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1. Introducció

Amb aquesta unitat 2 entrem en la primera fase del recorregut històric de

l'assignatura: la prehistòria. Ara bé, què és la prehistòria? El terme prehistòria

és una classificació cronològica tan antròpica com arbitrària per a definir el

període de temps –amb presència d'humans i ancestres humans– anterior a

l'aparició de l'escriptura; consegüentment, la prehistòria forma part inherent

de la història malgrat que no sempre ha gaudit, incomprensiblement, de la

mateixa consideració acadèmica i popular que altres períodes històrics a priori

més llampants (les civilitzacions del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, l'Imperi

Romà, el Renaixement, etc.). Així, per exemple, avui sabem que les societats

d'homínids caçadores-recol·lectores comprenen un periple que va des dels

6 milions d'anys fins als 10.000 anys (sense comptar les poques que han

sobreviscut fins als nostres dies); en canvi, en molts manuals universitaris i

programes d'estudis acadèmics aquests 5.990.000 anys d'història de societats

predadores, enfront dels 10.000 anys de societats productores (i els possibles

6.000 anys de les societats amb escriptura), no ocupen més d'unes escasses

planes o pocs crèdits. Les raons són molt diverses. L'antropocentrisme i

l'etnocentrisme científic –la història durant molt temps va ser escrita per

humans de regions molt properes a la nostra– sempre van donar màxima

prioritat a l'estudi de l'home (en aquesta assignatura parlarem d'éssers humans

per tal d'evitar males interpretacions de gènere) i als seus orígens culturals,

que se situaven, sobretot, en el món grecoromà. Aleshores, la forma de

vida d'aquells homes-simi grollers que van viure als boscos i les sabanes del

continent africà, o a les coves d'Europa i Àsia, no va ser considerada com

alguna cosa interessant per explicar les grans civilitzacions: no eren humans,

no eren cultes! Alhora, la pobresa del registre arqueològic en els jaciments

prehistòrics comparada amb la riquesa dels temples, les tombes, els palaus i

les ciutats de grans regnes amb escriptura –i, fins i tot, historiadors propis:

Heròdot o Juli Cèsar en són exemples– també va deixar la prehistòria al bell

mig de la foscor, el desconeixement i el perill del mite: homínids africans

sanguinaris i decadents, neandertals geperuts incapaços d'articular un sol

mot... La prehistòria, en definitiva, ha estat un període que no hem sabut

valorar.

Figura�1.�Dofí�i�humà
Foto: Jordi Serrallonga; Parc Zoològic de

Barcelona.
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Figura 2. Ximpanzés utilitzant branques modificades per a
obtenir aliment de l'interior d'un termiter artificial

Foto: Jordi Serrallonga; Parc Zoològic de Barcelona.

També és una realitat que, per raons de plantejament, objectius i, sobretot,

durada, al llarg d'aquesta assignatura no ens podrem centrar en tots els

aspectes econòmics, ecològics i socials dels pobles prehistòrics i històrics.

Així, seguint l'eix temàtic que unifica tots els mòduls cronoculturals d'aquesta

assignatura, la dialèctica entre el discurs mític i el discurs lògic, hem de dir

que durant la prehistòria –com a bon bressol–, en el paleolític també van

aparèixer les primeres formes de màgia i de rituals iniciàtics, presents a partir

de llavors en totes les civilitzacions de discurs mític (unitat 2, subunitats A i B).

Més tard, en el neolític va sorgir un tipus nou de religiositat agrària, que és la

base dels grans sistemes religiosos de l'antiguitat, des de l'egipci fins al mateix

cristianisme (unitat 2, subunitat C). Per això, la prehistòria té una importància

decisiva en el context del curs, d'acord amb l'enfocament que li hem donat:

es tracta d'estudiar les arrels del comportament humà.

Figura 3. Visió panoràmica de la gorja d'Olduvai

Foto: Jordi Serrallonga; Olduvai, Tanzània.
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2. Subunitat A. Entre biologia i cultura: l'origen de
l'ésser humà

2.1. Per què som com som?

La prehistòria és fonamental per entendre la humanitat actual, tant a nivell

biològic com cultural. De la mateixa manera que no podem entendre l'origen

de la humanitat sense tenir en compte l'origen de l'univers, l'origen de la Terra

i l'origen de la vida (formem part de la magna història natural del cosmos),

no podem entendre l'origen de la cultura humana sense considerar quins

són els orígens biològics dels primers homínids (els humans som homínids:

primats bípedes) i els nostres orígens culturals. Efectivament, amb l'aparició

de la primera cultura d'homínids, ja podem parlar de prehistòria. Senzillament

els especialistes s'han d'alliberar de prejudicis antropocèntrics i etnocèntrics,

tal com anirem descobrint al llarg dels continguts d'aquest mòdul. Només així

veurem com els mal anomenats homes-simi africans, asiàtics i europeus van ser

capaços de generar un registre fòssil –arqueològic i paleontològic– que no té

res a envejar a la gran piràmide de Kheops, Pompeia o el Machu Picchu. L'únic

és que moltes vegades, a partir de vestigis –només aparentment invisibles i

menyspreables–, podrem deduir activitats de manipulació i consumició de

plantes i animals (gràcies a marques microscòpiques presents en la dentició

dels homínids i les seves eines de pedra), la primera fabricació del foc (gràcies

a carbons i terres alterades), el comportament social (gràcies a l'estudi de

l'espai dels seus assentaments en coves, abrics i a l'aire lliure), etc. Un treball

propi de Sherlock Holmes i la seva ciència de la deducció però sempre sota

els paràmetres del mètode científic. Sense anar més lluny, si no fos per la

prehistòria, avui poca cosa podríem dir –tal com descobrirem en altres mòduls

d'aquesta assignatura– de la història d'Egipte. L'Egipte faraònic té les seves

arrels en societats prehistòriques africanes de la mateixa manera que tots els

humans actuals tenim les nostres arrels en societats prehistòriques africanes

que constitueixen el bressol biològic i cultural de la humanitat.
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Figura 4. Ara fa uns 1,5 milions d'anys l'Homo erectus (esquerra) i el
Paranthropus boisei (dreta) van compartir hàbitat de sabana a indrets com
Peninj i Olduvai

Foto: Jordi Serrallonga; laboratori d'HOMINID/PCB-UB.

Els estudis actuals sobre l'evolució biològica i cultural dels primers homínids

africans, i sobretot els relacionats amb la gènesi i el desenvolupament del

gènere humà, moltes vegades s'han centrat gairebé de manera exclusiva en les

capacitats cognitives sempre hipotètiques d'aquests primats bípedes. Això ha

relegat a un segon pla determinats condicionaments ecològics que van ser els

autèntics responsables de l'aparició de certes conductes culturals –o estratègies

adaptatives– que avui continuen sent motiu de discussions animades entre els

arqueòlegs i paleoantropòlegs antropocèntrics i els que pretenen atribuir cert

protagonisme al paper dels homínids prehumans.

2.2. El naixement de la cultura

Un tema en què insisteixen els manuals d'arqueologia i paleoantropologia

és el que fa referència al concepte o idea d'Homo faber: les primeres eines,

o manifestacions tecnològiques (les primeres cultures), estarien relacionades

amb l'aparició del gènere humà. Ara bé, si recorrem al registre etoprimatològic,

podrem constatar que altres primats no humans són capaços no només de fer

servir estris sinó també de fabricar-los: són posseïdors de tradicions culturals.

Durant molt temps s'havia dit que la cultura era un do exclusiu de la

humanitat. Avui, gràcies a treballs com els de Jordi Sabater Pi, Jane Goodall

o altres, sabem que hi ha moltes més espècies de primats capaços de

desenvolupar conductes culturals. Un ximpanzé que descobreixi com utilitzar

un pal com una palanca, per a obrir el tronc dels arbres corcats i menjar-ne les

formigues de l'interior, permetrà que els individus més propers a ell aprenguin

a desenvolupar la mateixa conducta instrumental per a aconseguir la mateixa

finalitat; i així fins que tots els individus de la comunitat sàpiguen practicar

aquesta tècnica sense problema. Generació rere generació continuaran i

perpetuaran la tradició. Al mateix temps, altres ximpanzés d'àrees properes,

que mai no hagin tingut contacte amb el grup anterior, desenvoluparan altres

tradicions pròpies però no necessàriament la d'obrir troncs amb una palanca.



©  • PID_00166546 9 Hominització i canvi cultural a la prehistòria

En aquest sentit, tant a l'Àfrica occidental com a l'Àfrica oriental hi ha silvestres

nous que poden ser oberts amb l'ajuda de pedres i troncs, però només els

ximpanzés de l'Àfrica occidental són els que, de manera generalitzada, han

desenvolupat aquesta conducta instrumental: això és cultura. Si hi hagués una

conducta instintiva, tots els ximpanzés –des del seu naixement– sabrien pescar

tèrmits amb bastonets o fabricar esponges de fulles per absorbir l'aigua del

fons de les concavitats dels troncs. D'aquesta manera, tal com ho definiria el

filòsof Jesús Mosterín, la cultura és informació transmesa entre individus de

la mateixa espècie.

Si considerem que ximpanzés i homínids compartim una mateixa forma

ancestral, és fàcil deduir que, molt abans de la gènesi d'Homo, els primers

homínids forestals van utilitzar i fabricar eines a partir dels materials que

tenien a la seva disposició a l'interior del bosc: fusta, escorces, fulles, tiges,

pecíols, etc. Uns materials, en definitiva, efímers, perquè la seva natura

d'origen vegetal no permet que es conservin en el registre arqueològic o

paleontològic. Estris, però, molt eficients per a resoldre problemes semblants

als que avui resolen els ximpanzés en el seu hàbitat natural (recol·lectar

aliments, absorbir aigua, abrigar i protegir parts del cos, defensa personal

i del grup, comunicació, etc.). Seria estrany que, davant unes condicions

ecològiques similars, els homínids forestals haguessin renunciat, per la seva

condició de prehumans, als coneguts avantatges de la conducta instrumental.

