
Origen i evolució
dels éssers vius

Diversitat dels éssers vius

• Hi ha una gran diversitat 
d’éssers vius, des dels primers 
bacteris, fins a la complexitat 
del món animal i vegetal.

• Els Bacteris, presenten una 
varietat enorme de formes de 
vida i una gran capacitat
d’adaptació a hàbitats molt 
diferents



Els 5 regnes
Hi ha 5 regnes:
• Moneres: el regne dels 

bacteris.
• Protoctist: el regne de les 

algues i els protozous.
• Fongs: el regne dels llevats, 

floridures i bolets.
• Vegetal: regne de les 

plantes: briòfits (molsa), 
pteridòfits (falgueres), 
gimnospermes (pi) i 
angiospermes (violeta).

• Animal: invertebrats 
(mol·luscs, artròpodes, 
equinoderms, porífers, 
celenterats), vertebrats 
(peixos, amfibis, rèptils, 
mamífers, aus) 

GENERACIÓ ESPONTÀNIA I 
L’EXPERIMENT DE REDI

Antigament es creia que 
els éssers vius sorgien 
per generació
espontània a partir de 
matèria orgànica en 
descomposició. 

Francesco Redi va 
demostrar que les 
larves de mosca 
provenien d’ous posts 
previament.



LA GENERACIÓ ESPONTÀNIA

Brou de carn

Experiment de Pasteur

El brou es 
descompon

LES PRINCIPALS TEORIES SOBRE L’ORIGEN DE LA VIDA

No es pot
comprovar

Hipòtesi de la 
panspèrmia

Meteorit Allan Hills

La vida té origen 
extraterrestre

Hipòtesi
creacionista Hipòtesi de la 

síntesi abiòtica

La vida prové
de molècules
orgàniques

Experiment de 
Miller



L’experiment de Miller
• L’experiment de Miller 

va simular la 
composició de 
l’atmosfera primitiva
(aigua, metà, amoníac i 
hidrogen), la radiació
solar i les tempestes 
elèctriques en diversos 
recipient. 

• Obtenint al final del 
procés urea i diversos 
aminoàcids (substàncies 
orgàniques).

EL FIXISME

• Pel fixisme les espècies han 
estat immutables des de la 
seva creació.

• Fins a principis del S.XIX
s’acceptava el creacionisme, 
que explicava l’origen de 
les espècies com a 
creacions de Déu.

• Segons la Bíblia la Terra 
tenia uns 6.000 anys.

• George Cuvier va 
proposar el 
catastrofisme per 
explicar la existència i 
desaparició de les 
espècies.



Els caràcters adquirits, coll i 
potes cada vegada més llargs, 
eren transmesos a la 
descendència de generació en 
generació.

En èpoques de sequera les 
girafes estiraven el coll i les 
potes per agafar les fulles. 

A causa de l’ús, aquests òrgans 
s’anaven allargant.

Les primitives girafes provenien
d’antílops primitius.

S’alimentaven de les fulles
baixes de les acàcies.

EL LAMARCKISME

Jean Baptiste de Lamarck 

Segle XIX

LA TEORIA DE L’EVOLUCIÓ DE DARWIN I WALLACE

Antecedents del darwinisme

Lluita per la 
supervivència

Successió i canvi 
gradual al llarg del 
temps

Thomas Malthus

Charles Lyell

L’origen de 
les espècies

Segle XIX



Generació rere 
generació, les girafes 
amb potes i coll llarg 
seran més abundants 
en la població.

En èpoques
desfavorables les 
girafes de coll i 
potes més llargues
tindran més
probabilitat de 
sobreviure i de 
reproduir-se.

LA TEORIA DE L’EVOLUCIÓ DE DARWIN I WALLACE

Charles Darwin 

Població de girafes on
els individus
presenten variacions.

Segle XIX

LA TEORIA DE L’EVOLUCIÓ DE DARWIN I WALLACE

Charles Darwin 

Alfred Wallace  

Segle XIX

Genètica
Paleontologia
Bioquímica 
Geologia



La selecció natural 
facilita la 
supervivència dels 
individus que 
posseeixen 
l’avantatge 
adaptatiu.

Davant condicions
canviants del 
medi, la mutació
es mostra
beneficiosa i els
individus que la 
tenen tindran més
avantatges. 

