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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
‘Els antecedents neògens de la mà humana moderna i la seva relació amb el bipedisme’. 
 
El present projecte s'ha dut a terme a l'American Museum of Natural History (AMNH, New York) durant el 31 de 
Desembre de 2010 i el 30 de Desembre de 2012. L'objectiu del projecte era elucidar la història evolutiva de la mà 
humana: traçar els canvis evolutius en la seva forma i proporcions que van propiciar la seva estructura moderna 
que permet als humans manipular amb precisió. El treball realitzat ha inclòs recol·lecció de dades i anàlisis, 
redacció de resultats i formació en mètodes analítics específics. Durant aquest temps, l'autor a completat la seva 
de base de dades existent en mesures lineals de la mà a hominoides. També s'han agafat dades del peu; d'aquesta 
forma ara mateix es compta amb una base de dades amb més de 500 individus, amb més de 200 mesures per cada 
un. També s'han agafat dades en tres dimensions utilitzant un làser escàner. S'han après tècniques de morfometria 
geomètrica 3D directament dels pioners al camp a l'AMNH. Com a resultat d'aquesta feina s'han produït 10 
resums (publicats a congressos internacionals) i 9 manuscrits (molts d'ells ja publicats a revistes internacionals) 
amb resultats de gran rellevància: La mà humana posseeix unes proporcions relativament primitives, que són més 
similars a les proporciones que tenien els hominoides fòssils del Miocè que no pas a la dels grans antropomorfs 
actuals. Els darrers tenen unes mans allargades amb un polzes molt curts que reflexen l'ús de la mà com a eina de 
suspensió sota les branques. En canvi, els hominoides del Miocè tenien unes mans relativament curtes amb un 
polze llarg que feien servir per estabilitzar el seu pes quan caminaven per sobre de les branques. Una vegada els 
primers hominins van aparèixer al final del Miocè (fa uns 6 Ma) i van començar a fer servir el bipedisme com a 
mitjà més comú de locomoció, les seves mans van ser "alliberades" de les seves funcions locomotores. La selecció 
natural—ara només treballant en la manipulació—va convertir les proporcions ja existents de la mà d'aquests 
primats en l'òrgan manipulatori que representa la mà humana avui dia. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
‘Neogene antecedents of the modern human hand and its relation to bipedalism’ 
 
The present project was performed at the American Museum of Natural History (AMNH, New York) during the 
lapse of time comprised between December 31st 2010 and December 30th 2012. The objective of the project was 
to elucidate the evolutionary history of the human hand: tracing the main shape changes and proportions that led 
to the current morphology that allows humans to manipulate with precision. The work included data collection 
and analysis, results writing, as well as methods learning. During this time, the author has improved his existing 
database on hand linear measurements. Data has been also collected in the foot; a huge database of more than 500 
specimens is available with more than 200 measurements per individual. Data has been acquired too in three-
dimensions using a laser scanner. 3D geometric morphometrics techniques have been learnt from the pioneers in 
the field based at the AMNH. As a results of this work 10 abstracts and 9 manuscripts have been produced and 
results on the origins of hominins have been found: The hand proportions of humans and fossil relatives are 
largely primitive, more similar to those displayed by fossil Miocene apes than to those of extant great apes. The 
latter have elongated hands with short thumbs that are used primarily as "hooks" during below-branch suspensory 
behaviors. Miocene apes, on the other hand, had relatively short hands with long thumbs that were used to assist 
the grasping during above-branch quadrupedalism. Once earliest hominins appeared at the end of the Miocene (ca.  
6 Ma) the start to rely on bipedal locomotion, their hands became largely freed from locomotor demands and 
natural selection—working now almost exclusively on manipulation—shaped the human hand into its current 
form. 
 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
 
 

2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

‘Els antecedents neògens de la mà humana moderna i la seva relació amb el 
bipedisme’. 

