
    

 

Nota de premsa 

 

L'Obra Social ”la Caixa”, l’Ajuntament de la Corunya i els Museus Científics 
Corunyesos  presenten una exposició  sobre els orígens de l’home 

 
 

Orígens. Cinc fites en l’evolució humana 
 

• La preocupació per establir la línia evolutiva de l’home ha estat un 

constant en la seva història i encara que les noves troballes moltes 

vegades posen en dubte certs aspectes de l’evolució humana, el que sí 

que sembla cert és que el procés d’hominització i humanització que va 

viure la Terra va començar fa més de 4 milions d’anys.  

 

• El bipedisme, la fabricació de les eines, el domini del foc, 

l’autoconsciència i el coneixement abstracte són cinc factors 

transcendentals que van canviar el curs de l’evolució humana.  

 

• L’exposició Orígens. Cinc fites en l’evolució humana, organitzada 

per l'Obra Social “la Caixa” reconstrueix diferents etapes de l’evolució; 

les formes de vida dels diferents homínids de fa 10 milions d’anys, 

quan el Dryopithecus poblava les selves humides d’Europa, o de fa 

35.000 anys, quan l’Homo sapiens feia les pintures rupestres a les 

coves.  

 

• L’exposició combina el rigor científic amb una voluntat divulgativa: 

escenografies de mida natural, reproduccions realistes d’individus de 

les diferents espècies, són alguns dels elements museogràfics de la 

mostra.  

 

La presentació a la Corunya de l’exposició Orígens. Cinc fites en 

l’evolució humana, ha estat possible gràcies a la col·laboració de 

l’ajuntament de la ciutat, a través dels Museus Científics Corunyesos, 

dependents de la Regidoria de Cultura. La mostra, que ha estat 

produïda per l’Obra Social “la Caixa” i comissariada per Lluís Batista 

sota la supervisió d’Eudald Carbonell, es podrà visitar en una carpa 

instal·lada als Jardins de Méndez Núñez, del 27 de setembre a l’1 de 

novembre de 2011. 



 

La Corunya, 27 de setembre de 2011. Carlos Negreira, alcalde de la 
Corunya; Ana Mª Fernández, regidora delegada de cultura, IMCE i els 
Museus Científics de l’Ajuntament de la Corunya; Juan José Muguruza, 
director ejecutivo territorial norte de “la Caixa” i Lluís Reverter, secretari 
general de la Fundació “la Caixa”, han presentat avui l’exposició Orígens. 

Cinc fites en l’evolució humana. La mostra s’estructura en diversos àmbits i 
presenta cinc moments clau en l’evolució de la humanitat. Un camí que 
diverses espècies del nostre gènere han recorregut amb un èxit més o 
menys gran. 
 

Vivint als arbres 
Un plafó mural que representa el pas d’una selva de fa 10 milions d’anys a la 
sabana de fa 4 milions d’anys introdueix el visitant en l’exposició.  
 
Fa uns 10 milions d’anys, un avantpassat eurasiàtic de la baula perduda, el 
Dryopithecus (‘mico dels arbres’, en grec) va desenvolupar la braquiació, 
una longitud de la mà més gran, uns braços més llargs que les cames, una 
columna vertebral més curta i rígida, un tòrax eixamplat... D’aquesta forma 
va poder desplaçar-se penjat de les branques i escapar dels depredadors 
del sòl. Feia 1,10 m d’alt i pesava al voltant de 34 kg. Aquests antropoides 
vivien en grups i s’avisaven els uns als altres quan detectaven algun perill, a 
més de compartir aliment i diversions.  
 
A partir d’aquí, els homínids van sofrir una sèrie d’adaptacions i adquisicions 
culturals per sobreviure en un mitjà hostil i arribar fins a l’home actual. 
  
A l’interior de la sala, el visitant podrà contemplar l’escultura realista d’un 
Dryophitecus i la reproducció de l’esquelet del Dryophitecus laietanus de 
Can Llobateres, conegut com a Jordi. Una altra espècie que es podrà veure 
és l’Ardipithecus ramidus, el primer homínid conegut que va viure fa uns 5 
milions d’anys i que pertany a una branca lateral de la nostra línia evolutiva, 
pròxim a la separació entre ximpanzés i humans. 
 
El bipedisme 

Fa 6 milions d’anys, els canvis climàtics van provocar la reducció de les 
selves humides, el que va motivar noves necessitats en els antropoides, 
com el canvi d’hàbitat o la necessitat de baixar al sòl i desenvolupar nous 
mecanismes defensius.  



