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a primeira vez que caeu nas miñas mans este texto, pensei 
“como me gustaría ter lido algo así cando era novo!”. un percorrido 
polo desenvolvemento da materia, as estrelas, os planetas, a vida na 
terra e a evolución da mente consciente nos seres humanos. Desde 
logo que hai moitos libros que tratan estes temas cunha certa profun-
didade, e tamén algunha obra de divulgación que procura abarcar 
todas as materias que se tratan aquí. pero o presente volume é unha 
síntese extraordinaria, un compendio que dá resposta a moitas das 
preguntas que levamos facéndonos os seres humanos desde hai miles 
de anos: de onde saen os átomos?, como e cando se formou a terra?, 
en que consiste a vida?, de onde saímos os seres humanos?, que rela-
ción temos co resto de plantas e animais?, cal é o futuro da vida no 
planeta terra?, e o futuro da propia terra?

a recompilación de información rigorosa para escribir unha obra 
así non é un traballo doado, nin algo que se poida facer dun día 
para outro. o autor, pedro cascajosa, embarcouse neste traballo ao 
longo de moitos anos, para dar resposta ás preguntas que lle xorden 
a calquera persoa con curiosidade e gañas de comprender o mundo 
no que vive. unha viaxe fascinante que agora podemos facer os pri-
vilexiados habitantes do século xxi. Hai apenas un século faltaban 
aínda moitas das pezas esenciais para reconstruír este crebacabezas 
da evolución cósmica e biolóxica e, desde logo, hoxe en día seguen a 
existir infinidade de cuestións sen resolver. pero o que resulta fasci-
nante é que, despois de varios séculos de traballo constante e ilusio-
nado, a ciencia danos agora a posibilidade de elaborar unha historia 
coherente sobre a orixe e desenvolvemento do cosmos e sobre a evo-
lución da vida. este é o relato que pedro cascajosa trata de recons-
truír no seu libro.

unha historia ou varias, xa que moitos dos procesos descritos nes-
ta obra non son os únicos posibles, senón que para moitos deles hai 

limiar
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varias opcións ou hipóteses que poderían ser válidas. co tempo a 
ciencia vai desbotando ideas que parecían boas e cambiándoas por 
outras que se axustan mellor aos datos recompilados; ideas, hipóteses 
e teorías que teñen máis capacidade para explicar os distintos fenó-
menos. coma en calquera obra de síntese, o autor optou por cons-
truír a presente historia da materia e a vida tomando unha serie de 
datos, cifras, ideas e hipóteses que resultan coherentes segundo o co-
ñecemento actual. pero é importante ter en conta que non é a imaxe 
definitiva do crebacabezas; algunhas ideas e moitas cifras mudarán 
co tempo, para ir axustando cada vez máis o cadro final que pouco a 
pouco imos construíndo coa axuda do coñecemento científico.

neste relato do mundo hai dous procesos evolutivos globais que 
hoxe xa podemos explicar bastante ben: por unha banda o desenvol-
vemento cósmico da materia, desde a gran explosión ou Big Bang 
ata a formación do planeta terra e resto do sistema solar e, por outra 
banda, a evolución da vida a partir dos átomos e moléculas que re-
mataron facendo parte do noso planeta. o libro comeza coa descri-
ción do máis íntimo da materia, unha parte apaixonante pero que 
pode resultar algo máis árida para algúns lectores... se é así, tira para 
adiante! a película vai gañando en ritmo e intensidade a medida que 
imos navegando polas súas páxinas e, pouco a pouco, o lector vai 
atando cabos, resolvendo dúbidas para, ao final, comprender que é 
posible elaborar unha historia global e coherente do mundo no que 
vivimos.

        
xurxo mariño
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raro é o día no que non chega ata nós algunha noticia en 
relación cos constantes avances científicos ou tecnolóxicos que están 
tendo lugar ante os nosos ollos; unha verdadeira eclosión que am-
pliou o noso coñecemento do universo en proporcións nunca antes 
coñecidas.

o maior shock dende copérnico para as teorías e crenzas tradi-
cionais tivera lugar en 1859, e provocárao a publicación por charles 
Darwin do seu revolucionario traballo sobre a orixe do home: orixe 
das especies por medio da selección natural; pero só cincuenta anos 
máis tarde a teoría da relatividade e a mecánica cuántica cambiaban 
para sempre os conceptos básicos sobre os que descansaba a física. 
sobre estas bases, ao longo do século xx proseguiron sen interrup-
ción avances en todos os campos da ciencia e a técnica, dende a cos-
moloxía e a física de partículas ata a neuroloxía, a paleontoloxía ou 
a enxeñería xenética, os cales subverteron profundamente as nosas 
conviccións e o noso modo de vida.

a abundante información relacionada con eses incesantes descu-
brimentos está xerada, polo tanto, por disciplinas moi diversas, tan 
tecnificadas e especializadas ademais que en todo o mundo só grupos 
moi reducidos de científicos de cada campo en cuestión son capaces 
de entender a fondo. isto produce na maioría de nós dous sentimen-
tos contraditorios: por un lado, a admiración e a curiosidade xeradas 
polas constantes revelacións sobre o universo en que vivimos, sobre 
as nosas orixes ou sobre os misterios da vida; por outro, unha sen-
sación de frustración, tanto pola imposibilidade de comprender a 
fondo a terminoloxía e os conceptos científicos que nos transmiten 
os medios de comunicación como pola dificultade de integrar todas 
estas informacións nun marco xeral que as englobe e as relacione 
entre si.

moi pouco se pode facer para aliviar esta frustración dos profanos 
e de non poucos especialistas, pois a ciencia escríbese na linguaxe da 

introDución Do autor
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química e das matemáticas, que non nos resultan alcanzables á in-
mensa maioría das persoas. mesmo en ciencias aparentemente máis 
próximas ao gran público e que están de moda, como a antropoloxía 
ou a paleontoloxía, a boa comprensión do seu corpo conceptual ne-
cesita duns coñecementos previos dos que carece o profano. uni-
camente a divulgación, polo tanto, pode axudarnos a entender un 
pouco máis eses contidos, aínda que só sexa de forma moi xeral.

iso é precisamente o que intentamos conseguir aquí, conscientes 
de que a aproximación aos conceptos científicos para facelos mini-
mamente intelixibles leva consigo moitas veces a imprecisión e unha 
inevitable redución dos contidos. na nosa exposición adoptamos 
unha perspectiva temporal para seguir os grandes sucesos da historia 
cósmica, os cales poderiamos resumir moi apertadamente en catro 
fundamentais dende o noso punto de vista: o inicio do noso uni-
verso co Big Bang hai entre trece mil e catorce mil millóns de anos; 
a formación de estrelas e galaxias; a aparición de vida na terra; e o 
xurdimento da nosa especie.

esta ordenación cronolóxica, que segue o movemento da materia 
e a enerxía dende aquela explosión primixenia ata o presente, pare-
ceunos a mellor forma de aproximarnos un pouco ás fronteiras da 
investigación científica actual e relacionar nun todo coherente temas 
en aparencia tan dispares como o xenoma humano, as explosións de 
supernova, o átomo, as proteínas ou as pinturas de altamira. neste 
empeño corremos sen dúbida o risco de deixar lagoas e incorrer en 
apreciacións discutibles, máxime cando o ritmo ao que se suceden 
novas hipóteses e novos descubrimentos é vertixinoso; pero tamén 
pensamos que, malia as súas inevitables deficiencias, esta clase de 
traballos poden axudar ao lector medio a situarse no mundo. Dito 
doutro xeito, a coñecerse mellor.
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IDo big bang  
ao átomo
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1. un xigante Da astronomÍa

nos anos 20 do século pasado o grande astrónomo norteamericano 
edwin p. Hubble, quen lle deu nome ao primeiro telescopio espa-
cial, fixo dous descubrimentos que cambiarían para sempre a face da 
cosmoloxía e as nosas ideas sobre o universo. en 1924 demostrou 
que a Vía Láctea, a nosa galaxia*, non é nin moito menos a única 
no universo, despregando ante os nosos ollos un panorama cósmico 
moitísimo máis desmesurado e complexo. só cinco anos despois, en 
1929, comprobou experimentalmente que as galaxias situadas máis 
alá do chamado Grupo local, que é o cúmulo de galaxias ao que per-
tence a nosa, estanse separando entre si e de nós, e que canto máis 
se afastan, a máis velocidade o fan e menos luminosas son, algo que 
predixeran teóricos como o físico ruso alexander Friedmann.

este segundo achado, tan revolucionario como o primeiro, acabou 
definitivamente coa crenza nun universo estático, a dominante ata 
entón, e descubriunos un universo en perpetuo movemento cuxos lí-
mites se afastaban constantemente de nós. o que Hubble demostra-
ra é que todas as galaxias se afastan entre si a un ritmo proporcional 
á distancia á que se atopan unhas doutras, de forma que unha galaxia 

*as palabras que aparecen en negriña están incluidas e explicadas no glosario que figura na 
parte final do libro. 
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que estea a dobre distancia de nós afástase da Vía Láctea dúas veces 
máis rápido que unha segunda que estea á metade desa distancia. as 
galaxias remotas parécennos vermellas precisamente porque se están 
afastando a gran velocidade e ao facelo a lonxitude de onda da luz 
procedente delas aumenta debido ao efecto Doppler, o mesmo fe-
nómeno que fai que percibamos o son da bucina dun vehículo máis 
e máis grave a medida que este se afasta. por iso, cando queremos 
observar esas galaxias afastadas temos que facelo nunha lonxitude de 
onda longa, a do infravermello, cara á que se despraza a luz emitida 
por elas. É o que se coñece como corremento ao vermello.

esta expansión ten lugar en todas direccións (na actualidade é duns 
70 quilómetros por segundo e por millón de parsecs), polo que o 
universo se vai facendo menos denso e máis frío ao irse afastando as 
súas partículas unhas doutras. isto sucede a grandes escalas, porque 
a escalas menores a forza da gravidade é capaz de vencer a expansión 
global e condensar a materia en “grumos” cósmicos a partir dos cales, 
como veremos, forma as galaxias, estrelas e planetas (digamos de 
pasada que nos seres vivos e os obxectos da nosa vida cotiá non é a 
gravidade, senón as forzas atómicas e as unións químicas as respon-
sables da súa cohesión interna e permanencia).

o afastamento do que falamos non é un movemento convencio-
nal no espazo, senón unha expansión do propio espazo. o universo 
arrastra as galaxias como se se tratase dun globo que se incha e estas 
fosen manchas pintadas na súa superficie, consecuentemente non 
hai ningún centro de referencia, ningún “fóra”, nin ningún “máis 
alá”. simplemente as distancias aumentan co propio espazo e as ga-
laxias esvaécense a medida que se expande o cosmos.

o proceso estase acelerando, de forma que se puidésemos observalo 
dentro de dous billóns de anos só veriamos unha única galaxia formada 
pola acumulación daquelas ás que a gravidade quixo manter unidas á 
Vía Láctea; unha illa perdida nun espazo interminable, escuro e baleiro.

2. Viaxe á Fronteira insalVable

partindo deste feito científico de que as galaxias se afastan entre si e 
o universo se arrefría, se invertemos agora o proceso como quen dá 
marcha atrás a unha película iniciaremos un retroceso vertixinoso 
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no cal as galaxias que antes se separaban empezan a aproximarse e o 
paulatino arrefriamento actual vaise transformando en quentamen-
to. tras deixar rapidamente atrás o momento en que comezou a vida 
na terra, durante este percorrido cara as orixes seriamos testemuñas 
do nacemento do noso planeta e do sistema solar e veriamos nacer 
as primeiras xeracións de estrelas despois de presenciar a súa morte 
en arrepiantes explosións de supernova. Desaparecida a última estre-
la, nunha escuridade absoluta, cruzariamos a través de xigantescas 
masas gasosas, inexistente xa calquera obxecto cósmico nun mundo 
só de partículas.

a medida que retrocedemos cara ao pasado as partículas seguen 
aproximándose entre si e a temperatura do universo aumenta; tanto, 
que os átomos se disgregan porque os electróns, debido a esa tempe-
ratura xigantesca, teñen a enerxía suficiente para separarse dos nú-
cleos. nunha etapa aínda máis quente e antiga desintégranse os pro-
pios núcleos, quedando os seus compoñentes, neutróns e protóns, 
libres no espazo. uns instantes despois tamén estes desaparecen e o 
universo convértese nunha “sopa” de partículas elementais, quarks, 
gluóns, electróns, neutrinos e fotóns entre outras, que se achegan 
máis e máis unhas a outras ata que, finalmente, hai uns 13.700 mi-
llóns de anos, toda a materia e a radiación acaban comprimidas e 
concentradas nun punto de temperatura e densidade inconmensura-
bles: o Big Bang (grande explosión), momento inicial da expansión 
constatada por Hubble e na que seguimos inmersos.

nese instante, as leis da física que gobernaron ata agora o mundo 
deixan de ser válidas. a película xa non pode retroceder máis porque 
chegamos ao punto cero, á chamada singularidade espazotemporal 
inicial: un universo infinitamente denso e infinitamente quente no 
que todo o existente, forzas, partículas e enerxía, está tan comprimi-
do que as tres dimensións espaciais nas cales nos movemos atópanse 
indiferenciadas xuntamente co tempo no que os cosmólogos deno-
minan a escuma espazotemporal. neste universo, tan diferente do 
que coñecemos, as catro forzas que rexen a natureza e explican todas 
as interaccións que coñecemos (a forza forte, a forza débil, a forza 
electromagnética e a forza gravitacional) constituían unha única for-
za universal.

así remata a nosa viaxe, chegados a unha fronteira insalvable, ao 
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límite imposto por un estado primordial e inaprensible para o home 
máis atrás do cal non podemos ir porque nel todas as leis da física 
deixaron de existir. por iso, non só non podemos coñecer os aconte-
cementos anteriores ao devandito estado, senón que é imposible que 
eses acontecementos afectasen a nada do que foi acontecendo a con-
tinuación ata chegar a nós. aínda máis: inexistente o tempo naquel 
estadio, a propia expresión “antes do Big Bang” carece de sentido.

isto é o que nos relata o paradigma cosmolóxico máis avanzado de 
que dispoñemos, o que á luz dos coñecementos actuais mellor explica 
a orixe e a evolución do universo. no establecemento e desenvolve-
mento deste modelo, chamado do Big Bang, participaron sucesiva-
mente algunhas das mentes máis brillantes do século xx, como al-
bert einstein, Georges Lemaître, George Gamow ou o xa mencionado 
alexander Friedman, e nos seus teoremas, ecuacións e constatacións 
basea diariamente o seu traballo a comunidade científica. imos velo 
máis en detalle conforme regresamos dende esa afastada e impene-
trable fronteira na que atopamos os límites á lóxica e a imaxinación 
humanas.

3. a era De planck 

a nosa viaxe de volta ao presente iníciase transcorrida unha dezseti-
llonésima de segundo dende a singularidade inicial (10-43, o mínimo 
lapso temporal posible, que se coñece como tempo de planck), can-
do comeza a expansión cósmica que miles de millóns de anos máis 
tarde descubrirá Hubble. estamos na era de planck, era dos quarks 
ou era da gravidade cuántica.

neses instantes a temperatura do cosmos é da orde dos sextillóns 
de graos (1036), a densidade de 1093 gramos por centímetro cúbico 
(compárese coa do chumbo sólido, que é de 10 gramos por centí-
metro cúbico) e as partículas elementais chocan unhas con outras a 
enerxías tan monumentais que ese universo do tamaño dun protón 
(10 picocentímetros) está sometido a grandes flutuacións nas cales 
enerxía e materia aparecen e desaparecen sen cesar a velocidades ina-
prensibles para nós.

na era de planck ten lugar a primeira transición de fase do uni-
verso, pois emerxen e diferéncianse da escuma espazotemporal as di-
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mensións espaciais, xunto con esa outra misteriosa dimensión que 
chamamos tempo; igualmente emerxe o chamado campo de Higgs, 
de cuxa interacción coas partículas resulta a masa destas. uns instan-
tes despois, co descenso da temperatura, tamén aparece o campo gra-
vitacional, a gravidade, como forza separada, rompendo a simetría 
inicial, é dicir, aquel estado primixenio no que as catro forzas estaban 
unificadas. co tempo, esa masa e esa forza gravitacional que acaban 
de nacer, transmitidas polas partículas previstas pola teoría baixo os 
nomes de bosón de Higgs e gravitóns, serán os factores básicos na 
formación e a vida das galaxias, as estrelas e os planetas.

4. a era Da inFlación

mesmo que aínda non se demostrase satisfactoriamente, parece que 
tras a era de planck tivo lugar unha brevísima e grande aceleración 
da expansión acabada de iniciar. trataríase dunha aceleración cre-
cente que se desenvolveu a unha velocidade superior á da luz e que 
foi provocada pola chamada enerxía escura, unha misteriosa enerxía 
que domina o noso universo e de cuxa natureza non sabemos nada 
aínda, mais sospeitase fundadamente que tras ela se atopa o men-
cionado campo de Higgs (sobre a enerxía escura tratamos máis en 
detalle no capítulo iii).

esta fase, coñecida como inflación, supuxo unhas transformacións 
radicais no estado físico do universo que acababa de nacer, que pasou 
a ter un tamaño na escala dos centímetros e viu individualizarse unha 
segunda forza: a forza forte, a cal, chegado o momento, será a que 
manteña unidas as partículas que constitúen os núcleos atómicos.

5. as partÍculas elementais

os integrantes daquel universo constituían unha “sopa” cósmica 
primixenia de partículas, o chamado quagma, integrado polos bo-
sóns de Higgs (como vimos, os responsables da existencia de masa 
nas partículas que teñen esta propiedade), os quarks, os gluóns e os 
electróns (que xuntos darán lugar ao que chamamos materia), e ta-
mén polos fotóns, as partículas constitutivas da radiación.

coas enormes temperaturas imperantes durante os primeiros ins-
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tantes do Big Bang a enerxía é tan alta que se crean constantemente 
pares integrados por estas partículas e as súas antipartículas corres-
pondentes, idénticas ás primeiras pero coas propiedades invertidas 
(a chamada antimateria). como nas mitolóxicas loitas entre deuses, 
demos, titáns ou xigantes que produciu a nosa imaxinación, pero 
de forma infinitamente máis fulgurante e destrutora, estes pares de 
quarks e antiquarks, neutrinos e antineutrinos, electróns e positróns 
aniquilaranse incesantemente entre si pola posesión do ceo, nunha 
confrontación vertixinosa durante a cal enerxía e materia se estarán 
transformando unha noutra ata que a temperatura descenda ao nivel 
dos billóns de graos. imos ver máis en detalle os protagonistas destas 
batallas:

· bosón De Higgs, quarks e gluóns 
a existencia do bosón de Higgs está prevista dende os anos 60 do 
século xx, aínda que só moi recentemente se descubriu unha par-
tícula que parece reunir todas as condicións para tratarse daquel. 
cunha masa de aproximadamente 126 xeV (xigaelectronvoltios), 
é dicir, unhas 130 veces superior á do protón, este bosón carece de 
carga e o seu espín é cero, sendo o grao de resistencia ou “fricción” 
que experimentan as partículas no seu desprazamento no campo de 
Higgs o que determina as diferentes masas destas.

os quarks, partículas cuxo tamaño é dunha trillonésima de metro 
e que son os compoñentes dos neutróns e os protóns, agrúpanse 
segundo as súas propiedades –espín, masa e carga– en seis clases de 
nomes sorprendentes: arriba e abaixo (up e down en inglés), que son 
os máis lixeiros; estraño e encanto (strange e charm); e fondo e cume 
(bottom e top), os máis pesados (o quark cume pesa cincuenta mil 
veces máis que os quarks arriba e abaixo).

coas xigantescas temperaturas da era de planck os quarks movían-
se libres vencendo calquera atracción e chocaban a altísima velocida-
de, xerando nos seus choques pares quark-antiquark que se destruían 
mutuamente. cando a temperatura descenda o suficiente os quarks 
perderán esa enerxía e a forza forte, transmitida polos gluóns (do in-
glés glue, pegamento), poderá mantelos unidos formando os protóns 
e os neutróns.
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·  Fotóns
trátase de partículas sen masa, sen carga e dotadas dunha altísima 
enerxía, polo cal participan intensamente nestes procesos que se desen-
volven no universo orixinario.

o fotón é o transmisor da forza electromagnética, a cal, transco-
rridos 300.000 anos dende a singularidade inicial, ligará os electróns 
–de carga negativa– cos núcleos atómicos –de carga positiva– dando 
lugar aos átomos. como consecuencia de quedar confinadas as de-
vanditas partículas, os fotóns poderán desprazarse libremente polo 
universo en forma de radiación luminosa, dende as lonxitudes de 
onda máis longas ás máis curtas, incluído o espectro perceptible polo 
ollo humano; e este desprazamento  efectuarano á maior velocidade 
posible no cosmos, que é de 300.000 quilómetros por segundo.

·  neutrinos e electróns
Denominados conxuntamente leptóns (termo derivado do grego que 
alude á pequenez ou finura), os neutrinos –sen carga– e os electróns 
–de carga negativa– están asociados en moitos procesos, como acon-
tece coa reacción que transforma neutróns en protóns con emisión 
dun electrón e á inversa, na que un protón choca cun electrón para 
producir un neutrón e un neutrino.

os electróns son partículas puntuais, é dicir, sen tamaño, con carga 
eléctrica negativa e pequena masa. tal e como acabamos de ver, can-
do a forza electromagnética transmitida polos fotóns logre suxeitalos 
en órbitas arredor dos núcleos atómicos  formaranse os átomos.

os neutrinos chegan dende o espazo exterior á terra de forma 
constante e en cantidades enormes, atravesando o noso planeta e os 
nosos corpos como se fosen ocos. aínda que a masa desta partícula 
está aínda por determinar sábese que é ínfima, quizá ata un millón 
de veces inferior á do electrón, que é o seguinte na escala; pero a súa 
achega á masa total do universo é tan considerable como para pro-
porcionar unha masa maior que a de todas as estrelas e galaxias xun-
tas, xa que existen dez mil millóns de neutrinos por cada átomo.

as reaccións de desintegración de elementos radioactivos no núcleo 
e o manto terrestres tamén xeran os chamados xeoneutrinos, as únicas 
partículas capaces de alcanzar a superficie dende o interior do planeta.
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·  a antimateria
como acabamos de ver as antipartículas son partículas idénticas ás 
súas opostas correspondentes pero con propiedades invertidas: os an-
tiquarks son as antipartículas dos quarks correspondentes; o positrón, 
de carga positiva, é a antipartícula do electrón; o antiprotón, de carga 
negativa, e o antineutrón, sen carga, compostos por antiquarks, son 
respectivamente a antipartícula do protón e do neutrón. Durante os 
instantes iniciais do Big Bang estas antipartículas aniquílanse mutua-
mente coas súas partículas correspondentes.

na actualidade a antimateria existe de forma natural nos raios cós-
micos procedentes das estrelas e as explosións de supernova.

6. rómpese o equilibrio

cando a temperatura no cosmos descendeu ata uns miles de billóns 
de graos, tivo lugar unha nova transición de fase na que se diferen-
ciaron as dúas forzas ou interaccións restantes: a electromagnética e 
a débil. a primeira delas actuará pasados 300.000 anos para manter 
unidos os electróns aos núcleos atómicos nos átomos; en canto á for-
za débil, transmitida por partículas denominadas bosóns W e Z, será 
a responsable de determinadas reaccións de desintegración radioac-
tiva dos neutróns cando estes aparezan. ao igual que a forza forte, a 
forza débil quedará confinada dentro do núcleo atómico.

a disipación progresiva da calor, que permite diferenciarse ás forzas 
electromagnética e débil, remata tamén por alterar definitivamente 
o momentáneo equilibrio entre materia e antimateria. como resul-
tado diso, nos procesos de destrución mutua que vimos van acabar 
predominando os quarks sobre os antiquarks (un quark por cada 
1000 millóns de pares), un pequeno exceso de materia sobre a anti-
materia co que comezará a construción do universo no seu aspecto 
actual. os quarks superviventes naquela batalla son, polo tanto, os 
ladrillos do noso universo, e os gluóns da forza forte constitúen o 
cemento que manterá unidos a eses quarks para formar os protóns 
e os neutróns. se as súas cantidades seguisen sendo similares, posi-
blemente os quarks e antiquarks se aniquilasen completamente entre 
si, de modo que a materia ordinaria non tería aparecido nunca e o 
universo sería hoxe radiación pura.
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7. a era HaDrónica

á ruptura do equilibrio entre materia e antimateria sucédea a cha-
mada era hadrónica (do termo grego equivalente a forte), que se des-
envolve unha dezmilésima de segundo despois do Big Bang, cando a 
temperatura descendeu ata os dez billóns de graos. nesta etapa ten 
lugar o primeiro proceso de agregación da materia, que dá lugar ás 
primeiras estruturas no universo: os protóns e os neutróns, deno-
minados en conxunto hadróns (pola forza que os une), barións (do 
grego equivalente a pesado) e tamén nucleóns (porque constituirán 
o núcleo dos átomos).

como xa sabemos, esta agregación da materia débese á forza forte, 
a cal, malia ser de curto alcance, pois a súa influencia non excede 
as distancias dentro do núcleo atómico, é a máis intensa das catro 
forzas da natureza (cen veces superior á electromagnética e 1041 veces 
máis forte que a da gravidade). en diante a forza forte manterá os 
quarks superviventes da gran batalla fortemente unidos de tres en 
tres, polo que esta fase denomínase tamén era do confinamento. o 
mecanismo de unión consiste na emisión e absorción continuas de 
gluóns por cada un dos quarks da tríade, o que dá lugar á forza atrac-
tiva. como consecuencia desta interacción os quarks agrupados dan 
lugar tanto aos protóns (dous quarks arriba e un abaixo) como aos 
neutróns (dous quarks abaixo e un arriba). o tamaño de ambas as 
dúas partículas é da orde das milbillonésimas de metro e a súa masa 
similar (un xigaelectronvoltio).

aínda que estes nucleóns aparecen e actúan como obxectos unita-
rios, en cohesión, os seus constituíntes, os quarks, están movéndose 
no seu interior intercambiando constantemente gluóns, e esta enerxía 
cinética necesaria para manter confinados os quarks é a que constitúe a 
maior parte da masa de protóns e neutróns (por si soa a pequena masa 
dos quarks arriba e abaixo apenas achega o 2% do total).

como ocorrese antes cos pares quark-antiquark, agora fórmanse pa-
res protón-antiprotón e neutrón-antineutrón, que continúan a batalla 
cósmica entre materia e antimateria e repiten o rapidísimo e espec-
tacular aniquilamento dos contendentes. tamén igual que entón, o 
continuo descenso da temperatura a causa da expansión acabará por 
alterar este novo equilibrio entre partículas e antipartículas, deixando 
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como superviventes desta destrución cósmica un nucleón por cada mil 
millóns de pares. De novo, a mesma proporción e unha lixeirísima su-
perioridade numérica da materia sobre a antimateria que será decisiva 
na conformación do novo universo que se está xerando.

8. Fórmanse os nÚcleos átómicos

prosegue a expansión, e a proporción entre os protóns e os neutróns 
superviventes do aniquilamento crece en favor dos primeiros debido 
á acción da forza débil, que, xa diferenciada, é responsable da desin-
tegración do neutrón e a súa conversión nun protón máis un electrón 
(a chamada desintegración beta). esta desproporción vai aumentan-
do a medida que a temperatura descende, ata chegar ao número final 
de 1080 protóns que seguen existindo hoxe no universo.

cando a temperatura baixa ata os mil millóns de graos, cen segun-
dos tras o Big Bang, empeza a chamada nucleosíntese primordial ou 
nucleosíntese do Big Bang, é dicir, a produción dos núcleos atómicos 
a partir dos protóns e os neutróns, xurdindo desta forma a segunda 
estrutura na historia cósmica. isto é posible porque os fotóns non 
teñen xa a enerxía suficiente para evitar que a interacción forte, que 
mantén confinados os quarks no interior dos nucleóns, manteña ta-
mén a estes unidos entre si superando a repulsión electromagnética 
existente entre os protóns debida á súa carga positiva.

estes primeiros núcleos estables son os máis lixeiros entre os exis-
tentes: o de hidróxeno (un protón), o de deuterio (un protón e un 
neutrón), o de helio 3 (dous protóns e un neutrón) e o de helio 4 ou 
partícula alfa (dous protóns e dous neutróns). tamén aparecen núcleos 
de litio (tres protóns e catro neutróns) e de berilio (catro protóns e 
cinco neutróns), aínda que en cantidades moitísimo menores.

en cifras redondas, aquel universo estaba composto case exclusi-
vamente nun 75% por núcleos de hidróxeno (os protóns solitarios 
que non puideran atopar neutróns cos que se asociar) e nun 25% 
por núcleos de helio, producidos en ambos os dous casos durante os 
tres minutos que durou a nucleosíntese primordial. en vista, pois, da 
proporción indicada, resulta evidente que os núcleos de hidróxeno, 
constituídos exclusivamente por dous quarks arriba e un abaixo, ían 
ser o principal ingrediente dos futuros átomos. como consecuencia 
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diso o hidróxeno será así mesmo o principal compoñente das pri-
meiras estrelas.

9. transcorriDa meDia Hora

pasados 30 minutos dende o Big Bang finaliza outra batalla que ata 
agora non  mencionaramos: a dos pares electrón-positrón, ao final 
da cal volvemos ter a xa coñecida proporción dun electrón por cada 
1000 millóns de pares. Desta forma o número de electróns axústase 
exactamente ao número final de protóns, creándose as condicións 
para que no seu momento poidan aparecer os átomos, unha nova e 
máis complexa estrutura na cal se van integrar o núcleo, é dicir, os 
protóns e neutróns, e unha nube de electróns que, en número igual 
ao de protóns, orbitarán arredor dese núcleo grazas á acción da forza 
electromagnética.

10. os primeiros átomos

mais o átomo aínda tardará en aparecer 300.000 anos. Farao cando 
a temperatura sexa de só uns miles de graos, polo que a forza elec-
tromagnética vai poder prevalecer sobre a enerxía dos fotóns, que ata 
ese momento aínda lograban arrancar das súas órbitas aos electróns. 
así logra manter unidos o núcleo –de carga positiva e no que reside 
a práctica totalidade do peso do átomo– e a nube electrónica que 
orbita arredor del –con carga negativa.

É a era da recombinación (unha denominación desafortunada, 
pois nunca antes se  combinaran núcleos e electróns), e os primeiros 
átomos que aparecen, os máis antigos, correspóndense loxicamente 
cos primeiros núcleos que existían e son tamén os máis lixeiros e 
abundantes: os de hidróxeno (cun protón no núcleo e un electrón en 
órbita), deuterio (un protón e un neutrón no núcleo e un electrón 
en órbita) e helio-3 (dous protóns e un neutrón máis dous electróns 
en órbita). a proporción entre o diámetro medio dun núcleo (da 
orde das billonésimas de centímetro) e o diámetro total atómico (de 
cenmilésimas de centímetro), pode ilustrarse dicindo que é similar á 
proporción entre un gran de area e a praza de touros en cuxo centro 
se atopase o devandito gran.
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esta nova estrutura que acaba de nacer é a unidade básica da ma-
teria ordinaria, o menor compoñente significativo dos elementos 
químicos, que deben precisamente as súas propiedades específicas 
e distintivas ao número de protóns do núcleo (o número atómico), 
que é igual ao de electróns.

a atracción entre electróns e núcleo xérase mediante o intercam-
bio de fotóns, transmisores da forza ou interacción electromagnética, 
de forma similar a como os quarks intercambian gluóns, transmiso-
res de forza forte. a intensidade moito maior desta última determina 
que os protóns do núcleo sigan unidos a pesar de que a interacción 
electromagnética provoca a repulsión entre eles por ter carga do mes-
mo signo. ao mesmo tempo, e malia a atracción mutua entre núcleo 
e electróns, estes non caen sobre aquel debido ás leis descritas pola 
mecánica cuántica, á que nos referimos no seguinte capítulo.