 
El present projecte iniciat el 31 de Desembre de 2010 i finalitzat el passat 30 de 

Desembre de 2012 a l'American Museum of Natural History (AMNH, New York) 

tenia com a objectiu estudiar la història evolutiva de la mà humana per tal de 

respondre a diferents preguntes com: quan, com, per què i a partir de què varen 

evolucionar les proporcions de la mà humana que permeten realitzar pinça de precisió 

(Napier, 1993). Com a punt de partida, en comptes d'utilitzar únicament els grans 

antropomorfs actuals (i.e., ximpanzés, goril·les i orangutans) i fòssils humans (i.e., 

Australopithecus, Paranthropus i formes fòssils d' Homo) es va decidir incorporar 

també antropomorfs fòssils del Miocè. L'autor del present projecte està convençut de 

que assumir que els grans antropomorfs actuals, i especialment els filogenèticament 

propers ximpanzés com a models ancestrals és un error. Aquests taxons han 

evolucionat també des del seu avantpassat comú amb els homínids bípedes (i.e., 

hominins) i per tant els hominoides (=antropomorfs) fòssils del Miocè, menys 

especialitzats, poden representar millors models d'ancestres (o punts de partida) per 

l'evolució de l'anatomia postcranial (=esquelet) a hominins (Harrison, 1991; Senut, 

2003; Lovejoy et al., 2009c). L'autor també formulava la hipòtesis de que l'aparició 

del bipedisme com a medi de locomoció principal a hominins va estar íntimament 

relacionat amb l'evolució de la capacitat de manipulació refinada a humans. Aquesta 

idea segueix l'argument lògic de que una vegada la mà deixa de tenir pressions de 

selecció natural per la locomoció (una vegada la mà no es fa servir com a mitjà 

principal de locomoció) degut a l'ús del bipedisme terrestre com a principal mitjà de 

locomoció, les pressions de selecció la mà com a òrgan manipulatori, prèviament 

presents a tots els primates, doncs tots els primats utilitzen les mans per manipular 

objectes naturals, varen continuar en funcionament —de forma gairebé exclusiva— 

proveïnt la mà humana amb les proporcions observables avui dia (Napier, 1993; Alba 

et al., 2003; Almécija et al., 2010). 

 

Per tal de dur a terme aquesta tasca, l'autor s'ha centrat, entre d'altres, en l'estudi 

dels hominoides fòssils de Catalunya en comparació amb altres del món. Peces 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

centrals d'aquest projecte han estat els esquelets parcials del grans 

antropomorfs trobats a la conca del Vallès-Penedès (Figura 1): el 

Pierolapithecus catalaunicus, d'Hostalets de Pierola (Moyà-Solà et al., 2004) i 

l'Hispanopithecus laietanus de Sabadell (Moyà-Solà and Köhler, 1996). Aquests 

espècimens, juntament amb d'altres com l'Oreopithecus bambolii (Figura 2) d'Itàlia 

(Straus, 1958) preserven mans parcials que permeten fer-se una idea de com era la mà 

en els primers grans antropomorfs. Estudis preliminars mostren que aquests tàxons 

mostraven unes proporciones manuals sense cap anàleg vivent (Almécija et al., 2007; 

Almécija et al., 2009). Respecte als fòssils humans (i.e., australopitècids africans i 

neandertals europeus), es va preveure que la major part de les dades es s'extreurien de 

còpies d'alta qualitat provinents de diferents institucions de recerca i/o museus on els 

fòssils originals estan ubicats. 

 

El paper de l'AMNH ha sigut fonamental tant com per la matèria prima 

necessària per dur a terme la tasca (col·leccions naturals de primats actuals) com pel 

seu equip (New York Consortium in Evolutionary Primatology Morphometrics 

Group, NYCEP-MG) d'experts i pioners en morfometria geomètrica tridimensional 

(3DGM), part metodològica de vital importància pel present projecte. Així doncs, una 

base de dades amb gran diversitat de primats actuals (especialment grans 

antropomorfs) és necessària per tal de tenir en compte la variabilitat actual a l'hora de 

fer inferències als fòssils. Malauradament, les col·leccions naturals europees, i 

especialment a la península són molt escasses en nombre d'exemplars salvatges. 

L'AMNH té una de les col·leccions més completes del món, no només en primats sinó 

també d'humans moderns al seus departaments de mamífers i antropologia 

respectivament. A més, el seu grup de morfometria (NYCEP-MG) ha desenvolupat 

alguna de les eines indispensables en 3DGM, com el software Landmark Editor (LE) 

que permet extreure coordenades a partir de models 3D (Wiley et al., 2005). 