Unes conductes instrumentals que, sens dubte, fins i tot van poder ser més

freqüents que en el cas del ximpanzé, atesos els avantatges que brinda el

bipedisme (ja sigui al bosc o a la sabana) per a manipular i transportar eines.

Definicions com la del prehistoriador francès François Bordes, que

assenyalaven l'estri com l'element diferenciador entre humans i animals, no

són justificables. Una altra cosa serà si ens posem a parlar de complexitat

tecnològica, diversitat i freqüència d'ús. Llavors, naturalment, el gènere humà

difereix de bonobos, ximpanzés i la resta de primats vius. Però, fins i tot

en un punt com aquest, el principi de la diferenciació a què fem referència

també va raure en qüestions més d'àmbit ecològic que cognitiu. Per això,

la idea generalitzada sobre el fet que les primeres indústries lítiques van ser

conseqüència de la intel·ligència més gran del gènere humà ha de ser matisada

i contrastada amb les condicions paleoecològiques del pliopleistocè a l'est de

l'Àfrica que tot seguit expliquem.

Les crisis climàtiques successives a la zona oriental del continent africà van

reduir els espais forestals on van aparèixer els primers homínids. L'alternativa,

l'ocupació de les sabanes, segurament no va resultar gaire atractiva per als

nostres ancestres. Al bosc hi havia aliment abundant, concentrat i de bona

qualitat. Els fruits nutritius eren complementats amb brots tendres, llavors,

fongs, insectes i la caça de petits mamífers i altres primats (si tenim en compte

les observacions etoprimatològiques). La seguretat estava força ben resolta en

haver-hi menys depredadors. Tot un verger o paradís que els primers homínids

bípedes van saber aprofitar mentre va existir. Les sabanes, en canvi, oferien la
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visió d'un paisatge inhòspit: l'aliment vegetal era escàs i alhora dispers i, per

descomptat, la possibilitat de ser depredat era molt més gran per a un primat

anatòmicament indefens. Però els homínids van aconseguir adaptar-se amb

èxit al canvi ecològic i a la vida en la sabana. Com? Doncs, en bona part, a

causa d'una novetat en la seva dieta que, al seu torn, els obligà a desenvolupar

noves estratègies de cooperació i cohesió social i a perfeccionar algunes de les

que ja havien assajat a l'interior dels boscos. És una novetat que tindrà molt a

veure amb l'aparició d'aquells elements culturals que considerem exclusius del

gènere Homo: les indústries lítiques. En efecte, els homínids de la sabana es van

veure obligats a substituir la falta d'aliments rics d'origen vegetal per proteïna

animal que obtenien de la carronya i la cacera d'animals de talla gran i mitjana.

Per a aconseguir-ho fan falta instruments tallants amb els quals esquarterar

les carcasses. Aquí rau el perquè de la invenció de les eines de pedra. Res a

veure amb l'aparició d'Homo, sinó amb les condicions ecològiques. La cultura

és present en el món animal.



©  • PID_00166546 11 Hominització i canvi cultural a la prehistòria

3. Subunitat B. El procés d'hominització

3.1. El bressol de la humanitat

En referència als nostres orígens més directes, és obligat que parlem sobre

la vinculació de Charles Robert Darwin amb una expressió famosa que,

històricament i de manera errònia, sempre s'ha atribuït al famós naturalista

des del mateix moment de la publicació de L'origen de les espècies: "els humans

descendeixen del mico". La raó és que Darwin es va curar molt de fer

referència a l'espècie humana; si parlar de l'origen de la vida, de l'evolució

de les espècies, ja era tota una revolució científica i social en l'establishment

noucentista, Darwin no tenia cap ganes de fer enfurismar, encara més, els seus

detractors. Però la llavor ja havia començat a germinar. Com a conseqüència

del debat d'Oxford (1860) entre creacionistes i darwinistes, i gràcies a l'èpic

enfrontament entre el bisbe Samuel Wilberforce –alliçonat per sir Richard

Owen– i Thomas H. Huxley –el defensor de Darwin–, es va difondre la idea

(després recollida per la premsa sensacionalista, les cançons satíriques de

cabaret i les tertúlies de l'època) que Darwin defensava un origen simiesc de

la humanitat. Huxley, al bell mig del debat, havia respost a Wilberforce que

preferia descendir d'un simi abans que d'un home intel·ligent, com el bisbe,

que només havia fet que introduir el ridícul en una discussió científica seriosa.

Darwin va patir amargament totes les crítiques, però continuava amb el seu

afany de naturalista interdisciplinari. Per això, sense haver trepitjat mai el

continent africà, malgrat haver estat un jove esnob i després tot un cavaller

de la mimada classe benestant anglesa (per a molts, símbol de la civilització),

l'any 1871 escriu una obra que potser va provocar molta més coïssor entre els

pensadors antropocèntrics i etnocèntrics del segle XIX, i fins i tot alguns del

segle XXI: L'origen de l'ésser humà. Dues idees destaquen per sobre de la resta

del manuscrit:

• La primera: els humans actuals compartim uns ancestres comuns amb

els grans simis actuals... Darwin afirmava l'origen simiesc de l'espècie

humana.

• La segona: calia anar a cercar aquest avantpassat comú, i les baules fòssils

més antigues del nostre llinatge, al continent africà... Darwin situava el

bressol de la humanitat a l'Àfrica (quin escàndol pensar que aquells Homo

sapiens occidentals que s'erigien com a símbol de la civilització tenien

les seves arrels a un continent salvatge poblat per individus que molts

titllaven d'inferiors).
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L'oposició a les idees de Darwin sobre els nostres orígens va ser ferotge; jugava

en contra del desig (encara avui retroalimentat de manera directa per certs

sectors paracientífics i de manera més o menys subliminal per equips mal

anomenats científics) de situar la gènesi del nostre noble llinatge a Europa. El

problema, tal com va reconèixer el mateix Darwin, és que la seva deducció,

malgrat estar fonamentada en la lògica (humans, ximpanzés i goril·les es

trobaven a l'Àfrica), era absolutament teòrica: en el seu temps no hi havia cap

troballa fòssil que pogués demostrar la teoria sobre l'origen simiesc i africà

de la humanitat. Fins i tot, i com a exemple que il·lustra l'oposició que van

aixecar les especulacions de Darwin entre l'establishment, anys més tard de la

mort de l'eminent naturalista (1882) un grup de científics anglesos esdevindria

responsable d'un dels enganys més vergonyosos de la història de la ciència:

el frau de Piltdown. L'any 1912, a una pedrera anglesa, van ser excavades les

restes d'un humà fòssil de gran cervell i mandíbula primitiva amb més d'un

milió d'anys d'antiguitat. La prova d'uns orígens sempre humans i europeus

que finalment va resultar ser una falsificació grollera (no reconeguda fins

l'any 1950!): fragments d'un crani d'Homo sapiens, d'època romana, junt amb

fragments d'una mandíbula d'orangutan medieval degudament modificats i

envellits. Però Darwin tenia raó, fet que van demostrar altres investigadors

amb ànima naturalista.

Figura 5. Eines lítiques axelianes (destaquen les destrals de mà) excavades en un dels jaciments
de Peninj; llac Natron, Tanzània

Foto: Jordi Serrallonga; laboratori d'HOMINID/PCB-UB.
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Raymond Dart, un jove cirurgià australià format a Londres, havia estat

deixeble d'un dels grans defensors del fòssil de Piltdown: sir Arthur Keith.

Que lluny estava de pensar que, després de ser enviat –pel seu mentor–

a Johannesburg per a fundar la càtedra d'Anotomia a la Universitat de

Witwatersrand, acabaria inaugurant la cursa de les troballes sobre orígens

humans a l'Àfrica. En efecte, interessat per les ciències naturals, combinava

les seves classes d'anatomia amb una nova afició que podia substituir les

distraccions que tenia a Londres: l'estudi de fòssils provinents d'una pedrera

sud-africana: Taung. L'any 1924, gràcies a aquesta afició naturalista, és quan

descobrí, a l'interior d'una de les capses d'espècimens que li enviaven els

picapedrers, la cara d'un primat fòssil infantil que encaixava amb el motlle

endocranial del mateix subjecte. Era una mena de ximpanzé extint? No. Era

un homínid. Un individu, tot i que amb un aspecte absolutament simiesc,

que tenia un patró de dentició igual al dels humans, amb unes estructures

neurològiques –malgrat tenir un cervell petit– humanoides i que caminava,

com nosaltres, sobre dues cames. Dart havia trobat una d'aquelles baules que

havia proposat en Charles R. Darwin temps enrere: l'Australopithecus africanus.

Dissortadament, el suport de la comunitat científica a l'Home de Piltdown i

el rebuig a la tesi de la gènesi africana van fer que el Nen de Taung quedés

arraconat i relegat a la categoria de simi. Però un altre deixeble de sir Arthur

Keith entraria en acció: Louis Leakey.