Entre els 
avantpassats
de les girafes, 
les mutacions van 
produir individus 
amb el coll i 
les potes més
llargues.

LA TEORIA DE L’EVOLUCIÓ DE DARWIN I WALLACE

Segle XX

LES ESPÈCIES I L’ESPECIACIÓ
(el procés que porta a la formació d’una nova espècie).

Pinsans de les Galápagos

L’aïllament geogràfic porta a un aïllament reproductiu



SOCIOBIOLOGIA I NEUTRALISME

Explosió de vida en el càmbric

Fauna d’Ediacara

La teoria de la sociobiologia
enunciada per E.O. Wilson es basa 
en l’existència de jerarquies a les 
societats animals degut a una 
causa genètica. El comportament 
dels individus obeeix a un objectiu 
principal: la difusió dels seus gens.

La teoria del neutralisme
enunciada per Motoo Kimura afirma 
que la majoria de les variacions 
genètiques no afavoreixen ni 
perjudiquen els individus, sino que 
són neutres. 

EL GRADUALISME I L’EQUILIBRI PUNTUAT

Una sola línia 
evolutiva

Gradualisme Equilibri puntuat

Transformació en salts
Transformació lenta, 

gradual i contínua

Dues o més 
línies evolutives



LA PRESSIÓ DE LA SELECCIÓ I L’ADAPTACIÓ

Pressió de 
la selecció

Marieta asiàtica
(Harmonia axyridis)

Variabilitat
genètica

(recombinació
genètica)

Adaptació
al medi

Camuflatge

Camuflatge



PROVES ANATÒMIQUES DE L’EVOLUCIÓ

Una ala de ratpenat, un 
braç humà, una pota de 
gos, i una aleta d’una 
balena són òrgans 
homòlegs, amb una 
mateixa estructura, 
malgrat la forma i funció
diferents. 

PROVES ANATÒMIQUES DE L’EVOLUCIÓ
Una ala d’àliga, una de 

papallona o els 
braços d’un esquirol 
volador són òrgans 
anàlegs, amb una 
mateixa funció,  
malgrat la forma, 
l’origen i l’estructura 
diferents. 



PROVES PALEONTOLÒGIQUES DE L’EVOLUCIÓ

Archaeopteryx

Dents

Grapes

Cua 

Trets de rèptil

Ales

Plomes

Bec

Trets d’au

PROVES EMBRIOLÒGIQUES DE L’EVOLUCIÓ

Gat

Au

Humà

Ratolí



L’origen dels éssers vius

• La millor prova de l’origen comú de tots els éssers vius és que tots 
emprem el mateix codi genètic. 

AVANTPASSATS COMUNS

Fa 60 milions d’anys

Fa 35 milions d’anys

Fa 5 milions 
d’anys

Prosimis

Micos del 
nou món

Micos del 
vell món

Simis antropoides Homínids



L’ADQUISICIÓ DEL BIPEDISME

Les extremitats inferiors
s’allarguen

La pelvis
s’escurça i 
s’eixampla

La columna 
vertebral adquireix
la forma de S

El polze paral·lel del peu 
deixa de ser oposable a 
la resta dels dits

Sahelanthropus tchadensis
• Al mes de juliol de 2001, en un jaciment del desert de Djurab

(República del Txad), Michel Brunet i el seu equip van trobar un crani 
molt ben conservat i fragments de dos mandíbules i algunes dents 
d’una nova espècie. El carni es coneix com Toumaï, que en idioma 
Goran significa “esperança de viure”. Així anomenen en el Sahel als 
nens que neixen abans de l’estació seca. 

• Toumaï té una antiguitat d’entre 6 i 7 milions d’anys. 



Sahelanthropus
tchadensis

La seva capacitat cranial és de 350 cm 
cúbics, similar als ximpanzés, la seva 
cara era alta, estreta i curta, amb un 
important torus supraorbital. La posició
avançada del forat occipital suggereix 
que devien caminar dempeus.

Orrorin tugenensis
• L’any 2001, els paleo-antropòlegs Brigitte

Senut i Martin Pickfort van donar nom a 
aquesta nova espècie, que en llengua 
Tugen significa “home dels origens”. En 
aquesta espècie s’han inclòs diverses restes 
d’extremitats, i dents d’un primat que va 
viure a Kenia fa uns 6 milions d’anys. En 
total s’han recuperat 17 restes òssies que 
pertanyen a un mínim de 5 individus. 

