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Introducció

L’evolució humana és el procés que va donar lloc a l’origen de la nostra família,

els hominins, i el procés pel qual van sorgir, es van transformar i es van extingir

diferents gèneres i espècies fins a donar lloc a l’Homo sapiens. Conèixer com,

quan i on es va originar el nostre gènere ha interessat la ciència i el públic en

general ja des del segle XIX.

De fet, va ser el 1856 quan van aparèixer els primers indicis de restes fòssils

pertanyents a una altra espècie humana. Ens referim a les restes de l’home de

Neandertal que es van descobrir a la vall de Neander (Alemanya). En el mo-

ment del descobriment es va pensar que pertanyien a un antic soldat, i les

característiques peculiars dels seus ossos es van atribuir a diverses patologies

produïdes pel tipus de vida d’aquell home. Ni la ciència ni la societat d’aquella

època estava preparada per a acceptar que l’ésser humà era el resultat de mili-

ons d’anys d’evolució.

Tres anys després d’aquesta troballa, el 1859, Charles Darwin va publicar el

seu llibre L’origen de les espècies, en què s’explicava el concepte d’evolució. Amb

l’obra de Darwin, aquest concepte estava vinculat al procés de selecció natural,

mitjançant el qual els trets més útils d’un organisme eren els que heretaven els

seus descendents i els que es perpetuaven d’una generació a una altra. Aquesta

teoria es va aplicar a l’estudi de les restes fòssils dels nostres avantpassats que

s’anaven descobrint cada cop amb més freqüència tant a Europa com a l'Àsia i

l'Àfrica. D’aquesta manera, es va començar a crear l’esquema de l’evolució del

nostre gènere. Un esquema que actualment encara es construeix i es modifica

amb l’estudi dels nous fòssils que van apareixent a diferents parts del món.

Els indicis principals amb què treballem per reconstruir el procés evolutiu que

va culminar en l’aparició de la nostra espècie són les restes esquelètiques i

dentals fòssils. Recentment, però, la recuperació d’ADN i la reconstrucció ge-

nètica de diferents restes fòssils està aportant una informació molt valuosa en

l’estudi de l’evolució humana.

Dins del marc de l’assignatura Evolució humana farem un recorregut des dels

primers ancestres fins a l’Homo sapiens. Els quatre mòduls en què està dividida

l’assignatura i la bibliografia bàsica són la guia essencial per a comprendre el

procés evolutiu dels hominins (primats més emparentats amb nosaltres que

amb els ximpanzés). Però, com que el coneixement sobre l'evolució humana

està en ple procés d’efervescència, s’han proposat un seguit de lectures com-

plementàries que donaran una visió molt enriquidora de l’estat de la qüestió

en aquesta disciplina. Cadascuna d’aquestes lectures encaixa en un dels quatre
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mòduls de l’assignatura. Al llarg d’aquestes pàgines ajudarem a comprendre

aquestes lectures aportant dades que complementin els articles seleccionats i

destacant els aspectes més interessants.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Evolució humana
Marina Lozano Ruiz

1. Els orígens. Un arbre amb moltes branques

2. El gènere Homo. L’origen

3. L’evolució a Europa. L’Homo antecessor, l’Homo heidelbergensis i l’Homo

neanderthalensis

4. L’Homo sapiens i la colonització del planeta
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