El jove Leakey havia nascut a la Kenya colonial en el si d'un matrimoni

de missioners anglicans. Ràpidament va quedar fascinat per la natura de les

sabanes que l'envoltaven, pels costums dels kikuyu (es va iniciar entre ells) i

també pels fòssils –faunes i artefactes prehistòrics– que afloraven als sediments

de l'Àfrica. Els pares, preocupats pel fet que el seu fill era més un guerrer kikuyu

que no pas un gentleman britànic, l'enviaren a Cambridge, on el jove Leakey

descobrí les teories darwinistes. Aleshores, l'únic somni de Leakey esdevingué

retornar a la seva estimada Àfrica per a anar a la recerca de les primeres passes

de la humanitat. Després d'uns inicis decebedors a Kenya, Louis Leakey va

decidir aventurar-se, l'any 1931, a la gorja d'Olduvai, a la gran falla del Rift

(a l'antiga Tanganyika i actual Tanzània). Leakey es divorcia i es casa de nou,

al bell mig d'un autèntic escàndol social, amb l'arqueòloga Mary Leakey: els

èxits s'apropaven. Malgrat haver excavat i localitzat desenes de jaciments a la

gorja d'Olduvai, tot i haver documentat centenars de faunes fòssils (girafes,

hipopòtams, rinoceronts, antílops, felins, hienes, etc.) i eines prehistòriques,

encara faltava trobar l'artesà que havia fabricat aquells artefactes. Finalment,

l'any 1959, Mary Leakey, de prospecció pel jaciment FLK, troba a Olduvai les

restes del Zinjanthropus boisei (avui més conegut com a Paranthropus boisei).

L'homínid va ser datat en 1.750.000 anys i fou considerat, pel matrimoni

Leakey, com el primer humà que havia fabricat eines lítiques. La troballa,

un any després, i en un jaciment molt proper, de noves restes pertanyents a

un individu més gràcil però de la mateixa antiguitat, va canviar els plans: el

Zinjanthropus boisei, àlies Trencanous, era rebaixat a la categoria d'australopitec

(home-simi fòssil, com el Nen de Taung) i el nou espècimen era batejat com a

Homo habilis, el primer representant del gènere humà, el primer artesà traçut.

Figura�6.�Dos�hadzabe�fan�foc�fent�girar
l'extrem�d'un�bastó�sobre�una�base�de�fusta

Foto: Jordi Serrallonga: llac Eyasi, Tanzània.
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D'una banda, les troballes de Dart i dels Leakey demostraven que Darwin

tenia raó quan parlava d'uns orígens simiescos i africans, però la publicació

de l'Homo habilis a Nature, l'any 1964, no va fer més que continuar amb una

idea antropocèntrica molt antiga que ja hem esmentat: "La diferència entre

animals i humans rau en la capacitat de fabricar eines".

Figura 7. Home hadzabe preparat per a la cacera

Foto: Jordi Serrallonga; llac Eyasi, Tanzània.

Avui, gràcies a les darreres recerques, sabem que el bressol de la humanitat és

a l'Àfrica i que té una datació de fa entre 6 i 7 milions d'anys.

3.2. Evolució cultural de la humanitat

La prehistòria va ser dividida a Europa en edat de pedra i edat dels metalls

segons el tipus de matèria primera que es trobava als jaciments; no és estrany

que els primers prehistoriadors fossin geòlegs i naturalistes. Mentre que l'edat

dels metalls es dividí en una edat del coure (calcolític o eneolític), del bronze

i del ferro, l'edat de pedra es dividí en paleolític, mesolític (o epipaleolític) i

neolític. Parlem d'unes classificacions que responien exclusivament a criteris

tecnològics i per això avui ja han quedat superades gràcies a criteris científics

nous i moderns; ara bé, coincidències afortunades han fet que els criteris

tecnològics antiquats es corresponguin –segons les recerques dutes a terme

al llarg de les darreres dècades– amb canvis també socials i econòmics. Així,

malgrat que als jaciments paleolítics (paleolític significa edat de la pedra antiga)

trobem sobretot eines fetes sobre pedra tallada, aquesta tecnologia lítica

també coincideix amb una economia de predació (caçadora-recol·lectora). I

l'aparició, en el neolític (edat de la pedra nova), d'eines lítiques noves fetes

sobre pedra polida coincideix no només amb l'aparició de la ceràmica sinó

també amb l'aparició de l'economia productora (ramaderia i agricultura) i la

sedentarització. El mesolític seria una etapa de transició entre el paleolític i

el neolític, sobretot al Pròxim Orient, de societats caçadores-recol·lectores que

van anar adoptant alguns sistemes de producció d'espècies vegetals i animals

encara salvatges (és a dir, no domesticades, al contrari del neolític, en què sí

que trobem la modificació genètica a partir del creuament intencional per a

obtenir productes vegetals i animals més productius). L'epipaleolític, en canvi,
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no és ben bé un període de transició entre el paleolític i el neolític, sinó que

aglutina, sobretot a Europa, aquelles societats humanes que, fent front a canvis

climàtics i ecològics, van continuar la seva forma de vida predadora –però

canviant l'espectre d'espècies caçades i recol·lectades– de manera coetània a

l'aparició del neolític en altres regions llunyanes.

Figura 8. Dues dones hadzabe cercant tubercles amb pals cavadors

Foto: Jordi Serrallonga; llac Eyasi, Tanzània.

Durant el paleolític van viure els primers homínids que formen part del procés

d'hominització (Orrorin tugenensis, Ardipithecus garhi, Australopithecus africanus,

etc.), i d'entre tots ells, en un cert moment situat en l'equador d'aquest

període cronològic, destacarà l'aparició dels primers representants del gènere

Homo. No serà fins a les acaballes del paleolític que van aparèixer els humans

anatòmicament moderns: nosaltres, és a dir, l'Homo sapiens. Juntament amb

alguns canvis biològics respecte d'espècies humanes anteriors (Homo erectus,

Homo neanderthalensis, etc.), es van anar succeint tot un seguit d'adaptacions

que ja tenien les seves arrels no només en homínids precedents, sinó també

en altres animals (com és el cas dels primats superiors) però que en el cas de

l'Homo sapiens adquiriran –sota el prisma dels mateixos investigadors humans

(és difícil endinsar-nos en la psicologia i la mentalitat d'altres animals diferents

de nosaltres)– una complexitat més gran, i que ens defineixen com a espècie

que té un comportament eminentment cultural.
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Figura 9. Cabana hadzabe

Foto: Jordi Serrallonga; llac Eyasi, Tanzània.

3.3. Trets conductuals de la humanitat

El comportament instrumental (tecnologia) és un tret conductual definidor de

la humanitat? Podem seguir més o menys bé les diferents etapes de l'evolució

tecnològica gràcies al registre arqueològic: una evolució molt lenta i uniforme

durant gran part de la història dels primers homínids i una inflexió molt

important amb l'aparició d'Homo sapiens (en què el canvi tecnològic pateix

una progressió de tipus exponencial: de la ceràmica a Internet només han

passat 10.000 anys!). Això és així, sens dubte, però compte. En el registre

arqueològic prehistòric no s'ha conservat absolutament tot; hem conservat

sobretot les eines lítiques (d'aquí les antigues perioditzacions de paleolític i

neolític) però què passa amb les eines i la tecnologia derivades de materials que

difícilment es poden conservar al jaciment (fustes, fulles, fibres, pells, etc.)?

Hem de pensar en tot el que no es va conservar i que, moltes vegades, només

podem reconstruir al laboratori gràcies a proves microscòpiques aparegudes

a l'excavació; només així serem capaços d'observar com la tecnologia no és

únicament una progressió lineal gairebé inevitable en el destí de la humanitat

–d'eines més simples a eines més complexes–, sinó que la tecnologia també és

la resposta a les necessitats ecològiques de cada espècie cultural en un moment

determinat: la humanitat actual necessita noves invencions constants –que

van des de les vacunes per a combatre malalties fins a electrodomèstics i

vehicles moltes vegades només destinats a la simple societat de consum–, però

mentre vàrem viure com a caçadors recol·lectors l'únic que calia, per exemple,

era que les eines de pedra fossin capaces d'escorxar els animals caçats. Tots els

homínids van posseir conductes instrumentals.

Alguns trets que fins fa molt poc havien estat considerats definidors de la

humanitat davant la resta dels éssers vius (cultura, tecnologia, llenguatge

complex, capacitat de reflexió i autotranscendència...), a mesura que s'avança

en el terreny de l'etologia (la ciència que estudia el comportament animal),

no resulten ser trets definidors tan clars. Sabem que moltes espècies animals

tenen cultures, que molts primats desenvolupen habilitats tecnològiques

extraordinàries i alhora comunicatives, i mostrem sorpresa davant les noves
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troballes sobre la ment dels primats i mamífers més propers en l'escala

filogenètica. Això vol dir que aquests trets segurament van ser compartits

pels nostres avantpassats prehumans. Però, què podem dir sobre els inicis del

comportament religiós i de les creences?

Determinades associacions de vestigis fòssils d'interpretació problemàtica

(per exemple, el jaciment de la Sima de los Huesos a Atapuerca, Burgos)

han inclinat uns quants autors a pensar en algun tipus d'activitat cultural

relacionada amb la mort (deposició intencional de cadàvers dins de la

Sima de los Huesos i aparició d'una destral de pedra –Excalibur– com a

ofrena ritual), però no tenim cap certesa científica que això fos així. Alhora,

les manifestacions simbòliques més antigues (el que molts anomenen art

prehistòric) es remunten, fins ara, a 35.000 anys a Europa i Àfrica, i a

60.000 anys a Austràlia, en tots dos casos en relació amb poblacions d'Homo

sapiens. Ara bé, els inicis del comportament religiós i de les creences poden

no haver deixat llur empremta en el registre arqueològic i paleontològic

i molt bé podrien remuntar-se als primers moments de l'hominització;

sense anar més lluny, s'ha observat que altres animals amb capacitat

d'autoreconeixement (ximpanzés, bonobos, goril·les, orangutans, dofins i

elefants) mostren conductes molt complexes davant, per exemple, la mort.

