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El Museu de la Ciència de l’Obra Social ”la Caixa” exhibeix, procedents 
de Mongòlia, dos esquelets complets de Tarbosaurus bataar, un dels 
dinosaures més grans del món, de 3 m d’alçada 

 

Dinosaures.  
Tresors del desert de Gobi a CosmoCaixa  

 
Considerada la persona que va inspirar el personatge cinematogràfic 
Indiana Jones, el famós naturalista i explorador nord-americà Roy 
Chapman Andrews deia: «Sempre hi ha una aventura a la cantonada... i 
el món és ple de cantonades». I justament en el límit entre Mongòlia i la 
Xina, l’aventurer va viure una de les experiències més fascinants. 
Després d’haver suportat temperatures extremes i diversos obstacles 
administratius per part de les autoritats xineses, va descobrir una de les 
col·leccions de fòssils de dinosaure més importants del cretaci superior. 
El 13 de juliol de 1923, la seva expedició va ser la primera del món a 
trobar ous de dinosaures pertanyents a l’espècie Theropodo Oviraptor i 
l’esquelet d’un Velociraptor. Després d’aquesta primera expedició en 
van venir quatre més, que van convertir Chapman en tota una icona de 
l’exploració. Ara, al cap de 87 anys de la seva important troballa, 
l’exposició Dinosaures. Tresors del desert de Gobi recull a CosmoCaixa 
Barcelona 43 peces fòssils originals, extraordinàriament ben 
conservades, que es van trobar en aquestes expedicions. Entre elles, cal 
esmentar els petits esquelets de cries d’Hadrosaurus i Protoceratops, 
exemplars poc habituals; l’únic embrió d’Oviraptor que es conserva en 
tot el planeta; el fòssil d’un Tarbosaurus, i el crani d’un Velociraptor. La 
mostra, organitzada en col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències de 
Mongòlia i la Fundació Metropolitan per a l’Art i la Cultura de Milà, es 
podrà visitar fins al 9 de gener de 2012. El muntatge de l’exhibició 
d’aquesta col·lecció de fòssils tan valuosa i impactant ressalta per mitjà 
de la il·luminació gairebé individualitzada de cada un dels grans 
esquelets de dinosaure, cosa que provoca la immersió del visitant en 
una atmosfera suggeridora. Dinosaures. Tresors del desert de Gobi 
compta amb vuit animacions 3D que evoquen des del procés de 
fossilització fins a la recreació de diversos tipus de dinosaures o el 
comportament d’aquestes criatures extingides. 
 
Barcelona, 16 de febrer de 2011.- La directora general adjunta de la 
Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán, inaugura aquest vespre l’exposició 
Dinosaures. Tresors del desert de Gobi, acompanyada de Rinchen Barsbold, 
director del Centre de Paleontologia de l’Acadèmia de les Ciències de 
Mongòlia, d’Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi 



Ambient de la Fundació “la Caixa”, i José Luis Sanz, catedràtic de la 
Universitat Autònoma de Madrid. 

 
Els dinosaures van dominar la Terra durant més de 160 milions d’anys i en 
van desaparèixer fa 65 milions d’anys en el seu estadi més avançat 
d’evolució. Les troballes de restes fòssils constitueixen la pista principal per 
conèixer com eren, vivien i es comportaven aquests animals del passat.  
 

Després de les primeres recerques al desert de Gobi, organitzades als anys 
vint pel Museu d’Història Natural de Nova York i la col·laboració de 
personalitats influents com ara Rockefeller, Colgate i, sobretot, Henry 
Fairfield, un mecenes milionari amb càrrec en el museu i gran admirador de 
Darwin, l’incansable naturalista Roy Chapman va rebre la proposta de fer una 
expedició a l’Àsia central per demostrar la teoria de Darwin sobre l’evolució 
humana, que a l’últim i per casualitat es va convertir en una «caça del 
dinosaure». Diverses expedicions van continuar aprofundint amb èxit en les 
recerques paleontològiques, i van anar descobrint noves troballes que van 
desvetllar l’interès d’investigadors d’arreu del món. Això va convertir Mongòlia 
en un lloc mític de la paleontologia.  
 