• Aquest primat tenia una alçada mitjana de 
140cm i caminava dret com nosaltres. 



L’EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDS

Australopitecus Homo 
habilis

4,5  

Ardipithecus
ramidus

Homo 
ergaster

Homo 
erectus

Homo 
antecesor

Homo 
heidelbergensis

Homo 
neanderthalensis

Homo          
sapiens sapiens

4 - 2  2,5 - 1,6  1,6 - 1,3

M.a.
1,3 -

50.000 a. 800.000 a. 500.000 –
180.000 a. 

23.000 -
28.000 a. 150.000 anys

L’EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDS Ardipithecus ramidus. 
Primer homínid conegut.
Va viure fa 4,5 milions d’anys 
a les selves d’Etiòpia.
Aspecte semblant al ximpanzé
actual.
S’alimentava de fruites i fulles.
No se sap amb seguretat el seu 
tipus de locomoció.



Ardipithecus ramidus
• Des de 1993 l’equip científic de Timothy 

White ha anat recollint una important 
col·lecció de ̀fòssils de jaciments 
localitzats a la vall del riu Awash (Etiòpia), 
amb una antiguitat de 4.4 milions d’anys.

• Les restes més completes corresponen a 
l’esquelet parcial d’una femella que els 
investigadors han anomenat “Ardi”. Tenia 
una alçada d’uns 120cm i pesava uns 
50kg. 

• L’Ardipithecus ramidus vivia en un hàbitat 
de bosc tancat, tot i que segurament 
sortien a buscar aliment a les clarianes. 
La seva dieta era principalment 
vegetariana, tot i que també menjaven 
proteïnes de petits animals vertebrats i 
invertebrats. 

• L’origens dels Ardipithecus data de fa uns 
5,5 milions d’anys (Ardipithecus kadabba).

Ardipithecus ramidus



L’EVOLUCIÓ DELS 
HOMÍNIDS

Australopitecus. 
Primer homínid bípede. Va donar lloc 
al gènere Homo.
Van viure entre fa 4 i 2 milions d’anys 
als boscos d’Àfrica.
Caminaven drets i s’alimentaven de 
fruites i de brots.
La seva capacitat cranial era de 500 cm3.

Australopithecus anamensis
• És l’espècie més antiga d’Australopithecus. El seu origen es busca 

en l’evolució de l’Ardipithecus ramidus, ja que conserva 
característiques dentals d’aquesta espècie. Els seus molars tenen 
un esmalt molt gruixut, fet que suposa una dieta vegetariana. 

• Eren bípedes i ocupaven un hàbitat més obert que els 
Ardipithecus. 

• Tot sembla indicar que aquesta espècie va donar lloc a 
Australopithecus afarensis. 



Australopithecus afarensis

• El gran exemple d’aquesta espècie és 
Lucy. El nom està inspirat en la cançó
dels Beatles “Lucy in the sky with
diamonds”. És un dels fòssils més 
complets del registre d’homínids 
africans. Durant molt de temps va ser 
considerada la més antiga de la 
genealogia de la humanitat. 

Australopithecus bahrelghazali
Australopithecus sediba

• L’any 1996, Brunet i el seu equip van 
classificar la mandíbula KT-12/H1 com 
Australopithecus bahrelghazali. es va 
descobrir a la vall Bahr el Ghazal prop 
de Koro Toro (Txad). Va ser la primera 
resta fora de la Vall del Rift i de Sud-
Àfrica. Va ser contemporània de 
Australopithecus afarensis. 

• L’any 2010 s’ha descobert a Sud-àfrica 
restes d’una nova espècie, 
Australopithecus sediba. Un dels 
aspectes que més criden l’atenció
d’aquesta espècie és la seva 
cronologia, daten de fa 1.8 miliions
d’anys.



Australopithecus africanus
• Al novembre de 1924 es van descobrir a Sud-àfrica les restes 

del nen de Taung. Els científics van trigar més de 15 anys a 
admetre que aquest fòssil pertany al nostre llinatge evolutiu. 
Aquest fet va suposar també el reconeixement de l’origen africà
de la genealogia humana. 