Però, per què apareixen les creences o el pensament religiós en un moment

determinat de l'evolució biològica?

Figura 10. Dos homes yolngu de Gapuwiyak preparats per a
una dansa de circumcisió

Foto: Jordi Serrallonga; Arnhem Land, Austràlia.

La religió podria haver estat una adaptació biològica tan positiva per als

homínids –potser d'una manera molt més clara en el cas de l'Homo sapiens–

com la desaparició de l'estre o el desenvolupament del bipedisme. Avui sabem

que el nostre cos, en situacions determinades, és capaç de fabricar endorfines,

unes molècules amb propietats similars als opiacis que generen un estat

de benestar i plaer en l'individu. Precisament, un dels contextos en què es

produeixen moltes endorfines és quan pensem i meditem; consegüentment,

aquesta funció biològica podria explicar els primers comportaments xamànics

i els estats alterats de consciència (transició, felicitat, manca de dolor...) que

aquests impliquen, en els mateixos xamans i en els individus que tracten. De
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fet, també explicaria, molt més tard, l'origen de l'altre tipus de pensament

humà: el científic. Les endorfines generades amb el pensament són exclusives

de l'Homo sapiens o apareixen en un moment anterior? No ho sabem.
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4. Subunitat C. Els processos de neolitització

4.1. El canvi neolític

El gran canvi cultural de la prehistòria és el pas de l'economia predadora

dels caçadors recol·lectors nòmades a una economia productora que conduirà

a la sedentarització de la població a partir dels 10.000 b. p. (before present,

abans del present). I, igual que hem vist pel que fa a la documentació de les

primeres cultures lítiques del paleolític, l'aparició del neolític no té res a veure

amb l'entrada en escena d'hipotètiques ments superiors i més intel·ligents (els

neolítics eren Homo sapiens, igual que els darrers paleolítics), sinó amb causes

de tipus ecològic: un canvi climàtic determinant.

Societats paleolítiques del Pròxim Orient, davant del canvi climàtic que va

conduir del plistocè a l'holocè (amb pujades importants de temperatures), van

veure transformades en àrees desèrtiques les que abans eren zones riques de

cacera i recol·lecció. L'únic remei per a no extingir-se era migrar cap a altres

zones (no sempre una opció possible) o adaptar-se a la nova situació: així,

gràcies a una llarga experiència de contacte estret amb la natura i els seus

cicles de reproducció, van començar a seleccionar aquells animals salvatges

més dòcils i productius que de mica en mica van anar domesticant mitjançant

el creuament d'individus amb les característiques més idònies. El mateix que

en el cas de les plantes: sempre havien vist com les llavors de gramínies i

altres plantes silvestres germinaven en el punt on havien caigut... la solució

era plantar aquests grans als llocs escollits pels humans tot respectant les

estacions climàtiques anuals per a aconseguir –també mitjançant el creuament

dels espècimens més productius i resistents– unes bones collites.

Figura�11.�Un�grup�maasai�obté�la�sang
d'una�vaca�–el�preuat�aliment�matinal–

després�de�perforar�la�jugular;�l'animal�no
serà�sacrificat

Foto: Jordi Serrallonga; Sinya, Tanzània.

El pas de l'economia predadora a la productora, a més del gran canvi econòmic

de passar d'una economia predadora a una de productora, va anar acompanyat

d'altres canvis:

1)�Canvis�tecnològics

a)�L'aparició�de� la�pedra�polida. Aquesta novetat no va ser conseqüència

d'un progrés tecnològic, o d'una intel·ligència més gran dels neolítics, sinó

d'unes necessitats noves: per a talar un gran volum d'arbres, en el moment

de desforestar camps de pastura i conreu o aconseguir matèria primera per

a aixecar cases resistents als poblats sedentaris, calien destrals molts més

resistents. El poliment de la pedra –malgrat exigir una inversió de temps més

gran en el moment de fabricar l'eina– es tradueix en una funcionalitat i una

eficàcia més grans de la fulla de la destral.

Figura�12.�Una�dona�maasai�munyint�una
vaca�abans�que�el�ramat�surti�a�pasturar�fora

de�la�manyatta
Foto: Jordi Serrallonga; Sinya, Tanzània.
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Figura 13. La Manyata

La manyatta és el poblat maasai. Com a ètnia nòmada les cabanes són de planta
circular i el conjunt compta amb una defensa de perímetre circular. Foto: Jordi
Serrallonga; Sinya, Tanzània.

b)�La�invenció�de�la�ceràmica. La generalització de contenidors ceràmics en

el neolític –llevat d'alguns primers objectes gairebé anecdòtics en el paleolític–

també té una explicació en funció dels canvis econòmics i d'utilització

del territori. La producció agrícola va implicar una sedentarització de les

poblacions que fins aleshores havien estat nòmades. Un grup de caçadors

recol·lectors es mou pel territori amb el nombre mínim d'estris; transportar

vasos ceràmics hauria estat una càrrega feixuga i poc pràctica: la ceràmica és

fràgil i les bosses de pell i fibres vegetals (com les dels caçadors recol·lectors de

Tanzània o Austràlia) són lleugeres i flexibles (fins i tot els pobles del desert

del Kalahari conserven reserves d'aigua en ous d'estruç buidats que enterren a

amagatalls estratègics, de la seva àrea de deambulació o home-range, per tal de

no haver de transportar constantment un pes addicional).

Figura 14. Dones i nens maasai

Quantes més vaques té un home maasai més posició jeràrquica ostentarà dins del
grup i amb més dones es podrà casar. Foto: Jordi Serrallonga; Sinya, Tanzània.

2)�Canvis�socials

a)�La�sedentarització. Les societats caçadores-recol·lectores del paleolític van

ser grups humans nòmades igual que molts altres animals, que necessiten

cercar el seu aliment i la supervivència en funció de les condicions del medi:
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calia anar al darrere dels recursos vegetals i animals, cercar aigua o vèncer

temperatures extremes. Ara bé, tenim unes quantes excepcions i es parla

de l'existència de comunitats sedentàries entre algunes societats caçadores-

recol·lectores (vegeu, per exemple, alguns dels casos que es comenten en

el text de L. R. Binford, una de les lectures d'aquesta subunitat), de la

mateixa manera que tenim societats neolititzades (productores) que també

són nòmades. I és que neolític no sempre és igual a sedentarisme. Moltes

societats humanes van passar de predadores a productores però a nivell

ramader, i la ramaderia moltes vegades implica nomadisme, ja que cal

cercar pastures noves constantment (vegeu, per exemple, el nomadisme dels

ramaders maasai de l'Àfrica oriental que es comenta en una altra de les lectures

d'aquesta subunitat). Consegüentment, la generalització del sedentarisme i

l'aparició de les primeres aglomeracions humanes de caràcter estable són

conseqüència de l'activitat agrària. Aquesta realitat és observada des de

perspectives diverses: alguns prehistoriadors consideren que l'agricultura va

permetre la sedentarització de les poblacions, mentre que altres creuen que va

obligar a aquesta sedentarització. Sens dubte, la segona perspectiva és molt més

lògica malgrat que pugui xocar de cara amb la visió de molts especialistes que

opinen que el destí final de la humanitat era progressar cap a una economia

de producció, un sedentarisme i l'aparició dels grans estats i civilitzacions.

Nosaltres, els humans, som individus biològics sotmesos a la selecció natural,

i van ser els canvis ecològics els que van desembocar en canvis econòmics i

socials que ens dugueren, de manera obligada, cap a la sedentarització: quin

poble vol canviar la seva forma de vida si no és per una sèrie de factors que

li vénen imposats?

Figura 15. Guerrers maasai en una cerimònia

Des dels 15 als 30 anys, tots els homes maasai són formats com a guerrers en
diferent ritus iniciàtics. Foto: Jordi Serrallonga; Sinya, Tanzània.

b)�La� jerarquització� social. Amb la producció i l'acumulació d'excedents i

riqueses, veurem com certs individus (identificats pels béns de prestigi a les

seves llars i enterraments) s'aniran diferenciant de la resta de membres del
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grup social. En el neolític trobarem els primers cabdills que, de mica en mica,

engrandiran el seu poder a mesura que els poblats petits evolucionaran cap

els primers estats.

c)� El� naixement� de� la� guerra. L'obtenció d'excedents i l'aparició de la

propietat privada van fer necessari defensar els poblats de possibles enemics

humans. A nivell arqueològic es documenten les primeres fortificacions i

defenses, alhora que trobem ferides de guerra en alguns morts excavats a les

necròpolis. Com ja observem en els ramaders maasai de Kenya i Tanzània, el

paper del soldat i del guerrer anirà adquirint més dimensió.

d)�L'aparició�del�megalitisme. En relació amb els canvis socials (però també

econòmics i mentals), cal situar en el neolític l'aparició d'un fenomen com el

megalitisme. Malgrat que molts dels megàlits presents a Europa –és el cas, entre

altres, dels camps de menhirs a França o el conjunt megalític de Stonehenge

a Anglaterra– s'havien associat amb les cultures i races europees més antigues,

com els celtes i el seus druides, en un desig de reivindicació dels nacionalismes

europeus durant els segles XVIII i XIX, la realitat és que són construccions molt

més antigues: parlem del neolític. Per què el naixement del megalitisme en el

neolític? Segurament per una confluència de necessitats:

• Reivindicar, per part d'un poble, el seu territori davant d'altres grups

humans. La situació dels megàlits, moltes vegades a zones elevades o prop

del mar, era un intent de demarcar l'entrada al territori d'una societat

prou organitzada i rica com per poder aixecar monuments construïts amb

pedres de gran mida que només podien ser mogudes amb la força de treball

organitzada de tota una comunitat; un poble que també era prou pròsper

com per dedicar temps i gran força de treball a una empresa colossal. De

ben segur els possibles enemics s'haurien repensat les seves intencions

guerreres davant la visió d'aquests monuments, o els pobles veïns amb

intencions comercials haurien vist aquestes construccions com un anunci

sobre la riquesa dels seus creadors.