11. a raDiación De FonDo

ademais da estruturación dos átomos, a irrupción da forza electro-
magnética no universo tivo outras importantes consecuencias. can-
do xurdiron os átomos, os fotóns do quagma, que ata ese instante 
chocaban con outras partículas elementais a grandísimas velocidades, 
quedaron “desaxustados” da materia. esta é a razón de que a era da 
recombinación, é dicir, a fase na que aparecen os átomos no univer-
so, se coñeza tamén como era do desacoplamento entre a materia e 
a enerxía. suxeitos agora nas súas órbitas os electróns, os fotóns que 
antes chocaban con eles quedaron libres para circular sen obstáculos 
e iniciaron unha travesía do cosmos que, segundo as máis recentes 
estimacións, tardou 13.700 millóns de anos en chegar á terra.

o valor desta radiación para a cosmoloxía resulta incalculable. pre-
dita por George Gamow, detectada polos radioastrónomos robert 
Wilson e arno penzias e certificada polo satélite coBe, é coñecida 
como radiación de fondo ou radiación fósil, pois trátase dunha ver-
dadeira pegada fosilizada do pasado que corroborou as teses do Big 
Bang e que nos trae con ela unha foto fixa de como era o universo 
cando se formaron aqueles primeiros átomos de hidróxeno e helio.

integrada por 400 millóns de fotóns por cada metro cúbico, a ra-
diación é o máis antigo e, polo tanto, o máis afastado que podemos 
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estudar, dado que nos é imposible ver máis atrás porque o universo 
anterior era un plasma opaco a causa daquelas constantes e caóticas 
colisións entre partículas. como consecuencia da expansión cósmica 
a lonxitude de onda desta radiación de fondo foi aumentando dende 
que quedou liberada, e chéganos agora cunha lonxitude dominante 
correspondente ás ondas radioeléctricas, no rango das microondas. 
Durante todo ese tempo a radiación tamén se foi arrefriando dende 
os varios miles de graos cando empezou a cruzar o cosmos ata os 
270 graos centígrados baixo cero, a temperatura actual do universo 
medida no espazo exterior.

a radiación de fondo enche o espazo de forma uniforme e cunha 
grande isotropía, é dicir, posúe a mesma intensidade en calquera di-
rección que observemos, sendo o seu ruído o mesmo de día, de noite 
e ao longo de todo o ano, o cal demostra que é independente do 
movemento da terra e que procede de máis alá da nosa galaxia. esta 
isotropía demostra así mesmo que a composición do universo debe 
ser a mesma en todas direccións, se ben unhas moi débiles diferenzas 
de temperatura nesta radiación, de só cenmilésimas de grao, propor-
ciónannos tamén a fotografía das pequenas variacións de densidade 
que constituíron os mínimos grumos ou sementes a partir dos cales, 
como veremos, a gravidade foi concentrando os átomos en estruturas 
cada vez maiores, ata dar lugar co tempo ás estrelas, as galaxias e os 
cúmulos galácticos.

12. a era escura

pero aínda que a radiación de fondo nos proporciona unha foto 
fixa de como era o universo cando se formaron os átomos de hi-
dróxeno e helio, entre aquel instante e a aparición das primeiras es-
trelas transcorreu un período de escuridade de douscentos millóns 
de anos. Durante esa idade escura a forza da gravidade, o gran cons-
trutor, foi realizando o labor de ensamblaxe da materia que acabaría 
producindo todos os corpos e obxectos celestes, dende o po cósmico 
ata as máis xigantescas agrupacións de galaxias. son os tempos de 
lenta xestación das primeiras estrelas, que ao nacer iluminarán por 
primeira vez o espazo coa súa luz. a iso referirémonos no capítulo 
iii, ao falar do xurdimento das estrelas e as galaxias.
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as leis Do cosmos
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1. mecánica clásica e mecánica cuántica

as relacións, movementos, propiedades e cambios que se dan nas 
partículas que acabamos de describir estúdanse pola física cuántica 
ou mecánica cuántica, o corpo de leis físicas que dende os anos 20 
do pasado século describe o microcosmos grazas aos descubrimentos 
de albert einstein, niels Böhr, Werner Heisenberg, Wolfgang pauli, 
richard Feynman e edwin schrödinger, entre outros.

as leis da teoría cuántica describen, pois, o universo nas distan-
cias de orde atómica e menores, que son distancias de billonésimas 
de centímetro. isto non significa que as interaccións cuánticas non 
existan en obxectos de maior tamaño, incluídos os planetas, e mes-
mo no universo no seu conxunto, pero ao estudar estas estruturas, 
cuxa aparencia e comportamento se deben a que están compostas de 
xigantescas aglomeracións de partículas, os efectos das leis da teoría 
cuántica están tan encubertos que para os efectos prácticos poden 
ser ignorados.

en efecto, os sistemas macroscópicos que compoñen o ámbito da 
nosa experiencia habitual, como son as grandes moléculas, os seres 
vivos, as rochas, os obxectos da vida diaria ou os corpos celestes, 
integrados por un elevadísimo número de partículas, son moi com-
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plexos, ao ter lugar constantemente neles un altísimo número de 
interaccións entre as devanditas partículas e tamén entre estas e o 
medio. ademais, as estruturas macroscópicas non están sometidas a 
velocidades próximas á velocidade da luz nin a campos gravitacionais 
moi intensos, o cal fai imperceptibles as propiedades cuánticas dos 
devanditos sistemas e desprezables os seus efectos. o movemento 
destes obxectos da nosa experiencia habitual constitúe o campo espe-
cífico da mecánica clásica, cuxa lei máis importante é sen dúbida a lei 
da gravitación universal de newton, segundo a cal calquera obxecto 
no universo atrae a calquera outro cunha forza que é proporcional 
á masa de cada un deles e inversamente proporcional ao cadrado da 
distancia que os separa.

pero cando tratamos con distancias atómicas, velocidades de par-
tículas próximas á velocidade da luz ou campos gravitacionais moi 
intensos, esta mecánica clásica, onde todo é predicible con exactitu-
de por leis ben establecidas e na que cada entidade ou proceso ten 
unha natureza claramente definida, non nos serve. por iso as leis da 
mecánica cuántica difiren tanto das da física clásica que a súa formu-
lación supuxo unha verdadeira revolución no pensamento humano, 
ata o punto de que o físico e premio nobel murray Gell-mann che-
gou a dicir, certamente de forma pouco afortunada, que “hai máis 
diferenza entre un humano que sabe mecánica cuántica e outro que 
non sabe, que entre un humano que non sabe mecánica cuántica e 
calquera outro primate superior “.

no macrocosmos da nosa experiencia ordinaria a chamada fre-
cha do tempo sinala sempre cara ao futuro, polo que só podemos 
recordar o pasado; pero no microcosmos das partículas subatómicas 
non hai distinción entre pasado e futuro (o que se coñece como si-
metría temporal). contrariamente tamén á nosa experiencia, unha 
partícula pode seguir á vez dúas rutas diferentes, e dúas partículas 
poden actuar sincronicamente aínda que estean moi afastadas unha 
doutra e sen que existan entre elas forzas ou partículas que actúen de 
intermediarias.

na mecánica cuántica tampouco o todo é igual á suma das partes. 
e no campo da información atopámonos con que un sistema cuán-
tico que pode tomar dous valores contrapostos (por exemplo, 0 ou 1, 
verdadeiro ou falso, aberto ou pechado, positivo ou negativo) tamén 
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poderá tomar calquera posible combinación dos devanditos valores, 
o cal constitúe a base da encriptación cuántica. nin sequera os no-
sos conceptos baleiro ou nada son aplicables aquí, pois o chamado 
baleiro cuántico non é tal senón un estado de mínima enerxía no 
que existen partículas virtuais, é dicir, efémeras partículas elementais 
como o bosón de Higgs que aparecen durante ínfimos períodos de 
tempo ou ben pares partícula-antipartícula que se destrúen mutua-
mente a unha velocidade tan alta que resultan imposibles a súa de-
tección e medición, por máis que os seus efectos sexan perfectamente 
mensurables, pois alteran os niveis de enerxía dos átomos.

igualmente, o fundamental principio de incerteza, enunciado por 
Heisenberg, establece a imposibilidade de determinar simultanea-
mente con precisión a posición e a velocidade dunha partícula. iso 
significa que canto con maior exactitude se coñece a velocidade de, 
digamos, un electrón, con menor precisión se coñecerá a súa po-
sición, e viceversa. en consecuencia, ao non ter as partículas po-
sicións e velocidades definidas simultaneamente con exactitude, a 
física cuántica non pode determinar de xeito preciso o futuro, pois 
para saber a posición futura dunha partícula necesitamos coñecer 
con exactitude tanto a posición como a velocidade da devandita par-
tícula. por iso non pode facer previsións definitivas, senón que pro-
porciona varios resultados posibles e as probabilidades estatísticas de 
que suceda cada un deles.

a este respecto, o profesor anton Zeilinger dixo: “non podemos 
explicar por que nun experimento cuántico aparece tal resultado en 
concreto e non outro de entre todos os posibles. podo explicar algo 
causalmente só en conxuntos estatísticos, pero non nun suceso illa-
do; para o suceso illado non hai ningunha causa (no sentido tra-
dicional do termo) e só polo resultado da medición obtense unha 
realidade, aniquilándose nese mesmo momento as outras posibilida-
des. a partir do momento en que se obtén o resultado, este é real”. 
en definitiva, só ao observarse o obxecto quedan definidas as súas 
propiedades.

non obstante estes aparentes sensentidos, o rigor dos postulados 
da mecánica cuántica fixo posible predicir a existencia de partícu-
las aínda non detectadas experimentalmente, así como calcular as 
propiedades das partículas e os átomos individuais. Grazas tamén a 
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esta disciplina coñecemos as propiedades dos átomos combinados en 
moléculas, demostrándose que os fenómenos químicos son a expre-
sión das interaccións eléctricas dos núcleos atómicos cos electróns.  
isto non implica unha redución simplista da química á física, pois 
ao igual que non podemos explicar todos os fenómenos biolóxicos 
só a partir da química, tampouco se pode reducir a química á física 
cuántica, aínda que esta constitúa a base última do comportamento 
da materia. en palabras do premio nobel de física steven Weinberg, 
“é bastante difícil utilizar as ecuacións da mecánica cuántica mesmo 
para calcular a forza do enlace de dous átomos de hidróxeno, a mo-
lécula máis simple que existe; necesítase a experiencia e as intuicións 
dos químicos para tratar moléculas complicadas, especialmente as 
moi complexas que atopamos en bioloxía”.

2. o moDelo estánDar De partÍculas

a descrición das partículas elementais e as súas relacións, baseada 
nos principios da física cuántica, constitúe o chamado modelo es-
tándar, a máis avanzada teoría matemática da natureza subatómica. 
a súa parte esencial son as funcións matemáticas que expresan as 
interaccións entre as partículas elementais, incluída a súa unión para 
formar partículas compostas como os protóns; e dicimos que é o 
modelo máis avanzado porque gran parte do que sucede no universo 
como consecuencia destas interaccións está definido e previsto nas 
súas ecuacións.

no modelo estándar hai dous grupos esenciais de partículas, que 
xa vimos. por un lado as partículas fundamentais constitutivas da 
materia ordinaria, é dicir, os quarks (compoñentes de protóns e neu-
tróns) e os leptóns (neutrinos e electróns), que xuntos constitúen os 
átomos. o segundo grupo intégrano as partículas transmisoras de 
forza ou bosóns: os gluóns (emitidos e absorbidos polos quarks na 
forza forte), os fotóns (emitidos e absorbidos por calquera partícula 
con carga no electromagnetismo) e os bosóns W e Z (transmisores 
da forza débil).

mais neste segundo grupo hai previstas outras dúas partículas 
intermediarias, ás que xa nos referimos anteriormente: o bosón de 
Higgs, que xera a masa das partículas que teñen esta propiedade, e o 
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gravitón, previsto pola teoría da relatividade xeral de einstein como 
transmisor da gravidade. en canto ao primeiro, os resultados dos 
experimentos da organización europea para a investigación nu-
clear (cern) de xenebra apuntan a que finalmente foi detectado, 
deixando de ser unha mera hipótese. pero o problema cos gravitóns 
é que o modelo estándar non foi capaz de incluír nas súas ecuacións 
a forza da gravidade, precisamente a responsable a grande escala da 
evolución do universo porque une os átomos e moléculas dispersos 
para crear nebulosas, estrelas, sistemas solares, galaxias, cúmulos e 
supercúmulos e determina ademais as posicións, movementos e ve-
locidades de todos eses corpos celestes.

a lei clásica que describe a forza da gravidade é a mencionada lei da 
gravitación universal de isaac newton, a cal nos serviu para calcular as 
órbitas dos planetas e os movementos das galaxias, ou para deseñar a 
traxectoria das sondas e vehículos espaciais que enviamos á Lúa, a mar-
te ou aos aneis de saturno. pero, como indicabamos, tanto esta como 
outras leis da mecánica clásica non nos valen no microcosmos, onde as 
partículas viaxan a velocidades de 300.000 quilómetros por segundo 
ou próximas a esta, debendo servirnos entón da mecánica cuántica. 
non esquezamos, ademais, que as leis da física clásica tampouco nos 
serven no macrocosmos cando neste nos topamos con campos gravi-
tacionais intensos, como os que máis adiante veremos nas estrelas de 
neutróns ou os buratos negros, situacións nas que debemos utilizar a 
teoría da relatividade xeral de einstein, o modelo máis avanzado que 
describe a forza gravitacional. Vexámola con certo detalle.

3. a teorÍa Da relatiViDaDe

en 1905, na súa teoría da relatividade especial, albert einstein estable-
ceu que a velocidade da luz no baleiro é constante e igual para todos 
os observadores, é dicir, 300.000 quilómetros por segundo, pero que 
o tempo empregado pola luz en cubrir unha distancia sobre a que se 
efectúe a medición varía porque o resultado depende do sistema de refe-
rencia no que se ache o observador. isto significa que na teoría da relati-
vidade desaparece o tempo absoluto, un dos piares da mecánica clásica.

a relatividade especial demostrou así mesmo a equivalencia entre 
masa e enerxía, ou, o que é o mesmo, que masa e enerxía poden ser 
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intercambiadas (a famosa fórmula E=mc2, onde E é a enerxía, m a 
masa e c a velocidade da luz), así como que a masa dun obxecto au-
menta coa velocidade deste. este aumento da masa é a razón pola cal 
ningunha entidade con masa pode viaxar a unha velocidade superior 
á da luz, pois a medida que se aproxima a ela a masa do obxecto vai 
aumentando cada vez máis rapidamente, de forma que se alcanzase 
a devandita velocidade a súa masa tería chegado a ser infinita. só 
as partículas sen masa, como os fotóns, poden moverse á devandita 
velocidade, aínda que non existe, non obstante, ningún límite para a 
velocidade de expansión do propio espazo.

en 1916, na teoría da relatividade xeral, einstein xeneralizou estes 
conceptos introducindo nos seus cálculos a forza da gravidade. así 
naceu unha nova descrición matemática da gravitación que explicaba 
fenómenos que a física clásica era incapaz de elucidar. por exemplo, 
ao considerar que a luz estaba composta por partículas materiais, a 
mecánica clásica xa prevía a súa desviación por efecto da gravidade, 
pero hoxe sabemos que a luz, pura enerxía, está composta por par-
tículas sen masa, os fotóns, a pesar do cal é desviada pola gravidade 
por unha razón distinta, a saber, porque, como acabamos de ver, no 
modelo relativista enerxía equivale a masa. o valor da desviación 
gravitacional da luz prevista na relatividade foi confirmado por todas 
as medicións efectuadas.

a relatividade establece ademais que o escenario no que actúa a 
gravidade é o chamado espazo-tempo, onde tempo e espazo non 
están separados nin son independentes senón que conxuntamente 
constitúen unha entidade cuxas catro coordenadas (tres espaciais 
máis unha temporal) especifican a posición dun suceso, e na cal 
300.000 quilómetros do espazo equivalen a un segundo do tempo. 
por acción da gravidade a masa modifica a xeometría deste espazo-
tempo curvándoo arredor dos corpos que se moven nunha rexión, 
o cal foi corroborado, por exemplo, pola sonda Gravity probe-B. 
como acabamos de ver, o mesmo sucede cos feixes luminosos, o 
valor de cuxa desviación segundo as ecuacións da relatividade foi 
confirmado experimentalmente.

canto máis intensa é a forza gravitacional, máis distorsiona o espa-
zo-tempo e máis minora o tempo, ata chegar practicamente á conxe-
lación deste na superficie dos buratos negros, onde a gravidade é enor-
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me. por isto mesmo os reloxos van máis rápido no espazo exterior que 
na terra; pola contra, a maior intensidade gravitacional é a razón de 
que se atrasen a medida que nos achegamos ao núcleo terrestre.

como mediadores da forza gravitacional a relatividade xeral prevé 
os gravitóns, partículas carentes de masa que aínda non foron detec-
tadas directamente.

4. A UNIFICACIÓN NECESARIA

como acabamos de ver, o modelo estándar é a máis avanzada teoría 
matemática do microcosmos, mentres que a teoría da relatividade é o 
modelo máis avanzado da gravidade de que dispoñemos. non obstan-
te, nin o primeiro foi capaz de incluír a forza gravitacional nas súas for-
mulacións nin a relatividade contempla os efectos da devandita forza 
no mundo subatómico. isto quere dicir que ambos os dous modelos, 
que demostraron a validez dos seus postulados nos respectivos ám-
bitos, non poden ser simultaneamente correctos. necesitamos, pois, 
unha teoría que os unifique, unha teoría cuántica da gravidade.

non debemos esquecer, ademais, que, malia ser as súas ecuacións a 
ferramenta máis avanzada para a comprensión do mundo das partículas 
e aínda que estas se aplican a diario pola tecnoloxía máis avanzada, o 
modelo estándar aínda non respondeu a cuestións fundamentais (como 
a natureza da chamada materia escura) e a lista de fenómenos que esca-
pan ás súas previsións é cada vez maior. esa nova teoría unificadora debe, 
polo tanto, superar tamén as propias lagoas do modelo estándar.

non obstante, aínda que se consiga explicar todas as interaccións 
das forzas electromagnética, débil e forte, a integración da gravidade, 
forza que organiza o macrocosmos, con aquelas nunha nova teoría 
unificada preséntase hoxe por hoxe como algo insalvable. Durante 
anos o propio einstein intentou unificar o electromagnetismo coa 
gravidade, pero os seus esforzos resultaron vans.

  

5. as teorÍas De corDas

o paso máis prometedor que se deu ata o momento cara á uni-
ficación das catro forzas da natureza nun único modelo, a mellor 
aproximación á ansiada teoría do todo, son as teorías de cordas e 
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supercordas, as cales expresan matematicamente que os constituíntes 
elementais do universo non son partículas nun mundo de catro di-
mensións, senón o que se deu en denominar “cordas”.

trataríase de liñas ou filamentos enerxéticos unidimensionais, 
abertos ou pechados, de tamaño moito menor que a lonxitude máis 
pequena medida experimentalmente (a lonxitude de planck, que é 
de 10-35 metros, é dicir, da orde das quintillonésimas de metro). estas 
cordas desprázanse e oscilan nun espazo-tempo de dez dimensións, 
as catro da relatividade xeral máis outras seis dimensións, tan infi-
nitesimais e enroladas sobre si mesmas que resultan inobservables. 
cada unha das distintas frecuencias de oscilación das devanditas cor-
das equivalen ás diferentes partículas elementais do modelo estándar: 
quarks, electróns, fotóns e así sucesivamente, incluído o gravitón, a 
hipotética partícula transmisora da gravidade.

un desenvolvemento recente neste campo de investigación é a 
teoría m, proposta por edward Witten e outros, que unifica as teo-
rías de cordas engadindo unha undécima dimensión e manexando 
o concepto de membrana ou brana, un elemento de dimensións va-
riables que inclúe a corda como brana dunha dimensión. estas dife-
rentes membranas do modelo m representarían universos paralelos, 
un multiuniverso que contería ao noso como membrana de catro 
dimensións.

o certo é que ata o momento as teorías de cordas carecen de base 
empírica e que hai quen as considera unha construción simplemen-
te formal, case un xogo mental sen posibilidade de corroboración 
práctica. non obstante, dado o feito incontestable de que nas súas 
formulacións teñen cabida sen contradición tanto as leis da mecáni-
ca cuántica como a gravidade relativista, non son infundadas as es-
peranzas de que rematen proporcionándonos finalmente unha teoría 
cuántica da gravidade contrastable experimentalmente.

en calquera caso, sabemos que todas as forzas eran só unha nas 
condicións de altísima enerxía predominante no nacemento do noso 
universo, así que o noso obxectivo tecnolóxico debe ser aproximar-
nos o máis posible a esa xigantesca enerxía, a chamada enerxía de 
grande unificación, na cal as forzas do modelo estándar (forte, débil 
e electromagnética) e a gravidade eran aspectos dunha única forza 
orixinaria antes de que esta se fose diferenciando e aparecesen as 
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catro que hoxe coñecemos.
para iso é imprescindible a utilización da nova xeración de acele-

radores e detectores de partículas que representa o Gran colisiona-
dor de Hadróns (LcH) do cern, proxecto no cal participan máis 
de 30 países, numerosísimos laboratorios, centros de investigación e 
un verdadeiro exército de físicos e matemáticos. este acelerador fai 
chocar feixes de protóns a unha velocidade 99,9% a da luz, obtendo 
enerxías da orde dos teraelectronvoltios para aproximarnos aos suce-
sos inmediatamente posteriores ao Big Bang. algunhas das partículas 
que xurdan deses choques (como ao parecer sucedeu co bosón de 
Higgs) proporcionarán sen dúbida novas claves para a elaboración 
dunha teoría do todo.

outro enxeño similar, pero capaz de xerar enerxías moito máis 
altas, será o colisionador Liñal internacional (iLc), que estará dis-
poñible dentro dalgúns anos e fará chocar electróns coas súas anti-
partículas, os positróns. pola súa banda, os proxectos Lisa (antena 
espacial de interferometría Láser) e LiGo (observatorio de ondas 
Gravitacionais por interferometria Láser) buscan confirmar por pri-
meira vez e de forma directa a existencia das ondas gravitacionais.

34



Dos quarks á próxima extinción    

a Formación Do  
noso uniVerso
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1. graViDaDe e macrocosmos

os cosmólogos son unánimes ao afirmar que a forza da gravidade é 
o axente da formación do universo que coñecemos, un universo de 
46.000 millóns de anos-luz de radio no que hai miles de trillóns de 
estrelas. unha vez que a materia se organizou en átomos, nalgunhas 
rexións de maior densidade a gravitación foi unindo partículas dimi-
nutas e creando así as sementes en torno ás cales se formaron áreas de 
agregación de materia de onde xurdirán as primeiras estrelas.

Vimos que a gravidade é a máis débil das catro forzas fundamen-
tais do universo, o cal significa que, por exemplo, a forza de repulsión 
entre dous electróns causada pola forza electromagnética é millóns 
de veces maior que a atracción mutua deses mesmos electróns debida 
á gravidade (como imaxe ilustrativa disto, repárese en que a forza 
electromagnética dun pequeno imán é capaz de levantar un cachiño 
de metal vencendo a atracción gravitacional que exerce sobre el a 
masa total da terra). isto quere dicir que se ben toda materia xera 
unha atracción gravitacional, en condicións normais esta atracción é 
desprezable entre átomos e moléculas individuais.

pero aínda que a gravidade é a forza más débil, ten sempre carácter 
atractivo, é dicir, nunca produce repulsión, como fai a forza elec-
tromagnética, e ao contrario que as forzas forte e débil, confinadas 
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en distancias moi curtas, ten un grande alcance. É igualmente adi-
tiva, o cal significa que cantas máis partículas se xuntan máis forte 
se fai, así que o seu efecto final sobre cada átomo depende da masa 
total do obxecto ao que ese átomo pertence. Dado que as grandes 
aglomeracións materiais como as estrelas e os planetas son, ademais, 
electricamente neutras, o que fai que as forzas eléctricas entre elas 
sexan desdeñables, a gravidade acaba sendo, malia a súa debilidade, 
a forza fundamental na organización da materia estelar e determina 
a evolución do universo: mantén os obxectos sobre a superficie da 
terra, os planetas en órbita en torno ás súas estrelas, as estrelas nas 
súas órbitas nas respectivas galaxias e estas nas súas posicións dentro 
dos cúmulos galácticos.

2. as primeiras estrelas

no universo que viu aparecer os átomos de hidróxeno e de helio, 
tanto estes como a radiación de fotóns e neutrinos distribuíanse ho-
moxeneamente, variando a densidade dun lugar a outro do cosmos 
en só unha parte entre cen mil, a pesar do cal estas mínimas varia-
cións de densidade acabaron desencadeando unha secuencia impara-
ble de sucesos dominados pola forza da gravidade, sucesos que aínda 
estamos lonxe de comprender na súa integridade.

sabemos que durante millóns de anos ese universo proseguiu a 
súa expansión, facéndose cada vez máis frío e escuro, pero esas flu-
tuacións de densidade provocaron a paulatina aparición nalgunhas 
rexións de diminutos grumos, pequenísimos excesos de densidade 
que posibilitaron que nas devanditas rexións a atracción gravitacio-
nal actuase malia a continua expansión cósmica. a estrutura que se 
foi debuxando puido asemellarse a unha rede de filamentos en cuxos 
nodos se constituían zonas de atracción de materia que contiñan 
máis átomos e moléculas que o resto e cuxos campos gravitacionais 
eran cada vez máis intensos como consecuencia da constante agrega-
ción de materia. o proceso retroalimentábase, facendo crecer paula-
tinamente a densidade e a temperatura das devanditas rexións.

en determinado momento, nestas rexións máis densas as partí-
culas precipitáronse cara ao centro por acción da gravidade, caendo 
cunha rotación crecente e chegando a un punto de equilibrio entre a 
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atracción gravitacional e a forza centrífuga de expansión que se orixi-
nara no Big Bang. estes “coágulos” formaron as nebulosas escuras 
primixenias, grandes nubes de po e gas, principalmente hidróxeno, 
cun diámetro típico de centenares de anos-luz e unha masa cen mil 
veces a do sol. Dentro destas nebulosas escuras formábanse grandes 
discos de acreción (ou acrecentamento), a partir dos cales crecían as 
áreas centrais por acción da gravidade.

co paso do tempo foi aumentando a temperatura e a contracción 
produciu unha concentración de materia da orde de 1054 protóns, o 
mínimo que necesita a gravidade para poder comprimir a materia ata 
unha densidade e presión o suficientemente altas para desencadear as 
reaccións de fusión nuclear que na estrela contrarrestan e equilibran 
a forza gravitacional que tende a facela colapsar. así, cen millóns de 
anos despois do Big Bang as primeiras estrelas na historia do univer-
so, compostas case en exclusiva de hidróxeno e helio (practicamente 
os únicos átomos existentes naqueles momentos), empezaron a bri-
llar iluminando por vez primeira o espazo interestelar. Foi a xeración 
primixenia, que se mantiña nas súas órbitas pola atracción gravita-
cional do resto da materia, é dicir, as demais estrelas, as nebulosas e 
a chamada materia escura.

3. as galaxias

estas primeiras estrelas actuaron como aglutinantes en torno ás ca-
les se foron formando as galaxias, conxuntos de nebulosas, estrelas, 
planetas, po e gas que se manteñen unidos pola forza da gravidade. 
as primeiras galaxias xurdiron cando o noso universo tiña ao redor 
de 1000 millóns de anos; primeiro foron as galaxias máis pequenas e 
quizá a partir da fusión destas apareceron posteriormente as galaxias 
de maior tamaño.

existen ao redor de 100.000 millóns de galaxias, contendo como 
media cada unha 100.000 millóns de estrelas. a máis afastada e, 
por conseguinte, a máis antiga que coñecemos, é ok-1, que cunha 
idade duns 12.000 millóns de anos é o límite actual das nosas ob-
servacións. 

as galaxias teñen distintas formas características, como as elípti-
cas ou as espirais, sendo as súas dimensións típicas un diámetro de 
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100.000 anos-luz e unha masa un billón de veces a do sol. algunhas 
posúen no seu centro un burato negro, outras un núcleo luminoso 
denominado quásar. a súa densidade media e as características físicas 
dos grandes baleiros existentes entre elas son constantes indepen-
dentemente da dirección do espazo en que observemos o universo, 
en cuxa inmensidade as galaxias e as súas agrupacións son apenas 
minúsculas rugosidades, mínimas alteracións tan insignificantes que 
poden desprezarse na escala cósmica. este feito confirma os datos 
proporcionados pola radiación de fondo e fundamenta o principio 
cosmolóxico, segundo o cal a grande escala o noso universo é ho-
moxéneo e isotrópico (é dicir, vese igual en calquera punto e direc-
ción en que miremos e as súas propiedades son as mesmas en calque-
ra dirección en que as midamos), actuando as leis físicas da mesma 
forma ao longo e ao ancho deste. isto tamén pode expresarse como 
principio de mediocridade terrestre, que establece que a terra está 
nunha rexión absolutamente ordinaria do universo.

a forza da gravidade conecta á súa vez unhas galaxias con outras 
formando os cúmulos galácticos, os maiores corpos cohesionados do 
universo visible. entre eles hai enormes rexións denominadas balei-
ros que alcanzan os 200 millóns de parsecs de lonxitude, nos cales 
non se detectan obxectos cósmicos.

os cúmulos agrupan miles de galaxias e ocupan centos de millóns 
de anos-luz de extensión, provocando as súas influencias gravitacio-
nais mutuas a redistribución da masa no interior das galaxias inte-
grantes, alteracións na súa velocidade relativa (de miles de quilóme-
tros por segundo) e colisións de proporcións colosais. calcúlase que 
estas últimas teñen unha frecuencia media dunha cada 100 millóns 
de anos, transformándose inmensas áreas do cosmos como conse-
cuencia de tales choques.

todo parece indicar, pois, que a materia visible se organiza en es-
truturas progresivamente maiores, dende os átomos e as moléculas ata 
os cúmulos e supercúmulos, pasando polas estrelas, os sistemas solares 
e as galaxias. as agrupacións máis grandes coñecidas alcanzan os 50 
millóns de parsecs e chegan a englobar 100.000 galaxias, pero cabe que 
existan mesmo aínda maiores agrupacións de supercúmulos.
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4. a enerxÍa escura

o proceso de formación das galaxias parece alcanzar o seu cénit aos 
4000 millóns de anos dende o Big Bang, encontrándose hoxe na súa 
fase final. Dende hai 6000 ou 7000 millóns de anos (é dicir, cando 
a idade do universo era a metade da actual) minorouse a formación 
de estruturas a grande escala, as fusións de galaxias, a formación de 
estrelas e mesmo a actividade dos buratos negros. isto coincide apa-
rentemente co inicio da actividade do que se deu en chamar enerxía 
escura.

nada sabemos con certeza sobre esta misteriosa enerxía cuxa natu-
reza é un dos maiores misterios da física e cuxo nome se debe a que 
non emite radiación electromagnética, é dicir, que non emite fotóns 
en ningunha lonxitude de onda, polo que resulta invisible. o que si 
parece é que, a diferenza das formas coñecidas de materia, a enerxía 
escura oponse á acción da gravidade, actuando como se se tratase 
dunha forza gravitacional repulsiva, non asociada a partículas co-
ñecidas e que provoca a expansión cósmica acelerada. tamén pode-
ría estar detrás da era inflacionaria, na cal, como vimos, o universo 
acabado de nacer expandiuse durante uns instantes con aceleración 
crecente.

en resumo, trátase da influencia máis poderosa que existe no cos-
mos, do que constitúe case o 75% do total da materia-enerxía exis-
tente. non obstante, a súa densidade é tan baixa que os seus efectos 
se perciben só a grandísimas distancias, é dicir, sobre o universo no 
seu conxunto, non afectando intrinsecamente ás galaxias nin, menos 
aínda, ao movemento dos planetas en torno ás súas estrelas. algúns 
modelos establecen que, de seguir dominando a enerxía escura o 
universo, acabará por romper todos os lazos establecidos pola gravi-
dade, disgregando cúmulos galácticos e afectando en consecuencia ás 
galaxias e os sistemas planetarios.

De confirmarse a detección do bosón de Higgs polo cern teríase 
aberto unha porta ao entendemento da natureza da enerxía escura, 
xa que o campo de Higgs, ao que se atribúe a inflación nos primeiros 
instantes do noso universo, podería estar tamén detrás desa miste-
riosa enerxía escura.

40



Dos quarks á próxima extinción    

5.  a materia escura

os obxectos, organismos e estruturas da nosa experiencia, entre eles 
os planetas, os restos estelares, o gas e o po cósmicos, as estrelas, as 
galaxias ou os seres vivos, constitúen o que denominamos materia 
ordinaria, denominada tamén polos científicos materia bariónica 
por estar composta de barións (os protóns e os neutróns).

esta materia ordinaria presenta dous grandes interrogantes. o pri-
meiro, que o total de barións que temos hoxe censados é só un 10% 
do total primordial, o cal podemos estimar con bastante precisión 
grazas ao fondo de microondas, a radiación fósil portadora da foto 
do noso universo orixinario. pois ben, a pregunta sobre onde se ato-
pa o 90% restante aínda non ten unha resposta concluínte. unha 
posibilidade son as chamadas partículas WHim (acrónimo inglés 
de “medio intergaláctico temperado-quente”), que forman un gas 
intergaláctico difuso que podería conter esa materia perdida.

o segundo interrogante formúlase porque esta materia bariónica 
coñecida apenas supón un 5% do total de materia-enerxía que debe 
existir no universo, pois a súa densidade media comprobada é só 
dun átomo por cada dez metros cúbicos. isto significa que os átomos 
ordinarios son unha parte tan pequena do cosmos que se non existi-
sen este practicamente non se vería afectado. tamén quere dicir que 
a materia coñecida resulta de todo insuficiente para que a gravidade 
puidese formar as galaxias, as manteña unidas en cúmulos e faga 
posible o seu movemento dentro destes. unha mostra diso é que nas 
partes externas de moitas galaxias, onde a gravitación xerada debería 
ser menor, o gas e as estrelas periféricos non se moven máis devagar 
senón á mesma velocidade que a materia do interior da galaxia. por 
outro lado, se este material exterior estivese afectado soamente pola 
gravidade da materia visible, debería disgregarse e saír da órbita de 
acordo coa lei da gravitación de newton, o cal non acontece. e o 
mesmo debería suceder nos cúmulos galácticos.