• Els Australopithecus africanus van viure fa uns 2.5 milions d’anys 
al sud del continent africà. 

Australopithecus garhi

• Entre 1996 i 1998 es van localitzar al riu 
Awash (Bouri, Etiòpia) tota una sèrie de 
fòssils d’homínids d’una antiguitat d’uns 2.5 
milions d’anys. 

• Pels seus caràcters dentals podria ser una 
forma evolucionada d’Australopithecus que 
es va desenvolupar en paral·lel als primers 
representats del gènere Homo. 

• La presència en el jaciment d’alguns 
artefactes de pedra d’aspecte molt primitiu i 
restes de vertebrats amb marques, fet que 
ha motivat un debat sobre la possibilitat 
que els Australopithecus també poguessin 
fabricar utensilis i consumir carn. 



Kenyanthropus platyops
• En 1998 J.Erus localitzà el crani KNM-WT

400  en el jaciment de Lomekwi a Kenia. 
Aquest fòssil s’unia a la majoria dels fòssils 
humans trobats a les immediacions dels rius 
Lomekwi i Topernawi, tributaris del llac 
Turkana. Els fòssils es venien recuperant des 
de l’any 1982 per l’equip de Meave Leakey. 

• Aquest crani presenta una barreja de trets 
arcaics i moderns. Té una capacitat cranial 
similar als Australopithecus, una cara 
bastant plana i unes dents posteriors més      

petites.  

Paranthropus
La teoria actual diu que els Australopithecus afarensis van donar lloc als 
Paranthropus, que es van estendre per la Vall del Rift fins a Sud-àfrica. 
Durant aquest llarg viatge van aparèixer les espècies P.boisei i P.robustus.
Van perdurar fins fa 1 milió d’anys. Encara hi ha molts dubtes de les raons de 
la seva desaparició, ja que tenien un nínxol propi sense competència. 
Eren herbívors.
Els Paranthropus van desenvolupar la pinça de precisió i van ser capaços de 
fabricar eines d’ós.
La seva capacitat cranial era de 150cm, amb un cervell de 150cm3, tot i això 
no devien millorar gaire la seva capacitat 
cognitiva.
No varen competir amb el llinatge de 
l’actual Homo. 



Paranthropus aethiopicus
• El crani facial està modificat i adaptat 

per triturar vegetals. La mandíbula és 
més gran aconseguint un aspecte 
massiu, on encaixen els premolars i 
molars de mida gran. Els músculs de la 
masticació són grans i forts. Els 
temporals s’estenien per tot el crani per 
inserir-se en crestes òssies sagitals i 
temporals molt pronunciades i similars 
a les dels goril·les.

• Va viure fa uns 
2,5 milions d’anys. 

Paranthropus boisei
• Paronthropus significa “al costat de l’home”.
• Tenien un aspecte temible i mirada inquietant, 

encara poc humana. Difícilment els hauríem 
reconegut com parents nostres, tot i que 
caminaven dempeus. Menjaven arrels i branques 
comestibles. Tenien els incisius i els canins 
diminuts. I eren pacífics i inofensius.

• Va viure fa entre 2.3 i 1 milions d’anys.



Paranthropus robustus
• Vivien a Àfrica durant el Pliocé, 

compartint espai amb altres homínids. 
Tenien un nínxol ecològic molt 
particular que feia que no entressin en 
competència amb els altres primats, fet 
que dificulta trobar una resposta per la 
seva desaparició fa 1 milió d’anys. 

• Va viure fa entre 2 i 1 milions d’anys.

L’EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDS
Homo habilis. 
Primera espècie del gènere Homo.
Va viure entre fa 2,5 i 1,6 milions d’anys 
a les sabanes de la vall del Rift d’Àfrica.
Va fabricar les primeres eines 
i va incloure carn en la seva dieta. 
Tenia una capacitat cranial aproximada 
de 600 cm3.



Homo habilis
• El nom prové d’”home amb habilitats”. 

Una de les característiques del gènere 
Homo és la seva capacitat de produir 
eines de pedra. Existeixen jaciments amb 
aquests objectes de fa 2.5 milions 
d’anys (Kada Gona i Kada Hadar). En 
aquests estrats no s’ha trobat restes 
d’homínids, fet que dificulta saber si van 
ser fabricats pels primers Homo o pels 
darrers Australopithecus. Però si que 
totes les restes de H.habilis van 
associades a aquest tipus d’instruments. 