• Poder enterrar aquells individus que, a causa de l'acumulació de propietat

privada i la consegüent jerarquització i diferenciació social, tenien un

paper més significatiu en el si del grup; és a dir, exercir un paper funerari

i religiós.

• Alguns dels megàlits prehistòrics, com és el cas de New Grange (Irlanda)

pel que fa a la mesura del solstici d'hivern, o Stonehenge (Anglaterra)

pel que fa al solstici d'estiu, podrien haver tingut una funcionalitat

astronòmica clara. Aquests observatoris astronòmics segurament estarien

relacionats amb la mesura del temps, un aspecte molt important en

aquelles societats dedicades sobretot a l'agricultura. Evidentment, aquestes

observacions i prediccions astronòmiques, fora de la seva funcionalitat

més directa, també estarien relacionades amb ritus religiosos determinats

en què la idea de la mare terra i els cicles reproductors dels vegetals, així
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com les divinitats solars, lunars, etc., hauria tingut un paper important

en el si de les societats productores prehistòriques, un aspecte que

podem observar perfectament en l'arqueologia de les societats productores

prehispàniques: asteques, maies, inques...

3)�Canvis�biològics

a)�La�mateixa�espècie�biològica. Malgrat que molts podrien considerar que

l'evolució biològica de la humanitat va finalitzar amb la gènesi dels humans

anatòmicament moderns (els Homo sapiens), el cert és que aquesta mai no

s'atura tot i que, amb tota probabilitat, podem afirmar que ja no ens succeirà

cap altra espècie humana. Patirem canvis evolutius que no afectaran el nostre

aspecte físic extern (oblidem-nos de llegendes sobre la desaparició de dits del

peu pel seu poc ús o l'arribada de nadons amb cervells gegants –seria caure en el

lamarckisme (la necessitat crea l'òrgan)– però sí que afectaran el nostre genoma

intern (per exemple, la generalització de malalties i patologies hereditàries);

uns canvis mínims, però, que no suposaran l'aparició d'una espècie nova. Són

aquests canvis i la nostra cultura, producte de l'evolució humana en un nou

context ecològic de superpoblació (minva de recursos i canvis en el medi),

allò que pot dur-nos, com ha passat al llarg de la història natural amb moltes

altres espècies vives, cap a l'extinció. Des de la nostra visió antropocèntrica,

això és vist en un to pessimista i catastrofista però, des de la visió darwinista

de la selecció natural, ho hem de veure com una possibilitat lògica i que no

significarà la fi del planeta ni de la vida malgrat que el nostre antropocentrisme

faci que pensem que la desaparició de l'espècie humana representa l'extinció

del món.

b)�Creixement�demogràfic,�malalties�i�catàstrofes�alimentàries. L'augment

de població i la sedentarització van contribuir a l'aparició de malalties

contagioses de transmissió ràpida. Moltes d'aquestes malalties tingueren el seu

origen en la convivència i proximitat amb els animals (és el cas del tètanus).

Però els canvis dietètics a causa de la domesticació de vegetals, animals i

l'obtenció d'aliments nous fins aleshores desconeguts (llet, productes làctics

fermentats, begudes alcohòliques, etc.) també van portar cap a l'aparició de

patologies i deficiències alimentàries (al·lèrgies, diabetis, obesitat, càries, etc.).

Sense oblidar que una mala collita podia generalitzar un període de fam llarg i

terrible. Molts dirien que els caçadors recol·lectors també podien patir períodes

de carestia per la minva de pluges o canvis en les temperatures, però la seva

mobilitat –gràcies al nomadisme– i la mida petita del grup –que els permet

sobreviure amb relativament pocs recursos– els converteixen en societats molt

millor adaptades per a la supervivència en moments crítics, fins que es va

produir el gran canvi climàtic que els obligà a fer el canvi definitiu cap a les

estratègies de producció.

d)�Canvis�mentals
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L'adveniment de l'agricultura està acompanyat per una transformació

important en l'àmbit de l'imaginari de les comunitats humanes, que es

concreta en dos ordres d'activitat conceptual: el que té a veure amb la

percepció del temps i el que té a veure amb la percepció de l'espai. Pel que fa

al temps, el ritme de les plantes cultivades i el cicle anual d'activitats agràries

fa néixer en l'ésser humà la concepció del temps cíclic, de l'etern retorn, de la

renovació periòdica del món, de la seqüència vida-mort-vida. Això comporta

l'aparició d'una soteriologia agrària nova, és a dir, d'una doctrina de la salvació

inspirada per la vida de les plantes cultivades: com les llavors s'enterren per tal

que fructifiquin, així els difunts s'enterren per tal que reneixin en un més enllà.

També comporta l'aparició de rituals propiciatoris de les collites, entre els quals

es pot comptar el sacrifici humà. D'aquestes qüestions s'ocupen àmpliament

les lectures de M. Eliade associades a aquest mòdul, a les quals remetem (vegeu

les lectures 9 i 10). Pel que fa a l'espai, el territori finit en el qual l'humà neolític

viu (poblat, camps de conreu, pastures...) es converteix en el seu cosmos,

oposat al caos exterior, i aquest cosmos s'organitza entorn d'un centre del món

simbòlic i transcendent, lloc privilegiat de comunicació entre el cel, la terra i

el món subterrani, és a dir, entre els déus, els vius i els difunts. Allà s'alcen els

edificis cultuals o funeraris. Tornarem sobre aquestes creences més endavant.

La importància cabdal dels canvis mentals del neolític rau en el fet que les

idees i creences noves es perpetuaren en les grans religions del món antic i

recategoritzaren l'essència i la forma del discurs mític com a tal.

Figura 16. Dansa maasai davant l'Oldoinyo le Ngai

Els maasai són animistes i el seu Déu és Ngai. Ballen i canten davant la casa sagrada
del Déu: el volcà Oldoinyo le Ngai. Foto: Jordi Serrallonga; llac Natron, Tanzània.

4.2. L'origen de l'agricultura

Les dues activitats centrals del sistema econòmic neolític són l'agricultura i la

ramaderia. Per necessitat de focalització, nosaltres ens centrarem en la primera.

Com probablement ja sabeu, l'origen de l'agricultura és un dels principals

temes d'investigació i de debat en el camp de la prehistòria. Nosaltres

l'abordarem a partir d'un text important de l'arqueòleg i prehistoriador

Lewis R. Binford, "Sobre los orígenes de la agricultura", en què es dóna un

enfocament particular al problema (vegeu la lectura 5). Binford és, en efecte,
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un dels pares de l'anomenada nova arqueologia (new archaeology, des dels

anys seixanta), una escola d'orientació estructuralista en el si dels estudis

arqueològics. Els seus plantejaments es poden sintetitzar en tres punts:

1)� Epistemologia. Com a bon estructuralista, Binford dóna molta més

importància al conjunt que no pas a les parts, a les relacions entre elements

que no pas als elements aïllats. Així, davant d'un jaciment arqueològic, no

es tracta tant de recuperar i estudiar els diferents artefactes com a tals, sinó

de veure quines són les seves relacions en l'espai i quina pot haver estat la

dinàmica que ha conduït a l'estat de coses (estructura) que l'arqueòleg troba:

es tracta d'entendre funcions, processos i comportaments humans més que

de fer anàlisis i descripcions aïllades de peces. La disposició dels artefactes en

un espai determinat pot permetre entendre quina era la funció d'aquest espai,

què s'hi feia i com es feia.

2)�Arqueologia�i�antropologia. Per a Binford, un dels millors mètodes per

entendre processos de formació de jaciments arqueològics és la comparació

amb processos similars documentables avui dia entre societats d'alguna

manera semblants a les estudiades (en organització, creences, formes de vida,

sistemes econòmics i socials...). Penseu, per exemple, en un campament

abandonat per una ètnia actual d'aborígens australians (que acabarà donant

lloc a un jaciment; és a dir, es tracta de buscar en el present claus per a la

comprensió del passat. Evidentment, això porta Binford cap a l'etnografia i

l'antropologia, perquè aquestes són les disciplines que estudien les societats

tradicionals. Parlem de l'etnoarqueologia. Un dels articles fundacionals de la

nova arqueologia (podríem dir el seu manifest), del qual el mateix Binford és

autor, es titula "Archaeology as Anthropology". I, en efecte, com veureu llegint

el text, Binford es basa d'una manera molt significativa, per a descriure el

procés que va conduir cap a l'agricultura (és a dir, que la va fer necessària, ja

que no es tracta d'una tècnica espontània ni natural, com durant molt temps

s'havia cregut, sinó imposada per la necessitat), en les experiències de vida

de diversos grups humans actuals d'estructura tribal, entre els quals hi ha els

esquimals nunamiut, que són caçadors seminòmades.