El bipedisme va permetre als primats dominar un horitzó més llunyà, 
desplaçar-se més eficaçment i assegurar-se l’alimentació. A més, el fet de 
tenir les mans lliures facilitava la recol·lecció i el processament dels aliments.  
 
El camí cap a l’hominització no va ser fàcil i sembla que els canvis climàtics, 
juntament amb els biològics, van tenir un paper primordial en l’èxit evolutiu 
de les espècies. 
 
 
Australopithecus anamensis 

Fa més de 4 milions d’anys, les poblacions d’homínids ja eren bípedes. 
L’homínid més antic confirmat és l’Australopithecus anamensis (simi austral 
del llac Turkana), d’ossos gràcils, que caminava ja d’una forma molt 
semblant a la nostra i que va evolucionar cap al gènere humà i cap als 
Paranthropus, extingits sense descendència fa 1,5 milions d’anys. Les restes 
recuperades de l’Australopithecus anamensis indiquen una alimentació 
basada en les fruites i els vegetals durs, a més de confirmar-nos el seu 
bipedisme. Les petjades impreses en les cendres volcàniques de Laetoli fa 
3,6 milions d’anys són un testimoni impressionant dels orígens remots del 
bipedisme humà.  
 
El visitant podrà contemplar escultures de mida natural que representen els 
gèneres Australopithecus i Paranthropus, reproduccions de cranis i fòssils, 
entre els quals l’esquelet femení d’un Australopithecus afarensis del pliocè 
trobat a Hadar (Etiòpia) fa 3,2 milions d’anys i conegut com a Lucy. 
 
Les eines 

El que distingeix el gènere Homo dels homínids anteriors és la capacitat de 
fabricar eines a partir d’objectes naturals. Aquesta és la primera mostra 
d’adquisició cultural i anirà seguida en poc temps de totes les altres. El 
llenguatge i l’augment de la grandària del cervell van evolucionar 
conjuntament, en interacció amb la producció d’eines. Les eines permeten 
caçar i esquarterar les preses. La millora en la dieta i el consum de carn van 
permetre un major desenvolupament cerebral i al seu torn un 
desenvolupament tecnològic.  
 
La resta humana més antiga que s’ha trobat és l’Homo habilis, que va 
aparèixer fa 2,5 milions d’anys i va viure a Etiòpia, Kenya i Tanzània. Les 
primeres eines elaborades per un Homo habilis consistien en còdols que es 
copejaven amb la finalitat d’assolir un fil tallant.  



Una vitrina recull una sèrie d’eines lítiques: unifacials, bifacials, trifacials i 
ascles sense retocar relacionades amb els homínids que les feien. A la sala 
també es pot contemplar un taller lític recuperat in situ al nord-oest del 
Sàhara, d’uns 5.000 anys d’antiguitat aproximadament. S’hi distingeixen una 
gran varietat d’eines, làmines amb dors, raspadores, denticulats i puntes de 
fletxes de diferents tipus. 
 
 
 

El foc 

El control del foc és una de les conquestes culturals més importants en 
l’evolució humana. Les proves més antigues d’aquest control es remunten a 
fa gairebé 500.000 anys. El domini del foc va representar una autèntica 
revolució en les comunitats primitives. Va permetre rostir els aliments, 
conservar-los i millorar amb això la dieta. També va facilitar la conquesta de 
nous territoris i la possibilitat de defensar-se dels depredadors. Les relacions 
socials es van veure afavorides amb l’augment de les hores de llum.  
 
En aquest espai, el visitant es trobarà amb la reconstrucció d’un grup 
d’Homo erectus a recer d’una cova, reunits entorn d’una foguera. També 
experimentarà la sensació d’aconseguir foc mitjançant el fregament, com es 
feia fa 300.000 anys. 
 
De l’Homo antecessor a l’Homo heidelbergensis 

Els primers homínids que van dominar el foc van ser, amb tota seguretat, 
l’Homo heidelbergensis, a Europa i, possiblement, l’Homo erectus a l’Àsia. 
L’Homo antecessor, que possiblement va arribar en les primeres migracions 
que van venir al vell continent procedents d’Àfrica o d’Àsia, és l’últim 
avantpassat comú de l’home actual i els neandertals. A Atapuerca es van 
trobar restes de diversos individus d’aquesta espècie. La capacitat cranial 
augmenta en l’Homo ergaster fins als 800-900 centímetres cúbics, i en 
l’Homo antecessor arriba a superar els 1.000 centímetres cúbics. 
 