Baralláronse dúas explicacións a estas anomalías: a primeira, que 
a escalas moi grandes quizá exista unha lei da gravidade que non 
coincide coa de newton; a segunda é que esas partes externas das 
galaxias están retidas pola gravidade dunha masa de materia invisible 
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moito maior que a visible, a cal suporía ata o 20% do total de mate-
ria-enerxía do cosmos.

a primeira hipótese é a que defende a chamada teoría monD 
(acrónimo inglés de “dinámica newtoniana modificada”), segundo 
a cal na periferia das galaxias a gravidade se comporta de maneira 
distinta a como establecen as ecuacións da mecánica clásica. este 
razoamento formula aos científicos un dobre problema, xa que ade-
mais de invalidar a segunda lei de newton a teoría monD descarta 
tamén o modelo de gravidade establecido por einstein na teoría da 
relatividade.

a segunda explicación lévanos directamente ao concepto de ma-
teria escura ou materia non visible. parte desta é materia ordinaria 
ben coñecida, pois constitúena as ananas marróns, as ananas negras, 
as estrelas de neutróns, os buratos negros (obxectos que se describen 
no seguinte capítulo) e os neutrinos, de masa ínfima pero moi nu-
merosos, pois existen dez mil millóns de neutrinos por cada átomo, o 
que supón multiplicar por dez a materia contida en todas as estrelas, 
os planetas e as galaxias. non obstante, esta materia ordinaria invi-
sible non é aínda abondo para que a gravidade poida manter unidos 
os cúmulos galácticos e as partes externas das galaxias, polo que se 
especula coa existencia de partículas de materia escura nunca vistas 
e alleas ao modelo estándar. trataríase, en definitiva, da influencia 
gravitacional máis importante no universo.

esta materia escura descoñecida puido empezar a xerarse inmedia-
tamente despois do Big Bang. entón as primeiras estruturas cósmicas 
serían hipoteticamente unhas burbullas de materia escura dentro das 
cales, e a medida que o universo se arrefriaba, se iría coagulando a 
materia visible ordinaria formando as estrelas e as galaxias. as partes 
visibles de todas as galaxias atoparíanse envoltas neste escuro halo 
gravitacional cuxa natureza física é un misterio e que parece arras-
tralas con forza crecente. no caso da Vía Láctea, o dito halo debería 
medir ao redor dun millón de anos-luz, é dicir, dez veces máis que 
a materia visible da nosa galaxia; a escalas maiores halos semellantes 
manterían ligados á súa vez os cúmulos de galaxias en xigantescos 
supercúmulos.
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6. escenarios Finais

non debemos esquecer que toda esta hipotética materia escura que 
aínda descoñecemos non parece ser capaz de frear e reverter polo 
momento a expansión acelerada do universo, así que aparentemen-
te a enerxía escura está gañando a batalla ao impulsar a devandita 
expansión e impedir que o universo se derrube sobre si mesmo por 
efecto da gravidade.

trátase de dous escenarios posibles e contrapostos, motivo de de-
bate entre os cosmólogos. no primeiro, no que parece que nos ato-
pamos, a antigravidade da enerxía escura vence definitivamente á 
forza gravitacional, en cuxo caso o universo seguirá expandíndose e 
arrefriándose indefinidamente (Big Rip ou grande esgazadura), acer-
cándose ao cero absoluto convertido en partículas elementais disper-
sas carentes de enerxía e finalizando todos os seus procesos físicos ata 
chegar á morte térmica. no segundo escenario, vencida finalmente 
a forza de expansión da enerxía escura pola forza gravitacional, o 
cosmos contraeríase ata chegar ao Big Crunch (grande implosión), 
un novo estado inicial de máxima densidade e temperatura tras o cal 
se iniciaría un novo ciclo, nunha sucesión inacabable de expansións 
e contraccións.
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a ViDa  
Das estrelas
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1. morren os primeiros soles 

coa morte da primeira xeración de estrelas, esas que iluminaran 
o que durante cen millóns de anos a partir do Big Bang foi unha 
inmensa escuridade gasosa, ocorreu algo que cambiou radicalmen-
te o cosmos: nas súas explosións agónicas (as primeiras explosións 
de supernova) aquelas estrelas non só expulsaron o hidróxeno, o 
helio, o litio e o berilio, que eran os seus compoñentes orixinarios, 
senón tamén carbono, osixeno, silicio, fósforo ou ferro, elementos 
ata entón inexistentes no universo. estes novos elementos producí-
ranse no seu interior como resultado das reaccións termonucleares 
de fusión, nos transcursos das cales a fusión de tres núcleos de helio 
produciu núcleos de carbono, con seis protóns, a fusión deste deu 
lugar ao osixeno, con oito protóns, e así sucesivamente. por último, 
a xigantesca enerxía da propia explosión posibilitou a síntese dos 
elementos máis pesados que o ferro, como o níquel, o cobalto, o 
chumbo ou o uranio.

así pois, os sucesivos soles xurdiron nun medio no que estaban 
estes novos elementos e non exclusivamente o helio e o hidróxeno, 
como acontecera coa primeira xeración de estrelas. os planetas utili-
záronos como materiais de construción, incluídos os metais, os ele-
mentos máis pesados saídos daquelas primeiras reaccións nucleares.
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a variedade de átomos no universo mantense constante dende 
que, tras estas primeiras explosións de supernova, finalizou a gran 
xestación, hai máis de trece mil millóns de anos. actualmente hai 
na terra de forma natural case cen clases de átomos ou elementos, 
nas mesmas proporcións que cando apareceu o sistema solar, pois, a 
excepción dos elementos radioactivos raros, no noso planeta ningún 
proceso natural pode crealos ou destruílos.

2. po De estrelas

entre os materiais expulsados polas estrelas primixenias menciona-
mos o carbono, que se dispersou no cosmos. pois ben, doce mil mi-
llóns de anos despois do Big Bang, este carbono acabará formando 
parte da materia viva.

efectivamente, todos os elementos naturais existentes na terra se 
sintetizaron nas primeiras estrelas, así que os átomos que confor-
man as bacterias, as plantas ou os nosos propios corpos fabricáronse 
nalgún momento moi anterior ao nacemento do sol, nun inxente 
traballo de síntese, transmutación e reciclaxe dentro do ventre das 
sucesivas xeracións de estrelas. Botados ao exterior polas xigantescas 
explosións estelares, eses elementos vagaron polo espazo e as nebu-
losas durante centos, miles de millóns de anos, rematando moitos 
deles outra vez no interior de novas estrelas.

sempre dirixidos pola forza da gravidade, unha parte destes áto-
mos construíu a Vía Láctea e o sistema solar. os átomos de carbono 
que chegaron á terra primixenia participaron nos procesos xeoló-
xicos do planeta e máis tarde nos procesos químicos e biolóxicos 
que deron lugar á vida, sendo o compoñente esencial das moléculas 
xigantes do ácido ribonucleico (arn), o ácido desoxirribonucleico 
(aDn) e as proteínas, e integrándose máis adiante na estrutura do 
cerebro humano, a forma material onde se asenta a propia capacida-
de de comprender este proceso. somos, en definitiva, po de estrelas, 
e en palabras do cosmólogo martin rees “cando morra o noso siste-
ma solar eses átomos dispersaranse outra vez pola galaxia e incorpo-
raranse a novas estrelas. a súa coincidencia nunha mesma molécula 
de aDn é un acontecemento transitorio; e dende unha perspectiva 
astrofísica, a súa coincidencia no mesmo sistema solar é así mesmo 
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só unha fase transitoria nunha historia que empeza coa formación da 
galaxia e que podería prolongarse ata un futuro infinito “.

3. as seguintes xeracións De estrelas

todas as novas estrelas naceron pola acción da forza gravitacional 
nas chamadas nubes moleculares, que na nosa galaxia están situadas 
nos seus brazos espirais. trátase de áreas compostas principalmente 
de enormes masas de hidróxeno molecular (de aí o seu nome) a tem-
peraturas duns 260 graos centígrados baixo cero, nalgunhas de cuxas 
zonas ten lugar unha compresión progresiva por acción da gravidade 
ata que as partes máis densas forman protoestrelas, xigantescos bo-
tóns de po e gas denso (principalmente hidróxeno) cada vez máis 
quente nos cales a atracción gravitacional cara a dentro vai sendo 
equilibrada pola presión de radiación cara a fóra. o proceso conti-
núa, a temperatura aumenta e finalmente o gas deixa de contraerse 
e establécese un equilibrio: é o nacemento da estrela. ao ter cada 
nube unha composición química que lle é propia e exclusiva, toda a 
súa proxenie estelar herda esta especie de aDn familiar compartido, 
rastrexando o cal poderiamos localizar, por exemplo, as estrelas irmás 
do noso sol, é dicir, as nacidas da mesma nube ca el e hoxe dispersas 
pola Galaxia.

4. o ciclo Vital Das estrelas

a vida da estrela como tal iníciase no momento en que entra na 
chamada secuencia central ou principal do seu ciclo. no transcurso 
desta, o astro irradia en forma de calor e luz a enerxía resultante 
das reaccións termonucleares de fusión que se desenvolven no seu 
interior, nas que os átomos chocan e se fusionan dando lugar a nú-
cleos progresivamente máis pesados. Vexamos as características fun-
damentais deste ciclo.

·  as xigantes Vermellas
Durante a secuencia principal da súa vida, no interior das estrelas do 
tamaño do sol e maiores teñen lugar reaccións de fusión nuclear por-
que a súa gran masa comprime o suficiente o hidróxeno para superar 
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a repulsión mutua entre os núcleos debida á forza electromagnética. 
como se viu, baixo a presión desta xigantesca masa chocan os áto-
mos de hidróxeno dando lugar a núcleos máis pesados por adición 
de protóns e neutróns: deuterio, helio-3 e helio-4 ou partícula alfa.

estas reaccións teñen lugar ata que se esgotan as reservas de hi-
dróxeno da estrela. entón a radiación que emana do núcleo xa non 
é suficiente para contrarrestar a forza gravitacional, polo que a masa 
gasosa da estrela se derruba. cando, debido a ese derrubamento, a 
temperatura da estrela alcanza os dez millóns de graos volven ter 
lugar novas reaccións, durante as cales se producen e fusionan suce-
sivamente carbono, nitróxeno, osíxeno, magnesio e silicio, co cal a 
radiación xerada nestas reaccións segue contrarrestando a gravidade.

coa fusión do silicio finaliza a secuencia principal da vida da es-
trela, xa que a devandita fusión orixina naquela un pesado centro 
de níquel, cobalto e ferro a unha temperatura de catro a cinco mil 
millóns de graos, o cal vai incrementando a súa masa a medida que 
o silicio se transmuta en ferro. este proceso converte a estrela no que 
se coñece como unha xigante vermella, cun diámetro de entre de dez 
e cen veces o diámetro do sol e un núcleo equivalente a 1,4 masas 
solares. 

·  ananas brancas e ananas negras
tras a súa expansión ata facerse xigantes vermellas, as estrelas de ta-
maño non superior a oito veces a masa do sol agonizan durante 
varios miles de millóns de anos expulsando paulatinamente as súas 
capas gasosas. esas capas expulsadas forman as chamadas nebulosas 
planetarias, denominación confusa pois non son máis que o residuo 
destas estrelas moribundas de tamaño intermedio e nada teñen que 
ver coa formación dos planetas.

a medida que se ispe e vai deixando ao descuberto o núcleo, a cor 
da estrela pasa ao amarelo, ao branco e finalmente ao azul. remata-
do o proceso de expulsión descrito, a gravidade reduciu a estrela a 
un núcleo de volume similar á terra pero con aproximadamente a 
mesma masa que o sol, o que supón unha densidade de centos de 
toneladas por centímetro cúbico e unha gravidade decenas de miles 
de veces maior que a da terra. É a fase de anana branca, cuxo fulgor 
azulado, máis pálido que o da Lúa, é unha luminosidade terminal 
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que se vai extinguindo lentamente, produto da ionización e a ilumi-
nación da masa expulsada. cando, transcorridos miles de millóns de 
anos, a anana branca esgote totalmente a súa enerxía, non quedará 
dela máis que un xeado núcleo de cinza escura coñecido como anana 
negra.

·  explosións De supernoVa
pola súa parte, as estrelas de gran masa, é dicir, as que ao nacer tiñan 
como mínimo oito veces a masa do sol, permanecen na secuencia 
principal pouco tempo, só algúns millóns ou decenas de millóns de 
anos, pois ao ser moito máis masivas a súa maior gravidade fai que 
queimen o combustible máis rapidamente. Despois, tras a fase de xi-
gante vermella, estas estrelas non alongan a súa agonía como no caso 
das intermedias que acabamos de ver, senón que estalan nas chama-
das explosións de supernova. todas as explosións de supernova, polo 
tanto, pasaron antes pola fase de xigante vermella; pero non todas as 
xigantes vermellas rematan en supernova.

existen distintas clases de supernova. na forma típica a explosión 
desencadéase cando, convertida nunha xigante vermella, a estrela de 
gran masa finaliza a transformación do silicio, momento no que trata 
de fusionar o ferro e os elementos afíns a este. pero dada a grande 
estabilidade dos átomos deste grupo, para rompelos ou convertelos 
en elementos máis pesados necesítase enerxía, é dicir, que, a diferen-
za das reaccións que teñen lugar ata este momento, a fusión do ferro 
consume enerxía en lugar de producila.

É o momento en que o núcleo, xa sen combustible para as reaccións 
termonucleares que contrarrestan a forza da gravidade, se contrae 
nunhas décimas de segundo e se funde nun comprimidísimo fluído 
de neutróns de apenas dez quilómetros de radio. entón a gravidade 
gaña finalmente a batalla: as partes externas da estrela derrúbanse 
sobre o núcleo, encontrándose na súa caída coa onda de choque as-
cendente causada pola contracción que acaba de acontecer, polo que 
esas capas externas saen disparadas cara ao exterior a 20.000 quiló-
metros por segundo.

É a supernova, a grande explosión na cal se sintetizan os átomos 
máis pesados e que lanza ao espazo interestelar ata un 90% do seu 
material, o cal pasará a formar parte de novas estrelas e planetas e 
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que, no caso do carbono, constituirá o elemento esencial na química 
da vida.

·  erupcións De raios gamma
nas supernovas xigantes tamén hai unha xigantesca emisión de ra-
diación luminosa, ultravioleta e raios x, así como de raios gamma. 
estas erupcións de raios gamma duran entre unhas milésimas de se-
gundo e varias decenas de minutos, dando lugar ás explosións máis 
brillantes coñecidas no universo (máis de un trillón de veces o brillo 
do sol), brillo de dez a cen millóns de veces superior ao que tiña a 
estrela e maior polo tanto que o de toda a galaxia á que pertencía. 
a orixe destes raios cósmicos parece estar na formación de buratos 
negros de rotación rápida xerados pola supernova de estrelas de altí-
sima masa, as cales emiten chorros de fotóns, electróns e positróns a 
velocidades próximas á da luz.

·  buratos negros
segundo vimos, cando, chegada ao final do seu ciclo, a estrela de 
gran masa é incapaz de xerar a enerxía que poida seguir contrarres-
tando a súa inmensa gravidade, derrúbase sobre si mesma e ten lugar 
a explosión de supernova, xerando a implosión do núcleo altísimas 
concentracións de masa cun campo gravitacional tan forte que dis-
torsionan o espazo-tempo: trátase dos buratos negros e as estrelas de 
neutróns, dependendo da súa masa.

o burato negro é, pois, un inmenso pozo de succión que impide 
que ningún tipo de materia poida escapar del. en consecuencia toda 
a materia circundante acaba por caer ao seu interior, engadíndose á 
masa do burato e incrementando sen destituír a súa atracción gravi-
tacional. aínda que no burato negro teñen lugar certos procesos de 
emisión de partículas nunha lenta e minúscula “evaporación” cuán-
tica chamada radiación Hawking, en principio nin sequera os raios 
de luz poden escapar del, movéndose eternamente sobre a súa fron-
teira ou precipitándose ao interior cando a traspasan. esta é a razón 
de que o propio burato non sexa visible (de aí o seu nome) e a súa 
detección sexa indirecta, indicándonos a súa presenza ben o move-
mento das estrelas máis próximas a el ou ben a intensa radiación de 
raios x e raios gamma emitida pola materia que se acumula arredor 
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do burato e que está sendo absorbida por este. moitas das intensí-
simas radiacións detectadas polos radiotelescopios teñen a súa orixe 
precisamente no quentamento que sofren grandes cantidades de gas 
procedente das estrelas próximas cando van caendo en espiral cara a 
un burato negro.

o tamaño e a masa do burato negro varían. a masa do máis pe-
queno detectado na nosa galaxia é catro veces a do sol, pero hai 
casos en que alcanza os 3000 millóns de soles. no universo debe de 
haber ademais numerosísimos buratos diminutos, quizá da orde de 
100 millóns de toneladas de materia comprimidos no tamaño dun 
átomo.

existen fusións de buratos negros. as máis potentes transforma-
cións enerxéticas do universo corresponden a este fenómeno, o que 
acontece porque a maioría das galaxias teñen un burato negro xigan-
te no seu centro, polo que as fusións destas rematan coa fusión dos 
seus buratos negros, que ao precipitarse en espiral un sobre outro e 
chocar emiten unha cantidade de enerxía mil veces superior á luz 
emitida conxuntamente por todas as estrelas do universo visible.

a masa do burato tende a ocupar un volume cero e, polo tanto, a 
chegar a unha densidade infinita, o cal a converte nunha singularida-
de, unha rexión que non pode comunicar co universo exterior e na 
cal as leis fundamentais da física deixan de ser válidas ou conducen a 
insalvables paradoxos matemáticos, facendo imposible a nosa capa-
cidade de predición do futuro. a intensidade da gravidade faise tan 
grande que na superficie do burato negro o tempo detense respecto 
ao da galaxia, permanecendo como conxelado, mentres que o seu in-
terior está mesmo máis alá do final do tempo en relación co universo 
exterior. nada queda que nos indique como se formou nin que foi 
engulido polo seu insaciable campo gravitacional.

algúns científicos, entre eles o físico Lee smolin, traballan coa hi-
pótese de que os buratos negros sexan portais a universos orixinados 
cando o colapso que dá lugar ao burato vai máis alá da propia sin-
gularidade e expándese noutra rexión espazotemporal, dando lugar 
a un universo-bebé. nos universos así creados rexerían leis físicas 
similares, aínda que non idénticas, ás do universo do que proceden, 
como sucedería en posibles mundos nos cales os elementos existisen 
en forma de isótopos, é dicir, átomos co mesmo número de protóns 
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pero máis ou menos neutróns (por exemplo, auga en forma de auga 
pesada). o universo que nós coñecemos non sería, pois, senón unha 
parte dun conxunto moito maior, un máis nun “arquipélago cósmi-
co” deses universos-bebé.

neste contexto especúlase coa posibilidade de que existan os cha-
mados buratos de verme, túneles que poderían conectar dous bu-
ratos negros situados en diferentes rexións do espazo-tempo. non 
sabemos se hai algunha lei física que impida a existencia dos buratos 
de verme ou estes só son tecnicamente imposibles de construír. en 
teoría non podemos viaxar en sentido contrario á frecha do tempo, 
é dicir, a unha data anterior á de construción do burato, pero algúns 
expertos en lóxica especulan con modelos de universo nos que sería 
posible facer viaxes ao pasado. isto viola ademais o principio causa-
efecto, sobre o cal descansa o pensamento científico. por iso, na súa 
“conxectura de protección da cronoloxía” stephen Hawking sinala 
que debe existir unha lei física fundamental que salvagarde a orde 
causa-efecto na natureza.

·  os quásars
no interior de moitas galaxias residen buratos negros miles de mi-
llóns de veces máis masivos que o noso sol. algúns deles maniféstanse 
cunha incrible luminosidade, moi superior á total da galaxia á que 
pertencen e a máis alta xunto coas erupcións de raios gamma. a estes 
buratos negros luminosos coñéceselles como cuásares ou quásars (do 
inglés quasi stellar objects –obxectos cuasi estelares).

xa dixemos que esta luminosidade se debe á propia actividade do 
burato negro absorbendo o gas, o po e toda a materia circundante. 
a medida que os átomos da materia absorbida van caendo cara ao 
seu interior chocan uns con outros xerando unha grande enerxía en 
distintas lonxitudes de onda e en cantidade suficiente para crear un 
feixe luminoso detectable a distancias de miles de millóns de anos-
luz. Dada a enormidade das distancias que percorre, a luz emitida 
orixinalmente polos cuásares na lonxitude de onda da banda ultra-
violeta, que é invisible aos nosos ollos, alcanza a terra cunha lonxitu-
de de onda maior, en forma de luz ordinaria, mentres que a emitida 
orixinalmente na banda do espectro visible chéganos como radiación 
infravermella, de maior lonxitude de onda.
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·  estrelas De neutróns e pÚlsares
tras a explosión de supernova, e dependendo da masa final da es-
trela, en lugar dun burato negro pode formarse o que se denomina 
unha estrela de neutróns, obxecto de entre dez e quince quilómetros 
de diámetro e unha densidade de decenas de millóns de toneladas 
por centímetro cúbico.

con tal concentración de masa a atracción gravitacional dunha 
estrela de neutróns é xigantesca, un billón de veces superior á da te-
rra, pesando un só puñado do seu material 300 millóns de toneladas 
e non alcanzando as súas elevacións máis altas o milímetro de altura, 
mentres que o seu campo magnético é centos de billóns de veces 
máis intenso que o campo magnético terrestre. a súa codia, cunha 
temperatura de entre medio millón e un millón de graos centígrados, 
é probablemente de ferro, mentres que a presión no interior fundiu 
os núcleos dos átomos ata convertelos nun fluído de neutróns cuxa 
densidade é miles de millóns de veces superior á da auga. a gran 
contracción do tempo na súa superficie supón que este se atrasa un 
30% respecto ao tempo da terra.

á estrela de neutróns que xira rapidamente e que, como se dun faro 
se tratase, emite intermitentemente ondas de radio denomínaselle púlsar 
(contracción de pulsating radio source –radiofonte pulsante–), producín-
dose esta radiación pola emisión de electróns que se moven no cam-
po magnético da estrela. os seus períodos de xiro máis comúns son de 
aproximadamente un segundo, sendo os máis lentos duns catro segun-
dos. aos que xiran en milésimas de segundo denomínaselles púlsares de 
milisegundo (o máis rápido detectado ata agora rota a pouco máis de un 
milisegundo, equivalente a unhas 716 revolucións por segundo), algo 
que ningunha outra clase de estrela podería facer sen desintegrarse.

a maioría dos púlsares coñecidos atópase no disco da nosa galaxia, 
onde xorde un cada vinte anos aproximadamente. a actual nebulosa 
do cangrexo, cunha estrela de neutróns no seu centro, non é senón o 
remanente da supernova que no ano 1054 se observou dende china 
na constelación de tauro.

algúns púlsares forman un sistema binario, principalmente cunha 
anana branca. cando o intenso feixe de radiación do púlsar desgasta 
a súa compañeira denomínaselle púlsar de viúva negra, pola perda de 
masa que provoca no outro corpo.
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·  ananas Vermellas e ananas marróns
cando a masa dunha estrela é menor que a do sol a devandita estrela 
quéntase mentres se contrae pola gravidade, pero esta masa é insu-
ficiente para alcanzar a presión e temperatura necesarias para desen-
cadear no seu núcleo as reaccións de fusión nuclear características 
das estrelas maiores na secuencia principal. nestas estrelas menores 
que o noso sol existe tamén radiación, pero non se debe a unhas 
reaccións termonucleares imposibles nelas senón á conversión da súa 
enerxía gravitacional en calor.

 É o que acontece coas ananas vermellas e as ananas marróns, cuxo 
brillo é infinitamente máis reducido que o brillo do sol (as ananas 
vermellas teñen unha temperatura mesmo inferior aos 200 graos 
baixo cero). estas estrelas rematan esvaecéndose convertidas nos nú-
cleos mortos e xeados que constitúen as ananas negras.
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Va nosa galaxia e o 
sistema solar
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1. a VÍa láctea

o universo visible ten un radio de 13.700 millóns de anos-luz, pero 
todo parece indicar que estamos nun universo en expansión cun ra-
dio que chega aos 46.000 millóns de anos-luz, dentro do cal nin a 
posición da terra nin a da súa Galaxia, unha máis entre as galaxias 
observables, teñen nada de especial, segundo enuncia o principio de 
mediocridade terrestre.

Dentro desta inmensidade, a Vía Láctea ou Galaxia, nomes cos 
que é común referirse á nosa galaxia, formouse hai uns 12.500 mi-
llóns de anos a partir de centos de galaxias ananas ás que foi rompen-
do e absorbendo debido á súa superior forza gravitacional. envólvea 
un halo exterior esférico que, á súa vez, se supón que está inmerso 
noutro halo moitísimo máis extenso de materia escura que represen-
ta a maior parte da súa masa total.         

Vistas dende a terra as estrelas parecen concentrarse na banda á 
que orixinalmente se chamou Vía Láctea, da que non podemos ver 
a maior parte debido á interposición de grandes cantidades de po e 
nubes moleculares. como nos atopamos no seu interior resúltanos 
difícil coñecer con exactitude a súa estrutura, pero todo indica que 
se trata dunha galaxia de tipo espiral (é dicir, un núcleo luminoso do 
que saen brazos en espiral) de 100.000 anos-luz de diámetro (1000 
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billóns de quilómetros), cun núcleo ou centro galáctico ocupado por 
saxitario a, un burato negro equivalente a tres millóns de masas 
solares.

sabemos tamén que a Vía Láctea ten 24 galaxias satélite ananas ao 
seu arredor, entre elas as nubes de magallanes e as tres osas. todas 
estas galaxias forman parte do Grupo Local, integrado no cúmulo 
de Virgo e este á súa vez no supercúmulo de Virgo. o Grupo Local 
ten un diámetro de 10 millóns de anos-luz e inclúe varias decenas 
de galaxias máis, entre elas a nebulosa de andrómeda (ou m31), 
o obxecto máis afastado perceptible a simple vista. situado a 2,5 
millóns de anos-luz de nós, andrómeda, tamén unha galaxia espiral 
rodeada de galaxias satélite, é a maior delas e aproxímasenos a unha 
velocidade dun millón de quilómetros por hora, polo que ambas 
as dúas acabarán uníndose nun prazo de varios miles de millóns de 
anos. todo o Grupo Local ve afectados os seus movementos polo 
Grande atractor, unha xigantesca concentración de materia escura e 
galaxias situada a uns 40 millóns de parsecs, cara á que nos movemos 
a 600 quilómetros por segundo.

atravesado en todas direccións pola luz estelar, os raios cósmicos 
e o campo magnético, un medio interestelar en constante cambio 
enche o espazo entre os miles de millóns de estrelas da Galaxia e 
comunica todas as súas rexións por remotas que sexan. esta materia 
interestelar está composta de nubes moleculares e, en menor medida, 
po cósmico.

xa vimos que as primeiras, as nubes moleculares, son os viveiros 
das futuras estrelas, e que deben a súa denominación a que a maior 
parte do seu material está en forma de moléculas, principalmente 
de hidróxeno, contendo tamén, aínda que en cantidades moito me-
nores, ata máis de sesenta moléculas diferentes, entre elas cadeas de 
carbono. unha zona da Vía Láctea caracterizada pola gran presenza 
destas nubes, a nebulosa de orión, ten gas e po suficientes para crear 
millóns de estrelas.

en canto ao po cósmico, está composto por diminutos grans de 
grafito e silicatos incrustados en amoníaco xeado, auga conxelada ou 
dióxido de carbono en estado sólido, o cal crea as condicións para 
que nel teñan lugar reaccións químicas nas que poden formarse mo-
léculas máis complexas, quizá mesmo algún aminoácido.
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2.  o sistema solar

De un ano-luz de diámetro e situado nun brazo da Galaxia, a arredor 
de 28.000 anos-luz do seu centro, o sistema solar formouse hai uns 
5000 millóns de anos, a partir dunha nebulosa de gas e po que come-
zou a xirar de forma case imperceptible ao redor dun núcleo e cuxa 
velocidade de xiro foi aumentando a medida que se contraía como 
consecuencia da gravidade, ata que a forza centrífuga compensou 
a forza gravitacional. o núcleo foi facéndose paulatinamente máis 
denso e quente ata transformarse nun protosol, ou sexa, un precur-
sor do sol, mentres que o disco rotatorio circundante se arrefriaba e 
se condensaba en forma de po e fragmentos rochosos en pequenos 
puntos, os protoplanetas, precursores dos futuros planetas.

os elementos máis pesados permaneceron en órbita próxima ao 
sol e deron lugar aos planetas interiores, pero os máis lixeiros, o hi-
dróxeno e o helio, foron arrastrados polo acabado de crear vento so-
lar –é dicir, os raios cósmicos procedentes do sol, fundamentalmente 
electróns e protóns, que saen da estrela a centos de quilómetros por 
segundo– e acabaron formando os grandes planetas exteriores.

Vexamos agora brevemente os compoñentes principais deste sis-
tema.

·  o sol
É unha estrela mediana de segunda ou terceira xeración con 5000 
millóns de anos de idade que se acha na secuencia central do seu 
ciclo, é dicir, a outros tantos millóns de anos de converterse nunha 
xigante vermella. situado a 28.000 anos-luz do centro galáctico, en 
torno ao cal completa unha órbita cada 200 millóns de anos (o ano 
galáctico), a estrela máis próxima a el é alfa centauro, a uns catro 
anos-luz de distancia.

no seu interior as reaccións termonucleares transforman 700 mi-
llóns de toneladas de hidróxeno en case outras tantas de helio cada 
segundo, liberándose a diferenza en forma de enerxía radiante, a cal 
produce o seu brillo e a súa calor. aínda que a súa masa constitúe 
máis do 98% da masa total do sistema solar e é máis de 300.000 ve-
ces a da terra, polo que a súa gravidade é vinte e oito veces superior 
á do noso planeta, ao estar composta case totalmente por hidróxeno 

60



Dos quarks á próxima extinción    

e helio a súa densidade é a cuarta parte da terrestre.
a temperatura actual da nosa estrela é de entre 10 e 16 millóns 

de graos no núcleo, de dous millóns de graos na coroa, é dicir, na 
súa atmosfera, e duns 6000 graos na superficie, sen que coñezamos 
a causa desta enorme diferenza entre as temperaturas superficial e 
atmosférica. o sol foise quentando co tempo, pois durante o chama-
do período hádico (os primeiros 1000 millóns de anos dende o seu 
nacemento) era un 30% máis frío que agora, o que quere dicir que se 
aquel sol seguise brillando nos nosos días, os mares terrestres serían 
de xeo. este aumento da temperatura solar prosegue, co cálculo de 
que dentro de 1000 millóns de anos podería chegar a ser un 10% 
máis quente e evaporar os océanos terrestres.

o cambio cíclico da actividade do sol, con picos cada once anos 
aproximadamente, denomínase ciclo solar, durante o cal varía o 
número de manchas solares. estas, que aparecen máis escuras por-
que son máis frías que o resto da superficie, son turbulencias de ata 
100.000 quilómetros de diámetro que albergan intensísimos campos 
electromagnéticos e crecen cando a actividade solar é máis intensa. 
na fase alta do ciclo aumentan ademais as erupcións ou fulguracións 
(as tormentas solares), xigantescas emanacións de raios x e partícu-
las con carga orixinadas pola reordenación dos campos magnéticos 
solares e durante as cales en breves minutos se libera unha enerxía 
equivalente a miles de millóns de bombas atómicas. o vento solar 
resultante, unha corrente de gas ionizado de baixa densidade que flúe 
constantemente do sol, faise polo tanto máis intenso cando crece a 
actividade solar.

este vento inflúe de xeito importante tanto no clima como na com-
posición atmosférica terrestre e tamén en moitos aspectos da nosa ac-
tividade, como a radiofonía, a telegrafía ou os sistemas magnéticos, 
de maneira que pode danar satélites e afectar ás redes eléctricas. ao 
concentrarse segundo as liñas de forza do campo magnético terrestre 
e interaccionar coa ionosfera, o vento solar dá lugar ás auroras nos 
polos terrestres (austrais, no polo sur, e boreais, no polo norte).

·  os planetas
a unión astronómica internacional estableceu que para que un 
obxecto poida ser considerado un planeta debe cumprir simultanea-
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mente varios requisitos: orbitar en torno a unha estrela (no noso caso 
o sol), non ser satélite doutro planeta, ter suficiente masa para que a 
gravidade lle dea forma esférica e ter despexado a súa órbita doutros 
obxectos, absorbéndoos ou repeléndoos, para ser nela o obxecto do-
minante.

os planetas do noso sistema formáronse hai uns 4600 millóns 
de anos a partir do mesmo gas e po que deu orixe ao sol. as partes 
máis densas deste material, os protoplanetas, actuaron como as súas 
sementes, gañando masa por mera atracción gravitacional; pero ta-
mén o constante bombardeo pesado de asteroides, planetesimais e 
aerólitos foi configurando os planetas, achegándolles masa e colabo-
rando ao seu posicionamento nas órbitas actuais. as pegadas destes 
bombardeos persisten nos innumerables cráteres dos planetas e os 
seus satélites.

os planetas non teñen masa suficiente para ser eles mesmos estre-
las, polo que brillan con luz reflectida do sol en torno á cal están en 
órbita. o límite inferior do seu tamaño foi algo controvertido, con 
discusións acerca de cando debe cualificarse un obxecto pequeno de 
planeta e cando de asteroide ou planeta anano. De feito, recente-
mente plutón deixou de pertencer á categoría de planeta para ser 
englobado na de planeta anano.

os planetas do noso sistema divídense en catro interiores e catro 
exteriores. os primeiros, chamados tamén terrestres –mercurio, Ve-
nus, a terra e marte, son os máis próximos ao sol, todos eles máis 
acá do cinto de asteroides que hai entre marte e xúpiter. son rocho-
sos, ricos en elementos pesados e relativamente pequenos.

os planetas exteriores –xúpiter, saturno, urano e neptuno– for-
máronse nas rexións máis frías da nebulosa da que xurdiu o sol, e 
están todos máis alá do mencionado cinto de asteroides. xúpiter e 
saturno son dúas xigantescas esferas gasosas compostas basicamente 
de hidróxeno e xeo, o cal fai que, máis que planetas característicos, 
sexan unha sorte de estrelas frustradas, proxectos de soles que nunca 
chegaron a selo.