3)�Importància�del�context�espacial. Com veureu, per a Binford és essencial

tenir molt en compte la relació entre l'ésser humà i l'espai que l'envolta a l'hora

d'entendre tant els processos de formació dels complexos arqueològics com els

fenòmens històrics d'abast més ampli, com ara el de l'origen de l'agricultura. I

per espai s'entén no només la zona d'hàbitat, de vivenda, sinó, en general, tot

el territori en el marc del qual es desenvolupa la vida d'una comunitat (penseu

en els horts, els camps de conreu, les pastures, les zones d'enterrament o de

culte...; o en el comerç). Es tracta d'entendre i reconstruir sistemes de vida, no

parcel·les inconnexes i sense significat històric.

L'agricultura és, doncs, un dels marcadors econòmics del canvi neolític. Altres

marcadors essencials són, com ja hem comentat, la ramaderia, el sedentarisme

i l'aparició de la ceràmica. Fins fa pocs anys, els prehistoriadors havien cregut
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que el procés principal de neolitització s'havia produït al Pròxim Orient asiàtic

entre l'XI i el X mil·lenni b. p. Allà haurien aparegut, per primer cop i en aquest

ordre, l'agricultura, la ramaderia i la ceràmica, és a dir, l'anomenat paquet

neolític major. Des d'allà, el nou sistema de vida s'hauria difós cap a les regions

adjacents. Les investigacions més recents a moltes d'aquestes regions, però,

han anat provant que les coses no són tan simples i lineals com semblava.

Figura 17. Dona dathoga i contenidors fets amb
carbasses

Els neolítics sedentaris van desenvolupar contenidors de
ceràmica: més pesants i fràgil. Foto: Jordi Serrallonga; llac Eyasi,
Tanzània.

Avui sabem que al Vell Món, especialment en la franja temperada, des de

l'Atlàntic fins al Pacífic, hi va haver diversos focus primerencs independents de

neolitització. Així, al del Pròxim Orient asiàtic s'han d'afegir, com a mínim, un

focus al Sàhara central, un altre al Sàhara oriental (desert occidental d'Egipte),

un altre a l'Índia i un altre a la Xina. Això no exclou ni processos eventuals

de difusió del nou mode de vida (així, en el cas d'Europa, sembla clar que la

neolitització és efectivament el resultat d'un procés gradual d'expansió que

té el seu punt de partida al Pròxim Orient) ni préstecs puntuals d'idees o

productes d'un focus a un altre (s'ha de tenir molt en compte, llavors, que

préstec no vol dir aculturació: que una regió rebi, per exemple, alguns animals

domèstics d'una altra no vol dir que rebi d'aquesta el neolític com a sistema

cultural, sinó, simplement, això, un producte; tornarem a insistir sobre aquesta

qüestió en el mòdul "Civilitzacions afroasiàtiques antigues"). Per tot això, avui

els prehistoriadors prefereixen parlar, més que de neolític, de neolitització, que

defineixen com el procés gradual que condueix cap al neolític, procés que no

és igual a tot arreu, perquè varien els ritmes i els ordres d'aparició dels diferents

marcadors de neolitització (agricultura, ramaderia, pedra polida, equips lítics

de moldre, ceràmica...). Així, per posar-vos un exemple concret, al Pròxim

Orient hi va haver un neolític preceràmic (pre-pottery Neolithic: PPN), és a dir, un

estadi inicial amb agricultura i ramaderia però sense ceràmica, les fases més

antigues del qual daten de l'XI mil·lenni b. p. La ceràmica va aparèixer a finals
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del IX –principis del VIII– mil·lenni b. p. En canvi, al Sàhara central el primer

marcant de neolitització que va aparèixer va ser precisament la ceràmica (al

X mil·lenni b. p.), mentre que la ramaderia va venir més tard (VIII mil·lenni

b. p.) (l'agricultura va ser molt pobra a aquest focus i/o encara està molt mal

estudiada). Això vol dir dues coses:

• que els processos cap al neolític van ser qualitativament diferents en

aquestes dues regions;

• que els dos processos van ser independents.

A aquestes qüestions teòriques està dedicat l'interessant text dels Cauvin que

us proposem com a lectura (vegeu la lectura 6).

Figura 18. Cabanes quadrangulars en un poblat de ramaders
dathoga ja sedentaritzats

Els dathoga nòmades les fabriquen de planta circular. Foto: Jordi Serrallonga; llac
Eyasi, Tanzània).

4.3. L'univers religiós del neolític

A continuació ens ocuparem del canvi neolític des d'una perspectiva

historicoreligiosa, menys abordada pels prehistoriadors. En efecte, aquests

s'han ocupat més sovint dels aspectes ecològics, demogràfics, tecnològics i,

sobretot, econòmics; és a dir, dels aspectes més directament deduïbles del

registre arqueològic. En canvi, ha estat menys freqüent que s'ocupin dels

aspectes religiosos o simbòlics, de les estructures de l'imaginari, ja que es

tracta de dimensions que no són fàcilment abordables a partir del registre

arqueològic. Tot i això, recentment aquest tipus de qüestions ha experimentat

un impuls important amb l'eclosió de l'anomenada arqueologia simbòlica i

contextual. Un dels representants més significatius d'aquesta tendència nova és

l'arqueòleg anglès Ian Hodder, que, l'any 1982, publicà una obra amb el títol

explícit Symbolic and Structural Archaeology (vegeu l'apartat de bibliografia).

Un altre gran arqueòleg simbolista és el francès Jacques Cauvin, neolitista,

que ha publicat un llibre important sobre la revolució dels símbols al neolític

(vegeu la lectura 8). L'enfocament simbòlic, però, ha penetrat amb timidesa
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en la disciplina arqueològica, principalment per la dificultat que representa

verificar les hipòtesis relatives a les estructures de l'imaginari des de la cultura

material. De fet, el procés de validació és un dels esculls més importants en

els enfocaments arqueològics simbolistes, tot i que els resultats solen ser molt

suggeridors.

És, doncs, impossible anar més enllà en l'estudi de la religiositat de l'ésser humà

prehistòric? L'arqueologia té, en aquest sentit, el seu límit en la seva pròpia

definició com a disciplina: l'estudi de les restes materials de les societats del

passat. L'evidència material és, per tant, alhora la font i el límit de l'arqueologia

simbòlica. Però ja hem vist com autors com ara Binford reclamen l'obertura

de les ciències prehistòriques cap a altres disciplines, com l'etnografia, per

a ampliar el camp i la naturalesa de les inferències i per a introduir noves

possibilitats d'interpretació del comportament de l'ésser humà prehistòric. En

el cas de les creences religioses, cal obrir-se a la disciplina que se n'ocupa

específicament, la història de les religions, per a veure què pot aportar, des

dels seus mètodes hermenèutics i comparatius, a l'estudi de les religions de

la prehistòria. La confrontació de les dades historicoreligioses amb les dades

arqueològiques obre horitzons interpretatius nous.

Mircea Eliade, nascut a Romania l'any 1907, professor d'Història de les

Religions a París i a Chicago, és un dels exponents principals dels estudis

historicoreligiosos d'aquest segle. El seu mètode és el comparatiu-universal,

perquè la seva recerca mira de trobar les formes essencials en què s'estructura

cada àmbit de creences. És a dir, fa, com ell mateix diu, "morfologia del

sagrat". No li interessa tant la història de cada religió per ella mateixa, presa

individualment, sinó el que totes (o moltes) comparteixen en cada aspecte

del sagrat. Li interessa el model virtual, no tant les realitzacions concretes. En

lingüística diríem que fa morfologia, no sintaxi. Els diversos àmbits del sagrat

són, per exemple, la terra i la seva fertilitat, les aigües, les pedres i les roques, els

astres (els ritus diürns i nocturns), l'ésser humà, els animals... En tots aquests

àmbits hi ha aspectes essencials (tipus de divinitats, teologies, cosmogonies,

mites, ritus...) que totes les religions comparteixen d'una manera o d'una altra,

aspectes que poden ser considerats, per tant, universals. Per això el mètode

emprat per Eliade és el comparatiu. D'aquests àmbits, a nosaltres ens interessa

el primer, el de la terra i la fertilitat.
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Figura 19. Observatori/calendari astronòmic inca

La importància de la mesura del temps en les societats agrícoles. Foto: Jordi
Serrallonga; Sillustani, Perú.

Com veureu en els textos d'Eliade que teniu com a lectures d'aquesta subunitat,

l'ésser humà neolític transforma profundament el seu univers imaginari i

el seu món espiritual en fer-se agricultor, és a dir, en substituir la caça i la

recol·lecció com a fonts úniques de subsistència per la producció d'aliments,

per la intervenció en la terra, per la manipulació del medi, per la transformació

artificial d'aquest. Això li produeix alhora un sentiment de culpa (que haurà

d'expiar mitjançant certs ritus) i d'optimisme soteriològic (és a dir, relatiu

a la salvació després de la mort), perquè així com el cereal s'enterra a fi i

efecte que reneixi multiplicat, l'humà, enterrant-se després de la mort, podrà

renéixer en un altre món. Com coneixem tot això? Per comparació amb les

creences de les societats agràries d'avui o del passat documentades (i no cal

anar-se'n a l'Àfrica o a l'Àsia; com veureu, a les regions agràries de l'Europa

central i oriental i en molts ambients pagesos dels països occidentals, les

creences han respost fins fa ben poc –i encara ara a molts indrets– als models

universals, tot i la cristianització, que molts cops, com sabeu, no ha estat sinó

una superestructura damunt de mons espirituals i rituals ancestrals –i també

de mons festius ancestrals: penseu en el Carnaval, una festa ben poc cristiana

i cristianitzable). Totes aquestes societats comparteixen formes de religiositat

agrària, l'origen de les quals cal rastrejar, òbviament, en el començament

mateix del món agrari, és a dir, en el neolític. D'altra banda, quan es comparen

les dades historicoreligioses amb les dades arqueològiques, sovint aquestes

s'expliquen per aquelles.