 

Feina realitzada 

Seguint el protocol establert en la sol·licitud del present projecte, s'ha 

complementat la base dades de mesures lineals dels ossos llargs de la mà iniciada 

durant la realització de la tesi doctoral de l'autor (Almécija, 2009). Aquestes dades 

han sigut fetes servir per varis estudis, un d'ells ja publicat i l'altre en vies de ser-ho 

pròximament. El primer estudi, va ser publicat el passat any a l'American Journal of 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

Physical Anthropology (Almécija et al., 2012a) i versa sobre la 

longitud relativa de les falanges del polze a homínids fòssils del 

Miocè, incloent les restes d'un individu no identificat d'un jaciment situat a Castell de 

Barberà (Figura 3). Els resultats dels anàlisis mostren que el polze relativament curt 

dels grans antropomorfs actuals no és la condició primitiva, ja que tots els hominoides 

miocens analitzats tenen un polze de gairebé la mateixa longitud relativa (al pes 

corporal) que els humans moderns (Figura 4). A més, un anàlisis multivariat que 

captura les proporciones generals de del polze mostra que tots els hominoides 

miocens són molt semblant entre ells i més semblant als humans actuals que a cap 

altre primat actual (Figura 5). Aquests resultats són de vital importància pel debat 

antropològic perquè mostren que els polzes curts dels actuals grans antropomorfs 

(com el ximpanzés) no són la condició primitiva, sinó que probablement són derivats 

cap a la suspensió sota les branques on els polzes no participen en la locomoció. En 

canvi, els antropomorfs fòssils tenien polzes llargs que utilitzaven duran la locomoció 

quadrúpeda a sobre de les branques per tal d'agafar-se i equilibrar el seu gran pes 

corporal. Aquestes proporcions ja existents va ser heretades pels primers hominins 

bípedes, fet que va facilitar la seva evolució cap a la exclusivitat en la manipulació. 

 

Aquestes dades també han estat fetes servir per descriure i analitzar el 

llargament discutit polze d'Oreopithecus bambolii (Moyà-Solà et al., 1999; Susman, 

2004; Moyà-Solà et al., 2005; Susman, 2005; Marzke and Shrewsbury, 2006). El 

manuscrit titolat: "The morphology of Oreopithecus bambolii pollical distal phalanx" 

tracta de posar fi a una llarga discussió bibliogràfica sobre les adaptacions d'aquest 

misteriós fòssil que sembla tenir adaptacions convergents amb hominins que el 

permitien manipular de forma molt eficient. El manuscrit està actualment en revisió 

en la prestigiosa revista Journal of Human Evolution (es preveu tenir notícies de 

l'editor abans de finals del present mes). 

 

També s'han mesurat ossos llargs de peus que estan sent analitzats actualment 

com a part de la base de dades comparativa del peu de Pierolapithecus i 

Hispanopithecus. Aquests estudis formaran part d'un llibre editat de dos volums per la 

prestigiosa editoral Springer on es descriurà tot el material fòssil de la conca de 

Vallès-Penedès. L'autor participa com a co-editor i autor en aquesta sèrie en 

paleontologia editada per Eric Delson, el responsable científic de l'autor durant la seva 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

estada a l'AMNH. Es podria dir que aquest futur llibre és resultat 

directe de la interacció iniciada gràcies al present projecte. De la 

mateixa manera, l'autor de la present memòria forma part d'un grup internacional que 

està estudiant les mans i peus d'un dels primers hominins bípedes africans, 

l'Ardipithecus ramidus (Lovejoy et al., 2009a; Lovejoy et al., 2009b; White et al., 

2009). Aquesta relació va iniciar-se també gràcies als contactes professionals 

establerts durant l'estada. El resultats d'aquests estudis seran de gran importància per 

donar resposta a vàries preguntes entorn l'orígen del bipedisme al llinatge humà. 

 

A més de les mesures lineals estàndards, també s'ha fet servir un escàner de 

superfície (Figura 6) per tal obtenir models 3D de gran resolució d'ossos de mans i 

peus amb l'objectiu d'aplicar morfometria geomètrica 3D (3DGM). Aquesta 

metodologia és de gran importància per poder analitzar estructures complexes com és 

el cas dels ossos del carp i el turmell. Es calcula que s'han escanejat més de tres-cents 

ossos durant el període del projecte. Més imporant, és que els protocols de 

digitalizació 3D de col·leccions antropològiques s'està estandaritzant durant els 

darrers anys, pel que hi ha un creixent nombre d'investigadors que fan servir la 

mateixa metodologia i fins i tot el mateix hardware i software per obtenir models 3D. 

