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Una col·lecció de llibres recull les principals fites de 
l’evolució humana 
 

L’Editorial Salvat publica la Biblioteca de la Evolución Humana. De los 
primeros homínidos a la aparición del Homo sapiens, una col·lecció inèdita 
formada per 60 llibres escrits per diferents experts en la matèria de reconegut 
prestigi internacional 

 

El professor Jordi Agustí és el director científic d’una col.lecció on hi 
participen fins a 15 investigadors/es de l’IPHES-CERCA 

 

Tarragona, 18 gener de 2023. Aquest dimarts a la tarda s’ha presentat públicament 
la Biblioteca de la Evolución Humana. De los primeros homínidos a la aparición 
del Homo sapiens, una col.lecció inèdita editada per Salvat, formada per 60 títols 
dedicats als grans temes de l’evolució humana a partir dels avenços científics i 
tecnològics més recents. D’entre els temes que es tracten a la col·lecció, hi ha un 
repàs exhaustiu de les diferents espècies d’homínids conegudes fins al moment, les 
migracions humanes de fa més de dos milions d’anys, com ha canviat la nostra 
alimentació, el paper de les dones a la prehistòria, quin va ser el primer “homo” que 
va arribar a Europa, tot allò que avui sabem de la vida dels neandertals, com es va 
formar el cervell que tenim, el què significa i va significar el canibalisme a la nostra 
evolució, els canvis climàtics i l’impacte en la vida dels homínids, l’origen de les 
religions,... Tots aquests títols han estat escrits per especialistes de prestigi 
internacional en cadascun d’aquests àmbits de coneixement.  

L’acte de presentació s’ha fet al Museu de l’Evolució Humana (MEH), a Burgos, 
davant d’una forta expectació i va comptar amb la presència del Jordi Agustí, 
investigador ICREA a l’IPHES-CERCA i director científic de la col·lecció; Aurora 
Martín, directora del Sistema Atapuerca i del MEH; Eudald Carbonell i Marta Navazo, 
autors del llibre “Atapuerca”; i Sergi Muñoz, director de l’editorial Salvat.  
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Acte de presentació del col.leccionable aquest matí al Museo de la Evolución Humana 
(MEH) de Burgos. D’esquerra a dreta, Jordi Agustí, director científic de la col.lecció; Sergi 
Muñoz, director editorial de Salvat; Aurora Martín, directora del Sistema Atapuerca y del 
MEH; Eudald Carbonell i Marta Navazo autors del llibre Atapuerca. Foto: MEH 
 

El primer volum està dedicat als jaciment d'Atapuerca i va sortir a la venda el passat 
3 de gener. Eudald Carbonell, professor de la URV i investigador de l’IPHES-
CERCA, i Marta Navazo, professora de la Universitat de Burgos són els autors 
d’aquest primer títol amb el qual busquen oferir una “perspectiva” dels jaciments 
d’Atapuerca, recuperant els treballs realitzats durant els darrers 45 anys de recerca. 
“És un repàs per a les persones interessades en el tema. És una pinzellada del què 
és i del què representa Atapuerca pel coneixement de l’evolució”, segons Carbonell. 
Sobre aquesta col.lecció, Carbonell diu que és “una demostració palpable de com 
els centres de recerca, que la nostra generació va contribuir a construir i mantenir, 
han donat uns rendiments científics importantíssims, tant per conèixer com per fer-
nos pensar sobre la història i la ciència de l’evolució de la humanitat”.   
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El primer volum està dedicat als jaciment d'Atapuerca i està escrit per Eudald 
Carbonell i Marta Navazo. Foto: Salvat. 
 

 

L’evolució humana en 60 llibres 

El director científic de la col·lecció, Jordi Agustí, investigador ICREA adscrit a 
l’IPHES-CERCA explica que va ser la pròpia editorial la que es va posar en contacte 
amb ell per tal de portar a terme aquesta col.lecció i que, en un principi, es preveia 
que tindria 30 títols, però que després es va decidir ampliar. Aquest no va ser l’únic 
canvi que es va decidir, ja que també es pretenia que fossin periodistes 
especialitzats els encarregats d’escriure els diferents llibres, però aquesta idea va 
mutar i, finalment, es va decidir que fossin els propis especialistes els encarregats de 
fer-ho.  

