
 

PROCÉS EVOLUTIU HUMÀ 

 

En aquesta conferència es traçarà una visió panoràmica dels principals avanços en el 

procés evolutiu humà i com confirmen la teoria evolutiva formulada per Darwin. Per a 

això es partirà de l'actual coneixement del registre fòssil dels homínids en el continent 

africà i es valoraran les cronologies amb les dades provinents de la biologia molecular 

pel que fa a la data de separació entre els ancestres dels grans primats antropoides no 

humans i els homininos, assenyalant les principals fites paleontològics abans de 

l'aparició del gènere Homo i la diversitat de homínids existents en aquestes dates. 

Punts importants d'aquest apartat són la caracterització del comportament a partir del 

registre arqueològic i la primera documentació de l'instrumental lític, com evidència de 

la creació del nínxol cultural propi de l'evolució humana. Seguidament es valoraran les 

diverses hipòtesis sobre l'expansió de la Humanitat fora d'Àfrica, centrant l'atenció en 

els processos culturals i la diversitat regional i diacrònica, així com en les teories que 

expliquen els processos d'expansió. L'atenció es dirigirà de manera particular a l'àmbit 

europeu, valorant les primeres evidències arqueològiques i paleontològiques i la 

problemàtica que planteja la continuïtat del poblament en aquesta regió. A partir 

d'aquest moment, i trás una breu valoració de l'àmbit asiàtic durant el Plistocè inferior i 

mig, l'exposició es dirigirà a valorar, comparativament, els processos africà i europeu 

durant el Plistocè mig i superior, establint una visió sintètica de la problemàtica que 

envolta l'aparició de la moderna humanitat i l'extinció dels neandertals. Aquest apartat 

inclourà les aportacions de la biologia molecular i altres disciplines, i s'enunciaran les 

diferents posicions pel que fa al paper dels neandertals en el procés evolutiu humà. 

Finalment, es valoraran les capacitats culturals i cognitives dels neandertals, 

assenyalant les seves diferències amb els humans moderns en l'àmbit europeu. Per a 

facilitar la comprensió d'aquesta última part de la conferència, es prendran alguns 

exemples provinents de la Península Ibèrica i s'estudiaran els orígens del 

comportament simbòlic. 
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