Segons el professor Rinchen Barsbold, director del Centre de Paleontologia 
de l’Acadèmia de les Ciències de Mongòlia, que ha dedicat la vida a l’estudi 
dels fòssils de dinosaures trobats al desert de Gobi, «la col·lecció de 
dinosaures de Mongòlia és una de les més extenses i famoses del món, tant 
pel nombre de troballes com per la seva raresa». Barsbold ha participat en les 
expedicions que s’han dut a terme al llarg dels darrers cinquanta anys en 
aquest desert, on hi ha els jaciments de dinosaures més importants del món 
per la seva gran varietat i les excel·lents condicions de conservació.  

 

Un fascinant viatge al passat entre dinosaures de 3 metres d’alçada 
 
La mostra exposada a CosmoCaixa, de 800 m2 de superfície, està formada 
per 13 esquelets complets d’exemplars de dinosaures tan enigmàtics com els 
Tarbosaurus, hiperdepredadors que arribaven a pesar 4,5 tones i que es 
relacionen amb els famosos Tyrannosaurus rex d’Amèrica, o els Gallimimus, 
corredors ràpids que diverses pel·lícules de Hollywood han adoptat com a 
icones. Tots ells constitueixen un grup de gran bellesa i interès científic.  
 

De la mateixa manera, entre les troballes exposades hi ha les restes 
fossilitzades d’un embrió d’Oviraptor, un exemplar únic en el món, a més de 
nius d’ous i un esquelet complet pertanyent a un adult. De fet, els nius i 
esquelets d’Oviraptor descoberts al desert de Gobi van confirmar per primer 
cop que els dinosaures covaven els seus ous. Una evidència més sobre la 
línia evolutiva que va donar lloc als ocells: l’hàbit d’incubar els ous els ocells el 
van heretar dels dinosaures més primitius. 



 

Therizinosaurus, altrament dit el Mans de Tisora per les seves ungles de 60 
cm, Deinocheirus (la Mà Terrible) o Anserimimus (l’Imitador de l’Oca), etc., 
són altres importants exemplars que converteixen aquesta exposició en una 
selecció única pel que fa a conservació, varietat i importància evolutiva de les 
peces mostrades. Totes aquestes troballes del desert de Gobi contenen una 
informació valuosa respecte als últims ecosistemes terrestres amb dinosaures 
a l’Àsia. 
 
D’altra banda, els dinosaures de l’Àsia central proporcionen una imatge 
excel·lent del món divers d’animals terrestres que van viure en el cretaci (fa 
entre 135 i 65 milions d’anys). Es tracta probablement del període més ric 
respecte a formes i tipus de dinosaures, i el més ben estudiat gràcies a les 
nombroses troballes.  
 
No hem d’oblidar que el gran nombre d’esquelets complets i l’extensa varietat 
dels fòssils descoberts al desert de Gobi són únics. Fins i tot els esquelets 
més delicats s’han trobat en molt bon estat de conservació. L’explicació 
podria radicar en què possiblement van ser escombrats per una sobtada 
tempesta de sorra que en uns instants els va cobrir del tot, cosa que en va 
permetre una conservació perfecta. La mostra també deixa oberta la porta a 
la reflexió sobre els efectes dels canvis a la naturalesa com a causa directa 
en la desaparició d’aquests éssers.  

 
Animacions 3D 
 
L’Obra Social ”la Caixa” ha completat la mostra amb una producció 
audiovisual que compta amb il·lustracions de Mauricio Antón, un dels 
especialistes més importants en la reconstrucció científica de la vida del 
passat, amb l’objectiu d’oferir la recreació d’aspectes de la vida d’alguns dels 
dinosaures fòssils que es presenten a l’exposició. 
 
A partir dels esquelets exhibits de Tarbosaurus, Protoceratops, Gallimimus i 
Oviraptor, els audiovisuals presenten vuit breus animacions que consisteixen 
en la recreació de cadascun d’ells. Mostren des de l’esquelet fins a l’aparença 
externa i també recreen alguns aspectes de la seva existència. 
 
D’aquesta manera, es pot observar com podria haver estat la mort i 
fossilització de Protoceratops, una bandada de Gallimimus, el comportament 
reproductor de l’Oviraptor o una escena de caça de Tarbosaurus.  
 