·  a terra
cunha antigüidade de 4500 millóns de anos, unha circunferencia 
de 40.000 quilómetros e un radio de 6380, a terra é o maior dos 
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planetas rochosos ou interiores e o terceiro en orde de distancia ao 
sol, do cal se atopa a uns 150 millóns de quilómetros, distancia equi-
valente a oito minutos-luz e que se denomina unidade astronómica. 
ata onde sabemos, a terra é o único planeta que ten auga líquida, co 
70% da súa codia cuberta polos océanos.

como nos demais casos, a súa formación tivo lugar mediante a 
agregación e fusión de partículas de xeo e rocha situadas en torno 
ao sol. ademais, as violentas colisións con cometas, asteroides e pla-
netesimais aumentaron constantemente a masa da terra, facendo 
que durante os primeiros millóns de anos da súa existencia o ferro 
líquido e outros metais se afundisen cara ao interior deixando na 
superficie a escoura rochosa. Finalmente, hai 4400 millóns de anos, 
o magma terrestre absorbeu a maior parte da masa do último grande 
obxecto que chocou con ela, mentres que os entullos desprendidos 
na colisión se agruparon a 384.000 quilómetros de distancia e acaba-
ron formando a esfera que constitúe a Lúa, o único satélite da terra. 
naqueles momentos o noso planeta estaba envolto nunha atmosfera 
abrasadora de dióxido de carbono, vapor de auga e nitróxeno, pero a 
súa composición química xa era a mesma que coñecemos nós.

o mesmo cabe dicir respecto á súa estrutura, pois os elementos 
máis lixeiros quedaron preto da superficie debido á súa menor den-
sidade, mentres que os átomos máis pesados remataron no centro 
arrastrados polo seu propio peso e formaron o núcleo interno, unha 
bóla sólida de ferro e níquel duns 1300 quilómetros de radio que se 
atopa a unha profundidade de 5000 quilómetros. a temperatura vai 
crecendo en dirección a ese centro dende os 16 graos de media na 
superficie ata os 6700 graos centígrados no núcleo interno. en tor-
no a este núcleo interno sólido existe unha capa semilíquida de alta 
densidade de ferro e níquel fundidos, denominada núcleo externo, 
cuxa temperatura alcanza os 5000 graos nas proximidades do núcleo 
interno. por enriba do núcleo externo está o manto, de 2900 quiló-
metros de grosor e sólido na súa maior parte, aínda que tamén nel 
hai zonas fundidas. esta estrutura interna de capas de distinta den-
sidade e rixidez é o motivo de que ao rotar a terra sobre o seu eixe o 
manto xire a distinta velocidade que o núcleo, o que xera a corrente 
que constitúe o campo electromagnético terrestre.

sobre o manto, finalmente, atópase a codia, a zona máis externa, 
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cun grosor medio de 30 quilómetros nos continentes e de cinco baixo 
os océanos. constituída por grandes placas ríxidas, estas desprázanse 
sobre o manto chocando e empuxándose unhas a outras debido ás 
correntes térmicas de convección. as zonas limítrofes entre as devan-
ditas placas son os grandes focos de actividade volcánica terrestre, 
os lugares onde se provocan fracturas a través das cales ascende o 
material fundido do manto, o magma, para ser expulsado polos vol-
cáns da superficie e das cordilleiras submarinas. Debido igualmente 
aos movementos e colisións desas placas, nas devanditas áreas teñen 
lugar os demais fenómenos característicos da tectónica de placas: a 
actividade sísmica e a creación de cordilleiras tanto no océano como 
na superficie.

·  meteoritos e asteroiDes
ambos os dous tipos de obxectos son residuos da nebulosa da que 
xurdiron os planetas principais do sistema solar.

os asteroides ou planetoides son corpos rochosos ou metálicos 
menores que os planetas (o maior de todos, ceres, ten un quilómetro 
de diámetro) e maiores que os meteoritos, xunto cos cales orbitan na 
súa maioría no mencionado cinto de asteroides situado entre marte 
e xúpiter, a unhas tres unidades astronómicas do sol (24 minutos-
luz). É bastante verosímil que a grande extinción de vida que tivo 
lugar na terra a finais do cretáceo, hai 65 millóns de anos, se debese 
ao impacto dun asteroide co noso planeta.

os meteoritos son restos de corpos máis pequenos, esgazados na 
súa maioría dos asteroides e cometas, que van perdendo materia 
pouco a pouco. o seu choque coa atmosfera produce fulgores lumi-
nosos (as estrelas fugaces) e os residuos que non se desintegran nese 
choque e caen sobre planetas e satélites son o que se coñece propia-
mente como meteoritos.

·  os cometas
residuos como os anteriores da formación do sistema solar, os co-
metas son bloques de xeo compostos por dióxido e monóxido de 
carbono, hidrocarburos, metanol e amoníaco, que xiran lonxe do sol 
en órbitas de longo período.

cun núcleo sólido, polo xeral de só unhas decenas de quilómetros, 
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a súa orixe atópase principalmente na afastada e hipotética nube de 
oort, a cal, situada moito máis alá de plutón, nos confíns do sistema 
solar, pode que albergue billóns de cometas. De aquí son arrancados 
por perturbacións gravitacionais e achéganse á nosa estrela descri-
bindo órbitas que tardan millóns de anos en completarse, ata que 
finalmente entran no sistema solar. outro almacén de cometas e 
residuos estelares é o cinto de kuiper, máis próximo ao sol que a 
nube de oort.

os cometas fanse visibles unicamente ao entrar no sistema solar. 
o material resultante da súa evaporación, é dicir, o coma ou nube 
que rodea o núcleo e a longuísima cola que se fai fluorescente coa ra-
diación solar, poden alcanzar respectivamente os centenares de miles 
e os millóns de quilómetros.

É importante sinalar que o xeo dos cometas non é como o do 
noso planeta, xa que non ten a estrutura cristalina ríxida deste. É 
xeo amorfo, sen ningunha orde atómica ou molecular, o cal lle dá 
gran similitude coa estrutura fluída e cambiante da auga líquida, 
outorgándolle propiedades sorprendentes. exposto, por exemplo, 
a radiación interestelar de fotóns ultravioleta, este xeo dos cometas 
pode fluír como a auga líquida aínda que a súa temperatura sexa 
apenas superior ao cero absoluto (273 graos centígrados baixo cero), 
ao tempo que o bombardeo rompe o monóxido de carbono e o amo-
níaco en radicais que emigran ao interior do xeo, onde poden seguir 
combinándose con outras moléculas.

os defensores da hipótese da panspermia sosteñen que a vida non 
se orixinou na terra, ou non só nela, senón que tamén puido chegar 
do espazo exterior en asteroides e cometas portadores de compos-
tos ou organismos que se terían formado nas nubes moleculares e 
noutros corpos astrais cos cales terían contacto ao longo da súa odi-
sea. De feito en moitos asteroides hai compostos de carbono, e nun 
cometa achouse glicina, un dos vinte aminoácidos existentes, cos que 
os seres vivos fabrican as proteínas.
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Do carbono á ViDa
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1. os proDutos Das estrelas

Vimos como a forza gravitacional actúa sobre as xigantescas nubes 
de gas e po interestelar dando lugar a novas estrelas que na súa fase 
de xigante vermella xeran no seu forno termonuclear os elementos 
químicos. estes permanecen nos enormes soles ata o momento final 
do seu ciclo, cando impresionantes explosións de supernova os espa-
rexen polo cosmos.

un destes elementos é o carbono, o cuarto elemento máis abun-
dante no universo, que cando está a menos de 12.000 graos é ca-
paz de formar os hidrocarburos e outros compostos. xuntamente 
co osíxeno, o hidróxeno e o nitróxeno constitúe o grupo denomi-
nado cHon (polos símbolos químicos destes catro elementos). 
se ao grupo cHon engadimos o xofre e o fósforo, temos os seis 
compoñentes esenciais da vida. a química do carbono é a química 
orgánica.

o carbono 12, o máis abundante nos organismos vivos, é o átomo 
ideal para as construcións moleculares, xa que exhibe en maior grao 
que ningún outro a capacidade de enlazarse con outros átomos de 
carbono e formar con moitos elementos unións altamente flexibles 
que permiten variadas e rápidas asociacións e disociacións. pode so-
portar, ademais, cadeas químicas de gran lonxitude e posibilita a apa-
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rición de estruturas estables e moléculas moi reactivas, propiedades 
imprescindibles para o desenvolvemento dos fenómenos que como 
veremos caracterizan a vida.

2. os HiDrocarburos

cando as estrelas se atopan na fase de xigante vermella non pode 
prevalecer aínda nelas ningunha combinación química, encontrán-
dose a materia na forma relativamente simple de partículas e átomos 
disgregados que se moven a grandes velocidades. pero cando a súa 
temperatura baixa dos 12.000 graos, o carbono é capaz de unirse 
ao hidróxeno para formar os hidrocarburos, as substancias orgánicas 
máis elementais, as primeiras unións de átomos de distintos elemen-
tos (combinacións químicas) que aparecen no universo. uníndose 
ademais ao osíxeno e ao nitróxeno, os outros dous elementos do gru-
po cHon, o carbono dá lugar a outros moitos compostos, como o 
amoníaco ou o formaldehido.

Houbo achega de hidrocarburos ao noso planeta dende o espazo 
exterior. acabado de formar o sistema solar, hai 4500 millóns de 
anos, sabemos que a terra sufriu violentos bombardeos de meteo-
ritos, cometas e masas de xeo, que achegaban auga, gas carbónico 
xeado, hidrocarburos e outros compostos orgánicos como o formal-
dehido. xunto aos chegados do espazo, tamén no propio planeta se 
formaron hidrocarburos.

cando os impactos e a temperatura diminuíron, a auga, combina-
ción de hidróxeno e osíxeno, puido permanecer líquida na superficie 
da terra grazas á distancia desta ao sol. este feito, ata onde sabemos 
único no noso sistema solar, posibilitou á vez que o gas carbónico 
existente na atmosfera terrestre inicial se disolvese na auga e se de-
positase en forma de carbonatos, ao tempo que os hidrocarburos re-
accionaban coa auga e aparecían substancias máis complexas, como 
os alcohois, os aldehidos, as cetonas e outros produtos orgánicos. 
como resultado das reaccións dos hidrocarburos e os seus deriva-
dos co amoníaco, formáronse ademais os sales amónicos, as aminas 
e as amidas. así, chegadas do exterior ou sintetizadas na terra, as 
substancias orgánicas foron aparecendo sobre o planeta sintetizadas 
a partir da materia inorgánica.
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unha propiedade característica desta materia orgánica é a súa gran 
capacidade para transformarse en corpos máis complexos e de eleva-
do peso molecular ao entrar en contacto coa auga, o cal constitúe a 
base de todo o proceso vital. en canto se deron as condicións axei-
tadas, e malia que nos momentos iniciais as substancias orgánicas 
mencionadas aínda se atopaban disoltas nas augas primitivas, coas 
súas moléculas dispersas, tiveron lugar reaccións deste tipo, que a pe-
sar de que ao principio aconteceron de forma desordenada e caótica, 
demostraban a tendencia á síntese constante de substancias cada vez 
máis complexas e de maior peso molecular.

3. aparecen os aminoáciDos

nas augas terrestres seguiron tendo lugar constantes reaccións quí-
micas que acabarían dando lugar, entre outros produtos, aos aminoá-
cidos, moléculas de alto peso formadas polos elementos cHon que 
serán os bloques cos que se construirán as proteínas, as máis grandes 
e complexas cadeas químicas que coñecemos. complementariamen-
te, reaccións simultáneas producían os elementos constitutivos dos 
ácidos nucleicos (o aDn e o arn), que serán os responsables do 
proceso de fabricación daquelas mediante a ensamblaxe das cadeas 
de aminoácidos. Hai que insistir en que algo fundamental en todas 
estas reaccións é que se desenvolven no medio acuoso, xa se trate de 
charcas, lagoas e arroios con cuarzo e arxila en suspensión que actúan 
como imán para a materia, ou de fontes sulfurosas ou ácidas.

como veremos no seu momento, as proteínas teñen un papel 
decisivo na construción dos seres vivos. ademais de fósforo, estas 
macromoléculas conteñen sempre carbono, hidróxeno, osíxeno e ni-
tróxeno, como os aminoácidos dos que están compostas; non obs-
tante, e a diferenza daqueles, cuxa estrutura é lineal, as moléculas 
precursoras das proteínas organizáronse de forma tridimensional.

4. entre a quÍmica e a bioloxÍa

a que estamos a describir é unha fase da evolución que poderiamos 
chamar química, protagonizada polos aminoácidos e os glícidos ou 
hidratos de carbono, compostos de carbono, hidróxeno e osíxeno. 
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nesta fase, a vida e as leis biolóxicas que a rexen están a punto de 
aparecer, pero aínda non o fixeron.

como vimos, nun principio as substancias primitivas achábanse 
dispersas e disoltas nas augas primordiais; pero hai uns 4000 millóns 
de anos as súas moléculas empezaron a agruparse e deron lugar aos 
coloides, substancias cunha gran tendencia a unirse para formar agre-
gados cada vez maiores. nun seguinte paso, transcorridos millóns de 
anos, estas grandes moléculas iranse agrupando en concentracións 
superiores ás que o bioquímico ruso oparin denominou coacerva-
dos, que xa non estarán mesturados co medio acuoso e organizaranse 
separadamente daquel.

isto sucedeu porque durante o proceso de agregación destas go-
tas coloidais as cadeas pecháronse sobre si mesmas, formando uns 
glóbulos dotados dunha rudimentaria membrana semipermeable 
que ao mesmo tempo que os separaba do medio acuático permitía 
o intercambio de substancias con este. Dende o medio circundante 
pasaron ao interior destes sistemas orgánicos diferentes substancias 
químicas que eran sometidas a cambios e transformacións para a súa 
asimilación polo coacervado e, paralelamente, tiña lugar o proceso 
contrario: substancias ata o momento integrantes do sistema desin-
tegrábanse, sendo expulsadas ao exterior e substituídas polas molé-
culas asimiladas. así se desenvolveu un metabolismo primixenio, un 
recambio incesante de substancias no cal predominaron as reaccións 
de síntese sobre as de desintegración, o que permitía manter cons-
tante a composición e estrutura do coacervado a través dos cambios 
do medio e dos seus propios cambios internos.

 Desta forma apareceu na terra unha organización material máis 
complexa que todas as anteriores, rexida tanto polas leis físico-quí-
micas como por unhas novas leis de nivel superior que son as leis dos 
coloides. a evolución destas estruturas ao longo do tempo acabará 
desembocando na célula, a primeira forma viva en sentido estrito.

5. o primeiro metabolismo

Dende o punto de vista químico ese primeiro metabolismo, inme-
diato antecesor do dos seres vivos, só era un conxunto innumerable 
de reaccións simples. o que facía destas algo diferente eran a rapi-
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dez e a orde estrita en que tiñan lugar, de modo que se se alteraban 
minimamente a súa velocidade ou a súa secuencia o resultado era 
radicalmente distinto.

estas reaccións químicas tiñan lugar a gran velocidade debido á 
presenza constante nelas dos fermentos ou catalizadores, moléculas 
orgánicas que non só determinaban a altísima velocidade do proceso 
senón que influían de forma substancial sobre a dirección das devan-
ditas reaccións sen verse afectadas por elas. todos os catalizadores 
son actualmente proteínas que establecen enlaces complexos, aínda 
que de curta duración, coas substancias que sofren alteracións me-
tabólicas, acelerando considerablemente estas reaccións ao traspoñer 
os átomos que participan nestas a altísimas velocidades (millonési-
mas e mesmo milmillonésimas de segundo).

cada unha destas innumerables reaccións dentro dos coacervados 
estaba coordinada con precisión no tempo, constituíndo na súa in-
tegridade un sistema harmónico que a través de rápidas e complexas 
secuencias facía posible a constante renovación do ente no cal tiñan 
lugar. esta capacidade rexeneradora é unha das diferenzas cualitati-
vas entre un organismo vivo e o mundo inerte, así que prosigamos 
porque este asombroso proceso acabará desembocando no que cha-
mamos vida.

6. moléculas que se copian

en certo momento, algúns destes coacervados que se autorrenovaban 
foron capaces de crear copias das súas moléculas. isto foi quizá debi-
do a que as cadeas integrantes foron desenvolvendo unha tendencia 
a adherirse quimicamente ás moléculas da súa mesma clase existentes 
no caldo primordial, as cales se incorporaron nunha secuencia que 
imitaba a do orixinal. outra posibilidade é que cada compoñente 
non tivese afinidade polos da súa propia clase, senón por unha molé-
cula diferente, unha especie de “negativo” que, á súa vez, tería a pro-
piedade complementaria de buscar moléculas como as do “positivo” 
orixinal, o cal reproduciría ao adherirse a elas.

ou quizá aqueles coacervados complexos eran similares aos ac-
tuais ribocimas, un tipo especial de arn (a primeira molécula da 
herdanza no tempo) con capacidades reparadoras e catalíticas que 
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lles permiten separar unha parte da súa propia molécula e volver unir 
as seccións resultantes ou trasladalas a outro lugar. esa capacidade 
de cortar, pegar e trasladar partes da propia molécula fai plausible 
o paso do mundo prebiótico á vida a través de moléculas de arn 
primitivo que deron lugar a organismos cunha elemental capacidade 
inicial para duplicarse. estariamos, pois, nun “mundo primordial de 
arn”, en expresión común entre os investigadores.

a particularidade de reproducir a súa propia composición, de 
duplicar a receita química que levaban no seu interior, deu a estas 
moléculas unha clarísima vantaxe evolutiva, pois tan pronto como 
apareceron empezaron a esparexer as súas copias na auga. sen dú-
bida o proceso sufría alteracións e xerábanse copias con variacións; 
moitas delas non prosperaban por non se adaptar ao medio, pero as 
que respondían ás esixencias do medio propagáronse con rapidez e 
cando chegaron a un número elevado os recursos fixéronse escasos. 
De novo, as variedades que non puideron facer fronte a esta escaseza 
reduciron o seu número e finalmente desapareceron, mentres que 
as que lograron manter o seu metabolismo a pesar das cambiantes 
condicións externas progresaron.

os caldos primarios que había no planeta, entre eles as chemineas 
ou mananciais quentes submarinos, víronse polo tanto poboados 
principalmente polas moléculas cunha superior capacidade de sín-
tese, maior lonxevidade, maior fecundidade (ou sexa, maior velo-
cidade de duplicación) e maior capacidade de copiarse a si mesmas 
con fidelidade, moléculas que eran probablemente as de maior peso 
molecular e complexidade e entre as cales estaba o ácido ribonucleico 
ou arn. así pois, se ás propiedades de autosostemento e autorre-
novación propias dos coacervados engadimos esta nova característica 
das moléculas máis complexas consistente en ser capaces de copiarse 
a si mesmas, teremos o conxunto esencial de propiedades que distin-
gue aos seres vivos.

7. a materia ViVa

se nos detemos un momento para repasar todo o anterior, vemos 
como os innumerables e constantes cambios na materia inerte ao 
longo de miles de millóns de anos foron producindo sucesivamente 
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partículas elementais, nucleóns, núcleos atómicos, átomos e molécu-
las, que por agregación formaron estrelas, novos átomos e planetas. 
nestes planetas grandes moléculas que contiñan carbono entraron 
en inacabables combinacións e reaccións químicas na auga, como 
resultado das cales xurdirían, en polo menos un deses planetas, as 
propiedades de autoconservación e duplicación nas que consiste a 
vida. esta foi, pois, o resultado de todos os procesos que tiveron 
lugar dende o Big Bang.

Foi tamén un salto, un verdadeiro fenómeno emerxente na terra, 
pois no mundo dos átomos e as moléculas nada hai parecido á vida, 
nin nada nas reaccións químicas entre aquelas conduce por si mes-
mo ao metabolismo das formas vivas. o mesmo poderá dicirse da 
consciencia cando esta apareza, porque nada na célula conduce nin 
remotamente á intelixencia. quizá estes saltos cualitativos se deban 
en todos os casos a un cambio cuántico na actividade das partículas, 
unha alteración no mundo cuántico de certas estruturas cuxa com-
plexidade chega a un grao de saturación, momento en que aparecen 
propiedades non presentes nos seus compoñentes e inexistentes na 
propia estrutura un instante antes. á súa vez, a nova forma inicia en-
tón unha cadea de cambios conducentes a unha nova complexidade, 
que pode rematar nun novo salto, e así sucesivamente.

os procesos mediante os cales tiveron lugar os últimos ensaios 
e, finalmente, o paso a esa nova forma de organización material, 
unidade básica da vida, que é a célula desenvolvéronse na terra hai 
uns 4000 millóns de anos. Hoxe non poderían repetirse no planeta 
porque as moléculas e os organismos primitivos que os protagoniza-
ron estarían agora a mercé das formas vivas existentes, unicelulares 
ou multicelulares, as cales acabarían con eles rapidamente. así pois, 
unha vez aparecida, a propia vida creou unha barreira que agora fai 
pouco probable a repetición natural deste proceso no planeta.

8.  os Virus

manifestación da gran variedade de formas que pode adoptar a ma-
teria orgánica, os virus son tamén un exemplo dos innumerables es-
tadios que puideron existir entre aquela primitiva molécula capaz de 
duplicarse e a célula, primeira organización da materia da cal pode-
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mos dicir sen matices que é un ser vivo.
situado polo tanto na mesmísima fronteira da vida, o virus é a 

forma biolóxica máis abundante na terra, en número moi superior 
mesmo ao de bacterias, os organismos máis numerosos. os virus 
son macromoléculas constituídos por un recubrimento proteínico 
que unicamente alberga no seu interior material autocopiativo, arn 
ou aDn, e, quizá, algunhas enzimas; por iso, só poden reproducirse 
parasitando o interior das estruturas vivas, xa se trate de seres uni-
celulares como as bacterias ou de organismos multicelulares. trátase 
de estruturas de millonésimas de milímetro, o cal supón nos virus 
máis pequenos unha envergadura similar á das maiores moléculas 
non vivas, mentres que os de maior tamaño son como as bacterias 
máis pequenas. en todos os casos, parasitos que parecen restrinxir as 
súas funcións á básica da reprodución.

o virus é metabolicamente inerte ata que entra en contacto cunha 
célula, momento no que se fixa na súa membrana. unha vez logrado 
o recoñecemento entre a proteína presente na súa cápsula e os recep-
tores desa célula, algúns permanecen no citoplasma daquela, mentres 
que outros avanzan ata penetrar no seu núcleo.

iniciada a súa actuación, sexa inmediatamente ou tras un período 
de latencia durante o cal o arn ou aDn viral coexiste co da célula 
sen dar sinais de actividade, os xenes do virus toman o control do 
xenoma celular inseríndose directamente neste ou destruíndoo sen 
máis. en calquera dos dous casos, impiden que se siga efectuando o 
metabolismo celular normal e inician a duplicación do seu propio 
material xenético e a produción de proteína viral para unha nova 
coiraza, utilizando para iso os materiais existentes no citoplasma que 
a célula usaba para o seu propio metabolismo. o invasor reprodú-
cese a un ritmo medio de dez por minuto, unha velocidade superior 
en varias ordes de magnitude á velocidade de división da célula na 
que se aloxa, e, tras introducir as novas febras do seu material xené-
tico duplicado nas envolturas proteínicas fabricadas, os novos virus 
perforan a parede celular por medio de enzimas e saen para volver 
reproducir o ciclo cando atopan novas células.

os virus constituídos por arn teñen a taxa de mutación xenética, 
é dicir, de cambios no xenoma orixinal, máis alta de todos os seres 
vivos, o que explica a súa adaptabilidade a novas condicións e me-
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dios. esta é a razón de que xeren con facilidade cepas resistentes aos 
antivirais empregados contra eles.

sinalouse que os virus, dos que coñecemos máis de 4000 tipos, 
poderían ser xenes “rebeldes” evolucionados que no pasado escapa-
ron das células en que vivían e agora viaxan directa e constantemente 
duns organismos a outros. a fin de contas, no que a composición 
química e a comportamento se refire, os virus e os cromosomas son 
moi similares, xa que ambos os dous son estruturas proteínicas xigan-
tescas e ambos os dous reprodúcense só dentro da célula, utilizando 
para iso o material existente no citoplasma daquela. De feito, dentro 
do noso xenoma están identificados polo menos cinco retrovirus ou 
virus arcaicos.

cando se tomaron separadamente os integrantes proteínicos e nu-
cleicos dalgúns bacteriófagos, é dicir, de virus que atacan ás bacte-
rias, e os devanditos compoñentes se volveron mesturar in vitro, tivo 
lugar espontaneamente a ensamblaxe destes e a reconstrución dun 
organismo idéntico a aquel do cal procedían as partes. esta é unha 
boa demostración de como puideron xurdir as primeiras formas vi-
vas a partir do acoplamento químico de macromoléculas orgánicas 
existentes no medio.

9. ViDa Fóra Da terra

os elementos básicos necesarios para a vida, como o carbono, o 
osíxeno, o hidróxeno, o nitróxeno e o fósforo, existen no cosmos 
dende hai miles de millóns de anos, e é un feito demostrado que 
na Vía Láctea hai compostos orgánicos, o formaldehido por exem-
plo, que se detectaron tamén noutras galaxias. isto significa que os 
materiais químicos imprescindibles, eses a partir dos cales poderían 
desenvolverse as combinacións conducentes á vida, existen tamén 
fóra do noso planeta.

agora ben, para que apareza a vida tal e como a coñecemos non 
abondan nin moito menos eses elementos e moléculas, senón que 
ademais teñen que ser capaces de participar en innumerables reac-
cións progresivamente máis rápidas e complexas, combinándose en-
tre si na forma axeitada, o cal non é posible salvo que conten cun 
medio apropiado. necesítase, pois, un soporte adecuado para que 
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poidan ter lugar esas reaccións químicas conducentes á vida, e este 
soporte tamén ha de ser duradeiro, é dicir, debe permanecer durante 
un espazo de tempo o suficientemente longo para que aquela final-
mente apareza, arraigue e se propague, espazo de tempo que na terra 
foi cando menos de mil millóns de anos. no universo coñecido este 
soporte só pode ser un planeta cunha gravidade determinada e á 
distancia adecuada dunha estrela de longa vida, requisitos previos 
para que no devandito planeta exista a posibilidade de que se dean 
as características xeolóxicas, térmicas e atmosféricas imprescindibles 
para o xurdimento da vida.

estes requisitos reducen enormemente o número de candidatos, 
pero a cantidade de planetas existentes só na nosa galaxia é tan gran-
de que quizá non falten os axeitados.

a seguinte cuestión crucial é se, dados os materiais e tamén o 
planeta apropiado, xurdiría necesariamente a vida. unha resposta 
posible é que si, que volvería a xurdir de forma natural, como re-
sultado dunha evolución na que os pasos se sucederían seguindo un 
proceso similar ao que tivo lugar na terra. pero a pregunta ten outra 
contestación, en pura lóxica tan lexítima como a anterior: que as 
condicións en que apareceu a vida na terra foron produto dunha 
serie incontable de sucesos con características únicas e irrepetibles na 
súa exacta concatenación. poderiamos dicir que as devanditas condi-
cións foron o resultado dun longuísimo proceso no que tiveron lugar 
miles de millóns de probas fracasadas e que estivo marcado ademais 
por acontecementos absolutamente aleatorios, como impactos de 
cometas e drásticos cambios climáticos e ambientais, acontecemen-
tos que nunca poderían volver ter lugar da mesma forma nin a ter, 
polo tanto, as mesmas consecuencias.

É indubidable que innumerables reaccións nas que participan os 
compoñentes da vida terían lugar ou están desenvolvéndose agora 
mesmo en millóns de planetas do universo. centos de miles de mi-
llóns de experimentos químicos están levándose a cabo neles, cer-
tamente, mais malia o inconmensurable do número de probas en 
marcha é moi posible que non sexa suficiente para que nalgún desco-
ñecido e moi afastado lugar se reproduza paso por paso a evolución 
vital coñecida por nós, cumprindo todas e cada unha das condicións 
do proceso incluídas as que constantemente foi introducindo o azar. 
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unha evolución repetida de principio a fin a través da física, a quí-
mica e a bioloxía, a través dos catastróficos cambios ambientais, as 
marchas atrás e os ensaios frustrados.

pero neste tema tan trivializado hai algo máis: o feito de que na 
mente de moitos a conxectura de que exista vida fóra do noso pla-
neta non é tal senón practicamente unha certeza, cunhas tinguidu-
ras tan antropocéntricas, mesmo mesiánicas, ademais, que non só 
a defenden en termos de posibilidade biolóxica senón que dan por 
suposta esa vida precisamente na súa manifestación máis escasa e 
máis recente na terra, que é a materia intelixente. para eles a vida 
extraterrestre nada ten que ver, por exemplo, coa posible existencia 
de organismos unicelulares similares ás bacterias ou as células extre-
mófilas, senón coas fantasías iluminadas polo cinema e as novelas de 
ciencia-ficción.

o astrónomo norteamericano Frank Drake ideou unha ecuación 
para estimar o número destas supostas civilizacións tecnoloxicamente 
avanzadas existentes na Vía Láctea, é dicir, civilizacións cun nivel de 
desenvolvemento polo menos igual ao noso. a devandita ecuación 
liga todos os factores implicados: número de estrelas con sistemas 
planetarios; dentro de cada un destes sistemas, número de planetas 
con condicións apropiadas para o xurdimento da vida; dentro deste 
conxunto de planetas apropiados, número deles nos que a vida che-
ga a aparecer realmente; fracción deses planetas con vida nos que 
esta logra diversificarse ata chegar á forma intelixente; e, por último, 
porcentaxe destes planetas (nos cales a vida chegou a ser intelixente) 
nos que, ademais, esta intelixencia creou e logrou manter unha ci-
vilización cunha capacidade técnica e de comunicación polo menos 
igual á nosa.

como é obvio, o resultado final desta ecuación depende dos va-
lores que queiramos elixir para todos e cada un destes factores, pero 
canto maior sexa o noso optimismo respecto ao devandito resultado 
máis aplicable será o paradoxo do gran físico enrico Fermi, quen re-
feríndose a esas hipotéticas civilizacións que poderían existir na Ga-
laxia comentou: “se existisen, saberiámolo”. efectivamente, o máis 
probable é que nós soubésemos que eles están “alí”, nalgunha parte, 
pois tales civilizacións tecnoloxicamente avanzadas contarían nece-
sariamente coa técnica da radioastronomía e estarían rastrexando o 
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universo e enviando mensaxes intelixentes, tal e como facemos nós; 
mensaxes que non deixariamos de percibir utilizando esa mesma tec-
noloxía.

seguindo este razoamento, o programa estadounidense seti 
(acrónimo inglés de “busca de intelixencia extraterrestre”), dirixido 
pola nasa, leva 30 anos rastrexando con grandes radiotelescopios 
e a informática máis avanzada calquera comunicación de radio que 
poida orixinarse en hipotéticas civilizacións da Vía Láctea, sen obter 
ata agora ningún resultado. en calquera caso, tampouco é desdeña-
ble o argumento de que, aínda que existisen actualmente ou exis-
tisen no pasado en galaxias afastadas, nunca poderemos entrar en 
contacto con estas hipotéticas sociedades intelixentes, non só a causa 
das insalvables distancias cósmicas, senón debido tamén á previsible 
extinción desas civilizacións nunhas decenas de miles de anos a causa 
das armas creadas pola súa tecnoloxía ou ben debido ao esgotamento 
ou a destrución dos seus recursos.

Dende unha perspectiva diferente, algúns científicos ampliaron o 
concepto tradicional de vida para considerar o planeta terra como 
un organismo vivente en si mesmo (Gaia). Lee smolin foi moito 
máis alá ao suxerir que mesmo as galaxias espirais poderían cuali-
ficarse de organismos vivos debido aos seus ciclos de produción de 
materia e enerxía. segundo esta concepción un organismo, a saber, 
unha forma material coa propiedade da vida, é algo absolutamente 
distinto ao que ata agora consideramos e imaxinamos como tal, pois 
tanto o noso planeta como as galaxias e mesmo o universo na súa 
totalidade se consideran algo vivo, nacido e evolucionado a partir de 
universos anteriores.
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o triunFo Da ViDa
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1. a célula

complexísima e xigantesca estrutura orgánica capaz de duplicarse e 
con autonomía e vitalidade propias, a célula xorde como desenvol-
vemento dos sistemas coacervados, que eran ata entón os sistemas 
orgánicos máis evolucionados. a célula apareceu cando aquela pri-
meira membrana que separaba a estes do medio se robusteceu coa 
adición de novas proteínas e delimitáronse aínda máis nitidamente 
os espazos dentro/fóra sen menoscabo do imprescindible intercam-
bio de moléculas entre ambos os dous e entre as propias células, pois 
a través das canles da membrana celular poden circular tanto a auga, 
as moléculas e os refugallos do metabolismo celular como os sinais 
químicos que, en forma de ións, intercambian estes organismos.

sabemos que no desenvolvemento das formas materiais se foron 
sucedendo leis naturais de complexidade crecente. sobre as leis da fí-
sica, que rexen o comportamento dos obxectos do macrocosmos e das 
partículas do microcosmos, desenvolvéronse as leis da química, as cales 
determinan os procesos moleculares, e sobre as leis da química levan-
táronse á súa vez as leis dos coloides. agora, o conxunto dos procesos 
vitais da célula, é dicir, o seu metabolismo, van rexelo unhas novas leis 
aínda máis complexas que as anteriores: as leis da bioloxía.