Així doncs, l'autor ha pogut establir diferents col·laboracions per sumar esforços a 

l'hora d'obtenir models digitals de col·leccions d'arreu del món, el que ha permés 

reduïr el número d'hores d'escanneig i augmentar el temps d'anàlisis. D'aquesta 

manera ja s'han pogut començar a analitzar alguns dels ossos del canell dels 

hominoides. La Figures 7 i 8 mostren com a exemple el protocol de digitalizació de 

coordenades 3D i posterior anàlisis (components principals, PCA) de l'hamate 

hominoide (ós del costat ulnar del carp de gran importància en la locomoció). Un 

estudi pilot va ser presentat l'any passat a l'American Association of Physical 

Anthropologists Meeting (Portland), representant el primer estudi mai realitzat en el 

canell fent servir aquesta metodologia (Almécija et al., 2012b). 

 

Durant aquest temps també s'han digitalitzat i reconstruït virtualment les mans 

de fòssils clau en els que s'està treballant actualment. La Figura 9 mostra la mà virtual 

de Pierolapithecus, i les Figures 10-13 mostren el protocol d'escaneig i muntatge 

virtual utilizant com a exemple la mà de l'individu neandertal 2 de Kebara, que va ser 

escanjet a la universitat de Tel Aviv (Israel) just abans de començat l'estada a 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

l'AMNH. Aquest darrer fòssil forma part d'un estudi que s'està duent 

encara a terme on s'està analitzant la capacitat dels neandertals de 

realitzar una "pinça de precisió" entre els seus dits polze i índex (Figura 14). Les 

dades provisionals (Figura 15) mostren que neandertals, a l'igual que els humans 

moderns, tenen un polze llarg relatiu a l'índex, el que els permetia el contacte entre la 

polpa d'ambdós dits i per tant manipular eficientment. 

 

La capacitat de manipulació refinada es fa evident a l'anatomia de la falange 

distal del polze humà (Figura 14). Un estudi anterior del present autor (Almécija et 

al., 2010) va demostrar que el polze d'Orrorin tugenensis, un dels primers hominins 

(probablement bípedes) que va viure fa 6 milions d'anys a Kenia era molt semblant a 

l'humà actual (Figures 16-17). La hipòtesis de partida de l'autor és que l'aparició d'una 

capacitat de manipulació eficient va ser degut a que aquest hominí ja era bípede, i per 

tant les mans van ser optimitzades molt aviat degut a la relaxació de les pressions de 

selecció locomotores a la mà, en íntima relació amb l'aparició del bipedisme. El fèmur 

humà mostra una anatomia molt relacionada amb la capacitat de mantenir una postura 

erecta i equilibrar la cintura durant la locomoció bípeda (Lovejoy et al., 1973). El 

registre fòssil ha proveït amb tres fèmurs parcials d'Orrorin tugenensis, que semblen 

confirmar que aquest hominí primitiu era bípede fa 6 Ma (Pickford et al., 2002; Galik 

et al., 2004; Richmond and Jungers, 2008). De la mateixa manera que la mà humana 

té unes proporcions més semblants al hominids fòssils que no pas a cap antropomorf 

actual (que han evolucionat en una direcció diferent) la meva impressió és que el 

femur d'Orrorin és també més semblant no només a hominins bípedes i humans, sinó 

també més semblant a alguns antropomorfs fòssils del Miocè que no pas a cap gran 

antropomorf actual (Figura 18). Si això fos així, reforçaria la idea que els hominoides 

del Miocè representen millors models per a inferir el morfotip dels ancestres humans 

que no pas ximpanzés i relatius (probablement molt derivats des d'aquest avantpassat 

comú). Per tal de testar aquesta hipòtesi, vaig engegar una col·laboració amb una 

investigadora postdoctoral a l'AMNH que va treballar durant la seva tesi analitzant els 

ossos llargs dels hominins fòssils fent servir també 3DGM. D'aquesta manera vam 

completar la seva base de dades en la part proximal del femur (Figura 19) amb més 

hominoides actuals (com gibons) i mones del nou i vell món. L'autor ha estat 

treballant en aquest projecte durant el darrer any, obtenint resultats de gran rellevància 

per entendre el primers canvis a l'articulació de la pelvis i el fèmur en relació amb el 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

bipedisme. Aquests resultats estan en revisió actualment a la 

prestigiosa revista Natura Communications. 