Un dels àmbits de creences religioses que es va veure més afectat per

l'adveniment de l'agricultura va ser el que té a veure amb la percepció i

concepció de l'espai. Per a l'agricultor, el món real és l'espai limitat on viu:

la casa, el poblat, els horts, els camps de conreu, les pastures, els boscos...,

espai concèntric que suposa una oposició dins/fora. El de dins, on es viu i es

treballa, és l'ordre, la civilització, la humanitat per antonomàsia, el cosmos;

el de fora, que roman més enllà de la zona on hom desenvolupa la vida, és

l'estranger, el caos, la barbàrie, la bestialitat, el desordre còsmic. Per això, el món

de fora es concep com una negació del món de dins, com una inversió polar
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d'elements, com allò que no ha de ser. D'aquí el temor i fins i tot el rebuig cap a

l'estranger, el diferent, tan propi de moltes cultures integrades, tant neolítiques

com antigues. En efecte, aquest ideari passà del neolític al món antic, i a Egipte,

per exemple, un dels motius iconogràfics més importants vinculats a la reialesa

és el del faraó sacrificant un enemic vençut, que representa l'eliminació per

part del rei, campió de l'ordre còsmic, del caos personificat en la víctima

estrangera, convertida en boc emissari. S'ha de dir, tanmateix, que el rebuig

cap a l'altre també es pot trobar en societats caçadores-recol·lectores, tot i que

en aquest cas no amb un sentit territorial sinó ètnic. La major part d'aquestes

societats veu l'estranger o foraster, el no iniciat dins la seva ètnia, com un ésser

estrany i inferior. Així, per exemple, els yolngu actuals, poble aborigen caçador

recol·lector de Gapuwiyak (Arnhem Land, nord d'Austràlia), consideren que

els individus que no són yolngu pertanyen al grup dels balanda (fins que un

balanda no és iniciat no es pot comunicar amb els homes i dones yolngu).

L'espai de dins s'organitza religiosament a l'entorn d'un nucli, un centre, que,

puix que es tracta de l'eix de l'espai vital en la seva totalitat, constitueix un

centre del món. Es tracta d'un lloc carregat de sacralitat, on se celebren les

cerimònies religioses i el culte als avantpassats, perquè és allà on s'estableix

el contacte entre els humans, els éssers transcendents i els difunts. M.

Eliade s'ocupa del tema del centre del món en el primer capítol d'El mito del

eterno retorno (Madrid, Alianza, 1972). Nosaltres el reprendrem en el mòdul

"Civilitzacions afroasiàtiques antigues".

L'àmbit de creences sobre l'espai, doncs, també diferencia profundament el

discurs mític del discurs lògic. Com podríem definir la concepció de l'espai en

les societats mítiques? Bàsicament mitjançant dos paràmetres:

L'ésser humà lògic contempla l'espai com una cosa absolutament externa i

separada d'ell, com un objecte sobre el qual es pot intervenir. L'espai és una

cosa profana, sense ànima, sense transcendència, de manera que l'ésser humà,

com a eix de l'univers, el pot modificar a la seva conveniència. Si ha de desviar

un riu, si ha d'aplanar un turó, si ha de talar boscos, si ha de construir preses...

ho farà assistit pel dret que li confereix un dels seus valors màxims: el progrés.

L'ésser humà mític, en canvi, contempla l'espai com una cosa sagrada. Com

diu Eliade, l'agricultor, quan entra en el seu camp per a llaurar, s'integra en un

espai sagrat. La mateixa cosa passa quan s'entra a una ciutat, a un temple, a un

palau, a una casa, o a qualsevol indret dotat d'essència i de realitat. Per això,

quan es diu que el neolític representa el pas a una economia de producció,

es dóna una visió massa reduccionista i economicista de les coses, perquè pot

semblar que l'ésser humà es posa a produir com ho fa avui Occident. I no és

així. Evidentment, l'humà que cultiva, l'humà que edifica una cabana o una

casa és un humà que modifica el medi. Però modifica un medi que considera

sagrat. Com dèiem més amunt, l'ésser humà mític, si altera l'espai, el medi,

ho fa amb un sentiment terrible de culpabilitat per un abús que cal expiar

demanant perdó a les forces de la natura. Eliade interpreta en aquest sentit



©  • PID_00166546 31 Hominització i canvi cultural a la prehistòria

els sacrificis expiatoris dels agricultors neolítics. Tota intervenció en l'espai,

tota edificació o manipulació comença amb un ritus previ per a demanar

autorització als déus o a la natura. L'ocupació de l'espai es fa per consentiment

de l'espai mateix, entès com a manifestació del tot. Per això, l'ésser humà mític

s'integra en l'espai amb el seu permís.

2)�L'arquetip. Com heu vist en el mòdul "Introducció epistemològica: història,

diversitat i relativitat cultural", les societats de discurs mític funcionen per

arquetips. Allò que és real ho és perquè participa d'un arquetip transcendent

del temps primordial, tot repetint-lo (etern retorn). Amb l'espai succeeix el

mateix: l'hàbitat humà, en el sentit més ampli –poblats, aldees...– però també

en el més concret –temples, palaus, cases–, reprodueix el cosmos, està fet a

imatge del cosmos. És, de fet, un microcosmos reflex de l'estructura ordenada

de l'univers sencer, una síntesi d'aquest.

En alguns casos, la sacralitat de les ciutats o dels edificis prové del fet que

reprodueixen el cel. En altres casos, la sacralitat la confereix, com dèiem, el

fet de ser un centre del món: santuaris i necròpolis s'identifiquen amb l'eix

del món (axis mundi), arquetip per excel·lència, perquè és el punt d'origen

de la creació. Aquest eix és vist normalment com una muntanya sagrada,

amb la qual tots aquests llocs s'identifiquen, punt de contacte entre les tres

esferes ontològiques: el cel, la terra i el món subterrani, és a dir, entre déus,

humans (vius) i difunts; en definitiva, entre eternitat, vida i mort. Des de la

muntanya sagrada, els sacerdots i els morts poden accedir al contacte amb les

altres dimensions: els sacerdots poden accedir a la transcendència i parlar amb

els déus (xamans); els morts poden accedir al més enllà. Així s'expliquen, per

exemple, els sepulcres megalítics (del grec megas, 'gran', lithos, 'pedra': 'pedres

grans') de l'Europa, l'Àsia i l'Àfrica neolítiques: les construccions amb pedres

grans es cobrien amb túmuls de terra, com una muntanya, i això assegurava

la resurrecció dels difunts. Sobre totes aquestes qüestions us remetem, de nou,

al capítol I d'El mito del eterno retorno de Mircea Eliade.
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6. Glossari

espècie/cronoespècie Qualsevol categoria de la classificació dels éssers vius

(taxonomia) es pot entendre en termes sincrònics (és a dir, un grup d'éssers

vius avui) o en termes diacrònics (és a dir, un grup d'éssers vius en el temps, la

seva evolució). Entenem per espècie, en termes sincrònics, un conjunt d'éssers

vius aïllats genèticament d'altres i que es poden reproduir entre ells i tenir

descendència fèrtil. Així, els homes i els goril·les són espècies diferents perquè

no són interfecunds; els homes blancs i els negres són de la mateixa espècie

perquè són interfecunds; i el cavall i l'ase no són de la mateixa espècie perquè,

tot i ser interfecunds, no tenen descendència fèrtil (els muls són estèrils).En

termes diacrònics parlem més aviat de cronoespècie, en la definició de la qual,

respecte de la definició d'espècie, s'afegeix l'element temps. Una cronoespècie

és un conjunt d'éssers vius, distribuïts en el temps, els fòssils dels quals

presenten la mateixa morfologia, cosa que fa que els considerem genèticament

aïllats d'altres i capaços de reproduir-se entre ells i tenir descendència fèrtil.

Es tracta, òbviament, d'un concepte menys objectivable que el d'espècie,

perquè aquesta interfecunditat no és comprovable. És per això que el concepte

de cronoespècie té un caràcter més o menys objectiu segons la teoria

evolucionista des del qual es contempla. Els neodarwinistes o gradualistes,

defensors de l'evolució gradual per selecció natural (vegeu definició de selecció

natural), creuen que el concepte de cronoespècie és completament arbitrari,

que no hi ha límits cronològics concrets perquè l'evolució és gradual i les

formes fòssils se succeeixen gradualment, i que, per tant, aquests límits els

fixa, convencionalment, l'investigador. Segons ells, les cronoespècies són, de

fet, com èpoques, com les eres històriques, amb un inici i un final establerts

pels investigadors per pura comoditat d'anàlisi. En canvi, els partidaris d'una

altra teoria de l'evolució important, la dels equilibris puntuats, creuen que

les cronoespècies són realitats objectives. Aquests autors, en efecte, la majoria

procedents de l'àmbit de la geologia i la paleontologia, creuen que les formes

fòssils transicionals no existeixen o són molt escasses, i que els conjunts fòssils

d'una mateixa espècie són molt homogenis morfològicament. Això, segons

ells, vol dir que el motor de l'evolució no és tant la selecció natural com les

macromutacions, que fan que, en un moment donat, les espècies canviïn molt

ràpidament i esdevinguin unes altres. Hi ha, doncs, llargs períodes sense canvis

(stasis, 'equilibri') i períodes molt breus de canvi molt ràpid (puntuació) que

fan que una cronoespècie es transformi i doni lloc a la seva successora. És a

dir, aquí els límits són reals i, per tant, el concepte de cronoespècie és objectiu.

gènere/família En el cas d'aquestes categories taxonòmiques, la mateixa

paraula s'aplica tant sincrònicament com diacrònicament. Sincrònicament,

un gènere és un conjunt d'espècies que tenen un avantpassat comú.