Jordi Agustí està molt content del resultat obtingut i considera que “aquesta obra 
representa un aparador molt important que mostra la vitalitat dels estudis sobre 
l’evolució humana. Cada volum ha sigut encarregat a un gran especialista de l’àmbit 
acadèmic, competent en el seu camp i coneixedor de les últimes novetats que s’han 
produït en cada una de les matèries”. I conclou: “Es tracta, en definitiva, d’un treball 
editorial inèdit en el nostre entorn científic que ha comptat amb l’entusiasme dels 
autors/es que han participat en la redacció de cada un dels diferents llibres”. De fet, 
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el Dr. Agustí, és també autor de dos dels títols de la col.lecció: “El gran éxodo de la 
humanidad” i “Orce, el Olduvai español”. 

I és que allò que caracteritza aquesta gran enciclopedia és que tota la informació 
que hi apareix està basada amb infinitat d’investigacions publicades en diferents 
àmbits de la recerca que li atorguen un rigor científic extraordinari. Però, alhora, s’ha 
buscat que el contingut sigui suficientment divulgatiu per tal que les persones alienes 
a aquest àmbit de la ciència siguin capaces d’entendre i comprendre tot allò que s’ha 
avançat.  

 

Nutrida participació del personal investigador de l’IPHES  

Per a l’elaboració d’aquesta enciclopèdia de l’Evolució Humana s’ha comptat amb la 
participació dels millors experts internacionals en cadascuna de les disciplines 
científiques. Entre els 60 títols que conformen aquesta col.lecció, hi ha 18 títols 
escrits per 15 investigadors/es de l’IPHES-CERCA.  

D’entre aquests autors hi ha el propi Jordi Agustí, el qual és autor de El gran éxodo 
de la humanidad, juntament amb Oriol Oms, professor de la UAB i amb el professor 
David Lordkipanidze i de Orce, el Olduvai español, escrit a quatre mans amb 
Deborah Barsky, també investigadora de l’IPHES; Eudald Carbonell és autor 
també de dos títols, un dedicat a Atapuerca, escrit amb la Marta Navazo, professora 
de la Universitat de Burgos i de un segon número, que probablement tancarà la 
col·lecció dedicat al futur de la Humanitat; l’investigador Pedro Piñero és també 
autor de dos títols, un dedicat als canvis climàtics al llarg de l’evolució humana i un 
altre titulat La Sexta Extinción escrits juntament amb Marc Furió, professor de la 
UAB. Piñero i Furió són, alhora, coordinadors científics de la col·lecció; Els 
investigadors Palmira Saladié i Antonio Rodríguez-Hidalgo són també autors de 
dos títols: Caníbales i Los orígenes de la violencia; l’investigador David M. Martín 
Perea, juntament amb Patricia Bello del CENIEH són els autors del volum dedicat a 
la Garganta d’Olduvai; la professora de la URV i investigadora de l’IPHES-CERCA 
Marina Mosquera ha escrit el llibre dedicat a las Mujeres en la Prehistoria; La també 
investigadora i paleoantropòloga Marina Lozano és autora de dos títols: Los 
primeros Homo sapiens i Homo antecessor; l’investigador associat Antonio Pineda, 
juntament amb Leopoldo Pérez, són autors del llibre dedicat a ¿Qué comían 
nuestros ancestros?; l’investigador i cap de recerca de l’IPHES, Xosé Pedro 
Rodríguez, és l’autor de dos llibres: Los primeros europeos i La conquista de los 
océanos. Les investigadores Ethel Allué i Isabel Expósito firmen un llibre dedicat a 
la arqueobotànica titulat Los jardines del Edén; el paleontòleg Bienvenido Martínez 
explica Las faunas cuaternarias i, finalment, l’investigador Adrián Arroyo és l'autor 
d’un dels llibres dedicats a les tecnologies dels nostres parents primats més propers 
amb el títol Tecnología antes de la humanidad.  

 

 