Diferenciada do medio, cunha multiplicada capacidade para man-
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ter a súa estrutura e a súa composición química a pesar da constante 
entrada e saída de nutrientes e refugallos, cunha molécula da her-
danza no seu interior e cun espazo propio chamado protoplasma no 
que se realizan as funcións vitais, na célula consolídanse e fanse máis 
complexas polo tanto todas as propiedades dos coacervados, e é a 
primeira forma da que pode dicirse definitivamente que se trata dun 
ser vivo. constituídas practicamente todas as células polas mesmas 
macromoléculas principais (as proteínas e os ácidos nucleicos), son 
así mesmo idénticas as reaccións químicas básicas que teñen lugar no 
seu interior, sexa cal sexa a clase de célula da que falemos.

Foi hai 4000 millóns de anos cando esta nova forma orgánica xur-
diu nas augas primordiais. as primeiras células eran probablemente 
heterótrofas, é dicir, subsistían absorbendo directamente do medio 
as grandes moléculas orgánicas que necesitaban para o seu metabo-
lismo. pero transcorridos douscentos millóns de anos algunhas delas 
desenvolveron a capacidade de utilizar a luz como ferramenta para 
fabricar elas mesmas as moléculas orgánicas que necesitaban, e a par-
tir de entón non necesitaron absorber do medio. este novo tipo de 
metabolismo, denominado autótrofo, foi o característico dalgunhas 
bacterias primitivas.

todas estas primeiras células, tanto as heterótrofas como as au-
tótrofas, eran procariotas, é dicir, carentes dun núcleo diferencia-
do. ao igual que os organismos procariotas que seguen convivindo 
connosco, aquelas reproducíanse por clonación e eran capaces de 
soster o seu metabolismo nunha atmosfera na cal non existía osíxeno 
molecular libre e cuxos compoñentes principais eran o dióxido de 
carbono, o amoníaco, a auga e o nitróxeno. este grupo procariota 
aínda hoxe día segue supoñendo un 30% da biomasa existente no 
noso planeta, a maior parte no océano antártico, e inclúe bacterias e 
as chamadas arqueas ou arqueobacterias.

2. as conDicións primitiVas

as condicións térmicas, químicas e de presión en que se desenvol-
veron aquelas células primitivas eran similares ás que actualmente 
subsisten en, por exemplo, as fumarolas ou chemineas submarinas e 
nas augas ácidas. ademais, as células procariotas apareceron cando 
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na atmosfera aínda non existía a capa protectora de ozono, o cal 
significa que aqueles organismos primixenios foron capaces de sub-
sistir malia a radiación ultravioleta que os bombardeaba libremente. 
os seres unicelulares que actualmente viven en medios límite poden 
servirnos de referencia e darnos unha idea aproximada de como se 
adaptaron ao seu medio aqueles remotos antepasados nosos.

entre eles identificáronse unhas 500 especies de arqueas, entre as 
cales se atopan células extremófilas. Denomínanse así porque viven 
nas condicións máis extremas do planeta dende a perspectiva do or-
ganismo humano: ambientes moi alcalinos ou, pola contra, incri-
blemente ácidos, mesmo de pH negativo; medios sen luz; lugares 
extremadamente fríos ou moi quentes; medios moi salinos, mesmo 
de salmoira case saturada; foxas oceánicas sometidas a altísimas pre-
sións ou subterráneos a unha profundidade de quilómetro e medio 
por debaixo do fondo mariño; etc. as proteínas enzimáticas que po-
sibilitan o metabolismo destes seres en tales ambientes denomínanse 
extremozimas.

a arquea Sulfolobus solfataricus vive nos ambientes de ata 88º c 
e de acidez corrosiva dos géyseres, a pesar do cal mantén o seu pH 
interior neutro. a Pyrolobus fumarii, a máis termorresistente, desen-
vólvese nas paredes das chemineas submarinas, que poden alcanzar 
os 110º c debido aos fluídos minerais que saen por elas a temperatu-
ras de ata 350º c. existen numerosos microorganismos para os cales 
o osíxeno é tóxico e que se alimentan levando a cabo procesos de 
redución nos átomos dos minerais do seu medio, como as bacterias 
que se alimentan do xofre, as que se nutren de arsénico e o incor-
poran ao seu aDn e mesmo as que sobreviven reducindo minerais 
radioactivos como o uranio e son capaces de restaurar o seu xenoma, 
roto por niveis de radiación insoportables para outros seres vivos. 
o Bacillus permians, achado nun cristal de sal con 250 millóns de 
anos de antigüidade, púidose desenvolver con normalidade nunha 
probeta a pesar do xigantesco lapso de tempo pasado en situación de 
vida suspendida.

tamén atopamos bacterias vivas nas durísimas condicións climá-
ticas do xeado deserto antártico; outras viven nos sistemas de re-
frixeración das centrais atómicas. para finalizar este superficial repaso 
ás células extremófilas recordemos que, unha vez finalizados os seus 

84



Dos quarks á próxima extinción    

dous anos de viaxe espacial, dos circuítos da sonda Surveyor recollé-
ronse 50 estreptococos que, tras soportar as altísimas temperaturas 
do despegue, a exposición ao baleiro, as radiacións do exterior, a falta 
de nutrientes e as baixísimas temperaturas da Lúa, recuperaron a súa 
actividade.

3. estratexias De subsistencia

para manterse e reproducirse, hoxe os sistemas vivos necesitan ineludi-
blemente os catro elementos esenciais que conforman o grupo cHon 
(carbono, hidróxeno, osíxeno e nitróxeno). tres deles –carbono, hi-
dróxeno e osíxeno– proporciónanos os glícidos, e como entre estes a 
glicosa é a máis fácil de obter pola súa abundancia relativa respecto aos 
demais, xa que é máis resistente aos cambios de temperatura, acidez e 
outros, converteuse na fonte enerxética universal da célula heterótro-
fa. por iso a glicólise, é dicir, o conxunto de reaccións químicas que 
obteñen enerxía para a célula a partir da glicosa, é tan antiga como a 
propia vida.

como indicamos, para obter eses elementos imprescindibles o 
metabolismo celular  desenvolveuse de dúas formas. a anterior no 
tempo é a heterotrófica, propia das células incapaces de sintetizar 
a glicosa e consistente na absorción desta e as demais moléculas 
orgánicas directamente do medio. a segunda vía é o metabolismo 
autótrofo, característico das plantas actuais, as cales mediante a fo-
tosíntese absorben nutrientes simples inorgánicos, como dióxido de 
carbono, auga, nitratos e fosfatos, e sintetizan con eles as moléculas 
orgánicas, entre elas a propia glicosa.

a forma orixinaria da heterotrofia desenvolvíase sen absorción de 
osíxeno, ao contrario do que os organismos heterótrofos realizamos ago-
ra mediante a respiración, xa que aínda non existía este elemento de for-
ma libre na natureza. tampouco a fotosíntese dos primeiros organismos 
autótrofos producía osíxeno, tal e como fan agora as plantas.

4. enVellecemento e morte

como parte do proceso inherente ao desenvolvemento dos seres vi-
vos, o envellecemento, é dicir, a perda progresiva de funcionalidade 
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dun organismo, podería obedecer á falta de reparación das súas es-
truturas corporais cando chegou á fin da súa vida fértil, é dicir, cando 
xa non se pode reproducir, o cal fai desbotable o devandito organis-
mo dende o punto de vista da subsistencia da especie. Fase final do 
proceso vital, a morte estivo presente dende o principio nos máis 
antigos organismos unicelulares como resultado último dese desgaste 
dos seus compoñentes e da deterioración das funcións celulares por 
razóns termodinámicas e electromecánicas.

a maioría das células que integran os organismos multicelulares 
poden efectuar o chamado ciclo celular ou mitose, é dicir, reprodu-
cirse duplicándose. agás nas células nai, cuxa capacidade de repro-
dución é ilimitada, a mitose ten lugar só un número prefixado de 
veces, alcanzado o cal as células seguen movéndose e realizando o seu 
metabolismo pero xa non volven dividirse.

non parece, pois, que o paso do tempo sexa o esencial na vida das 
células, senón o número de divisións celulares ou mitoses que efec-
tuaron. cada vez que se divide, a célula perde unha pequena porción 
duns filamentos de aDn chamados telómeros localizados en rexións 
terminais dos seus cromosomas e cuxa misión é manter separados 
estes para evitar que se fundan entre si. o devandito acurtamento 
progresivo dos telómeros, índice do paulatino desgaste químico e 
termodinámico do organismo, acaba por facelos incapaces de pro-
texer os extremos dos cromosomas, cuxa fusión impide finalmente 
que a célula siga dividíndose.

esgotadas así as súas posibilidades de reprodución, o mecanismo 
descrito conduce ás células a unha especie de suicidio anunciado, 
a apoptose. obedecendo ás ordes deste proceso a célula condénsa-
se e fragméntase e as reaccións de conservación e reprodución en 
que consiste a vida deixan de ter lugar nela para ser substituídas 
polas puras reaccións físico-químicas co ambiente, ao cal retornan 
os compoñentes fragmentados para descompoñerse ou ser fagoci-
tados polas células circundantes. É o aDn da propia célula que vai 
morrer o que sintetiza as enzimas decisivas para que este proceso 
poida desenvolverse.

Desta forma, dende o comezo mesmo da vida a morte volveu a 
poñer en circulación os elementos integrantes daquela para que a 
natureza volvese reutilizalos. unha constante reciclaxe de todos os 
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átomos que nun momento dado formaron parte de cada un dos or-
ganismos que viviron no mundo.

5. a primeira gran contaminación

Vimos que o primeiro metabolismo celular era heterótrofo, absor-
bendo os procariotas primitivos a glicosa e outros compostos orgáni-
cos directamente do medio. pero hai 3800 millóns de anos aparece-
ron as primeiras células procariotas autótrofas, bacterias capaces de 
obter do anhídrido carbónico, mediante a fotosíntese, o carbono que 
necesitaban para sintetizar elas mesmas os compostos orgánicos. este 
novo mecanismo puxo fin á dependencia de todos os seres vivos res-
pecto do exterior para a obtención da glicosa. como se indicou máis 
atrás, esta primeira fotosíntese efectuábase sen emisión de osíxeno e 
mediante pigmentos proteínicos distintos da clorofila, que dá a súa 
cor verde característica ás plantas actuais; por iso a esta fase da vida 
se lle denomina fase púrpura.

unha forma de autotrofia máis complexa que a desas bacterias 
primitivas empezárona a desenvolver hai uns 3600 millóns de anos 
as cianobacterias ou algas verde-azuladas, das que existen fósiles de 
hai 2800 millóns de anos. eran células procariotas descendentes xe-
neticamente das bacterias primixenias que tamén medraban na auga, 
pero a diferenza daquelas contiñan o pigmento verde da clorofila. 
Grazas a este, o metabolismo das cianobacterias era xa o das plantas 
verdes actuais, é dicir, a utilización dos fotóns da luz solar para escin-
dir non só o dióxido de carbono, o cal xa facían as súas antecesoras, 
senón tamén a molécula de auga, obtendo nestes procesos carbono, 
hidróxeno e osíxeno para a fabricación da glicosa e outras cadeas 
orgánicas como o amidón e a celulosa, liberando neste proceso o 
osíxeno remanente á atmosfera.

no momento en que apareceron as cianobacterias, a auga que es-
tas necesitaban para obter o hidróxeno xa existía practicamente en 
todos os ambientes. como, por outro lado, a osixenación da atmos-
fera polas cianobacterias era un proceso tóxico para os organismos 
competidores adaptados á ausencia de osíxeno, aquelas dispuxeron 
de cada vez máis extensos ambientes para colonizar. así foi como as 
cianobacterias, responsables da primeira e maior contaminación da 
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atmosfera terrestre por un organismo vivo, se estenderon e progresa-
ron na vía evolutiva, levando a cabo unha emisión masiva e sostida 
de osíxeno ao longo de millóns de anos. isto transformou radical-
mente o medio, pois o osíxeno deu lugar ao ozono na alta atmosfera 
e este, á súa vez, empezou a actuar como barreira fronte aos raios 
ultravioleta, favorecéndose a multiplicación das formas vivas grazas a 
esta protección acabada de estrear.

xunto á transformación da atmosfera, que tivo lugar durante o pe-
ríodo precámbrico, outra gran contribución da cianobacteria á his-
toria do noso planeta foi a creación da estrutura actual das plantas. 
Hai uns 2000 millóns de anos unha cianobacteria penetrou noutro 
organismo unicelular, establecéndose entre ambos os dous unha re-
lación simbiótica na cal a cianobacteria actuaba como sintetizadora 
de glicosa e o outro organismo províaa de acubillo. co transcurso do 
tempo a maioría dos xenes da cianobacteria transferíronse a aquel, 
evolucionando ata rematar converténdose nos actuais cloroplastos, 
os órganos da célula vexetal que albergan o aparato fotosintetizador.

6. respiranDo osÍxeno

á súa vez, a abundancia de osíxeno provocada polo metabolismo das 
cianobacterias posibilitou que certas células heterótrofas desenvolve-
sen un ciclo metabólico baseado na absorción dese osíxeno que agora 
estaba dispoñible en grandes cantidades. este novo tipo de metabo-
lismo heterótrofo é o que teñen actualmente todos os animais, os 
fungos e moitos protozoos, organismos polo xeral unicelulares cuxa 
denominación fai referencia á súa proximidade ao reino animal. De 
forma similar á simbiose que tivera lugar entre as cianobacterias e 
outros organismos unicelulares, en determinado momento da evolu-
ción unha bacteria heterótrofa levou a cabo unha simbiose con outra 
célula, na cal a bacteria actuaba como factoría de enerxía. estas bac-
terias simbióticas que permaneceron aloxadas no interior da célula 
son as actuais mitocondrias, a fábrica de enerxía da célula animal.
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1. os organismos eucariotas

algúns seres procariotas produciron unha primeira membrana pro-
teínica no interior da que se foi situando a parte esencial do seu 
material xenético. proseguindo a súa evolución, hai entre 1500 e 
1200 millóns de anos estes procariotas remataron converténdose nas 
primeiras células eucariotas, dotadas dun núcleo perfectamente de-
limitado, máis complexas que as procariotas e das cales proceden 
todas as células animais e vexetais actuais.

De pouco máis dunha milésima de milímetro no ser humano, a 
membrana nuclear divídea en dúas partes principais: o núcleo, pro-
texido por esta membrana, e o citoplasma. o núcleo é o centro de 
control da célula, e nel alóxanse os ácidos nucleicos, que son as molé-
culas responsables da duplicación celular e a transmisión da herdan-
za. para esta función os organismos eucariotas contan, ademais do 
arn, cunha molécula máis recente e evolucionada: o aDn. con-
tido nos cromosomas, os miles de átomos deste novo ácido nucleico 
seguen sendo carbono, osíxeno, hidróxeno, nitróxeno e fósforo, e 
dentro da súa cadea denomínase xene a cada tramo que intervén na 
fabricación dunha determinada proteína.

en canto ao citoplasma, é un fluído incoloro, composto princi-
palmente de auga, no que están dispersas innumerables moléculas 
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necesarias para o metabolismo celular: aminoácidos, glícidos, graxas, 
sales minerais, proteínas, ións, etc. no citoplasma alóxanse tamén 
as mitocondrias e, no caso das plantas, os cloroplastos, as centrais 
enerxéticas da célula; o feito de que ambos os dous conteñan aDn 
distinto do nuclear demostra que orixinalmente eran organismos vi-
vos independentes, como vimos no anterior capítulo.

o citoplasma conta igualmente cunha rede de canles interconec-
tadas, o retículo endoplasmático. ademais de constituír unha rede 
de transporte intracelular de proteínas e outras moléculas, as pare-
des do retículo están cubertas de millares de ribosomas, xigantescas 
estruturas de proteínas e arn coa misión de traducir o material 
xenético da célula en instrucións para a fabricación das proteínas. 
as secuencias deste arn, un verdadeiro arquivo da evolución da 
vida, demostran que todos os ribosomas actuais proceden daquel 
arn primitivo que existía moito antes de que no planeta aparecese 
a célula.

2. acelérase a DiVersiFicación

a diversificación destes primitivos organismos eucariotas acelerouse 
hai ao redor de 1000 millóns de anos, cando o osíxeno atmosférico 
do que dependían existía xa en cantidades considerables.

algúns destes organismos unicelulares eran fotosintéticos, é dicir, 
autótrofos, mentres que outros eran heterótrofos e alimentábanse 
doutras células eucariotas ou de organismos procariotas. uns vivían 
na auga salgada e outros na auga doce; algúns movíanse libremente 
mediante flaxelos ou cilios, mentres que outros permanecían fixados 
a un substrato; habíaos que se reproducían sexualmente, pero outras 
formas facíano de forma asexual ou mixta; e non faltaban os que 
podían reunir varias destas características.

a partir deste inmenso abano de posibilidades, ás arqueas e ciano-
bacterias foise sumando unha inxente variedade de organismos euca-
riotas. son os integrantes do reino protista, os eucariotas máis sinxe-
los, unicelulares na súa maior parte. a partir deles irán aparecendo 
na terra os organismos que conforman actualmente os reinos vexetal, 
animal e dos fungos.
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3. a reproDución sexual

os organismos unicelulares procariotas que foron xurdindo no trans-
curso do tempo nos lodos das lagoas e demais medios acuáticos só 
se reproducían asexualmente. isto significa que procedían dun único 
proxenitor: a célula, que se dividía para crear un clon, un individuo 
idéntico xeneticamente a si mesmo. esta división celular ou mitose 
presupón que a célula duplique o seu material xenético (ou o multi-
plique, se vai levar a cabo unha división múltiple) e a continuación 
se escinda en células idénticas, cada unha delas co mesmo xenoma.

pero a aparición das células eucariotas supuxo tamén o inicio nal-
gunhas delas da reprodución sexual, consistente en esencia en que o 
novo ser incorpora os xenes de dous individuos distintos. as primei-
ras formas de reprodución sexual tiveron lugar, pois, en organismos 
unicelulares; co tempo, non obstante, será nos organismos pluricelu-
lares onde se desenvolverá na súa forma máis avanzada, se ben moi-
tos deles seguiron reproducíndose asexualmente.

nun proceso de división de funcións entre as células que os in-
tegraban, algúns organismos multicelulares acabaron dotándose de 
células exclusivamente especializadas na reprodución, os gametos, 
que se unían coas doutros individuos similares dando lugar a unha 
nova célula chamada cigoto, que integraba os cromosomas proce-
dentes dos dous seres e cuxo aDn procedía, polo tanto, de ambos 
os dous proxenitores a partes iguais. as inesgotables posibilidades de 
combinación de xenes que proporcionaba tal mecanismo produci-
rían unha xigantesca diversificación das especies ao longo de millóns 
de xeracións sucesivas.

4. os seres multicelulares

a asociación de organismos unicelulares prodúcese inicialmente po-
las vantaxes que esta unión lles proporciona, formándose para tal 
efecto microscópicas agrupacións de centos de miles de seres unicelu-
lares que cooperan para a súa supervivencia. o caso do Dictyostelium 
discoideum, unha ameba de 1000 millóns de anos de antigüidade, 
é moi ilustrativo ao respecto: en época normal fagocita as bacterias 
do seu medio e reprodúcese dividíndose, pero cando o alimento es-
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casea únese a outras amebas formando unha estrutura multicelular 
translúcida duns 100.000 individuos, similar a unha lesma. malia 
non contar cun sistema nervioso unificado, unha parte das amebas 
da agrupación acaba formando un talo de entre dous e tres milíme-
tros de altura para que o resto dos individuos, que se sitúan na parte 
superior dese talo, formen unha masa produtora de esporas que se 
reproducirán cando as condicións sexan favorables.

estas agrupacións poden estabilizarse e os seus integrantes espe-
cializarse de forma permanente ata dar lugar a un novo tipo de or-
ganismo. en consecuencia, individuos perfectamente identificables 
e orixinalmente distintos, cos seus propios xenomas, pasan a formar 
parte dunha unidade superior que os absorbe, determina as súas fun-
cións e  organízaos, xurdindo desta asociación propiedades novas 
que non existían antes en ningún dos asociados senón que son carac-
terísticas do novo organismo, en cuxa división celular, moito máis 
complexa que a escisión en dous dos seus antepasados unicelulares, 
interveñen novos xenes.

así naceron os organismos multicelulares hai entre 600 e 700 mi-
llóns de anos. esta evolución tivo éxito polas vantaxes da especializa-
ción das células integrantes, xa que o novo individuo resistía máis e 
adaptábase mellor ao medio que unha simple agrupación de células 
idénticas. a transición produciuse polo menos tres veces de forma 
independente no dominio eucariota, dando lugar respectivamente 
aos reinos dos fungos, as plantas e os metazoos ou animais.

   

5. especialiZación e células nai

a devandita especialización empezou a producirse segundo o lugar 
que ocupaban as células asociadas, que se foron diferenciando paula-
tinamente ata formar tecidos e órganos que á súa vez se organizaron 
en sistemas (locomotor, respiratorio, dixestivo, excretor, reprodutor, 
circulatorio, nervioso).

as células funcionais que forman eses distintos tecidos e órganos 
teñen unha vida curta (as da nosa pel, por exemplo, teñen unha vida 
de aproximadamente un mes; as que revisten o intestino, dúas sema-
nas; as plaquetas, dez días) e tamén unha limitada ou, nalgúns casos 
(por exemplo os glóbulos vermellos), nula capacidade reprodutora, 
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polo cal tecidos como o fígado ou o sangue se renovan exclusivamen-
te grazas á actividade das células nai. estas, contrariamente ás outras 
células, caracterízanse precisamente pola súa falta de especialización, 
xa que permanecen sempre indiferenciadas. cando se dividen, unha 
das células resultantes toma o camiño das sucesivas divisións que 
darán lugar ás células especializadas correspondentes, mentres que 
a outra conserva íntegras as características da célula nai orixinaria, 
polo cal a cantidade de células nai dun organismo permanece cons-
tante. tanto as necesidades de fabricación de células especializadas 
como o grao de diferenciación destas en cada etapa do proceso están 
sometidos ao control do aDn.

6. a neurona e os mÚsculos

neste proceso de especialización dos organismos multicelulares a 
selección natural favoreceu os que traducían os cambios que tiñan 
lugar no seu interior ou no medio a un código electroquímico e 
respondían aos devanditos cambios co movemento rápido propio 
do reino animal. ao longo de millóns de anos de evolución, estes 
mecanismos de supervivencia acabaron dando lugar a dous sistemas 
altamente especializados que hoxe coñecemos como sistema nervio-
so e sistema locomotor.

o primeiro dispón dunhas células altamente especializadas, as neu-
ronas, que no ser humano, o organismo co sistema nervioso máis des-
envolvido, son de varios centos de tipos diferentes e totalizan case cen 
mil millóns, capaces de efectuar cen billóns de conexións (sinapse).

as funcións das neuronas son a recepción e emisión de sinais me-
diante un código de pulsacións electroquímicas. as neuronas senso-
riais están nos órganos dos sentidos e reciben destes a información, 
que transmiten como impulsos electroquímicos ás neuronas situadas 
na codia cerebral. estas, á súa vez, envían en milésimas de segundo 
os impulsos nerviosos de resposta do sistema nervioso central ás neu-
ronas motoras, cuxas terminacións están nos músculos e glándulas. 
unha das respostas do sistema locomotor é o movemento rápido, 
empregando para impulsalo a enerxía obtida polas células na gli-
cólise e almacenada en forma de trifosfato de adenosina (atp), o 
combustible químico da célula animal.
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É tamén nas neuronas da codia cerebral onde se atopa a base mo-
lecular da memoria, o cálculo e a aprendizaxe, así como o asento 
físico do que chamamos consciencia. non coñecemos aínda o meca-
nismo mediante o cal xurdiron os fenómenos psicolóxicos e o senti-
do do eu, pois ningunha das nosas neuronas é consciente de si mes-
ma e tampouco o son todas xuntas no caso da maioría dos animais; 
pero no home o sistema neuronal no seu conxunto e as conexións 
que teñen lugar nel deron lugar ás chamadas funcións superiores. 
o funcionamento neuronal humano é, polo tanto, cualitativamente 
diferente do propio dos animais, pois ás funcións que comparte con 
estes como resultado da común andaina evolutiva engade outras es-
pecíficas da nosa especie.
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IXcóDigo xenético  
e HerDanZa
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1. a molécula Da HerDanZa

Vimos que un compoñente esencial da célula é o ácido desoxirribonu-
cleico (aDn). trátase dunha das máis grandes moléculas coñecidas, 
que, cunhas billonésimas de gramo de peso e dez millonésimas de mi-
límetro de longo, constitúe entre o 5 e o 15% do peso seco da célula.

xunto ao arn ou ácido ribonucleico, o aDn é o elemento esen-
cial na conservación e a transmisión dos caracteres de cada especie, ca-
racteres que se materializan nas proteínas fabricadas polas células baixo 
a supervisión do propio aDn. ao ser tamén este o elemento director 
dos procesos metabólicos celulares, poderiamos definir a vida como a 
cadea interminable de actividades da célula rexidas polo aDn.

xurdido nun momento da evolución posterior a aquel no que 
aparecera o arn primordial, o ácido desoxirribonucleico quedou 
integrado na súa maior parte no núcleo da célula eucariota, fragmen-
tado e aglomerado nuns filamentos denominados cromosomas den-
tro dos cales está comprimido ata unha dezmilésima do seu tamaño 
sen pregar. cando a célula se atopa en repouso, eses cromosomas 
apenas se distinguen, pero durante a división celular condénsanse e 
contráense, adquirindo o típico aspecto de bastonciño co que os co-
ñecemos. en cada especie as células teñen un número fixo de cromo-
somas propio desa especie (a especie humana ten 46 cromosomas, 
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organizados en 23 pares). esta dotación característica, denominada 
cariotipo, distingue cada especie das demais e é a causa da incapaci-
dade de reprodución cruzada entre elas.

Dixemos que o aDn se atopa no núcleo da célula, pero tamén 
hai aDn fóra daquel, principalmente nas mitocondrias da célula 
animal e os cloroplastos da célula vexetal, bacterias orixinalmente 
autónomas que nas etapas temperás da evolución se uniron á célula 
achegando con elas o seu aDn. mais, a diferenza do aDn do nú-
cleo, deste aDn mitocondrial só pasa á xeración seguinte o corres-
pondente ás mitocondrias do óvulo, a célula reprodutora feminina, 
xa que o das mitocondrias do espermatozoide masculino non chega 
a penetrar naquel. isto significa que só se transmite por vía materna, 
polo cal hipoteticamente poderiamos seguir a ascendencia do aDn 
mitocondrial de muller en muller ata chegar á chamada eva negra, 
ou, dito de forma máis axeitada, á nai orixinaria do Homo sapiens, 
orixinaria de áfrica como veremos.

2. os xenes 

o aDn está formado en todos os seres vivos por unha sucesión 
de unidades denominadas bases ou nucleótidos chamadas adenina 
(a), guanina (G), citosina (c) e timina (t) e constituídas polos ele-
mentos cHon (carbono, hidróxeno, osíxeno e nitróxeno), catro 
dos compoñentes esenciais da vida sintetizados polas estrelas miles 
de millóns de anos atrás. estas catro bases, que na molécula do aDn 
humano suman 3000 millóns de pares, son as mesmas en todos os 
animais e plantas, diferindo unicamente a súa secuencia. seguindo 
esa secuencia, as bases están dispostas ao longo de dúas cadeas, for-
mando unha especie de escaleira retorcida sobre si mesma (unha hé-
lice, como se denomina en matemáticas a un resorte) cuxos chanzos 
son os enlaces que establece cada unha das bases dunha cadea coa 
base da outra cadea, situada fronte a ela.

Dentro desa dobre cadea de bases que controla o metabolismo e o 
ciclo da célula ata a súa morte, denomínase xene a cada tramo signi-
ficativo que intervén na fabricación dunha determinada proteína. o 
noso aDn contén uns 25.000 xenes, constituíndo o seu conxunto o 
xenoma humano; a maior parte deles compartímola cos chimpancés, 
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e algúns parecen proceder de virus e bacterias. os membros da nosa 
especie compartimos entre nós o 99,9% da secuencia de bases ou 
nucleótidos do xenoma, que é idéntico só nos irmáns xemelgos, pero 
esa pequena porcentaxe fai cada xenoma humano diferente de todos 
os demais e determina a nosa individualidade xenética.

3. actiViDaDe Dos xenes

Dicimos que o obxectivo primordial da actividade do aDn e o arn 
é o proceso de síntese das proteínas, pero este proceso non é biuní-
voco (un xene para producir cada proteína e unha proteína fabricada 
por un só xene), pois estes interaccionan e actúan en rede, de for-
ma complexa; varios xenes poden estar involucrados na elaboración 
dunha soa proteína e, á inversa, un mesmo xene pode intervir na 
elaboración de distintas proteínas. ademais, como as fronteiras des-
tes tramos de aDn non están claramente limitadas, o concepto de 
xene que expresamos arriba resulta impreciso. en todo caso pode 
dicirse que o xene é unha medida de aDn, unha unidade funcional 
significativa non diferenciada nin independente do resto.

richard Dawkins, antigo profesor de etoloxía da universidade de 
oxford, definiuno como a porción de material cromosómico que 
permanece idéntica durante suficientes xeracións para servir como 
unidade de selección natural, pois a través das súas copias sucesivas 
o xene é practicamente inmortal, medíndose en millóns de anos a 
súa expectativa teórica de vida. con tal perspectiva, este investigador 
sostén que calquera organismo pode ser considerado como un vehí-
culo temporal para unha determinada combinación de xenes, aínda 
que individualmente son en potencia eternos. a medida que se suce-
den as xeracións, unha concreta combinación de xenes vai perdendo 
peso específico ata chegar a ser insignificante ao cabo do tempo, pero 
o xene como tal sobrevive a través de innumerables corpos indivi-
duais sucesivos, os cales actúan como colonias celulares pasaxeiras 
creadas polos propios xenes, que van trasladándose de cada xeración 
á seguinte.

cada xene actúa conxuntamente con outros moitos dentro de 
grupos ou familias, polo que a súa actividade ten efectos moi distin-
tos en diferentes partes do corpo. poden, pois, facer parte de distintas 
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cadeas e reaccións, o que significa que varios xenes poden exercer a 
mesma función e tamén que un mesmo xene pode ter varias fun-
cións. por conseguinte, o importante nos casos de alteración xenética 
non é tanto a variación dun xene concreto como o efecto que esta 
vaia ter sobre as cadeas das que forma parte ou sobre as funcións e 
reaccións nas que intervén.

non está aínda definitivamente establecido como unha soa célu-
la orixinaria, o cigoto, dá lugar a toda a variedade de células, teci-
dos e órganos con funcións distintas e específicas que constitúen un 
ser pluricelular (no organismo humano eses órganos e tecidos están 
compostos por entre 50 e 100 billóns de células de máis de 200 cla-
ses); ou como as distintas células, todas con idéntica dotación xenéti-
ca, é dicir, co mesmo aDn, sintetizan proteínas diferentes. sabemos 
que tras estes procesos está a activación ou desactivación de xenes 
específicos en momentos precisos. tamén que durante a formación 
do embrión de calquera animal interveñen xenes selectores e regu-
ladores que activan outros nas reaccións e teñen un papel relevante 
nos primeiros estadios de formación dos órganos. os importantísi-
mos xenes Hox, por exemplo, regulan a morfoloxía dos vertebrados 
durante o desenvolvemento embrionario trazando o seu patrón ana-
tómico e definindo o eixe lonxitudinal do corpo. a conclusión só 
pode ser que existe un plan xenético básico de construción, común 
a todas as especies.

4. as proteÍnas

resultado da actividade dos xenes, as proteínas son, polo tanto, a 
plasmación da herdanza xenética.

trátase de macromoléculas tridimensionais formadas por longas 
cadeas de aminoácidos que interveñen en todos os procesos biolóxi-
cos do organismo e forman ademais as estruturas celulares e a textura 
física deste. Hainas que efectúan a glicólise mediante a cal a célula 
obtén enerxía, outras fabrican as moléculas das que estamos consti-
tuídos –incluídas as propias proteínas– crean as canles neuronais a 
través das cales circulan os sinais nerviosos ou participan na forma-
ción da nosa memoria. as chamadas enzimas controlan e impulsan 
case todas as reaccións químicas que se producen na materia viva, in-
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cluídas a regulación da actividade dos propios xenes e a duplicación 
do aDn; as hormonas coordinan a actividade química dos organis-
mos; as Hsp (heat shock proteins) axudan a que as células soporten 
condicións de tensión e evitan que outras proteínas se extravíen; os 
anticorpos defenden o organismo dos patóxenos, etc. como dicimos, 
as proteínas forman parte esencial da estrutura física do organismo e 
interveñen en todos os aspectos do seu metabolismo.

moitas proteínas só están presentes nalgúns tipos de células ou en 
certas fases do desenvolvemento, pero calcúlase que o noso metabo-
lismo depende na súa xeneralidade da actividade de 100.000 tipos de 
proteínas, as cales constitúen no seu conxunto o proteoma humano. 
a vida, pois, pode tamén definirse como o proceso de reaccións mu-
tuas entre os ácidos nucleicos e as proteínas.