Diacrònicament, és un conjunt de cronoespècies successives (eventualment

n'hi poden haver de contemporànies), que deriven les unes de les altres però
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presenten, totes, trets morfològics bàsics comuns. En l'evolució humana, el

gènere Homo té diverses cronoespècies successives o contemporànies: habilis,

ergaster, antecessor, erectus, heidelbergensis i sapiens. Pel que fa a la família, es

tracta de la categoria "anterior" al gènere. Sincrònicament és un conjunt de

gèneres, de nou amb un avantpassat comú. Òbviament, els trets morfològics

es van fent cada cop més heterogenis. Per exemple, els goril·les (gorilla),

els ximpanzés (pan) i els orangutans (pongo) constitueixen els tres gèneres

de la família dels pòngids o primats superiors, perquè procedeixen del

mateix avantpassat. Diacrònicament, la família abasta una sèrie de gèneres

distribuïts en el temps, alguns contemporanis, d'altres successius. Així, la

família dels homínids està formada per dos gèneres: Australopithecus (amb

les cronoespècies anamensis, afarensis, africanus, aethiopicus, robustus i boisei,

vegeu més avall) i Homo (amb les cronoespècies ja esmentades); el gènere

Homo deriva del gènere Australopithecus, però durant molt de temps les darreres

espècies d'Australopithecus (aethiopicus, robustus i boisei) van conviure amb la

primera espècie d'Homo (habilis). En la nomenclatura biològica, les espècies

s'identifiquen amb dos noms en llatí: el del gènere, en majúscula, i el de

l'espècie pròpiament dit, en minúscula, tots dos en cursiva: Australopithecus

afarensis, Homo sapiens.

història (del grec historia: 'investigació', 'informació', 'coneixement', 'saber',

'narració', 'història'). És la disciplina que estudia el passat de les societats

humanes des de les primeres civilitzacions de l'antiguitat fins a temps

subactuals. A les fonts arqueològiques, iconogràfiques i etnogràfiques

s'afegeixen aquí les fonts escrites.

mesolític (del grec mesos: 'que està al mig', i lithas: 'pedra mitjana'). Aquesta

etapa es va distingir molt més tard que les dues precedents (durant molt

de temps es va parlar només de paleolític i neolític), de manera que es va

definir en negatiu i segons les altres: és l'època que queda enmig del paleolític

i el neolític, i es caracteritza per la transició d'un tipus de tractament de la

pedra a l'altre i pels artefactes compostos (tot i que avui sabem que ja n'hi

va haver des del paleolític superior). En un primer moment, el mesolític va

ser entès pejorativament, exactament igual que l'edat mitjana, entre les etapes

històriques; es considerava una època de "decadència" entre l'esplendor i la

perfecció de les indústries lítiques del paleolític superior i les del neolític. Avui

aquesta percepció ha canviat totalment i es reconeix la importància decisiva

d'aquesta fase en el procés de neolitització. Tractarem aquesta qüestió clau

en l'apartat "Neolític". En efecte, el mesolític representa l'obertura de l'home

a una economia d'"espectre ampli", és a dir, a un aprofitament de tots els

recursos a l'abast (i no solament dels pocs que havia caçat i recol·lectat fins

a aquell moment), la qual cosa el portarà amb el temps a experimentar amb

les gramínies i els tubèrculs, i amb els bovins, ovins i caprins salvatges. Alguns

autors prefereixen parlar, en comptes de mesolític, d'epipaleolític (del grec

epi: 'a continuació', i paleolític: 'a continuació del paleolític'). Els dos termes es

poden considerar sinònims.
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neolític (del grec neos, 'nou', i lithas, 'pedra': 'pedra nova'). És l'etapa de la

prehistòria que, en termes lítics, es caracteritza perquè la pedra es talla i es

poleix. Aquesta definició presenta la mateixa problemàtica que la precedent.

Així, en termes econòmics, el neolític és l'etapa en què l'home esdevé

agricultor i ramader; en termes religiosos és el moment en què l'home,

sedentaritzat, comença a organitzar l'espai entorn d'un "centre del món" sagrat

i a concebre el temps en termes cíclics: cicles de les estacions, cicles de les

plantes cultivades i, solidàriament, cicle de la vida humana i aparició d'una

primera noció de resurrecció (veurem tot això en l'apartat "Neolític").

paleoantropologia (del grec palaios, 'antic', anthropos, 'home', i logos: 'ciència

de l'home antic'). És la disciplina que estudia l'origen i l'evolució biològica de

l'home. És, de fet, una branca de la paleontologia.

paleolític (del grec palaios, 'antic', i lithas, 'pedra': 'pedra antiga'). És la primera

etapa de la prehistòria, quan l'home tallava la pedra però encara no la polia.

Segons les indústries lítiques, és a dir, de les diferents tradicions i formes

successives de treballar la pedra, es divideix en inferior, mitjà i superior. El

primer comença quan tenim la primera evidència d'artefactes fets per l'home

(fa uns 2,5 milions d'anys, amb l'Homo habilis –que per això es diu així–,

a l'Àfrica oriental. El darrer s'acaba quan apareixen els primers artefactes

compostos, és a dir, fets a base de diverses pedres petites enganxades a un

cos de fusta o os (inici del mesolític, cap a 15.000 / 10.000 anys aC). Aquesta

definició i periodització, però, es va fer el segle xix, quan l'avenç tecnològic i el

progrés eren conceptes dominants. Avui la mantenim per inèrcia, convenció i

comoditat, però s'ha matisat molt. El segle xx, més preocupat per les qüestions

econòmiques, ha definit el paleolític com l'etapa en què l'economia humana es

basa en la caça i la recol·lecció, és a dir, l'etapa prèvia a l'origen de l'agricultura

i la ramaderia. Com veureu en aquest apartat i en el següent, en els darrers

decennis s'han preferit les definicions ecològiques, que fan referència a la

dialèctica home-medi, i s'han introduït també definicions historicoreligioses,

que prioritzen els canvis en l'imaginari i en les creences religioses, essencials

si es té en compte tot el que hem vist en l'apartat "Epistemologia".

paleontologia (del grec palaios, 'antic', ontos, 'ésser', i logos, 'coneixement':

'ciència dels éssers antics'). És la disciplina que estudia els éssers que han viscut

en altres èpoques, és a dir, els fòssils.

prehistòria És la disciplina que estudia l'evolució del comportament cultural

de l'home des dels seus orígens fins a l'aparició de les primeres civilitzacions

del món antic. Ho fa, doncs, a partir de fonts essencialment arqueològiques,

iconogràfiques i etnogràfiques.

selecció�natural En relació amb els éssers vius, s'entén per selecció natural el

resultat de la supervivència dels individus més ben adaptats al medi. En posem

un exemple. En un medi de sabana oberta, dins d'una població de gaseles,

tenen més probabilitats de sobreviure i, per tant, de tenir descendència i de
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transmetre la seva dotació genètica, aquells individus que tenen les cames

més llargues i fortes, que són més àgils i corren més, i que, d'aquesta manera,

s'escapen dels depredadors. El resultat serà que, amb el temps, l'espècie anirà

arraconant els caràcters menys útils (cames curtes i dèbils, manca d'agilitat,

etc.) i dominaran els caràcters més útils, que "s'hauran seleccionat". Si més

tard el medi canvia i de la sabana oberta es passa a un bosc tancat i dens, la

velocitat ja no serà necessària i, en canvi, ho serà, per exemple, l'habilitat de

fugir entre els arbres i els arbustos. Ara els individus de cames llargues tindran

menys probabilitats de sobreviure que no pas els més petits que caben per

qualsevol forat. Se "seleccionaran", doncs, les cames curtes i les dimensions

reduïdes enfront dels caràcters que abans eren dominants, perquè els individus

petits tindran més probabilitats de sobreviure i de transmetre els seus gens a

les generacions següents.

trets� generalitzats/trets� especialitzats Una estructura generalitzada és

susceptible de desenvolupar diverses funcions; una estructura especialitzada

fa només una funció molt específica. Les espècies més generalitzades (és a

dir, amb més trets generalitzats) tenen més probabilitats de sobreviure, perquè

poden reorganitzar les funcions dels seus òrgans o estructures. Al contrari, les

espècies més especialitzades tenen menys probabilitats de sobreviure, perquè

tenen menys capacitat d'adaptació, a causa del fet que els seus òrgans fan

funcions massa concretes. Així s'explica, per exemple, la desaparició del gènere

Australopithecus i el triomf del gènere Homo en l'evolució de l'home. En efecte,

com a resposta al canvi climàtic cap a una aridesa superior que, al voltant

dels 2,5 milions d'anys, va sacsejar l'Àfrica oriental i meridional, els últims

australopitecs van desenvolupar un aparell masticatori (dents, maxil·lars,

estructures cranials on s'adherien els músculs masticatoris, etc.) molt poderós,

adaptat d'una manera molt especialitzada a una dieta de vegetals durs

(arrels, tubercles, fruita seca, etc.). En canvi, l'Homo habilis, contemporani

dels anteriors, va derivar cap a un aparell masticatori molt més equilibrat i

generalitzat, adaptat a una dieta omnívora. A la llarga, això va donar a aquest

darrer un avantatge definitiu sobre els primers en la competència (entre ells o

també en relació amb altres espècies) pels recursos del medi.
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