
EL CONEIXEMENT HISTÒRIC DE LA CÈL·LULA

Els inicis de la teoria cel·lular s'han de cercar el 1665, quan Robert Hooke (un científic 
molt  inquiet  i  amb  una  gran  curiositat  que  era  físic,  meteoròleg,  biòleg,  enginyer  i  
arquitecte) va descobrir que quan tallava làmines molt primes de suro i les observava a 
través de microscopis que ell mateix es fabricava, va descobrir que estaven formades per 
porus molt i molt petits, invisibles a simple vista. Hooke va publicar les seves observacions 
en un llibre titulat Micrographia, i encara avui continuem utilitzant el nom que va donar a 
aquests  porus,  cèl·lules,  malgrat  que el  que ell  havia  observat  era l'espai  deixat  per 
cèl·lules mortes.

Portada del Micrographia de Robert Hooke i dibuix de l'observació d'un tall de suro

A la mateixa època, Leeuwenhoek, un venedor de vetes i fils i un veritable artesà de la 
construcció de lents, es dedicava a observar mitjançant aquestes lents tot allò que se li 
acudia (sang, aigua, esperma.... fins i tot va observar bacteris!) i a dibuixar tot allò que hi  
veia. Leeuwenhoek no es quedava per a ell els seus dibuixos sinó que els enviava a la 
Royal Society de Londres. 

Il·lustracions i portada d'un llibre de Anton Von Leeuwenhoek



Llavors  es  va  posar  de  moda l'observació  de  cèl·lules,  però 
alguns “observadors” aplicaven més la imaginació que el rigor 
científic, arribant fins i tot a afirmar que havien observat éssers 
humans als espermatozoides (fet que, segons ells, corroborava 
la teoria preformacionista).

Fins al  segle XVIII  no es van registrar majors avanços en la 
citologia, pel fet que els microscopis simples havien arribat al 
límit  teòric  de  la  seva  capacitat.  En  el  segle  següent,  es 
desenvolupà  el  microscopi  compost,  amb  lents  corregides 
d'aberració. A més a més, es  van descobrir diverses tècniques 
de  fixació  i  de  tinció  que  van  millorar  notablement  les 
preparacions microscòpiques,  arribant  a  descriure's  el  nucli  i 
altres parts  bàsiques de la cèl·lula.

El  1839,  Theodor  Schwann  va  observar  i  descriure  teixits 
animals, comparant-los amb els teixits vegetals ja descrits per 
Matthias Schleiden.  Tots dos van formular  la  primera teoria 
cel·lular,  que  s'ha  anat  completant  gradualment  amb  l'avanç 
dels coneixements citològics.

La primera formulació de la teoria es limitava a dos postulats:
• “Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules”, és a dir, que la cèl·lula és la unitat 

morfològica dels éssers vius.
• “Cada cèl·lula pot realitzar les tres funcions vitals: nutrició, reproducció i relació”, és 

a dir, que la cèl·lula és la unitat fisiològica dels éssers vius.

El 1855, Rudolf Virchow va aportar el tercer postulat:
• “Tota cèl·lula procedeix d'una cèl·lula preexistent”.

A partir d'aquí els descobriments citològics se succeeixen ràpidament. Es distingeix en 
totes  les  cèl·lules  un  protoplasma  (Purkinje),  un  nucli  (Brown)  i  una  membrana.  Es 
descobreix la divisió directa del nucli o amitosi (Remak). Strasburger, el 1979, observà la 
divisió  indirecta del  nucli  (cariocinesi)  en  les  cèl·lules  vegetals.  El  1880,  Fleming 
descobreix una divisió nuclear idèntica en les cèl·lules animals i  l'anomena  mitosi.  El 
1890, Waldeyer observa uns filaments en el nucli en divisió i els anomena cromosomes.

El 1892 es va publicar la primera obra que recopilava tots els coneixements acumulats 
sobre les cèl·lules, naixent així la citologia. Llavors ja es coneixien estructures cel·lulars 
tals com el reticle endoplasmàtic, l'aparell de Golgi, els mitocondris, els cloroplastos i els 
vacúols, entre d'altres.

Quan Sutton i Bovery, el 1902, descobriren que la informació hereditària resideix en els 
cromosomes, es va afegir el quart i últim postulat que completa la teoria cel·lular, vigent 
avui en dia:

• “La  cèl·lula  conté  tota  la  informació  necessària  per  a  la  síntesi  de  les  seves 
estructures i el control de les seves funcions. A més a més, és capaç de transmetre 
aquesta informació als seus descendents”. És a dir, la cèl·lula és la unitat genètica 
dels éssers vius.

El  descobriment  d'estructures  menors,  com  els  ribosomes,  els  peroxisomes,  els 
microtúbuls,  els  microfilaments,  etc.,  va  haver  d'esperar  al  desenvolupament  de  la 



microscopia electrònica, que malgrat haver estat descoberta per  Ruska i  Mahl el 1940, 
només va començar a ser operativa el 1953, quan es descobriren mètodes de fixació i  
d'obtenció de talls ultrafins.

LA TEORIA CEL·LULAR

La teoria cel·lular, vigent avui en dia, consta de quatre postulats:
1. “Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules”, és a dir, que la cèl·lula és la unitat 

morfològica dels éssers vius.
2. “Cada cèl·lula pot realitzar les tres funcions vitals: nutrició, reproducció i relació”, és 

a dir, que la cèl·lula és la unitat fisiològica dels éssers vius.
3. “Tota cèl·lula procedeix d'una cèl·lula preexistent”.
4. “La  cèl·lula  conté  tota  la  informació  necessària  per  a  la  síntesi  de  les  seves 

estructures i el control de les seves funcions. A més a més, és capaç de transmetre 
aquesta informació als seus descendents”. És a dir, la cèl·lula és la unitat genètica 
dels éssers vius.