5.  o cóDigo xenético

Diciamos que cada proteína está formada por uns aminoácidos es-
pecíficos dispostos nunha secuencia determinada. por conseguinte, a 
fabricación das proteínas polos ácidos nucleicos supón a identificación 
previa dos aminoácidos que as compoñen, a obtención destes a partir 
do material presente no citoplasma da célula e a súa inserción na posi-
ción debida dentro da cadea proteínica que se está formando.

É a secuencia das bases constitutivas dos xenes participantes na 
elaboración da proteína a que cumpre a primeira función, xa que 
cada grupo sucesivo de tres bases dun xene identifica un aminoácido 
determinado (por exemplo a serie de bases Gca, é dicir, guanina-ci-
tosina-adenina, representa a alanina); esta tríade é tamén unha orde 
do aDn á célula para a obtención e inserción do aminoácido que 
representa exactamente nesa posición da secuencia. este é o deno-
minado código xenético, un código universal posto que cada trío de 
bases designa o mesmo aminoácido na inmensa maioría dos seres 
vivos, dende as bacterias aos seres humanos, unha universalidade que 
demostra a unidade orixinaria de toda a biosfera. 

se a orde en que aparecen os sucesivos tríos de bases na secuencia 
do aDn fose indiferente non habería variación entre as distintas 
especies, posto que os tripletes representan sempre o mesmo ami-
noácido; polo tanto o que fai específico ao aDn de cada especie 
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non son os tripletes que o integran, idénticos na xeneralidade delas, 
senón a súa ordenación, a secuencia en que estes se suceden, e esta 
orde é a esencia do código xenético. os tríos de bases actúan como 
instrucións para que a célula obteña os aminoácidos que eles desig-
nan e non outros, pero ademais os aminoácidos han de encadearse 
na cadea proteínica exactamente na mesma orde na que se atopan no 
aDn os tríos de bases que os identifican.

6. as mutacións

practicamente todas as células dun ser vivo levan nos seus cromo-
somas unha copia completa do seu aDn correspondente, e todas 
elas proceden dunha soa célula orixinaria, o cigoto, que dá orixe 
ás restantes por divisións sucesivas e diferenciación progresiva. este 
proceso de división, chamado ciclo celular ou mitose, dura entre oito 
minutos e vinte horas, dependendo da especie e o tecido do que for-
ma parte a célula, e no transcurso deste aquela debe duplicar os seus 
cromosomas para dotar dun xogo completo a cada unha das dúas 
células resultantes tras a súa división.

pero nese aDn que se duplica pode haber alteracións; e mesmo as 
propias copias efectuadas pola célula poden non ser perfectas. segun-
do a teoría máis xeneralizada, a acumulación de tales alteracións ou 
mutacións pode modificar de forma importante e definitiva un de-
terminado segmento do aDn, o cal determina á súa vez alteracións 
na produción de proteínas polos xenes implicados. recordemos que 
a activación ou desactivación dos xenes faise a través dunha organi-
zación xerárquica, así que, canto máis alto sexa o nivel xerárquico 
do xene ou grupo de xenes afectados polas mutacións ou causantes 
destas, máis transcendentais serán os seus efectos (as alteracións nos 
xenes reguladores, por exemplo, teñen necesariamente consecuencias 
de maior calado que as que se producen nos xenes illados).

agora ben, as únicas alteracións xenéticas que teñen transcenden-
cia evolutiva son as que se producen nas células xerminais, pois é 
nelas sobre as que actúa posteriormente a selección natural. obvia-
mente, moitos dos cambios xenéticos nestas células empeoran a re-
lación do organismo portador co medio ou afectan negativamente 
á súa capacidade de reprodución, polo que non prosperan. pero o 
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resultado tamén pode ser viable e pasar a criba da selección natural 
porque favorece a reprodución do organismo, mellora a súa adapta-
ción ao medio ou dótao de maior capacidade de supervivencia nun 
novo ambiente. repetidas e recombinadas ao chou millóns de veces 
ao longo de xeracións, estas mutacións, que se van acumulando len-
tamente ou que quizá se manifestan de forma máis radical nun tem-
po considerablemente máis curto, constitúen a fonte das variacións 
xenéticas dentro de cada especie.

todo cambio evolutivo significativo, como pode ser a separación 
de dúas especies que antes formaban unha soa, é, pois, resultado de 
mutacións no aDn. no caso concreto do home, tanto as súas carac-
terísticas anatómicas como a súa mente racional proceden de muta-
cións viables no aDn que deron lugar ás distintas especies humanas 
que pasaron pola terra. a elas referirémonos no capítulo xii.

7. o papel Do meDio

unha vez esbozado brevemente o mecanismo de transmisión bio-
lóxica dos caracteres hereditarios, debemos sinalar que a adquisi-
ción destes caracteres polos individuos dunha especie vai máis alá 
da transmisión física dos xenes dunha xeración á seguinte, xa que 
esta herdanza xenética non explica por si soa todas as variacións que 
sofren os organismos.

efectivamente, a herdanza non é independente do medio, con-
siderando este non simplemente o medio ecolóxico senón tamén a 
nutrición, as emocións, o medio celular, o intrauterino e mesmo os 
factores que actúan na duplicación xenética e na elaboración por 
estes das proteínas. tampouco podemos esquecer o medio sociocul-
tural como parte do medio en familias como os homínidos.

todos estes medios nos que está inmerso o individuo e nos cales 
se desenvolve o seu organismo relaciónanse coa dotación xenética 
da que é portador. como resultado diso, cada organismo individual 
leva a pegada non só da súa herdanza biolóxica senón tamén do seu 
propio e irrepetible desenvolvemento no seu medio. aínda que exis-
tan no individuo condutas a raíz das cales se poida rastrexar ata o 
xenoma, “por si soa, ningunha predisposición xenética pode explicar 
nada sobre o comportamento humano real”, como di o antropólogo 
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marvin Harris; e de forma parecida expresouno manel esteller, do 
instituto catalán de oncoloxía: “o xenoma dános unha tendencia 
a ser de certo xeito, pero é como vivimos o que fai que sexa dunha 
forma determinada”.

o xenotipo, conxunto dos factores hereditarios contidos nos cro-
mosomas, non presupón, pois, un único tipo de desenvolvemento, 
senón un rango de posibles desenvolvementos cuxa materialización 
concreta depende das condicións específicas e os diferentes ambien-
tes en que se ve inmerso o organismo en cuestión. á súa vez os xeno-
mas, tanto nos seres unicelulares como nos multicelulares, constrúen 
o seu propio medio activamente (pénsese, por exemplo, na burbulla 
térmica individual dentro da cal nos movemos), algo que fai mesmo 
o conxunto dunha especie participando na creación do seu propio 
nicho ecolóxico. así pois, se determinados cambios nos organismos 
son efecto de certo ambiente, eses mesmos cambios son á súa vez 
causa de modificacións do devandito medio. nas relacións entre xe-
nes, organismo e medio externo, os tres factores actúan e determí-
nanse simultaneamente como causas e efectos.

É evidente que aínda que a nosa actual capacidade cranial é simi-
lar á do Homo sapiens primitivo, ao ser os respectivos medios vitais 
moi diferentes, a nosa conciencia e os nosos estados cerebrais han de 
diferir notablemente dos daquel. por iso as nosas reaccións e o noso 
comportamento son sen dúbida moi distintos aos dos nosos antepa-
sados de hai douscentos mil anos.

un exemplo de interacción entre medio e xenes é o aumento das 
diferenzas químicas nos xenes de irmáns xemelgos a medida que es-
tes crecen. ou as enfermidades causadas por un comportamento dos 
xenes provocado á súa vez por determinadas condicións ambientais, 
o cal significa que as especies das que se trate non están programadas 
xeneticamente para sufrir esas enfermidades, senón que a súa causa 
se atopa no medio, que provoca ese mal funcionamento dos xenes.

unha boa ilustración das influencias mutuas entre medio e orga-
nismo é o funcionamento do cerebro, cuxa bioquímica, procesos e 
circuítos electroquímicos se modifican como consecuencia da cons-
tante acción do medio. a aprendizaxe infantil, por exemplo, supón a 
creación dunha gran parte das conexións físico-químicas cerebrais e 
o axuste deses circuítos neuronais nesa fase temperá da vida, cambios 
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físicos que quedan profundamente arraigados e que determinan gran 
parte do comportamento futuro, xa que todos os procesos psíquicos 
discorren como procesos bioquímicos e bioeléctricos nos circuítos 
neuronais.

por iso, buscando novas formas de sandar, a neuroloxía e a psico-
terapia recentes intentan precisamente transformar ese cerebro que 
xa está delineado intelectual, psicolóxica e emocionalmente alteran-
do a súa mesma estrutura física. o terapeuta busca cambiar a “insta-
lación de cables” cerebral do individuo, e isto está levando a moitos 
neurocientíficos a buscar novas respostas a unha das preguntas máis 
transcendentais en relación coa concepción tradicional da natureza 
do ser humano: se estamos compostos por moléculas sobre as que 
actúa constantemente o medio, e se tras os nosos actos e decisións 
hai unha armazón preestablecida de conexións físico-químicas que 
en gran parte quedaron fixadas durante a nosa infancia, que é en 
realidade o libre albedrío?

8. o camiÑo eVolutiVo

as innumerables especies que se foron sucedendo sobre a terra foron 
produto da acción da selección natural sobre os xenomas, ao ir in-
corporando no aDn dos organismos tanto modificacións pequenas 
e case imperceptibles que se acumulan ao longo de millóns de anos 
como rápidas mutacións que resultan viables. pero non só os xeno-
mas se expresan en íntima relación cun determinado medio, como 
acabamos de ver, senón que tamén o azar estivo presente tanto nas 
combinacións xenéticas que se foron producindo ao longo do perco-
rrido da vida como nos grandes cambios do medio.

así tivo lugar a evolución. sen un rumbo preestablecido, sufrindo 
os xenomas modificacións e mutacións ao chou e adaptándose de 
forma oportunista tanto aos cambios no clima, a xeografía ou a at-
mosfera como á competencia dentro da propia especie. neste devir 
vital houbo innumerables ensaios frustrados, incontables probas que 
nunca coñeceremos e que duraron unha ou unhas poucas xeracións, 
ou quizá soamente décimas, milésimas de segundo; tamén tiveron 
lugar extincións a escala planetaria que nos últimos seiscentos millóns 
de anos poden deixar ata mil millóns de especies no camiño.

106



Dos quarks á próxima extinción    

o xénero humano é un dos incontables produtos deste proceso, 
unha resposta máis da vida ás mutacións xenéticas e ás cambiantes 
condicións do medio. Durante millóns de anos o home foi diversifi-
cándose en diferentes especies que só sobreviviron mentres foron capa-
ces de responder a aqueles cambios, ata chegar ao home actual, o Homo 
sapiens sapiens, finalmente o único supervivente neste percorrido.

esta especie, a nosa, foi capaz de crear ferramentas científicas e 
tecnolóxicas moi poderosas que aínda que só están nos comezos do 
seu desenvolvemento xa serviron para modificar xenomas e para crear 
seres vivos nunca antes vistos no planeta. De feito construímos artifi-
cialmente unha cadea de aDn e pronto crearemos a primeira célula 
completa. todo iso constitúe indubidablemente un grande avance 
científico que xa está achegando solucións a problemas relacionados 
coa agricultura, a gandería ou o tratamento de certas enfermidades; 
pero a lóxica e a experiencia advírtennos de que a intervención nos 
códigos xenéticos que nos legou a evolución e a súa manipulación 
polos centros de poder políticos, industriais ou financeiros pode ter 
consecuencias nefastas para a sociedade.
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Dos primeiros  
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1. un percorriDo aceleraDo

Hai 4000 millóns de anos apareceron nas augas do noso planeta os 
primeiros organismos unicelulares. uns centos de millóns de anos des-
pois as cianobacterias levaban a cabo a revolución do osíxeno. estes 
organismos procariotas seguiron evolucionando durante outros 2000 
millóns de anos ata dar lugar á célula eucariota, da cal xurdiron hai 
600 millóns de anos os metazoos, os organismos animais multicelu-
lares. multiplicándose con enorme rapidez en mares e lagoas, estes 
encheron as augas de algas, augamares, esponxas, caracois de mar, ver-
mes, ourizos, estrelas, anémonas e artrópodos, entre eles os coñecidos 
trilobites. Foi tal a abundancia e a variedade de vida xerada que todos 
os grandes deseños animais actuais, incluídos o dos vertebrados, se 
xeran neste período. É a chamada explosión do cámbrico.

cincocentos millóns de anos atrás aparecen os primeiros vertebra-
dos: os peixes, animais cun encéfalo encerrado nun cranio e vértebras 
que proporcionan un soporte para o corpo e unha protección para 
a medula espiñal, dentro da cal se aloxan os nervios que conectan 
o encéfalo co resto do organismo. sesenta millóns de anos despois 
as primeiras plantas terrestres empezan a súa colonización da terra 
firme; o mesmo fan escorpións, cempés e milpés, descendentes dos 
artrópodos mariños que abandonaron definitivamente a auga.
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máis tarde, hai ao redor de 350 millóns de anos, nos bosques da 
entón pantanosa e tropical Groenlandia empezaron a vivir os anfi-
bios, que se diversificarán durante os seguintes sesenta millóns de 
anos. algúns nadan, outros reptan, pero tamén os hai que camiñan, 
e estes serán os primeiros vertebrados dotados de patas deseñadas 
para usar en terra.

Dos anfibios proceden, pois, os primeiros vertebrados capaces de 
vivir permanentemente en terra e incubar aquí os seus ovos, os rép-
tiles, que reinarán no planeta durante millóns de anos e sobrevivirán 
á maior extinción en masa coñecida. esta tivo lugar hai 225 millóns 
de anos, a finais do período pérmico, causando a desaparición de 
ecosistemas enteiros e de centenares de miles de especies vexetais e 
animais, a maioría invertebrados mariños.

uns descendentes dos réptiles, os mamíferos, aparecidos durante 
o período triásico, que se desenvolveu dende hai 225 ata hai 193 
millóns de anos, seguirán a súa propia senda evolutiva e 65 millóns 
de anos atrás superarán outra grande extinción, a do cretáceo, un 
cataclismo que lles deu a oportunidade de expandirse por todas as 
rexións e diversificarse. uns son vivíparos, outros ovíparos; hainos 
terrestres, mariños e aéreos; e a súa inxestión abrangue todo tipo de 
alimentos. en definitiva, ocuparon practicamente todos os ecosiste-
mas do planeta.

2. aparecen os Homininos

Dalgúns destes mamíferos, en concreto dos que treparon as árbo-
res hai sesenta millóns de anos, acabaron xurdindo os primates, a 
orde biolóxica á que pertence o ser humano. á súa vez, a evolución 
de certos grupos de primates acabaría dando lugar en áfrica, hai 
polo menos 23 millóns de anos, ao tronco do cal proceden tanto os 
grandes simios (xibón, orangután, gorila, chimpancé) como a nosa 
familia (os homininos). Vexamos como tivo lugar a separación entre 
ambos os dous grupos.

Hai uns oito millóns de anos unha transformación tectónica en 
áfrica ecuatorial formou unha gran fosa de norte a sur do continente 
(o val do rift), levantando grandes barreiras montañosas e altas pla-
nicies e provocando grandes cambios no clima. o oeste continuou 

111



 Dos quarks á próxima extinción

sendo húmido e conservou as súas masas forestais, mentres que o 
lado este volveuse máis árido, desenvolvéndose paulatinamente nel a 
sabana e os espazos abertos.

este cambio físico sería de enorme transcendencia para a evolución 
dos homínidos, pois foi a causa de que estes acabasen dividíndose en 
dous grandes grupos. un deles, o grupo da rexión occidental, per-
maneceu nos bosques levando unha vida arbórea; son os antecesores 
dos actuais monos antropomorfos africanos (chimpancé e gorila). 
pola súa parte os grupos que tiñan o seu hábitat na rexión oriental 
fóronse adaptando paulatinamente á sabana. seguían alimentándo-
se basicamente de froitos, follas e talos tenros, tamén de insectos, 
pero distinguíanse dos homínidos do grupo occidental por incluír na 
súa dieta pequenos roedores e réptiles e, sobre todo, porque no seu 
desprazamento prescindían cada vez máis do apoio cos cotenos das 
extremidades anteriores; é dicir, estaban a desenvolver a locomoción 
bípede ou bipedestación, o desprazamento ergueito permanente. 
esta característica puido xurdir nun breve espazo de tempo como 
resultado de mutacións nos xenes reguladores Hox.

así se separou a nosa estirpe da do chimpancé hai sete millóns de 
anos. co tempo, un proceso de cambios de gran calado no aDn dos 
nosos antecesores os homininos irá dando como resultado o paula-
tino crecemento do seu cerebro e o progresivo desenvolvemento de 
novas funcións neste.

a bipedestación puido ser, polo tanto, a súa característica diferen-
cial primeiro, pois a intelixencia dos primeiros deles non podía estar 
moi afastada da dos actuais chimpancés. esta nova forma de despra-
zamento supuxo uns profundos cambios anatómicos, chegándose a 
ela a través dun proceso de modificación de todo o esqueleto e os 
músculos que durou millóns de anos; estes cambios acabaron trans-
formando radicalmente a súa estrutura corporal e dando aos diversos 
grupos homínidos a capacidade de transportar cousas nos brazos e 
mans durante a marcha. co tempo tamén lles deu a posibilidade de 
facer destas mans ferramentas de precisión grazas ás modificacións 
anatómicas que tiveron lugar nestas, esencialmente a opoñibilidade 
do polgar a todos e cada un dos restantes dedos en ambas as dúas 
mans. uns restos fósiles de entre seis e sete millóns de anos atopados 
en chad, que teñen unha capacidade cranial similar á do chimpancé, 
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poderían pertencer ao hominino máis antigo do que se ten noticia, o 
máis próximo á escisión entre a liña evolutiva cos chimpancés. poste-
riormente, hai 4,4 millóns de anos, apareceu en etiopía o ardipiteco, 
que presenta aínda múltiples trazos chimpanzoides. 

Dende hai catro ata hai aproximadamente dous millóns de anos 
viviron, tamén en áfrica, os australopitecos. o famosísimo fósil co-
ñecido como Lucy pertenceu a unha das súas especies, o Australo-
pithecus afarensis, que viviu 3,3 millóns de anos atrás. os primeiros 
australopitecos vivían probablemente tanto en bosques abertos como 
en sabanas arboradas, é dicir, nun hábitat mixto, sendo totalmente 
bípedes no chan e ao mesmo tempo áxiles rubideiros de árbores. os 
trazos comúns a todas as súas especies inclúen andar bípede, brazos 
longos en relación coas pernas, unha estatura de pouco máis dun 
metro nos exemplares máis pequenos e de metro e medio nos maio-
res, unha cara ampla cos maxilares proxectados cara a adiante, gran-
des molares recubertos de esmalte groso e unha fronte fuxidía. a súa 
industria lítica, é dicir, os instrumentos de pedra que fabricaban, 
debeu de ser escasa e de gran primitivismo.

por todo iso, e por unha apreciación quizá simplista da súa capaci-
dade cranial, similar en valores absolutos á dos monos antropomor-
fos, considerouse os australopitecos máis primitivos pouco máis que 
simples chimpancés bípedes. non obstante nos últimos deles foron 
desenvolvéndose modificacións que co tempo acabarían dando lugar 
ao xénero Homo, é dicir, o xénero humano.

3. noVos cambios e noVas especies

o medio físico volveu a cambiar drasticamente hai uns 2,6 millóns 
de anos, a finais do plioceno, debido a oscilacións climáticas de gran-
de amplitude relacionadas coa inclinación do eixe terrestre que deron 
lugar a ciclos glaciais e interglaciais alternos cada 41.000 anos.

con estas alteracións climáticas áfrica ecuatorial volveu a alterarse 
profundamente. o retroceso das súas masas boscosas tropicais e sub-
tropicais foi imparable, dando paso a amplísimas sabanas e áreas her-
báceas e aumentando a aridez en grandes zonas. isto propiciou sen 
dúbida a desaparición de moitos grupos de primates, pero co tempo 
tamén daría orixe a novas especies dentro dos homininos en áfrica 
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oriental, dende etiopía ata sudáfrica. así apareceron os parántropos, 
cunha alimentación baseada nas plantas, sementes, tubérculos e raí-
ces propios da sabana, e as primeiras especies do xénero Homo. estas 
xurdiron hai uns 2,5 millóns de anos como consecuencia de cam-
bios acelerados no aDn dalgúns grupos de australopitecos, cambios 
orixinados por mutacións que resultaron beneficiosas ao provocar o 
aumento progresivo do tamaño do seu cerebro. o xénero humano 
iniciou o seu percorrido vital no planeta mentres os seus parentes 
australopitecos, parántropos e outros ían extinguíndose. nós consti-
tuímos hoxe a súa única especie supervivente.

4. un noVo cerebro

De feito a aparición dos mamíferos xa supuxera un cambio apre-
ciable no tamaño do cerebro, pois o seu era catro ou cinco veces 
maior que o dos réptiles. isto foi así porque ao cerebro reptiliano dos 
seus antepasados, o máis primitivo pois controlaba as funcións vitais 
básicas como o metabolismo e a respiración, nos mamíferos super-
puxéronse o sistema límbico, sede da memoria e os sentimentos, e 
o neocórtex, a capa exterior de células nerviosas do cerebro propia 
dos mamíferos superiores, que é a base das funcións cerebrais máis 
complexas. co paso do tempo o incremento do número de neuronas 
e das súas conexións no neocórtex foi diferenciando cada vez máis os 
homininos dos monos antropomorfos, e máis tarde o xénero huma-
no dos outros homininos.

posiblemente unha mutación xenética nalgún destes tivo como 
consecuencia a debilitación da musculatura mandibular e o conse-
guinte incremento da capacidade cranial ao reducirse a tensión sobre 
o cranio. xunto a estas modificacións foise desenvolvendo a reestru-
turación cerebral, quizá máis importante que o simple aumento do 
tamaño. esta nova estrutura supuxo un maior desenvolvemento do 
lóbulo frontal e unha multiplicada complexidade da súa morfoloxía, 
así como a asimetría entre os hemisferios. no noso xénero esta asi-
metría está directamente relacionada coa especialización funcional 
ou lateralización, de modo que existe unha tendencia a que se xes-
tionen no hemisferio esquerdo moitas das funcións relacionadas coa 
linguaxe, os movementos de precisión, a capacidade de análise e a 

114



Dos quarks á próxima extinción    

percepción de secuencias temporais; mentres que no dereito tenden 
a regularse a captación de procesos de forma global, o recoñecemen-
to de rostros, a visión espacial ou as habilidades musicais.

o lóbulo frontal do noso cerebro é seis veces maior que o dos 
simios, sendo responsable dunhas capacidades que atopan no ser hu-
mano a súa máxima expresión, como son a secuencia de movemen-
tos do aparato fonador que xeran a fala articulada, o control do ton 
da voz e da expresión, o control das emocións e o recoñecemento 
destas nos outros, a planificación e anticipación de acontecementos, 
o mantemento dunha idea na mente durante longo tempo e o con-
trol da memoria para integrar experiencias e aprendizaxes previas na 
toma de decisións.

5. unHa noVa alimentación

todos estes cambios progresivos da arquitectura do cerebro e o au-
mento do seu tamaño foron enerxeticamente moi custosos, pois aín-
da que no home adulto o tecido cerebral supón só un 2% do peso 
corporal o seu consumo en repouso é máis do 20% do osíxeno e a 
glicosa do organismo, unha proporción que aumenta a medida que 
diminúe a idade, sendo no lactante o 10% do seu peso corporal e 
consumindo un 60% da enerxía do organismo.

cambios previos na alimentación fixeron posible a satisfacción 
destas multiplicadas necesidades enerxéticas: unha dieta máis rica, 
á que se incorporaran de forma regular cantidades substanciais de 
graxas e proteínas animais, permitiu ademais o acurtamento do tubo 
dixestivo e o desvío desta enerxía sobrante cara ao cerebro. a este 
respecto, é moi posible que a prea formase parte da dieta dos últimos 
australopitecos, xa que, con tal de que conservase o miolo ou a masa 
encefálica, calquera despoxo podía subministrar unha importante 
cantidade de calorías con gran rapidez pois a súa obtención só re-
quiría machucar a osamenta cunha pedra. De entre eses homínidos 
carnívoros xurdiu o ser humano.
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1. enceFaliZación e intelixencia

a forma correcta de comparar o cerebro de especies de tamaños cor-
porais diferentes é calcular o peso que debería ter en cada unha se-
gundo o seu peso corporal medio (o que se coñece como peso ence-
fálico ideal) e comparalo co peso encefálico real. o índice resultante 
é o chamado índice de encefalización.

seguindo este criterio, a nosa especie, o Homo sapiens, é a que ten 
o cerebro maior. entre os mamíferos os maiores tamaños cerebrais 
relativos non os teñen outros primates senón os cetáceos, en particu-
lar os delfíns e os seus parentes. non obstante, durante a etapa fetal 
hai unha gran diferenza entre os primates e os demais mamíferos no 
grao de desenvolvemento cerebral, pois en calquera etapa do desen-
volvemento uterino un feto de primate ten o dobre de tecido cerebral 
que un feto non primate do mesmo peso corporal. isto quere dicir 
que os primates comezan a súa vida extrauterina cun cerebro maior 
que os outros mamíferos, o que posiblemente lles permite efectuar 
un maior número de conexións neuronais na súa infancia, que é a 
etapa de maior intensidade da aprendizaxe.

existe, pois, unha conexión xeral entre tamaño do cerebro e o que 
chamamos intelixencia, sendo un cerebro maior a base física necesaria 
para pautas de comportamento máis complexas como a fabricación e o 
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perfeccionamento de ferramentas, a linguaxe e o pensamento abstrac-
to, as cales se elaboran na codia cerebral. en calquera caso, a partir dun 
tamaño mínimo suficiente o esencial é o número de neuronas e a pro-
pia capacidade dese cerebro para establecer conexións e asociacións en-
tre elas. Desta capacidade xorde a consciencia no home e algúns outros 
animais, unha calidade totalmente nova na historia do universo.

2. Fitos Do cambio

Dentro do contexto de crecemento cerebral xeral, o desenvolvemen-
to do lóbulo frontal foi o verdadeiro motor da nosa encefalización.

a primeira expansión do cerebro nos australopitecos como resul-
tado de mutacións xenéticas acumuladas posibilitou, por exemplo, a 
súa utilización continua de paus e pedras na busca e a manipulación 
de alimentos. novas mutacións, unidas á constante interacción entre 
o cerebro e esas crecentes habilidades, provocaron neles os cambios 
cerebrais sucesivos que acabarían desembocando na aparición do 
Homo habilis, a primeira especie do xénero humano. en definitiva, 
a produción sistemática de instrumentos e o seu perfeccionamento, 
resultado de sucesivos cambios xenéticos en certos grupos de homí-
nidos, era ao mesmo tempo o que consolidaba e desenvolvía unha 
nova arquitectura cerebral.

para algúns investigadores estas modificacións do cerebro humano 
non se relacionan coa bipedestación ou a fabricación de ferramen-
tas, senón coa linguaxe, a cal tería sido a vantaxe evolutiva que o 
novo tipo de cerebro prestou aos nosos antepasados, propiciando 
a súa selección natural. outra liña de pensamento liga os cambios 
cerebrais ao desenvolvemento das habilidades sociais dentro do gru-
po, é dicir, ao desenvolvemento do que se chama intelixencia social, 
unha resposta evolutiva a condicións sociais complexas, cambiantes 
e impredicibles ante as cales non eran suficientes as reaccións progra-
madas xeneticamente. en calquera caso, a aparición de todas estas 
capacidades especificamente humanas, dende a mellora sistemática 
de ferramentas ao desenvolvemento do pensamento abstracto, está 
intimamente relacionada co tamaño do cerebro e o volume da súa 
codia cerebral.
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3. as Funcións superiores

o cerebro humano, o obxecto máis complexo coñecido, é o asento físico 
das chamadas funcións superiores, unha armazón de numerosísimas e 
complexas reaccións e interaccións físicas, químicas e electromagnéticas 
entre cen mil millóns de neuronas organizadas en parte xerarquicamente 
e en continua relación co noso organismo e co medio que nos rodea.

como se dixo, existe unha relación xeral entre o tamaño do cere-
bro e os comportamentos complexos; por exemplo, a maior capaci-
dade de abstracción, de crear conceptos, ideas universais aplicables 
a todas as situacións concretas, ou o desenvolvemento da linguaxe. 
non hai dúbida de que todas estas funcións tiveron un desenvol-
vemento paralelo coa sucesión de cerebros cada vez máis grandes e 
complexos. numerosas especies teñen establecidas nos seus grupos 
relacións que implican certa complexidade social, son capaces de si-
mulación e poden seleccionar e utilizar obxectos como ferramen-
tas; os chimpancés fabrican mesmo algunhas moi simples, poden 
imaxinar obxectos e accións, polo menos durante un breve espazo 
de tempo, e teñen tamén capacidade para aprender linguaxes básicas 
de signos para comunicarse co home. a pesar diso, ningunha destas 
especies pode perfeccionar nin desenvolver as ferramentas que em-
prega nin aprender as regras gramaticais máis elementais.

Dentro deste proceso evolutivo xeral, na bagaxe xenética das dis-
tintas especies humanas permaneceron numerosas capacidades que 
durante millóns de anos os seus antecesores necesitaron para sobre-
vivir e que comparte con outras moitas especies, como a agresividade 
e a hostilidade cara aos grupos diferentes do propio, a competitivida-
de, o instinto predador. non obstante, certas habilidades cuxo xerme 
tamén existe noutros primates só se desenvolveron no home, de ma-
neira que nas súas formas máis complexas se fixeron exclusivamente 
nosas. isto é o que aconteceu, polo menos, co pensamento abstracto, 
a linguaxe sintáctica e a planificación a longo prazo.

4. cerebro e consciencia

nos mamíferos cun maior índice de encefalización teñen lugar acti-
vidades cerebrais que pertencen ao ámbito da consciencia, como son 
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certas representacións mentais e determinados procesos de recoñe-
cemento propio. esta autoconciencia, que, polo que sabemos, com-
parten o ser humano e algunhas outras especies pero que naquel al-
canzan o seu maior desenvolvemento, engloba distintas capacidades, 
como o sentido da propiedade do corpo, o sentido da identidade e o 
sentido da propiedade das accións; en definitiva, o sentido do eu.

non obstante, só podemos ser conscientes daquilo que vai unido 
á actividade, previa ou simultánea, das áreas asociativas da codia, o 
cal significa que somos inconscientes do 99% da nosa actividade 
neuronal. os distintos graos ou niveis de conciencia do ser humano 
son, polo tanto, o resultado de procesos moi complexos que na súa 
maior parte se desenvolven de forma inconsciente.

isto aplícase tamén aos compoñentes característicos da nosa psi-
coloxía, como os sentimentos humanos ou a crenza de que actuamos 
mellor que os outros (xa sexa máis xustamente, ou con máis xene-
rosidade, ou máis intelixentemente, ou de forma máis eficaz, etc.). 
tamén se aplica ao sentido de culpa, á fabulación, o disimulo ou o 
convencemento de que eliximos as nosas crenzas e facemos as no-
sas eleccións de forma absolutamente libre, características psíquicas 
produto da codia cerebral pero en cuxa conformación interveñen de 
forma moi importante os centros cerebrais profundos.

sendo o ser humano a única forma de vida que é consciente da 
súa mortalidade, a selección natural tamén gravou indeleblemente 
no seu cerebro mecanismos sentimentais e psicolóxicos que contra-
rrestan ese terrible coñecemento, os cales poden resumirse de forma 
xeral na crenza nunha vida despois da morte. esta convicción é o 
reflexo no pensamento consciente daquel instinto de renovación e 
supervivencia que, como sabemos, caracterizou dende o principio a 
todos os organismos vivos.

