
ELS ORÍGENS DE LA HUMANITAT 

 

Des de temps immemorials , totes les cultures humanes han atorgat un estatus especial als humans. 

Alguna cosa d'especial tenim :som l'única espècie animal viva que ha generat una cultura capaç de 

plantejar-se el seu origen i el seu destí tan individual com col·lectiu. Aquest fet a quedat reflectit en 

les llegendes, els mites, les pràctiques religioses i, fins i tot, en els tractats científics. Fills de Déu o 

al capdamunt de l'arbre evolutiu; tant se val la formulació concreta que en fem. La idea socialment 

més estesa és que som la culminació d'un procés. 

 

Les causes de l'evolució humana 

L'evolució, però, no té cap direcció predeterminada, és aleatòria, atzarosa, i també ho és la humana. 

Parlar d'evolució humana implica parlar de canvis 

 climàtics, de mutacions i, evidentment, de selecció natural. Durant el miocè, una època geològica 

que va acabar fa 5 milions d'anys, es va produir un refredament global que va comportar dos canvis 

importants en el clima de l'Àfrica tropical: una disminució de la pluja i una marcada estacionalitat. 

Això va provocar que l'extensió dels boscos tropicals disminuís i, en conseqüència, que la sabana 

s'expandís. Molts primats que vivien als arbres es van extingir. Altres van sobreviure als canvis sense 

deixar la vida arbòria ,com els avantpassats dels ximpanzés, els goril·les i els orangutans. I uns altres 

van iniciar una nova vida a la sabana ,entre els quals hi havia els nostres avantpassats. 

 

L'augment de la mida de cervell humà va suposar l'inici de la cursa cultural i tècnica 

 

Les conseqüències de l'evolució humana 

La primera característica que es va seleccionar en aquest nou ambient va ser el bipedisme, el fet de 

caminar sobre dues cames. Per realitzar llargs desplaçaments per la sabana en les hores caloroses, la 

locomoció bípeda presenta un avantatge cabdal: una millor refrigeració corporal, ja que el cos es mou 

en paral·lel als raigs solars de migdia, l'hora més calorosa. 

La conseqüència d'aquest fet és que el cap s'aguanta directament sobre la columna vertebral, un pilar 

molt sòlid, la qual cosa va permetre que se seleccionessin els individus amb un cervell més gros. I, 

atesa la inferioritat física dels humans respecte dels depredadors de la sabana, un cervell més gros i, 

per tant, capaç d'interrelacionar diversos grups de dades representa un avantatge selectiu crucial: 

desenvolupar una cultura tècnica i social. 

A aquest augment de mida i complexitat també hi van contribuir la ingesta de carn, que va incrementar 

els nutrients disponibles, i la reducció dels budells, que va permetre que es desviés més flux de sang 

cap al cervell. A més, la locomoció bípeda va alliberar les extremitats anteriors, les quals van poder 

ser utilitzades per manipular objectes. Va ser l'inici de la cursa cultural i tècnica, que ens ha permès 



viure en societats cada cop més organitzades i, en definitiva, augmentar progressivament i 

constantment la nostra qualitat de vida. I, com demostren un grapat de dades molt recents, l'evolució 

humana continua, i fins i tot sembla haver-se accelerat durant els darrers 30.000 anys. 

 

Activitats: 

 

1. Per què alguns primats ancestrals van començar a viure a la sabana? 

2. Fes una llista  de factors que han influït en l'evolució humana 

3. Uns dels jaciments més importants a Europa quant a fòssils d'homínids que permeten fer bones 

interpretacions sobre l'evolució de la nostra espècie és el d'Atapuerca, a prop de Burgos. Busca 

informació sobre el tipus de fòssils que s'hi ha trobat i les implicacions que se'n deriven per a 

l'evolució humana. Pots consultar la pàgina web http://www.atapuerca.com/ 

4. Quins altres jaciments importants de fòssils d'homínids hi ha al món? Pots trobar-ne 

informació en la pàgina web http://www.fundacionatapuerca.com/ 

5. Per què creus que és important la recerca científica dels nostres orígens? Penses que conèixer  

els nostres orígens ens pot ajudar a entendre per què som com som? 

 

http://www.atapuerca.com/
http://www.fundacionatapuerca.com/