 

A part de la línia de recerca principal, l'autor del projecte ha estat també 

implicat en altres projectes directament relacionats, com la descripció i anàlisis 

d'altres parts anatòmiques de l'esquelet postcranial d'homonoides del Miocè i primats 

actuals en col·laboració amb membres de l'Institut Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont i de l'American Museum of Natural History. Alguns d'aquests treballs han 

estat presentat en congressos internacionals (Alba et al., 2011a; Alba et al., 2011b; 

Almécija et al., 2011; Susanna et al., 2011b; Alba et al., 2012b; Alba et al., 2012d; 

Almécija et al., 2012b; Halenar et al., 2012; Pina et al., 2012b; Tallman et al., 2012), 

altres publicats (Pina et al., 2011; Susanna et al., 2011a; Alba et al., 2012a; Alba et al., 

2012c; Almécija et al., 2012a; Pina et al., 2012a) i altres estan en vies de ser-ho 

(Tallman et al., 2013, JHE accepted; Almécija et al., JHE in review; Almécija et al 

Nature Comm. in review). 

 

Objectius aconseguits i conclusions 

A mode de resum, els mèrits aconseguits durant l'estada a l'AMNH han estat: 

 

- Consolidar la base de dades de mesures lineals d'ossos de la mà (especialment 

canell) i peu (especialment turmell). La mostra total és de 570 individus, cadascún 

d'ells amb més de 200 mesures. 

 

- Obtenció de models tridimensionals d'ossos carpals i tarsals (majoritàrimament, la 

mostra inclou també altres). Més de 260 espècimens han estat digitalitzats i uns tants 

han estat obtinguts d'altres col·legues treballant en projectes similars. Altres 

especimens han estat escanejats però resten ser processats. S'estima una mostra virtual 

de més de 600 exemplars. 

 

- Publicació de 10 resums en congressos internacionals (adjunts). 

 

- Publicació de 7 articles en revistes internacionals (6 adjunts, 1 pendent de publicació 

online). 

- 2 articles enviats, en revisió actualment. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

- 1 llibre editat per Springer, en producció actualment. 

 

A nivell professional, l'estada a l'AMNH ha permès establir col·laboracions 

internacionals que facilitaran la consolidació de varis projectes encetats durant la tesi 

doctoral de l'autor. També s'han establert noves vies de recerca i col·laboracions que 

continuaran durant els propers anys. L'estada també a comportat una seguit 

d'experiències personals a l'autor que, juntament amb els resultats científics, han 

propiciat a el seu creixement com a professional en recerca paleoantropològica, així 

com també el seu reconeixement, i el de la ciència catalana, a nivell internacional. La 

valoració general és més que positiva. 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquerra, esquelet parcial d' Hispanopithecus 
laietanus (IPS 18800; ca. 9.5 Ma). Dreta, esquelet parcial de 
Pierolapithecus catalaunicus (IPS21350; ca. 12 Ma). 

Figura 2. Esquelet parcial d' 
Oreopithecus bambolii (IGF11778, 
ca 8 Ma), trobat en connexió 
anatòmica a les mines de 
Baccinello (Itàlia). 

 

 

 

Figura 3. Falanges proximals del polze d'hominoides del Miocè (fila superior) en comparació 

amb primats actuals (fila inferior) i humans (m). Les formes fòssils tenen una morfologia similar 

que reflexa l'ús del polze per assistir una forta prensió durant la quadrupedia arbòria. 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Relació entre la longitud de la falange proximal del polze (y) i la biomassa (x). Els 

humans tenen un polze relativament llarg en comparació amb els hominoides actuals. Les formes 

fòssils del Miocè mostraven una longitud molt semblant a la humana, demostrant que la condició 

primitiva és la possessió d'un polze llarg. 

 

 

 
Figura 5. Anàlisis de components principals (PCA) mostrant que els polzes del les formes del 

Miocè (en gris) són semblants entre elles i més semblants als humans que no pas als hominoides 

actuals que mostres polzes reduïts respecte a la condició primitiva. 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
Figura 6. Escàner de superfície portàtil Nextengine HD, utilitzat en aquest projecte. 

 

 

 

  

Figura 7. Model 3D d'hamate esquerre 
de goril·la mostrant els landmarks 
registrats mitjançant el software 
Landmark Editor. 