5. o sentiDo Do eu

por que a execución de certas funcións cerebrais, como por exemplo 
a percepción visual, vai acompañada en cada ser humano da expe-
riencia consciente de saber que é el quen está vendo? como xeran os 
procesos físicos do cerebro ese sentido do eu ao que aludiamos antes 
e que alcanza no home a súa maior complexidade?
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a resposta non é fácil, porque ao non se estudar a fondo nin a bio-
loxía do sistema nervioso nin a física a ela vinculada a explicación fí-
sica dos fenómenos cerebrais é aínda moi incompleta. non sabemos, 
por exemplo, como sitúa o cerebro cronoloxicamente un determina-
do acontecemento, malia que esta capacidade de formar recordos na 
axeitada secuencia temporal é unha parte esencial do noso eu. a este 
respecto cabe sinalar que algúns dos máis importantes físicos actuais 
defenderon a estreita relación entre a física cuántica e a natureza da 
conciencia humana.

pero volvendo ao sentido do eu, unha explicación deste está na 
función de representación directa do propio organismo que ten o 
cerebro. para iso este conta con mecanismos reguladores da vida que 
representan instante a instante os estados de todos os músculos, ór-
ganos e vísceras a medida que van tendo lugar os cambios no orga-
nismo (por exemplo na situación espacial, o pH, a concentración 
de osíxeno e dióxido de carbono, a falta ou exceso de hormonas, a 
presenza de compostos tóxicos, etc.), mantendo constantes en todo 
momento os equilibrios químicos internos necesarios para a supervi-
vencia dese organismo. pois ben, o fundamento biolóxico do sentido 
do eu podería atoparse no feito de que estes mecanismos cerebrais 
que representan a continuidade do organismo son utilizados tamén 
polos cerebros máis evolucionados para crear, no mesmo proceso, 
unha nova representación de orde superior que indica que eses esta-
dos acontecen no organismo propio.

e posto que os estados do corpo se manifestan en forma de sen-
sacións, tal representación de orde superior correspondente á nosa 
identidade e á propiedade dos nosos actos emerxe tamén como 
un tipo especial de sensación, que é o sentido do eu, a consciencia 
subxectiva. créase, pois, o sentimento dun eu que permanece a tra-
vés dos constantes cambios e que se mantén no transcurso do tempo. 
É a primeira persoa, característica da mente consciente.

6. a linguaxe

a linguaxe humana é resultado da evolución da capacidade ancestral 
dos primates para a comunicación, que se desenvolveu considera-
blemente nos homínidos. pero cando esta habilidade se asociou no 
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home a un tipo distinto de organización mental, a comunicación 
deu un salto cualitativo.

inseparable da actividade colectiva, esta linguaxe deu ás comuni-
dades humanas a capacidade potentísima de reconstruír e analizar as 
accións pasadas, así como a de proxectar e sopesar as futuras segundo 
un plan consciente. os animais intercambian información sobre as 
súas vivencias mediante un conxunto de reaccións, sons e xestos, 
pero estes non se codificaron intencionalmente; só o home transmi-
te e recibe información codificando deliberadamente as mensaxes 
que envía aos seus semellantes en inesgotables combinacións pre-
establecidas de xestos, signos e sons. en gran número de ocasións o 
obxectivo final desta transmisión de información é modificar os es-
tados mentais dos receptores, porque o cerebro humano tamén pode 
recoñecer nos outros coñecementos, crenzas e emocións complexas, 
capacidade igualmente allea a outras especies con grandes cerebros.

a linguaxe articulada é o produto de millóns de anos de evolución, 
polo que podemos atopalo ao longo do camiño en distintas fases de 
desenvolvemento. paralelamente á nosa capacidade de razoamento 
e ao desenvolvemento das sociedades humanas, nas cales a crecente 
complexidade das relacións foi esixindo habilidades mentais de anti-
cipación, simulación, análise, dedución e elección progresivamente 
máis sofisticadas, a linguaxe foi facéndose cada vez máis rica e ver-
sátil. Fronte aos sons emitidos polos grandes monos e os homínidos 
primitivos, a aparición dos sons click (que probablemente caracte-
rizaron o khoisan, a lingua ancestral humana, e que na actualidade 
están presentes nas falas dos hadbaze de tanzania e os san de áfrica 
sudoccidental) e a invención dos sons consonánticos foron os trazos 
fonéticos definitorios da fala humana.

7. unHa FisioloxÍa para a linguaxe

os rudimentos da nosa linguaxe existían xa no Homo habilis, hai 
case dous millóns de anos, e foron evolucionando a partir dese mo-
mento.

naquela especie, e sen dúbida no Homo ergaster, aparecido uns 
300.000 anos despois, existían tanto as estruturas cerebrais como 
as bases anatómicas necesarias para a fala. o aparato fonador fora 
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modificándose dende os australopitecos como resposta ás crecentes 
necesidades de comunicación. no Homo ergaster era xa parecido ao 
noso, pero no Homo sapiens, xurdido hai uns 200.000 anos, encon-
tramos xa un aparato fonador igual ao do home actual, é dicir, con 
idéntica capacidade de articulación.

as investigacións sobre o aparato fonador dos neandertais mostran 
que nestes o padal estaba máis adiantado e a larinxe máis alta que no 
adulto moderno, se ben o óso hioides era como o noso, co cal posi-
blemente os sons que emitía eran máis nasalizados e quizá carentes 
dalgunhas vogais. o seu volume cranial, superior ao do home mo-
derno, as súas capacidades simbólicas e de innovación técnica e o seu 
grao de organización social indícannos que o home de neandertal 
tiña unha linguaxe humana evolucionada, e o recente descubrimen-
to de que compartía connosco o único xene que ata o momento se 
puido vincular á linguaxe, o Foxp2, apoia con forza esta hipótese.

respecto á outra parte da anatomía que fai posible a linguaxe, o 
cerebro, dúas áreas da codia (a área de Broca e a área de Wernicke, 
ambas as dúas situadas no hemisferio esquerdo na maioría das per-
soas e estreitamente relacionadas coa fala) están máis desenvolvidas 
no xénero Homo que en australopitecos e parántropos, se ben non 
existe acordo sobre o seu significado fisiolóxico nos primeiros huma-
nos. algúns investigadores defenden que o maior desenvolvemento 
da área de Broca nos máis antigos representantes do xénero Homo 
non estaba relacionado coa fala senón coa talla da pedra. outros 
relacionan esta zona cerebral directamente coa linguaxe.

entre estes, algúns consideran que é precisamente aí onde reside 
unha hipotética gramática universal da especie humana. o lingüista 
noam chomsky, por exemplo, sostén que a linguaxe non só é unha 
facultade propia da nosa especie, senón tamén que se trata dunha 
facultade innata, é dicir, que a aprendizaxe que os nenos levan a cabo 
de forma inconsciente efectúase sobre a base de que no noso cerebro 
están insertos, como un equipo, os principios esenciais e universais 
da gramática. Desa estrutura cerebral profunda na que se asenta a 
devandita hipotética gramática innata derivarían as ao redor de 7000 
linguaxes que se falan na actualidade, así como todas e cada unha das 
que algunha vez resoaron sobre a terra.
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o xénero Humano
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1. as primeiras Ferramentas

a maioría dos expertos considera hoxe que os primitivos represen-
tantes do xénero humano deberon de aparecer en áfrica oriental 
hai ao redor de dous millóns e medio de anos como evolución dos 
homínidos existentes tras o grande cambio climático do plioceno e 
que se distribuíron en diversos grupos que respondían a variedades 
morfolóxicas e sociais. os cranios, cerebros e mans dos primeiros in-
dividuos do xénero Homo eran xa cualitativamente distintos aos do 
resto dos homínidos, e esa expansión cerebral que os caracterizaba só 
puido ter lugar cando a dieta foi o suficientemente rica en proteínas 
de orixe animal, é dicir, cando a carne chegou a ser un compoñente 
fundamental da súa alimentación.

Foi durante o paleolítico inferior cando a talla sistemática da 
pedra e da madeira para obter diversos instrumentos se converteu 
nunha das características claves asociadas coa aparición do home, 
único primate capaz de elaborar ferramentas tendo como modelo 
unha forma só existente no seu cerebro e de facelo sistematicamente 
e nunha gran variedade. así logrou ocupar o novo ser os ambientes 
máis diversos e acceder a novos recursos alimenticios, á vestimenta e 
a novas ferramentas progresivamente máis desenvolvidas.

as devanditas ferramentas, feitas con seixos de cuarcita ou de sílex 
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(dos útiles de madeira que fabricaron non quedou loxicamente rastro 
ningún) e talladas por percusión por unha soa cara, son os primeiros 
restos arqueolóxicos coñecidos. trátase de útiles de hai dous millóns e 
medio de anos, é dicir, correspondentes ao tempo en que, co Homo ha-
bilis, apareceu o novo xénero. atopados en olduvay (etiopía), teñen 
formas variadas segundo a función á que estaban destinados: percuso-
res, estelas de pedra afiadas para cortar e descarnar, seixos desbastados. 
estes primeiros instrumentos denomínanse olduvaienses ou olduvaia-
nos;  tamén modo 1 de fabricación por tratarse da primeira tecnoloxía 
humana. entre eles non apareceron obxectos que poidan ser conside-
rados instrumentos de caza en sentido estrito.

2. a primeira socieDaDe Humana

os produtores deses instrumentos pertenceron á especie que deno-
minamos Homo habilis (home hábil), os primeiros seres humanos 
dos que temos noticia. estes homes, cuxos fósiles se atoparon en 
etiopía, tanzania e kenya, xa tiñan un cerebro maior que o dos aus-
tralopitecos, pois a súa capacidade era de 600 centímetros cúbicos 
de media. Viviron nun período que vai aproximadamente dende hai 
2,3 ata hai 1,5 millóns de anos. as proteínas animais formaban parte 
habitual da súa dieta e a fabricación constante de ferramentas era o 
seu modo distintivo de vida.

   a súa organización social é a primeira á que se pode cualificar 
de humana. tratábase dunha organización social baseada na coope-
ración de todos os membros do grupo na recolección de froitos e 
vexetais, a captura de insectos ou de pequenos roedores e a prea. para 
cortar a carne utilizaban as citadas ferramentas de pedra tallada, en-
tre as cales non apareceron armas para cazar pois só máis tarde a caza 
regular organizada constituirá unha actividade central e converterase 
na fonte primordial de alimento. con ela probablemente adquiriu 
carta de natureza a primeira división do traballo.

   
3. o Home ergueito

Hai algo menos de dous millóns de anos a crise de aridez no conti-
nente africano reducira aínda máis a cantidade e variedade dos ali-
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mentos vexetais. este cambio climático forzou unha maior especia-
lización nos grupos humanos que vivían alí, de entre os cales xurdiu 
o Homo erectus (home ergueito), denominado tamén Homo ergaster 
(home que traballa).

moi próximo no tempo ao Homo habilis, aínda que non necesaria-
mente o seu descendente directo, os fósiles de Homo erectus teñen en-
tre 1,8 e, quizá, un millón de anos, localizándose nas actuais kenya, 
tanzania e sudáfrica (entre eles o coñecido como rapaz de turkana, 
de 1,5 millóns de anos, o fósil máis coñecido e completo desta espe-
cie). trátase da máis humana entre as especies primixenias, debido 
á súa estrutura corporal esvelta, cunha estatura superior á do Homo 
habilis, andares modernos, proporcións humanas entre as lonxitudes 
do úmero e o fémur, nariz destacado no perfil da cara e molares re-
ducidos. nesta especie faise tamén patente o primeiro gran salto da 
expansión cerebral humana, pois o cerebro do Homo erectus, de entre 
800 e 900 centímetros cúbicos, xa dobra en tamaño o dos grandes 
simios e alcanza dous terzos do valor medio actual.

Hai 1,6 millóns de anos esta especie iniciará en áfrica unha nova 
industria lítica denominada achelense ou modo 2, tecnoloxía que se 
seguirá empregando durante case un millón e medio de anos, ata hai 
200.000, e cuxos prototipos, de fabricación moi estandarizada, serán 
os machados de man bifaces (de dúas caras), os picos e os fendedores. 
estamos nunha fase moito máis avanzada técnica e intelectualmente, 
pois a produción destes útiles require unha secuencia de operacións 
moito máis complexa que a necesaria no modo 1.

o Homo erectus, do que se supón que foi o primeiro en empregar 
o lume hai uns 700.000 anos, é o resultado dunha alimentación máis 
rica e variada, polo que necesitaba percorrer distancias maiores e in-
vestir máis tempo na localización dos seus recursos. se a isto engadi-
mos que o ritmo de crecemento dos seus fillos era moi semellante ao 
noso, o cal supón un período de dependencia infantil máis prolon-
gado que nos outros homínidos, a vida destes homes requiría un me-
dio social máis protector. por iso é máis que probable que tamén se 
producise con esta especie humana un gran cambio social, unha vida 
de grupo máis complexa na cal variaran as relacións entre os sexos e 
multiplicáranse e diversificáranse as relacións dentro dos seus grupos, 
cada vez máis numerosos. isto esixiu á súa vez un desenvolvemento 
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da intelixencia social, da memoria, da capacidade para ter presentes 
organigramas sociais máis complicados e extensos, para comunicar-
se, para intuír as intencións dos outros, adiantarse aos seus actos, 
representarse mentalmente situacións hipotéticas, valorar e obrar en 
consecuencia. É dicir, un desenvolvemento do pensamento.

ao Homo erectus, ou a algunha subespecie moi próxima a el, perten-
ceron os grupos integrantes da primeira ondada migratoria humana 
que saíu do seu berce africano, onde avanzaba a sabana debido ao 
cambio climático, e percorreu grandes distancias en busca de novos 
hábitat. estas emigracións darían lugar en asia ás evolucións locais 
coñecidas como home de Dmanisi, home de xava e home de pequín.

4. a illa misteriosa

en relación con eses diversos grupos que dende a primeira emigra-
ción, hai dous millóns de anos, se foron internando en asia, críase 
que seguiron os seus propios camiños neste continente ata que os úl-
timos deles se extinguiron como consecuencia da chegada do home 
moderno, hai 50.000 anos. non obstante, o recente descubrimento 
de fósiles do Homo floresiensis, o home da illa de Flores, podería sig-
nificar que houbo no océano Índico unha especie humana máis, a 
única que malia a presión do home moderno sobreviviu ata hai máis 
ou menos 13.000 anos.

algúns científicos sosteñen que o home de Flores non é en absolu-
to unha nova especie senón o resultado dunha adaptación que, para 
facer fronte á escaseza de alimentos, acabou en ananismo, de forma 
similar ao que acontece na área con outras especies animais, como é 
o caso do rinoceronte de xava.

outros investigadores sinalan que se trata dunha especie separada 
que debeu de chegar a asia sendo Homo erectus. Hai uns 95.000 anos 
algún grupo desta especie cruzou navegando o estreito que separa 
xava da illa de Flores e asentouse nesta última, onde a súa evolución 
en illamento deu lugar a unha nova especie de estatura reducida que 
sobreviviu 80.000 anos.

se esta hipótese de que nos achamos ante unha nova especie hu-
mana se confirma, deberán revisarse moitas das teses vixentes ata 
agora, pois tendo unha capacidade cerebral similar á dos australopi-
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tecos o home de Flores foi non obstante capaz de fabricar útiles de 
pedra propios do Homo sapiens, como puntas ben talladas, coitelos 
e punzóns, ferramentas moito máis complexas que as rudimentarias 
producidas polos outros homínidos ou o Homo habilis do modo 1. 
polo mesmo, habería que supoñer tamén que, a pesar da súa escasa 
capacidade cerebral, esta especie controlaba o lume.

5. a caZa

a caza debeu de aparecer na historia co Homo erectus hai aproxima-
damente un millón e medio de anos. nas súas orixes diferenciábase 
pouco da simple necrofaxia, pero co tempo pasou a ser unha activi-
dade fundamental e organizada que implicaba a división do traballo 
e o emprego de útiles progresivamente máis desenvolvidos. como 
resultado da colaboración e o esforzo de toda a comunidade, o pro-
duto desta actividade pertencía a todos os membros do grupo.

a medida que medrou a importancia da caza, a división do traballo 
entre os sexos foise facendo máis marcada, e tamén foi cada vez máis 
nítida e necesaria a especialización na preparación dos instrumentos 
necesarios para esta actividade, todo o cal supuxo unha obrigada e 
paulatina transformación das funcións sociais dentro dos grupos.

6. o Dominio Do lume

só o xénero humano produce, aproveita e conserva o lume, unha 
capacidade que, como a linguaxe articulada, está relacionada coa 
intelixencia. aínda que a utilización debeu de comezar co Homo 
erectus, o seu uso sistemático e xeneralizado só está certificado hai 
algo menos de 200.000 anos polos restos de pedras e ósos queima-
dos pertencentes a fogares neandertais europeos. non obstante, de 
confirmarse as hipóteses sobre o home de Flores, que tamén parece 
utilizalo, habería que revisar as nosas opinións sobre a relación entre 
as actividades consideradas propiamente humanas e o grao de ence-
falización mínimo requirido para levalas a cabo.

con axuda do lume o home estivo en condicións de aproveitar 
en forma máis axeitada os produtos da natureza, facéndose en con-
secuencia máis longa e variada a súa lista de alimentos. o seu uso 
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proporcionoulle igualmente a posibilidade de resistir moito mellor o 
frío e a persecución dos grandes depredadores, co cal aumentaron a 
súa capacidade de supervivencia, a súa mobilidade e as súas posibili-
dades de ocupar espazos que ata entón lle estiveran vedados. outra 
inapreciable vantaxe que lle proporcionou o lume foi o seu emprego 
para endurecer a madeira, o cal permitiu producir armas e instru-
mentos moi mellorados. Durante millón e medio de anos seguimos 
empregando este descubrimento fundamental dos nosos antepasa-
dos, e ata tempos moi recentes non fomos capaces de inventar outros 
lumes como a electricidade ou a enerxía atómica.

7. na serra De atapuerca

nesta zona da provincia de Burgos descubríronse importantes fósi-
les humanos de distintas épocas, así como o primeiro enterramento 
humano. entre os fósiles achados atópanse os restos humanos máis 
antigos de europa ata o momento (1,2 millóns de anos), quizá rela-
cionados co home de Dmanisi.

outros fósiles, bautizados cientificamente como Homo antecessor, 
teñen ao redor de 800.000 anos de antigüidade, constituíndo unha 
nova especie que ocupa unha posición evolutiva intermedia entre o 
Homo erectus e nós. cunha capacidade cranial media de 1000 centí-
metros cúbicos, unha face máis moderna que a de especies anteriores 
e un desenvolvemento biolóxico igual ao noso, o Homo antecessor 
tiña ao mesmo tempo trazos primitivos, apreciables na estrutura dos 
dentes e no prominente touro supraorbital.

o problema é que ao non se pechar o estreito de xibraltar nos 
últimos tres millóns de anos, e non supoñéndolles aos primeiros hu-
manos coñecementos de navegación suficientes para cruzalo, só hai 
dúas hipóteses para explicar a súa presenza na península ibérica: que 
chegaron por vía terrestre dende asia, ou ben que eran autóctonos 
eurasiáticos. en palabras de J. L. arsuaga, “un esquema sinxelo da 
evolución humana... dáballe todo o protagonismo ao continente 
africano... Débese descartar que aparecesen especies en eurasia que 
se estendesen logo cara a áfrica?”.

neste contexto non convén esquecer que en contra da teoría da 
orixe africana do home e a súa emigración ao resto do mundo (a 
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tese coñecida como Out of Africa), algúns investigadores defenden 
a hipótese da orixe multirrexional da humanidade; é dicir, que po-
boacións descendentes de especies arcaicas como o Homo erectus evo-
lucionaron paralelamente en áfrica, asia e europa ata dar lugar ao 
home moderno.

8. o Home De HeiDelberg

considérase que diversos fósiles humanos achados tanto en europa 
como en áfrica e asia pertencen a unha única especie, o Homo hei-
delbergensis (home de Heidelberg), que viviu dende hai 500.000 ata 
hai 200.000 anos e que nos conduce xa sen interrupción ata a nosa 
especie. o home de Heidelberg, do que tamén se acharon fósiles en 
atapuerca, tiña unha capacidade cranial de entre 1000 e 1400 cen-
tímetros cúbicos.

algúns investigadores estiman que tras as emigracións protago-
nizadas polo Homo habilis e polo Homo erectus houbo novas saídas 
de áfrica hai entre 700.000 e 600.000 anos, e que os restos heidel-
bergenses europeos son descendentes deses novos emigrantes; para 
estes científicos o home de Heidelberg sería o antepasado inmediato 
común de neandertais e humanos modernos. para outros, o último 
antepasado común de neandertais e humanos modernos é o Homo 
antecessor de atapuerca, do cal descenderían dúas ramas: por un lado 
o home de Heidelberg, antepasado dos neandertais, e por outro os 
antepasados do home actual.

todos os grupos humanos agrupados na especie de Heidelberg 
eran cazadores que cos seus venabres e picas de madeira, dos que se 
atoparon restos de hai 400.000 anos, axexaban as mandas de cabalos, 
cervos e outros ruminantes. Dominaban o lume e a súa capacidade 
lingüística debía de estar bastante desenvolvida, sendo igualmente 
posible que iniciasen o culto aos antepasados, aínda que este extremo 
está moi lonxe de ser admitido por toda a comunidade científica.

9. o Home De neanDertal

Descendentes directos do home de Heidelberg europeo, os neander-
tais atopábanse en europa hai uns 230.000 anos, onde viviron ata 
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hai uns 30.000 e quizá algo máis tarde. Hai tamén rexistros fósiles 
seus dende hai 127.000 anos en asia central e oriente próximo, a 
onde á súa vez emigraron dende o continente europeo.

o Homo sapiens neandertalensis (home de neandertal) é o repre-
sentante característico do chamado paleolítico medio e contempo-
ráneo da glaciación de Würm. De pel e cabelo claros, algúns quizá 
louros, cunha estatura media de 1,70 metros e un peso medio de 70 
quilos nos varóns, tiñan unha complexión física robusta, sendo quizá 
os seres humanos dotados de maior masa muscular. a súa cara pre-
sentaba aparencia de cuña polo seu prognatismo, unha gran cavida-
de nasal, ausencia de pómulos, dentición adiantada con relación ao 
maxilar e falta de barbela. o seu cranio, baixo e de fronte aplanada, 
era alongado de diante cara a atrás, cunha estirada formando o cha-
mado “moño occipital” típico desta especie e un toro supraorbital 
curvado sobre as órbitas.

aínda que estas características poñen de manifesto que o home de 
neandertal tiña unha anatomía que poderiamos cualificar de arcaica, 
o seu cerebro tiña unha capacidade duns 1500 centímetros cúbicos e 
un índice de encefalización similar, se non superior, ao do home ac-
tual. en canto ao seu desenvolvemento simbólico, sábese que os nean-
dertais se adornaban e a hipótese de que enterraban os seus mortos é 
bastante verosímil, se ben ignoramos se eses supostos enterramentos se 
efectuaban con acompañamento de rituais relacionados co culto dos 
antepasados. É igualmente bastante probable que tanto as siluetas de 
mans da cova cántabra do castelo, de hai máis de 37.000 anos, como 
o disco avermellado de case 41.000 anos na mesma cova, así como un 
símbolo tamén avermellado no teito de altamira, de 36.500 anos de 
antigüidade, fosen pintados por neandertais.

organizados en grupos pequenos, os neandertais tiñan unha die-
ta basicamente carnívora, existindo evidencias de que, ao igual que o 
home de atapuerca e outras especies humanas, practicaban o caniba-
lismo. eran recolledores de produtos vexetais e cazadores, aumentando 
enormemente o seu consumo de proteínas de orixe animal para poder 
sobrevivir nas condicións de frío crecente en que se desenvolveu a súa 
existencia. no seu momento de apoxeo, hai uns 50.000 anos, calcúlase 
que o número de neandertais era de ao redor de 100.000, repartidos 
principalmente por europa e oriente medio.
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os primeiros rexistros arqueolóxicos inequívocos de utilización do 
lume polo home proceden de fogares neandertais. a súa industria 
lítica é a denominada musteriense ou modo 3, en cuxos depósitos 
todos os fósiles humanos achados ata a data son neandertais. con 
esta industria produciron unha ampla gama de ferramentas de pedra 
(rascadoiros, afiadores, machados) utilizando a técnica denomina-
da “levallois”, consistente en preparar núcleos mediante a talla para 
sacar deles as lascas ás que posteriormente se daba o acabado final, 
obténdose así varios instrumentos de cada un deses núcleos. esta téc-
nica presupón unha capacidade de abstracción incrementada, pois a 
pedra non se traballa para producir directamente a ferramenta senón 
que entre esta e a materia prima hai un obxecto intermedio que é o 
núcleo levallois. aparecida hai entre 300.000 e 200.000 anos, su-
ponse que esta cultura musteriense xurdiu primeiro en áfrica, pero 
aínda non temos unha resposta definitiva á mesma pregunta que nos 
faciamos en relación co home de atapuerca: chegaron os neandertais 
a asia e a europa dende áfrica, ou eran autóctonos eurasiáticos?

Hai 120.000 anos, no período interglaciar que precedeu á glacia-
ción de Würm, as técnicas musterienses, que incluían tamén avances 
en aspectos como a vestimenta e a costura, chegaron ata as inmensas 
chairas que se estenden dende os cárpatos aos urais e dende o ár-
tico ao mar negro, o caspio e o cáucaso. De feito, no depósito de 
Denisova, en siberia, atoparon fósiles dun parente dos neandertais 
de hai 40.000 anos.

non obstante, a medida que o clima foi empeorando os últimos 
grupos neandertais en asia víronse obrigados a descender cara a cri-
mea e os de europa ao sur do ebro. segundo o paleobotánico Jesús 
carrión, “o neandertal é un animal meridional, de bosque aberto 
ou sabana, non é un home de estepa; íanse ao norte cando ía calor 
e nos períodos glaciais estaban no sur de españa, o sur de italia e a 
península balcánica...”. co empeoramento do clima a paisaxe fíxose 
esteparia e a fauna cambiou, aparecendo mamuts, bisontes e renos, 
pero a súa tecnoloxía non era apropiada para a nova situación. en 
definitiva, non foron capaces de resistir como fixo o seu contempo-
ráneo o home moderno, pois este, cunha tecnoloxía máis adaptada 
ás condicións (por exemplo os punzóns e agullas de óso con ollo, cos 
cales melloraron as prestacións das peles; as cabanas con armazón de 
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ósos de mamut revestidas de peles, que lles permitían sobrevivir nas 
áreas da fría europa que carecían de refuxios naturais; ou as lanzas 
arreboladizas, máis axeitadas para as novas presas), cunha capacida-
de simbólica máis desenvolvida, unha superior organización social, 
unha maior memoria operativa e mellor dotado para a comunica-
ción e as alianzas, resistiu o frío intenso.

Durante 10.000 anos os últimos representantes dos neandertais 
coexistiron no sur de europa con esta nova especie, o Homo sapiens 
sapiens, que competía con eles polos recursos e cuxa cultura debeu 
de influírlles. os intercambios entre ambas as dúas especies incluíron 
nalgúns lugares a mestizaxe biolóxica, pois distintos grupos humanos 
actuais, aínda que non os de orixe africana, inclúen ata un 4% de 
xenes neandertais en polo menos 10 dos 23 pares de cromosomas.

o declive da especie proseguiu debido a que as poboacións eran 
cada vez menos numerosas e estaban máis afastadas unhas doutras, o 
que fixo imposible o intercambio xenético e potenciou a endogamia. 
Finalmente, as últimas bolsas neandertais, localizadas en croacia, 
xibraltar e Granada, desapareceron hai entre 25.000 e 28.000 anos. 
o home moderno foi dende aquel momento a única especie huma-
na que fixo fronte á fase final da glaciación, a máis fría, que aínda se 
prolongaría durante outros quince milenios.
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o Último Home
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1. o Home moDerno

trece mil setecentos millóns de anos despois do Big Bang, catro mil 
cincocentos millóns tras a formación da terra, catro mil millóns des-
pois da aparición da vida, douscentos millóns despois da aparición 
dos mamíferos e sesenta millóns tras a irrupción dos primates apa-
receu a nosa especie, o Homo sapiens sapiens, home de cromañón 
ou home moderno, cuxo fósil máis antigo, atopado en etiopía, ten 
195.000 anos. Última, polo tanto, en aparecer e única do xénero 
humano que subsiste, esta especie deu os seus primeiros pasos no 
sur de áfrica hai tan só 200.000 anos. a europa chegou hai 35.000, 
durante a fase fría da glaciación de Würm ou paleolítico superior.

no Homo sapiens sapiens as habilidades propias do xénero (pen-
samento simbólico, linguaxe, capacidade técnica) alcanzan o máis 
alto desenvolvemento, á par que as súas organizacións sociais se fan 
moito máis amplas e sofisticadas. ao longo de miles de anos o home 
actual puido crear grandes comunidades capaces de agruparse en tor-
no a símbolos, de inventar máis rapidamente novas técnicas e instru-
mentos, de aumentar a súa produtividade na obtención de recursos, 
de establecer alianzas con outros grupos, transmitir as súas innova-
cións a máis comunidades e a maiores distancias, adaptarse mellor a 
medios e climas diferentes, reaccionar antes aos cambios de calquera 
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tipo e, consecuentemente, multiplicar a súa taxa de reprodución. así 
puido prevalecer e colonizar toda clase de medios.

cun cerebro que tarda sete anos de vida extrauterina en alcanzar 
o seu tamaño definitivo e unha capacidade cranial media de 1350 
centímetros cúbicos, é dicir, o triplo que a dos chimpancés, o seu 
biotipo corresponde a poboadores de rexións próximas ao ecuador, 
de pel máis escura, menos macizos, máis altos e de brazos e pernas 
máis longos que os neandertais. non descende destes. tampouco se 
aprecia nos neandertais máis tardíos ningunha evolución anatómica 
cara ao home moderno nin existen fósiles de híbridos, aínda que 
como vimos houbese cruzamentos fértiles entre os dous, quizá en 
oriente medio. segue formulado o debate acerca de cal é o antepa-
sado común de ambos os dous, o home de atapuerca ou o home de 
Heidelberg.

indo máis atrás no tempo, a opinión dominante considera que os 
nosos antepasados non descenden do Homo erectus que saíu de áfrica 
hai case dous millóns de anos, senón do que permaneceu neste con-
tinente e seguiu evolucionando alí ata dar lugar á nova especie. polo 
tanto, quizá habería que buscar os nosos antecesores en grupos de 
cazadores-recolledores antepasados dos san ou bosquimáns de áfrica 
meridional e os hadbaze de áfrica oriental, como sinalabamos ao 
falar da linguaxe. probablemente sexan estes os descendentes máis 
directos daquelas primeiras poboacións do home moderno.

2.  expansión e raZas

segundo a teoría Out of Africa, o Homo sapiens apareceu no devan-
dito continente hai menos de 200.000 anos e saíu de alí hai uns 
60.000, expandíndose cara ao resto do mundo tal e como xa acon-
tecera centos de miles de anos antes con outras especies humanas, 
sinaladamente o Homo erectus. estudos baseados no aDn mitocon-
drial, que como vimos no seu momento se transmite exclusivamente 
por vía materna, mostran, efectivamente, que todas as poboacións 
humanas actuais derivan dunha poboación ancestral de 10.000 ou 
15.000 individuos que viviu en áfrica hai entre 200.000 e 100.000 
anos, e tamén que a poboación mundial non africana procede de 
non máis de 1500 deses individuos (tese da eva negra, a muller da 
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que procederían todas as mulleres da nosa especie).
De acordo con este modelo, o home moderno chegou a asia hai 

60.000 anos, onde se encontrou cos distintos grupos descendentes 
dos anteriores emigrantes africanos e puido causar a extinción de to-
dos eles. os novos emigrantes deberon de cruzar por Bab-o-mandeb, 
entón unha lingua de terra da que se retirara a auga debido á última 
glaciación, e avanzaron ao longo da costa arábiga e a franxa litoral sur 
de asia, hoxe somerxida baixo o océano Índico pero entón situada a 
decenas de quilómetros da costa actual, alcanzando xava e australia 
hai quizá 50.000 anos, o que fai dos aborixes deste continente un 
dos pobos máis antigos do mundo. Debido ao baixo nivel que tiñan 
entón as augas puideron facer parte do camiño por terra, pero no 
tramo final do percorrido necesariamente tiveron que construír em-
barcacións e navegar, algo non tan sorprendente se pensamos que é 
posible que o Homo erectus xa o fixese moito antes ca eles.

en sucesivas saídas outros grupos emigrantes africanos internáron-
se en oriente próximo. Dende aquí uns dirixíronse a asia central, 
india e china, e outros poderían chegar á europa dos neandertais 
hai 35.000 anos, é dicir, moi recentemente.

milenios máis tarde, hai uns 18.000 anos, algunhas das comuni-
dades que alcanzaran o nordés asiático e se asentaran inicialmente 
na rexión de Beringia non tiveron ningún problema para seguir ata 
américa aos grandes rabaños de mamuts, antílopes e bois almiscrei-
ros que os alimentaban, xa que o descenso do nivel do mar provoca-
do pola glaciación fixera desaparecer o estreito de Bering e conectara 
mediante unha lingua de terra os dous continentes. o rastro xenéti-
co dos aborixes amerindios, en efecto, condúcenos ata os siberianos 
e outros pobos do norte de asia.

como se desprende de todo o anterior, no transcurso do tempo 
houbo distintas liñas evolutivas humanas coas súas propias carac-
terísticas anatómicas, sociais, culturais e produtivas, algunhas con 
maior mobilidade ou inventiva que outras. non obstante, os datos 
dispoñibles parecen ratificar que o home actual descende de só unha 
desas liñas, o cal explica a asombrosa homoxeneidade xenética posta 
de manifesto polos estudos do aDn que se levaron a cabo ao longo 
e ao ancho do planeta. a pesar de estar distribuídos polos hábitats 
máis diversos en todo o mundo, todos os integrantes da nosa especie 
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teñen unha gran coincidencia xenética, moi superior á que existe 
entre os chimpancés malia que entre estes os distintos grupos son 
considerablemente máis restrinxidos que os nosos e viven en medios 
moi similares. o que chamamos razas non son, polo tanto, máis que 
variantes xeográficas bastante recentes con diferenzas xenéticas prac-
ticamente inapreciables.