• Van viure fa 2.3 milions d’anys.

Homo rudolfensis
• Els primers homos van complimentar la 

seva dieta amb carn dels grans mamífers 
de les sabanes i boscos oberts  d’Àfrica 
Oriental. Els premolars i els molars van 
començar a reduir-se, i en la nostra 
espècie encara ho fan.

• Els primers Homo van ser probablement 
carronyaires. La capacitat per 
desenvolupar noves estratègies per 
trobar presses devia actuar com una 
forta pressió de selecció per aconseguir 
un cervell major, amb capacitats 
cognitives més complexes, desenvolupant 
així la seva intel·ligència social

• Va viure fa 1.2 milions d’anys.



Homo georgicus
• Durant molt de temps es va pensar que els 

homínids van abandonar Àfrica fa 
aproximadament 1 milió d’anys. Amb el 
descobriment del Homo georgicus es va saber 
que els homínids que van sortir d’Àfrica no 
eren gaire alts i tenien la meitat de la nostra 
capacitat cranial.

• Fa uns 2 milions d’anys aquestes poblacions 
d’Homo van ampliar la seva distribució cap al 
nord seguint la Vall del Rift. A nivell de clima i 
de biogeografia era una zona molt similar que 
va afavorir que en poc temps arribessin a la 
zona del Pròxim Orient i van arribar a la zona 
del Càucas.  



L’EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDSHomo ergaster. 
Va començar a aprofitar el foc.
Va viure entre fa 1,6 i 1,3 milions d’anys a 
les sabanes del sud i de l’est d’Àfrica.
Podia arribar a fer 180 cm d’estatura. Era 
omnívor i probablement caçador.
La seva capacitat cranial era d’entre 800 i 
900 cm3.

Homo ergaster
• A partir de 1.8 milions d’anys comencen a 

documentar-se una sèrie de fòssils 
humans més semblants a nosaltres que 
als Homo habilis. H.ergaster va conviure 
amb algunes espècies de paràntropos i se 
li atribueix una nova forma de tallar pedra 
més elaborada amb la producció de 
bifaces. Això els va permetre fer altres 
funcions com trencar la carn, tendons o 
la pell. 



L’EVOLUCIÓ
DELS 
HOMÍNIDS

Homo erectus. 
Va colonitzar l’Àsia.
Va viure entre fa 1,3 milions d’anys i 
50.000 anys a la Xina i a l’Àsia en zones 
obertes.
Semblant a l’Homo ergaster. Aquesta 
espècie va ser la primera a sortir d’Àfrica.
Tenia una capacitat cranial entre 900 i 
1.280 cm3.

Homo erectus
• H.erectus va arribar a les illes d'Indonèsia fa 1.6 milions d’anys, 

quan encara estaven unides al continent. El seu neurocrani era 
més allargat i el front una mica més alta. Els arcs superciliars
estaven molt marcats i en ocasions formaven una espècie de 
visera per sobre els ulls. La mandíbula era més robusta però no 
van incrementar la mida de les dents, indicant que la seva dieta
conté major quantitat de proteïnes i greixos animals. La major 
mida corporal i una organització social van permetre accedir a 
presses més grans. Van perdurar a Àsia fins fa tan sols 100.000 
anys.



Comparativa 
dels cranis



L’EVOLUCIÓ
DELS 
HOMÍNIDS

Homo antecesor. 
Va colonitzar Europa.
Va viure fa 800.000 anys a Europa 
on habitava zones de boscos.
Era caçador recol·lector i feia servir 
eines d’os i de fusta.
Tenia 1.000 cm3 de capacitat cranial.

Homo antecessor
• La publicació l’any 2008 de la troballa de la 

mandíbula humana ATE9-1 al costat de restes 
de sílex de fa 1.3 milions d’anys localitzades a 
la Sima dels Elefants (Atapuerca) va posar de 
manifest el primer poblament a Europa occidental.

• Aquestes restes complementen les trobades a la 
Gran Dolina de la mateixa població. La cara era 
similar a la nostra tot i que la dentició era 
arcaica. El Homo antecessor va tenir una 
capacitat cranial de 1000cm3 i una estatura 
mitjana i pes similar a la dels actuals europeus. 