Figura 8. Estudi pilot de l'hamate hominoid 
mitjançant morfometria geomètrica 3D. Els eixos 
mostren la transformació del mateix hamate seguint 
els principals eixos de variància. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 9. Model 3D complert de la mà de 
Pierolapithecus muntada a partir de models 
individuals aconseguit mitjançant l’escàner de 
cada os original. 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 10. Individu neandertal 2 de Kebara a les col·leccions d'antropologia de la universitat de 

Tel Aviv: ossos de la mà, mandíbula, clavícules, estèrnum i os hioide. 
 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
 
 

 

 
Figura 11. Models definitius dels ossos individuals de al mà de Kebara 2. 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Procés de reconstrucció virtual de la mà esquerra de Kebara 2. Articulació de la 

segona falange proximal. 
 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
 
 

 

 
Figura 13. Model final de la mà esquerra de Kebara 2. 

 
 
 

 

 
Figura 14. Índex i polze d'un humà modern realitzant pinça de precisió (pad-to-pad precision 

grip), (Almécija et al., 2010). 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
 

 
Figura 15. Gràfic bivariat mostrant la longitud del polze respecte l'índex (longitud de 

metacarpians + falanges). Els neandertals (estrelles vermelles) mostraven proporcions humanes. 

 

 

 
 

 

Figura 16. Morfologia comparativa de la 
falange distal del polze d'Orrorin tugenensis en 
comparació amb homínids africans, humans i 
Homo habilis (Almécija et al., 2010). 

Figura 17. Anàlisis de components principals 
(PCA) on es mostra que Orrorin (BAR 
1901'01) mostra un polze semblant a l'humà 
tot i tenir 6 milions d'anys d'antiguitat. 
Humans: groc; goril·les: verd; ximpanzés: 
gris; orangutans: vermell; mones: blau. 

 
 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
 
 

 

 
 
Figura 18. Comparació morfològica del fèmur d'Orrorin tugenensis amb hominoides fòssils del 

Miocè i actuals, hominins (humans fòssils) del Plio-Pleistocè i humans moderns. La morfologia 

femoral d'Orrorin és compatible amb bipedisme però és intermitja entre la d'hominoides miocens 

i humans fòssils des d'un punt de vista morfomètric. Això indica que els grans hominoides actuals 

(ximpanzés, goril·les i orangutans) no són bons models d'ancestres humans perquè tenen la seva 

pròpia trajectòria evolutiva. 

 

 

 

 
 
Figura 19. Constel·lació de landmarks tridimensionals utilitzats per analitzar les afinitats 
fenètiques de la part proximal del fèmur d'hominoides fòssils del Miocè en comparació amb 
hominins, humans, antropomorfs moderns i una gran mostra de primats antropoides actuals. 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

 
 

 
Referències: 
 
Alba, D.M., Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Méndez, J.M., Moyà-Solà, S., 2012a. A partial skeleton 

of the fossil great ape Hispanopithecus laietanus from Can Feu and the mosaic evolution of 
crown-hominoid positional behaviors. PLoS ONE 7, e39617. 

Alba, D.M., Almécija, S., Moyà-Solà, S., Casanovas-Vilar, I., Méndez, J.M., 2011a. A new partial 
skeleton of the fossil great ape Hispanopithecus (Primates: Hominidae) from the Late Miocene 
of Can Feu (Vallès-Penedès Basin, NE Iberian Peninsula) [Abstract]. Journal of Vertebrate 
Paleontology 71st Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology - Paris Las Vegas, Las 
Vegas, Nevada, USA. November 2-5, 2011, 60. 

Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Almécija, S., Robles, J.M., Arias-Martorell, J., Moyà-Solà, S., 2012b. 
New dental hominoid remains from the Late Miocene locality of Can Llobateres 1 (Vallès-
Penedès Basin, Catalonia, Spain). Am. J. Phys. Anthropol. 147, 81. 

Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Almécija, S., Robles, J.M., Arias-Martorell, J., Moyà-Solà, S., 2012c. 
New dental remains of Hispanopithecus laietanus (Primates: Hominidae) from Can Llobateres 1 
and the taxonomy of Late Miocene hominoids from the Vallès-Penedès Basin (NE Iberian 
Peninsula). J. Hum. Evol. 63, 231-246. 

Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Moyà-Solà, S., Almécija, S., Robles, J.M., Marmi, J.M., 2011b. New 
excavations of the Late Miocene hominoid-bearing locality of Can Llobateres 1 (Vallès-Penedès 
Basin, Catalonia, Spain): Preliminary results [Abstract]. Am. J. Phys. Anthropol. 144, 73. 

Alba, D.M., Fortuny, J., De Esteban-Trivigno, S., Robles, J.M., Almécija, S., 2012d. Encephalization 
and brain morphology in extinct, false saber-toothed cats (Barbourofelidae) [Abstract]. Journal 
of Vertebrate Paleontology Supplement 72st Annual Meeting Society of Vertebrate 
Paleontology, 54-55. 

Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Köhler, M., 2003. Morphological affinities of the Australopithecus 
afarensis hand on the basis of manual proportions and relative thumb length. J. Hum. Evol. 44, 
225-254. 

Almécija, S., 2009. Evolution of the hand in Miocene apes: implications for the appearance of the 
human hand, Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. Universitat Autònoma de 
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, p. 217. 

Almécija, S., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., 2009. Pierolapithecus and the functional morphology of 
Miocene ape hand phalanges: paleobiological and evolutionary implications. J. Hum. Evol. 57, 
284-297. 

Almécija, S., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., 2012a. The thumb of Miocene apes: New insights from 
Castell de Barberà (Catalonia, Spain). Am. J. Phys. Anthropol. 148, 436-450. 

Almécija, S., Alba, D.M., Moyà-Solà, S., Köhler, M., 2007. Orang-like manual adaptations in the fossil 
hominoid Hispanopithecus laietanus: first steps towards great ape suspensory behaviours. P. 
Roy. Soc. B 274, 2375-2384. 

Almécija, S., Moyà-Solà, S., Alba, D.M., 2010. Early origin for human-like precision grasping: A 
comparative study of pollical distal phalanges in fossil hominins. PLoS ONE 5, e11727. 

Almécija, S., Orr, C.M., Tocheri, M.W., 2012b. 3D geometric morphometric analysis of the hamate in 
extant hominoids. Am. J. Phys. Anthropol. 147, 82. 

Almécija, S., Tallman, M., Alba, D.M., Pina, M., Moyà-Solà, S., 2011. Proximal femoral affinities of 
Miocene apes and early hominins on the basis of 3D geometric morphometrics analyses 
[Abstract]. Journal of Vertebrate Paleontology 71st Annual Meeting Society of Vertebrate 
Paleontology - Paris Las Vegas, Las Vegas, Nevada, USA. November 2-5, 2011, 61. 

Galik, K., Senut, B., Pickford, M., Gommery, D., Treil, J., Kuperavage, A.J., Eckhardt, R.B., 2004. 
External and internal morphology of the BAR 1002'00 Orrorin tugenensis femur. Science 305, 
1450-1453. 

Halenar, L.B., Cooke, S.B., Tallman, M., Almécija, S., 2012. Paralouatta, the Cuban enigma: evidence 
from craniodental morphology. Am. J. Phys. Anthropol. 147, 159. 

Harrison, T., 1991. The implications of Oreopithecus bambolii for the origins of bipedalism. Origine(s) 
de la bipédie chez les hominidés, 235-244. 

Lovejoy, C.O., Heiple, K.G., Burstein, A.H., 1973. The gait of Australopithecus. Am. J. Phys. 
Anthropol. 38, 757-779. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

Lovejoy, C.O., Latimer, B., Suwa, G., Asfaw, B., White, T.D., 2009a. Combining 
prehension and propulsion: The foot of Ardipithecus ramidus. Science 326, 72-728. 
Lovejoy, C.O., Simpson, S.W., White, T.D., Asfaw, B., Suwa, G., 2009b. Careful 

climbing in the Miocene: The forelimbs of Ardipithecus ramidus and humans are primitive. 
Science 326, 70-708. 

Lovejoy, C.O., Suwa, G., Simpson, S.W., Matternes, J.H., White, T.D., 2009c. The great divides: 
Ardipithecus ramidus reveals the postcrania of our last common ancestors with African apes. 
Science 326, 73-106. 

Marzke, M.W., Shrewsbury, M.M., 2006. The Oreopithecus thumb: Pitfalls in reconstructing muscle 
and ligament attachments from fossil bones. J. Hum. Evol. 51, 213-215. 