3. o progreso tecnolóxico

ao iniciarse o paleolítico superior, hai 35.000 anos, nos depósitos 
europeos obsérvase unha substitución brusca da tecnoloxía muste-
riense neandertal pola industria que traen a europa os primeiros ho-
mes modernos chegados de asia. os exemplos característicos desta 
industria son as azagaias, os raspadores distais e unhas lascas finas 
de bordos paralelos e polo menos de dobre lonxitude que anchu-
ra que se convertían posteriormente en burís de dobre bisel. que 
esta nova tecnoloxía, denominada industria auriñacense ou modo 4, 
corresponde exclusivamente ao Homo sapiens demóstrao o feito de 
que todos os fósiles atopados nos depósitos correspondentes son de 
humanos modernos.

as tecnoloxías precedentes, é dicir, os modos 1, 2 e 3, baseábanse 
en técnicas nas cales mentres unha man sostiña o material a traba-
llar a outra levaba a cabo un movemento repetitivo de percusión, 
talla, raspado ou corte, no que o cóbado e o ombro actuaban como 
panca. agora o home desenvolve novas habilidades motoras que son 
imprescindibles para a fabricación das súas ferramentas, pois para a 
perforación e a torsión hai que aplicar o uso de ambas as dúas mans 
simultaneamente pero en sentidos opostos, e no brunido ou o pulido 
hai que efectuar movementos rotatorios.

as materias primas que o home moderno empregaba no seu que-
facer naqueles momentos incluían, ademais da pedra, da madeira 
e da pel, as cunchas, a arxila, o óso, a hasta e o marfil, o que posi-
bilitou a fabricación de mellores equipamentos e de armas arrebo-
ladizas lixeiras cuxa utilización facilitou os seus desprazamentos e 
contribuíu a aumentar de forma importante os recursos alimenticios 
obtidos mediante a caza e a pesca. ao longo do paleolítico superior, 
que se estende aproximadamente dende hai 38.000 ata hai 12.000 
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anos, van aparecendo sucesivamente e en grandes cantidades non 
só puntas pulidas con forma de folla de loureiro ou salgueiro, burís, 
azagaias biseladas, punzóns, agullas de óso con ollo e raspadores cada 
vez máis variados e perfeccionados, senón que se fabrican anzois e 
arpóns dentados, propulsores de venabres, redes e cepos. as lanzas, 
que nos neandertais quizá estaban pensadas máis para apuñalar que 
para lanzar, pois eran curtas e tiñan unha punta ancha de pedra, 
alónganse e son dotadas dunha punta de óso ou marfil estreita e 
alongada, o cal permite botalas dende distancias considerables e fai-
nas máis penetrantes. a invención do arco e a frecha, nos que se 
empregaron tendóns a xeito de corda e óso para as puntas, revolucio-
nou as técnicas da caza e a guerra hai uns 23.000 anos, achegando 
tales vantaxes neste terreo que a súa utilización se prolongou durante 
máis de 22.000 anos. existen tamén indicios do emprego temperán 
por aqueles homes de zorras, raquetas e esquís para cruzar as duras 
paisaxes xeadas, e os seus campamentos construídos con ósos e peles 
de mamut e doutros grandes herbívoros chegaron ata escasamente 
cen quilómetros da costa do ártico. Deste período son tamén os 
primeiros restos coñecidos de canoas, feitas a base dun armazón de 
madeira ou codia de árbore forrado con pel, e quizá se usou entón o 
primeiro pegamento, obtido a partir de codia vexetal.

4. a reVolución cultural

con ser asombrosa esta panoplia tecnolóxica, non era nin moito me-
nos o único que o home moderno traía con si, pois era portador igual-
mente doutras expresións do pensamento simbólico nas súas formas 
máis elaboradas: as constitutivas da cultura en sentido estrito.

entendida como elaboración e transmisión de conceptos, técnicas 
e crenzas, a cultura estivo necesariamente presente nas sociedades 
humanas dende o principio, pois é inseparable do noso psiquismo. 
Forma exclusivamente humana de ser e de estar no mundo, debeu de 
orixinarse coas mutacións xenéticas que produciron a grande expan-
sión cerebral do Homo erectus disparando as capacidades cerebrais do 
xénero e facéndose progresivamente máis elaborada e complexa nas 
sociedades que ían sucedéndose.

a aparición no paleolítico superior da última destas sociedades, a 
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do Homo sapiens sapiens, supuxo a multiplicación das manifestacións 
desta nova cultura considerada en sentido estrito; unha multiplica-
ción, diversificación e sofisticación tales que as existentes ata aquel 
momento palidecen ante esta explosión creativa. Dotado dunha 
capacidade simbólica moi superior ás doutras especies humanas, o 
novo home produciu na rexión sudafricana do cabo unhas pezas 
de arxila con gravados xeométricos que se consideran a máis antiga 
manifestación de arte abstracta. tamén creou as primeiras pinturas e 
gravados naturalistas, as cales supuxeron a invención da representa-
ción dos obxectos do mundo en dúas dimensións.

ao longo do paleolítico superior o home continuou representan-
do pictoricamente con insuperable mestría unha gran variedade de 
animais, xamáns, cazadores e vívidas escenas de caza, e mediante a 
escultura creou as chamadas Venus, figuras que cremos que simbo-
lizaban a fertilidade. todas estas formas de expresión daqueles po-
bos cazadores alcanzaron o seu cénit en europa durante o período 
madaleniano, do que as asombrosas pinturas realizadas nas moradas 
rupestres das comunidades europeas, como as covas de altamira ou 
Lascaux, son os exemplos máis senlleiros pero non os únicos, pois 
durante este período creáronse tallas en pedra, marfil, óso, hasta de 
veado ou ámbar tan belas que resisten a comparación con calquera 
obra de arte creada durante os seguintes milenios ata os nosos días.

o home actual debeu de perfeccionar entón os instrumentos musi-
cais existentes ata aquel momento posiblemente pouco máis que pri-
mitivos asubíos e elementos de percusión, creando ademais outros no-
vos cuxos sons acompañaban os relatos das crenzas mitolóxicas do clan 
e os cantos nos seus ritos, manifestacións do pensamento máxico que 
reflectían a relación dos individuos co grupo e deste cos seus antece-
sores e coas forzas da natureza. pode comprobarse de forma fidedigna 
que dende a súa aparición o home moderno practicou o enterramento 
dos mortos acompañándoo de cerimonias funerarias que expresaban a 
concepción do mundo por parte das súas comunidades.

estas comunidades articulábanse en liñaxes e clans que se dotaron 
de mitos, símbolos e ritos sociais transmitidos de xeración en xeración 
como memoria común que explicaba os fenómenos naturais, relataba 
as orixes e os logros do grupo e identificaba os seus integrantes con 
este. o adorno simbólico, que ata entón non aparecía de forma tan 
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profusa e variada, formaba parte desta nova forma de ser. mediante 
a pintura corporal, os tocados, pendentes, aneis, colares e pulseiras, 
elaborados nunha gran gama de materiais, (plumas de aves, fibras, 
tendóns e peles, hastas, dentes, ósos, cunchas, pedras), os individuos 
exteriorizaban a súa pertenza ao grupo, identificábanse cos seus ante-
cesores e expresaban a súa posición dentro da comunidade.

este estalido cultural, verdadeiro fito na historia do home, pro-
longouse ata o final da glaciación de Würm, hai uns 12.000 anos. 
Daqueles avezados cazadores, habilísimos fabricantes de ferramentas 
adornados con amuletos máxicos, sobresaíntes pintores, escultores 
e narradores que enterraban os seus mortos, descendemos directa-
mente nós.

5. o salto Do neolÍtico

a paulatina retirada dos xeos da glaciación de Würm deu finalmen-
te paso, hai 12.000 anos, a unhas condicións climáticas moito máis 
benignas que cambiaron a paisaxe de forma espectacular. os bosques 
invadiron paulatinamente as estepas e a tundra e unha nova fauna de 
animais que vivían en pequenos grupos (uro, corzo, xabaril, cervo ver-
mello) foron ocupando o lugar dos grandes rabaños de renos. os caza-
dores que seguían a estes cara ao norte acampando na tundra durante 
o verán e o outono e regresando aos bosques do sur para invernar, ago-
ra puideron permanecer durante o inverno en latitudes cada vez máis 
altas e abandonar as covas durante a maior parte do ano. ao tempo, co 
aumento da temperatura os bosques de coníferas fóronse estendendo 
por toda europa e acabaron conectando coa taiga siberiana.

estas novas condicións climáticas posibilitaron cambios de grande 
envergadura que desembocarían hai dez ou once mil anos nun novo 
período histórico, o neolítico, era da pedra nova ou da pedra pulida, 
durante o cal en diversos lugares do mundo foron emerxendo de xei-
to independente comunidades agrícolas e gandeiras de acordo coas 
condicións locais concretas. no próximo e medio oriente grupos 
humanos asentáronse en contrafortes montañosos ricos en precipita-
cións, como os do tauro, no sur de anatolia; os montes elburz, na 
ribeira meridional do caspio; e a cadea dos Zagros, ao oeste da mese-
ta de irán, onde empezaron a cultivar o trigo e a cebada silvestres ao 
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tempo que coidaban os primeiros gandos. en distintas datas nacería 
a agricultura, no sur e o leste de asia co cultivo do arroz, en américa 
central co do millo, e en áfrica e o norte de china co do paínzo.

o termo neolítico é, pois, unha denominación evidentemente in-
suficiente, pois moito máis alá da técnica de pulido da pedra neste 
período fixéronse descubrimentos máis transcendentais. coa agricul-
tura e a gandería o ser humano iniciou a vida sedentaria e a economía 
pasou por vez primeira de ser depredadora a ser produtora. respecto 
á fabricación de ferramentas, a incesante carreira tecnolóxica que xa 
producira o lume, a agulla, o arco e a frecha, as redes, as sedelas ou 
a navegación proseguiu imparable, pois ao longo do que Gordon 
childe chamou “a revolución neolítica” tiveron lugar inventos como 
o do arado, o muíño, a olería ou o tear.

6. o impacto Da agricultura

coa invención da agricultura o home pasará de ser un simple recolle-
dor-cazador a converterse en produtor de alimentos e a dispoñer de 
excedentes. as sociedades neolíticas de agricultores actuaron sobre 
a natureza para incrementar as áreas de cultivo e a produtividade 
das plantas comestibles, así como para domesticar e controlar a re-
produción dalgunhas das especies animais produtoras de alimento e 
materias primas: ovellas, cabras e vacas, as cales se suman aos lobos 
domesticados que xa acompañaban o home dende o paleolítico; co 
tempo serán tamén domesticados os porcos e, moito máis adiante, os 
asnos, cabalos, llamas, dromedarios e camelos. a agricultura e a cría 
de gando non só aseguraron unha alimentación máis abundante nun 
terreo menos extenso senón que posibilitaron unha maior segurida-
de e regularidade na alimentación, pois proporcionalmente a caza 
e a recolección só subministraban recursos a unha centésima parte 
das persoas que podían manterse coa agricultura, mesmo sendo esta 
primitiva. calcúlase en cinco millóns os seres humanos que xa vivían 
no ano 8000 antes da nosa era.

ata que se descubriu o rego artificial os agricultores practicaron 
un novo tipo de nomadismo en busca de áreas cunha boa irrigación 
natural, o cal foi a causa da pronta difusión destas innovacións e a 
substitución do modo de vida dos grupos de cazadores-recolledores 
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polas sociedades campesiñas. en europa, onde o trigo, a cebada e as 
cabras eran alleos á flora e a fauna da rexión, os agricultores nómades 
penetraron na península italiana hai oito mil anos e na península 
ibérica dous mil anos máis tarde; foron igualmente estes inmigrantes 
orientais os que introduciron en europa a olería, unha técnica des-
cuberta no sexto milenio que permitía converter a moldeable arxila 
en colectores e obxectos impermeables á auga. en definitiva, arredor 
dun 20% da dotación xenética dos actuais europeos procede daque-
les visitantes do neolítico, creadores de sociedades cuxas formas de 
vida persistiron no noso continente ata o século xix, é dicir, durante 
preto de doce mil anos.

sucesivos descubrimentos como o sistema de rotación de cultivos 
ou o arado manual de pedra aceleraron o sedentarismo e o crece-
mento dos núcleos habitados. o regadío artificial, que empezou a 
poñerse en práctica 5000 anos antes da nosa era, permitiu que os 
cultivos e os asentamentos humanos correspondentes puidesen afas-
tarse das áreas de alta pluviometría e se colonizasen novos ámbitos 
en zonas máis áridas próximas ás canles dos ríos. todos estes factores 
propiciaron unha explosión demográfica continuada, e nos núcleos 
humanos, cada vez máis poboados, foron en aumento tanto a com-
plexidade da sociedade e dos seus ritos como a especialización dos 
poboadores. co tempo estes asentamentos acabarán dando lugar ás 
primeiras cidades.

7. minerÍa e metalurxia

en asia menor e o cáucaso, en áreas moi próximas a aquelas nas que 
se iniciara a agricultura, aparecen no quinto milenio obxectos de co-
bre, primeiro batido e despois fundido. É o calcolítico, período que 
pon fin ao neolítico e no cal comezan a minería e a metalurxia, dous 
inventos que revolucionarán a guerra, o comercio e a vida diaria. em-
pregado para fabricar armas, símbolos do poder e accesorios de culto 
antes de estenderse o seu uso ás aplicacións correntes, o cobre debeu 
de utilizarse primeiro no seu estado nativo a partir da minería de depó-
sitos superficiais de malaquita; posteriormente tivo lugar a súa fundi-
ción, ao principio probablemente nos fornos de oleiro. con este novo 
descubrimento de grande alcance péchase a idade de pedra e inaugú-
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rase a idade dos metais: á metalurxia do cobre seguirán a do bronce, a 
partir do terceiro milenio, e a do ferro, a partir do segundo.

8. a escritura

en torno ao ano 3300 antes da nosa era comezan os tempos histó-
ricos ao quedar impresa sobre táboas de arxila a primeira escritura 
coñecida, unhas anotacións contables pertencentes ao templo da 
cidade de uruk, en mesopotamia. este portentoso descubrimento 
das comunidades da idade do Bronce, que permite rexistrar o pen-
samento e transmitilo sen límites no espazo e no tempo, é tanto 
unha consecuencia do desenvolvemento da capacidade humana de 
abstracción como unha resposta ás esixencias organizativas e de co-
municación dunhas sociedades cada vez máis complexas.

coa escritura remata a prehistoria e iníciase a Historia, unha nova 
época na traxectoria do Homo sapiens. este avanzadísimo e versátil 
instrumento da comunicación humana posibilitou o desenvolvemen-
to das sociedades mediante os rexistros para o control da propiedade 
do gando e da terra, dos tributos, da produción, as transaccións ou as 
reservas alimenticias. igualmente permitiu o envío de plans e ordes 
a longa distancia sen alteración do seu contido e a fixación das leis, 
dous aspectos imprescindibles para o control político da poboación 
por un poder central cada vez máis forte. tamén fixou as fórmulas 
máxicas e do culto, os mitos e os acontecementos históricos rela-
cionados, algo necesario para a cohesión ideolóxica da comunidade 
e a consolidación do sentimento de pertenza dos seus integrantes. 
por último, pero de non menor importancia, a escritura potenciou e 
acelerou o avance intelectual e técnico grazas á súa inconmensurable 
achega na transmisión dos coñecementos e ao seu papel instrumen-
tal no desenvolvemento das habilidades intelectuais.

tratándose dunha técnica complexa, require tempo para domi-
nala e exercitala. pénsese que a escritura cuneiforme mesopotámica 
contaba con 1500 signos, e que os xeroglíficos exipcios chegaron 
a ser case cinco mil, polo que o seu desenvolvemento presupoñía 
necesariamente a existencia dunha casta social estable, os escribas, 
liberada do traballo manual para dedicarse a esta e outras funcións 
literarias e ideolóxicas cuxo exercicio monopolizaban. Historicamen-

147



 Dos quarks á próxima extinción

te, esta casta nace coas primeiras cidades de mesopotamia e exipto.
como todos os anteriores, o invento da escritura é resultado dun 

proceso que se desenvolve ao longo de miles de anos, quizá xa dende 
o noveno milenio antes da nosa era, a partir de símbolos pouco sis-
tematizados que representan formas vexetais e xeométricas gravadas 
ou pintadas en pedras ou na rocha (petroglifos), así como en tumbas 
e cerámica. pero é coas escrituras pictográficas sumeria e exipcia, no 
cuarto milenio antes da nosa era, coas que pode considerarse que esta 
invención adquire carta de natureza. nelas os símbolos ou pictogra-
mas non representan sons senón os obxectos do mundo coñecido, e 
colocados secuencialmente expresan un pensamento completo.

a través do desenvolvemento da escritura pictográfica o home in-
ventou unha escritura máis abstracta, a ideográfica, na que os símbolos 
ou ideogramas perden o seu carácter realista, pictórico, e o concepto 
que representan xa non é recoñecible no trazo, que se simplifica e am-
plía o seu campo de significados (por exemplo, o firmamento tamén 
é a noite, o negro ou o escuro), incluíndo ademais algúns elementos 
que representan sons (fonogramas). a escritura xeroglífica exipcia e a 
cuneiforme mesopotámica son dúas destas escrituras mixtas.

o home moderno inventa os sistemas fonolóxicos puros ou al-
fabéticos en torno ao 1700 a.c. Baseados nun conxunto de signos 
que unicamente representan sons, é dicir, signos con valor exclusi-
vamente fonético, con eles alcánzase un alto nivel de abstracción. e 
cando a escritura alfabética se depure ata representar só os sons máis 
elementais das linguas, estas serán capaces de representar con niti-
dez todos os conceptos existentes nun momento dado, utilizando as 
enormes posibilidades de combinación dos signos correspondentes 
a esas unidades sonoras mínimas (entre vinte e trinta na maioría dos 
casos). tamén rexistrarán todos e cada un dos novos conceptos que o 
desenvolvemento da sociedade e do pensamento foron iluminando 
dende entón.

9. Último tramo e recapitulación

Durante os últimos cincuenta séculos, un lapso de tempo moi breve 
dende o punto de vista evolutivo, o cambio mental de máis calado 
na nosa especie foi o de superar as supersticións e adoptar un punto 
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de vista exclusivamente racional para estudar e intentar comprender 
o mundo.

niso consistiu en definitiva o descubrimento e o desenvolvemento 
do método científico, ou sexa, a busca das leis que rexen a natureza 
mediante a observación e o razoamento; a experimentación como 
única proba da validez de calquera idea; a negativa a interpretar os 
fenómenos en termos máxicos ou en función dos plans dunha hipo-
tética consciencia omnipotente situada por enriba do ser humano. 
esta nova mentalidade, cuxas orixes poden rastrexarse ata os pensa-
dores gregos do século Vii antes da nosa era, é a que fixo posibles a 
aparición das ciencias como tales e o continuo desenvolvemento de 
innumerables ramas do coñecemento.

coa arma da intelixencia o Homo sapiens proseguiu sen pausa a 
súa andaina científica e tecnolóxica. cincocentos anos despois de 
comprobar que a terra era esférica, sesenta tras alcanzar o polo sur 
e pouco máis de corenta anos dende que se cruzou o atlántico en 
avión pisamos o chan do noso satélite. en menos de cento cincuenta 
anos o ser humano pasou da impotencia fronte á dor e a enfermidade 
á anestesia, as vacinas, os antibióticos e a cirurxía por láser, así como 
a explorar o espazo exterior mediante satélites artificiais, estacións 
espaciais e sondas que tras anos de viaxe nos envían imaxes dende 
millóns de quilómetros de distancia.

Dende hai pouco máis de medio século utilízase a fisión do uranio 
como fonte enerxética para usos civís e inventáronse os ordenadores 
baseados en circuítos integrados, os bancos de datos informáticos e 
os sistemas expertos; descubriuse a estrutura do aDn, completouse 
a secuenciación do xenoma humano, avánzase na comprensión da 
natureza das células nai e empezouse a aplicar a enxeñería xenética 
a grande escala na agricultura e a gandería. nun brevísimo lapso de 
tempo viron a luz os microscopios electrónicos de varrido, os detec-
tores de raios x, raios infravermello e raios gamma, os telescopios de 
raios cósmicos, os detectores de neutrinos e ondas gravitacionais, así 
como potentísimos aceleradores de partículas. o ser humano mediu 
a velocidade da luz e penetrou nos segredos do átomo e a célula, 
estuda cientificamente o funcionamento do seu cerebro e do seu sub-
consciente e comprendeu moitos dos fenómenos que tiveron lugar 
no universo 13.000 millóns de anos antes de que el existise.

149



 Dos quarks á próxima extinción

todo iso lévanos a afirmar a evidencia de que a capacidade de 
raciocinio característica do cerebro humano dende os seus princi-
pios segue presente en nós con tanta ou máis forza que nos nosos 
antecesores, capacidade que nos levou a crear modelos matemáticos 
do universo e a inventar e perfeccionar ferramentas ininterrompida-
mente dende que hai dous millóns e medio de anos tallamos aquelas 
rudas pedras do modo 1.

non obstante esta mesma capacidade grazas á cal sobrevivimos no 
transcurso da evolución podería ser tamén a que, a causa doutras carac-
terísticas que nos son propias, nos conduza ao suicidio como especie.

sabemos que na terra a vida ten fixado un prazo máximo de per-
manencia. mesmo esquecéndonos da posibilidade dun cataclismo 
provocado polo choque do noso planeta con algún asteroide (a tese 
do asteroide do xuízo final), o cal xa ocorreu, ese prazo máximo expi-
rará dentro de catro ou cinco mil millóns de anos, momento en que 
o sol entrará ineluctablemente na fase final do seu ciclo convertido 
nunha xigante vermella, unha xigantesca esfera ardente cuxa calor, 
radiación e desmesurados efectos gravitacionais destruirán o sistema 
solar con todas as formas vivas que poidan existir nel.

non obstante, segundo non poucos científicos xa non estaremos 
aquí cando o sol inicie esa última fase, pois a súa opinión é que xa 
se atopa en marcha a que denominan sexta grande extinción, a cal, a 
diferenza das anteriores extincións biolóxicas masivas, nas que sem-
pre houbo superviventes e tras as cales xurdiron na terra novas espe-
cies, será a última porque non dará ningunha oportunidade á vida. 
e, paradoxalmente, nesta hecatombe xogará un papel determinante 
a única especie dotada de razoamento, a única que de forma cons-
ciente busca entender o mundo, analízao racionalmente e planifica a 
longo prazo coa súa intelixencia. nunha palabra, a única dotada do 
que ela mesma cualifica, quizá con excesiva soberbia, como funcións 
cerebrais superiores.

esta aparente contradición débese a que non só herdamos dos no-
sos antecesores esas capacidades mentais, esa inventiva tecnolóxica 
inesgotable. no seu legado xenético tamén hai poderosos instintos 
de agresión, apropiación, crueldade e dominio. arraigadas pola se-
lección natural no máis profundo da nosa natureza, estas pulsións, 
que nos resultaron moi útiles durante o longo e duro percorrido, 
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crearon no ser humano unha marca tan propia e distintiva como a 
capacidade de razoamento. a nosa evolución foi esculpindo unha 
forma de existir que indubidablemente nos cualifica como racionais 
e fabricantes de instrumentos, como Homo sapiens e Homo faber, 
pero tamén, e coa mesma certeza, como saqueadores e destrutores 
extremos, como Homo praedator.

como consecuencia da forza incrible deses instintos ancestrais, 
a especie que creou a música, as matemáticas e os antibióticos é ao 
mesmo tempo a inventora de sistemas e instalacións produtivos que 
están ferindo de morte o planeta, ou de armas terroríficas que poden 
causar a súa destrución definitiva. iso proba que as vantaxes xenéticas 
que en determinados tramos da evolución fan posible que unha es-
pecie medre non garanten dunha vez por todas a súa supervivencia, 
pois se esa especie non continúa adaptándose ás cambiantes circuns-
tancias aquelas vantaxes orixinais transfórmanse nun obstáculo para 
a súa subsistencia.

no noso caso hai moito tempo que cambiaron as circunstancias, 
pero non estamos sendo capaces de adaptarnos ás novas necesidades 
e seguimos reproducindo comportamentos que responden a con-
dicións de vida dun pasado afastado, o cal, ademais, facemos cuns 
medios infinitamente máis poderosos que os que tiñamos á nosa dis-
posición no paleolítico. así esquilmamos os recursos do planeta, des-
truímos a súa vexetación e contaminamos o seu chan, as súas augas e 
a súa atmosfera, provocando o efecto invernadoiro, o quentamento 
e danos crecentes na capa de ozono, o escudo que comezaron a fa-
bricar as cianobacterias hai 3600 millóns de anos e que fai posible 
a nosa existencia. a maquinaria industrial actual, en particular as 
tecnoloxías relacionadas coa investigación e a fabricación de arma-
mento e coa química, a cal impregna a inmensa maioría dos procesos 
produtivos, está conducíndonos á catástrofe.

se o compoñente racional da herdanza xenética humana se im-
pón ao compoñente egoísta e agresivo, empezaría a ter algún sentido 
estudar as posibilidades que temos de escapar á futura, pero aínda 
afastada, destrución natural do sistema solar e planificar a forma 
de facelo. pero se non somos capaces de modificar o noso compor-
tamento para deter unha destrución provocada por nós mesmos, iso 
quererá dicir que en termos evolutivos a especie humana nin merece 
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ser seleccionada nin o vai ser. en tal caso, e por moi aberto que estea 
o porvir en termos cósmicos, nós estariamos irremisiblemente abo-
cados a engrosar a lista das especies extinguidas.
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glosario

ano-luz: unidade de lonxitude astronómica equivalente á distancia 
que percorre a luz nun ano, aproximadamente nove billóns e medio 
de quilómetros.
bacteria: organismo unicelular sen núcleo diferenciado que consti-
túe a forma viva preponderante na terra.
cámbrico: período da escala temporal xeolóxica que abarcou dende 
hai 600 ata hai 500 millóns de anos.
carga: propiedade eléctrica dalgunhas partículas de atraerse cando 
son de tipos distintos ou repelerse cando son do mesmo tipo.
cretáceo: período da escala temporal xeolóxica que se estendeu den-
de hai 145 ata hai 65 millóns de anos.
cúmulo galáctico: conxunto de galaxias ou grupos de galaxias cun 
diámetro típico de 8 megaparsecs.
Dominio: en bioloxía, cada un dos tres grandes grupos en que se di-
viden os seres vivos: archaea, Bacterias e eucariotas.
efecto Doppler: cambio aparente na frecuencia dunha onda debido 
ao movemento da fonte da devandita onda respecto ao observador, 
aumentando en aparencia a devandita frecuencia cando a fonte se 
achega a aquel e diminuíndo cando se afasta.
electronvoltio: unidade física que representa a enerxía adquirida por 
un electrón ao ser acelerado por un voltio.
elemento químico: agrupación de átomos idénticos constituíndo 
unha substancia que non pode descompoñerse noutras máis sinxelas.
espín (Spin): propiedade cuántica inherente a algunhas partículas 
subatómicas que define un momento angular intrínseco das devan-
ditas partículas. o espín dos bosóns é un número enteiro (vb.: o do 
fotón é 1), mentres que o dos fermións é un número fraccionario 
(vb.: o do electrón é ½).
estrela: obxecto astronómico esférico de gran masa constituído por 
plasma, que brilla con luz propia debido á radiación liberada polas 
reaccións termonucleares que teñen lugar no seu interior.
Frecha do tempo: sentido en que transcorre irreversiblemente o tem-
po no macrocosmos, dende o pasado cara ao futuro. no microcos-
mos ese sentido é reversible.
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galaxia: agrupación gravitacional que contén estrelas e demais 
obxectos celestes coñecidos (buratos negros, estrelas de neutróns, ne-
bulosas, nubes de gas, po cósmico, planetas, meteoritos...), así como 
materia e enerxía escuras. a Galaxia, con maiúscula, é a nosa, a Vía 
Láctea.
glaciación: cada período no que, debido a variacións na inclinación 
do eixe terrestre e na órbita do noso planeta arredor do sol, o xeo e 
os glaciares se expanden sobre grandes áreas facendo baixar conside-
rablemente a temperatura media na terra. o último período glacial, 
Würm, terminou hai uns 12.000 anos.
grupo galáctico: a máis pequena agrupación de galaxias.
Homínidos: Familia da clasificación biolóxica que inclúe os grandes 
monos e os homininos.
Homininos: Dentro dos homínidos, clasificación biolóxica que agru-
pa as especies bípedes. inclúe as especies prehumanas (ardipiteco, 
australopiteco, parántropo e outras) e as especies humanas.
ión: átomo cargado positiva ou negativamente por ter perdido ou 
gañado electróns.
isotropía: existe cando as propiedades físicas dun corpo son as mes-
mas en calquera dirección en que as midamos.
lonxitude de onda: Distancia de pulso a pulso nunha onda, é dicir, 
entre dous máximos ou dous mínimos da sinusoide da devandita 
onda. É inversamente proporcional á frecuencia.
madaleniano: período cultural correspondente á fase final do paleo-
lítico en europa occidental, hai aproximadamente entre 17.000 e 
12.000 anos. as pinturas rupestres de altamira e Lascaux son as súas 
manifestacións máis emblemáticas.
masa: cantidade de materia que ten un corpo, sendo o campo de 
Higgs o que confire esta propiedade ás partículas subatómicas que a 
posúen. na teoría da relatividade masa equivale a enerxía.
mega: prefixo que indica que a unidade física que o segue está mul-
tiplicada por un millón (ux106). o megaparsec equivale, pois, a un 
millón de parsecs e o megaelectronvoltio a un millón de electron-
voltios.
metabolismo: conxunto de reaccións e procesos físico-químicos que 
teñen lugar nun ser vivo.
micro: prefixo que indica que a unidade física que o segue está divi-
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dida por un millón (ux10-6).
microondas: ondas electromagnéticas cunha lonxitude de entre 1 
mm e 30 cm.
molécula: conxunto de átomos enlazados que forma a parte máis 
pequena dunha substancia coas propiedades desta.
nano: prefixo que indica que a unidade física que o segue está di-
vidida por mil millóns (ux10-9). o espectro visible da radiación 
electromagnética ten unha lonxitude de onda de entre 400 e 700 
nanómetros.
órbitas (electrónicas): rexións arredor do núcleo atómico onde é 
alta a probabilidade de que haxa electróns.
paleolítico: idade da pedra antiga. período arqueolóxico que cobre 
dende a aparición do xénero humano, hai 2,5 millóns de anos, ata o 
inicio do neolítico en anatolia e oriente próximo, no oitavo mile-
nio antes da nosa era.
parsec: unidade de lonxitude astronómica equivalente a 3,26 anluz, 
é dicir, cerca de 31 billóns de quilómetros.
pérmico: División da escala temporal xeolóxica que abrangue dende 
hai 300 ata hai 200 millóns de anos.
peta: prefixo que indica que a unidade física que o segue está multi-
plicada por mil billóns (ux1015). Hai raios cósmicos cuxa enerxía se 
mide en petaelectronvoltios.
picocentímetro: Billonésima parte de centímetro. o prefixo pico in-
dica que a unidade física que o segue está dividida por un billón 
(ux10-12). o protón mide 10 picocentímetros (dez billonésimas de 
centímetro).
planetesimal: núcleo material a partir do cal se pode formar un 
protoplaneta.
plasma: en astrofísica, gas constitutivo das estrelas. nel os átomos 
están disociados nas súas subpartículas con carga eléctrica.
plioceno: División da escala temporal xeolóxica que abrangue dende 
hai 5,3 ata hai 2,6 millóns de anos.
protoplaneta: núcleo material a partir do cal se orixina un planeta.
radiación: en física, emisión de ondas electromagnéticas e/ou de 
partículas subatómicas.
raios cósmicos: radiación que viaxa a velocidades próximas á da luz 
e cuxa enerxía se mide en tera e petaelectronvoltios. as explosións 
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de supernova xeran raios cósmicos, pero son incertas outras fontes 
destes.
raios gamma: radiación fotónica de altísima frecuencia que forma 
parte dos raios cósmicos.
reino: en bioloxía, cada unha das catro subdivisións do dominio 
eucariota, a saber, animais, plantas, fungos e reino protista.
ruído: en telecomunicacións, perturbacións eléctricas dos sinais.
selección natural: adaptación das especies aos cambios no seu medio 
mediante a supervivencia e conseguinte reprodución dos individuos 
que teñen variacións xenéticas viables. É a base da evolución das 
especies.
singularidade espazotemporal: puntos do espazo-tempo nos que as 
magnitudes físicas adquiren valores infinitos.
supercúmulo galáctico: agrupación gravitacional de cúmulos galác-
ticos.
teraelectronvoltios: mil millóns de electronvoltios. o prefixo tera 
indica que a unidade física que o segue está multiplica por un billón 
(ux1012). o colisionador de partículas LHc pode xerar enerxías de 
entre 8 e 14 teraelectronvoltios.
transición de fase: transformación cualitativa das propiedades dun 
sistema físico. as sucesivas disociacións da forza única ou a nucleosín-
tese primordial foron transicións de fase do cosmos.
xigaelectronvoltio: mil millóns de electronvoltios. o prefixo xiga 
indica que a unidade física que o segue está multiplicada por mil 
millóns (ux109).
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