L’EVOLUCIÓ DELS 
HOMÍNIDS

Homo heidelbergensis. 
Possiblement va fer els enterraments 
més antics.
Va viure entre fa 500.000 i 180.000 anys a 
Europa. Va colonitzar tota mena d’ambients.
Era omnívor, amb una estructura corporal 
robusta. Fabricava eines de pedra.
Tenia una capacitat cranial entre 1.100 i 
1.390 cm3.



Homo heidelbergensis
• El Homo heidelbergensis va ocupar Europa 

durant el pleistocè Mitjà. L’evolució es va donar 
per un aïllament que va portar a l’aparició dels 
neandertals. Tenia una gran alçada i una gran 
massa muscular. Tenien llenguatge articulat. 
Eren caçadors- recol·lectors. Tenien una forta 
cohesió social, cuidaven dels malalts i dels 
grans, van arribar als 40 anys.

• Van viure entre fa 600.000 i 160.000 anys. 

L’EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDS

Homo neanderthalensis. 
Dominaven el foc, tenien cura dels seus malalts i tenien 
ritus funeraris.
Va viure entre fa 23.000 i 28.000 anys. Va habitar tota mena 
d’ambients d’Europa, el Pròxim Orient i l’Àsia central.
Va perfeccionar la tècnica de tallar la pedra.
Tenia una capacitat cranial de 1.750 cm3, superior a la 
de la nostra espècie.



Homo neanderthalensis

• El Homo neanderthalensis tenien una mida 
menor al heiderbergensis. L’home adult podia 
arribar a fer 1.70cm. Tenien un tòrax 
voluminós i una cadera amples. La seva 
capacitat cranial era superior a la nostra 
(1600cm3). Es van expandir per l’Orient Mitjà i 
el centre d’Àsia. Van cuidar dels seus malalts 
i van enterrar als seus morts, cohesionant el 
grup. 

• Van viure entre fa 160.000 i 28.000 anys. 

Comparativa Neanderthal-sapiens



L’EVOLUCIÓ DELS HOMÍNIDS
Homo sapiens sapiens. 
Única espècie actual d’homínids.
La nostra espècie va aparèixer fa aproximadament 
150.000 anys i va colonitzar tot el planeta.
La seva intel·ligència i capacitat de comunicació
va ser fonamental per desenvolupar una cultura 
complexa i una consciència. La nostra capacitat 
cranial és de 1.400 cm3.

Homo sapiens
• El Homo sapiens existeix des de fa 

uns 200.000 anys. Té un crani més 
esfèric i el pes de l’esquelet és 
inferior, s’ha alleugit. Els primers grups 
van sprtir d’Àfrica fa 100.000 anys 
van anar al Pròxim Orient i d’allà a 
Àsia i Europa. Van coexistir amb els 
neandethals uns 28.000 anys. Al 
continent Australià van arribar per 
navegació fa uns 60.000 anys i 
Amèrica no es va colonitzar fins fa 
30.000 anys. En l’èxit de l’espècie han 
estat importants, el desenvolupament 
cognitiu, les habilitats tecnològiques, 
el pensament simbòlic i altres 
aptituds. 



Homo rhodosiensis
• El Homo floresiensis tenien una mida 

menor, no superaven els 100cm. Al costat 
de les seves restes s’ha trobat industria 
lítica. Es creu que el seu origen és degut 
a un grup de Homo erectus que van 
quedar aïllats a la illa de Flores i van 
evolucionar de manera independent. 

• Van viure fa uns 18.000 anys. 



(a) Australopithecus afarensis; 

(b) Australopithecus africanus;

(c) Paranthropus aethiopicus;

(d) Paranthropus robustus; 

(e) Paranthropus boisei; 

(f) Homo habilis;

(g) Homo rudolfensis; 

(h) Homo ergaster; 

(i) Homo erectus; 

(j) Homo heidelbergensis; 

(k) Homo neanderthalensis; 

(l) Homo sapiens.

(Adapted from Aeillo and Dean (1990) 
An introduction to human evolutionary
anatomy, Academic Press, except (j), 

adapted from Stringer and Gamble 
(1993) In search of the Neanderthals, 

Thames and Hudson.)
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