Moyà-Solà, S., Köhler, M., 1996. A Dryopithecus skeleton and the origins of great-ape locomotion. 
Nature 379, 156-159. 

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D.M., Casanovas-Vilar, I., Galindo, J., 2004. Pierolapithecus 
catalaunicus, a new Middle Miocene great ape from Spain. Science 306, 1339-1344. 

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Rook, L., 1999. Evidence of hominid-like precision grip capability in the 
hand of the Miocene ape Oreopithecus. P. Natl Acad. Sci. USA 96, 313-317. 

Moyà-Solà, S., Köhler, M., Rook, L., 2005. The Oreopithecus thumb: a strange case in hominoid 
evolution. J. Hum. Evol. 49, 395-404. 

Napier, J., 1993. Hands [Revised by Russell H. Tuttle]. Princeton University Press, Princeton. 
Pickford, M., Senut, B., Gommery, D., Treil, J., 2002. Bipedalism in Orrorin tugenensis revealed by its 

femora. C. R. Palevol 1, 191-203. 
Pina, M., Alba, D.M., Almécija, S., Fortuny, J., Moyà-Solà, S., 2012a. Brief communication: 

Paleobiological inferences on the locomotor repertoire of extinct hominoids based on femoral 
neck cortical thickness: The fossil great ape Hispanopithecus laietanus as a test-case study. Am. 
J. Phys. Anthropol. 149, 142-148. 

Pina, M., Alba, D.M., Almécija, S., Fortuny, J., Moyà-Solà, S., 2012b. Locomotor inferences in 
Hispanopithecus laietanus on the basis of its femoral neck cortical thickness [Abstract]. Am. J. 
Phys. Anthropol. 147, 237. 

Pina, M., Alba, D.M., Almécija, S., Moyà-Solà, S., 2011. Is the cortical thickness of the femoral neck a 
diagnostic trait for inferring bipedalism? Paleontologia i Evolució Memòria especial núm. 5, 
313-317. 

Richmond, B.G., Jungers, W.L., 2008. Orrorin tugenensis femoral morphology and the evolution of 
hominin bipedalism. Science 319, 1662-1665. 

Senut, B., 2003. Palaentological approach to the evolution of hominid bipedalism: the evidence 
revisited. Cour. Forsch. -Inst. Senckenberg 243, 125-134. 

Straus, W.L., Jr., 1958. A new Oreopithecus skeleton. Science 128, 523. 
Susanna, I., Alba, D.M., Almécija, S., Moyà-Solà, S., 2011a. Vertebral remains of Hispanopithecus 

laietanus (Primates: Hominidae) from the Late Miocene of Can Llobateres 2 (Catalonia, NE 
Iberian Peninsula). Paleontologia i Evolució Memòria especial núm. 5, 383-386. 

Susanna, I., Alba, D.M., Almécija, S., Moyà-Solà, S., 2011b. Vertebral remains of the Late Miocene 
ape Hispanopithecus laietanus (Primates: Hominidae): Functional morphology and 
paleobiological implications [Abstract]. Journal of Vertebrate Paleontology 71st Annual 
Meeting Society of Vertebrate Paleontology - Paris Las Vegas, Las Vegas, Nevada, USA. 
November 2-5, 2011, 202. 

Susman, R.L., 2004. Oreopithecus bambolii: an unlikely case of hominidlike grip capability in a 
Miocene ape. J. Hum. Evol. 46, 105-117. 

Susman, R.L., 2005. Oreopithecus: still apelike after all these years. J. Hum. Evol. 49, 405-411. 
Tallman, M., Halenar, L.B., Cooke, S.B., Almécija, S., 2012. Paralouatta, the Cuban enigma: evidence 

from postcranial morphology. Am. J. Phys. Anthropol. 147, 282. 
White, T.D., Asfaw, B., Beyene, Y., Haile-Selassie, Y., Lovejoy, C.O., Suwa, G., WoldeGabriel, G., 

2009. Ardipithecus ramidus and the paleobiology of early hominids. Science 326, 64-86. 
Wiley, D.F., Amenta, N., Alcantara, D.A., Ghosh, D., Kil, Y.J., Delson, E., Harcourt-Smith, W., Rohlf, 

F.J., John, K.S., Hamann, B., 2005. Evolutionary morphing   [Abstract], Proceedings, IEEE 
Visualization Conference, pp. 1-8. 

 
 