 
 
 
 



 
 
 
LLISTA DE PECES  
 

1. Esquelet complet de Tarbosaurus  

2. Esquelet complet de Tarbosaurus  

3. Crani de Tarbosaurus  

4. Dents de Tarbosaurus 

5. Cria de Tarbosaurus 

6. Esquelet complet de Gallimimus  

7. Esquelet complet de Gallimimus 

8. Esquelet complet d’Anserimimus 

9. Esquelet complet de cria de Gallimimus 

10. Esquelet complet d’Oviraptor 

11. Embrió d’Oviraptor 

12. Extremitats superiors de Deinocheirus 

13. Extremitats superiors de Therizinosaurus  

14. Esquelet complet de Psitacosaurus 

15. Esquelet complet de Psitacosaurus 

16. Esquelet complet de Psitacosaurus 

17. Esquelet complet de Protoceratops  

18. Esquelet complet de Protoceratops 

19. Embrió de Protoceratops 

20. Esquelet complet d’embrió d’Hadrosaurus  

21. Fèmur de Sauropod 

22. Húmer de Sauropod 

23. Crani de Protoceratops 

24. Crani de petit Protoceratops  

25. Crani de Protoceratops jove 

26. Crani de Velociraptor  

27. Crani de Goyocephale  

28. Crani de Pinacosaurus  

29. Niu d’Oviraptor 

30. Niu circular de Sauropod  

31. Esquelet de Choristodere  

32. Esquelets de tortugues 

33, 34 i 35. Fòssils de peixos  

36 i 37. Fòssils d’insectes  

38 i 39. Fòssils de plantes 

40 i 41. Fòssils de plantes 

42. Mol�luscos  

43. Fusta petrificada 

 

 



 

 

 

ACTIVITATS PARAL·LELES A L’EXPOSICIÓ 
 

Del 13 d’abril a l’! de juny es durà a terme un cicle de conferències Els 

dinosaures... a través del cinema, coordinat per José Luis Sanz, catedràtic 
de la Universitat Autònoma de Madrid. En el cicle s’hi visualitzaran els films: 
Japó sota el terror del monstre; La vall de Swangi; Parc Juràssic; Fa un milió 

d’anys i El monstre de temps remots.  
 
Activitats per a públic familiar. CosmoCaixa ha programat a partir de 
mitjans de març noves activitats de cap de setmana.  
 
- Rere la pista dels dinosaures. Es tracta d’un joc de pistes que ajuda a 
descobrir els tresors ocults de Gobi, els increïbles fòssils que el desert ha 
preservat enterrats durant desenes de milions d’anys. 
 

- El laboratori Dinosaures, la veritable història dels llangardaixos terribles. 

“Dinosaure” vol dir, literalment “llargandaix terrible” però, què s’amaga rere 
aquest nom tan impactant i evocador? Qui eren realment els dinosaures? 
Com vivien? El públic que participi en aquesta activitat podrà convertir-se en 
un autèntic paleontòleg i descobrir qui eren realment aquests éssers 
fascinants.  

 

Visites guiades - taller per a casals d’estiu. Un conte i un recorregut entre 
dinosaures són les dues propostes perquè els més petits passin un fastàstic 
estiu a CosmoCaixa. 
 
- Temps era temps... de dinosaures. La narració d’un conte serà el fil 
conductor d’aquesta activitat mentre els més petits, passejant, descobreixen 
la col·lecció de dinosaures del desert de Gobi. Aquestes sorprenents peces 
que durant una temporada trobareu a CosmoCaixa, permetran descobrir el 
fantàstic i espectacular món d’aquests animals que van viure fa 160 milions 
d’anys. 
 
- Tresors sota la sorra. A la recerca dels dinosaures. Convertir-se en un 
autèntic paleontòleg tot descobrint com es troba una col·lecció de dinosaures 
vinguts del desert de Gobi, és la proposta d’aquesta activitat. Els nens de 7 a 
12 anys també podran descobrir com eren, quins costums tenien i quin era 
l’entorn on vivien aquests llangardaixos terribles.  
 
 

 

 



 

 

 

 

Dinosaures. Tresors del desert de Gobi 

A partir del 17 de febrer de 2011  fins  al 9 de gener  de 2012 
 
CosmoCaixa Barcelona 
C/ Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 
Horari 
De dimarts a diumenge i dies festius, de 10 a 20 h 
Dilluns tancat, excepte dies festius 
 
Conferència inaugural a càrrec de Rinchen Barsbold, paleontòleg i director 
de l’Acadèmia de Ciències de Mongòlia. Dimecres 16 de febrer, a les 19 h  
 
Inauguració: dimecres 16 de febrer, a les 20 h 

 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Irene Roch. Tel. 93 404 60 27/ 669457094 / iroch@fundaciolacaixa.es  
Jesús N. Arroyo. 629 79 12 96 /  jnarroyo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 