L’autoconsciència  

Els primers enterraments humans ens informen de l’aparició d’un 
comportament simbòlic. L’home, per primera vegada, té consciència de la 
seva pròpia existència, experimenta angoixa davant la mort i es pregunta pel 
més enllà. Aquestes preocupacions socialitzen de nou els grups humans. 
 



A l’avenc de los Huesos d’Atapuerca es té constància de la pràctica 
funerària més antiga. S’hi han trobat, en el fons d’un pou vertical, una 
acumulació de cadàvers d’Homo heidelbergensis de fa 500.000 anys. Es 
tracta d’un cas únic i excepcional en el paleolític inferior que contrasta amb 
el gran nombre d’enterraments del paleolític mitjà, com els de Skhul, Qafzeh 
i Kebara, a Israel.  
 
Els neandertals enterraven els seus morts prop del seu hàbitat, en tombes 
ben visibles i col·locant-los en posició fetal. El mort, a més, rebia un tribut 
simbòlic en forma d’ofrena.  
 
Un mòdul amb una escenografia realista recrea el moment de l’agonia d’un 
neandertal, que és observat per un grup de la seva comunitat. Els rostres 
d’aquestes figures són una barreja de compassió i de por. Al fons s’escolten 
els laments dels seus semblants. Aquests sentiments són propis del gènere 
humà i els hem adquirit després de milions d’anys d’evolució.  
 
Al costat d’aquesta escenografia es poden veure diversos materials 
arqueològics pertanyents al paleolític mitjà; com la reproducció de 
l’enterrament neandertal de La Ferrassie (França). Els neandertals 
constitueixen el tipus humà fòssil del qual disposem d’un major nombre de 
restes. De complexió robusta, extremitats curtes, tronc ample i cervell més 
voluminós que el nostre, eren hàbils recol·lectors, caçadors i carronyaires.  
 
Creadors d’una àmplia gamma d’eines, empraven sistemàticament el foc, 
cuidaven dels seus semblants i els enterraven quan morien.  
 
Els neandertals van poblar Europa durant 200.000 anys, van sobreviure a la 
glaciació i, encara que van gaudir de gran intel·ligència, van desaparèixer fa 
uns 25.000 anys deixant el camp lliure a un nouvingut d’Àfrica: l’Homo 
sapiens. Totes dues espècies van coexistir durant milers d’anys. 
 
Símbol... el principi del coneixement abstracte 

L’aparició del llenguatge simbòlic demostra la complexitat de la ment 
humana i la seva capacitat d’abstracció. A partir d’aquest primer pas, es 
desenvoluparà el llenguatge, l’art i la civilització. Les obres d’art primitiu 
tenien una funció estètica, mística i de cohesió social. L’Homo sapiens va 
desenvolupar una gran varietat de formes artístiques, com la pintura a les 
parets de les coves, el modelatge d’argila, la talla i el gravat. 
 



Les mostres d’art més antigues que es coneixen es remunten a 400.000 
anys i les trobem a Alemanya. Dutes a terme per l’Homo heidelbergensis, es 
tracta d’ossos d’elefant decorats amb ratlles gravades. La venus de 
Berekhat Ram, trobada al Pròxim Orient, data de fa 250.000 anys. Aquests 
són dos exemples puntuals, ja que la gran eclosió del fenomen artístic es va 
donar en el paleolític superior, el que indica l’existència d’una humanitat que 
ja s’organitzava i s’estructurava socialment.  
 
Les representacions artístiques que s’han trobat a les diverses coves 
mostren l’evolució dels estils figuratius de l’art parietal i la variació de les 
representacions dels objectes naturals, i també els signes, els animals i la 
progressiva introducció del moviment, el detallisme i el realisme en les seves 
representacions.  
 
En aquest últim apartat de la mostra es recrea una escena de fa uns 16.000 
anys que representa un Homo sapiens pintant un cavall o un bisó. Per 
pigmentar les seves obres, els artistes utilitzaven elements naturals, com el 
carbó, l’òxid de ferro per als vermells o la limonita per als grocs. Finalment, 
una vitrina conté rèpliques d’algunes de les més cèlebres escultures 
prehistòriques, símbols de la fertilitat: la venus, entre aquestes la de 
Willendorf, Laussel i Dolni Vestonice. Cadascuna està feta amb una tècnica 
diferent, en pedra calcària, baix relleu o pasta cuita, entre d’altres. 



 

Orígens. Cinc fites en l’evolució humana 
Del 27 de setembre a l’1 de novembre de 2011 

    

Inauguració: Dimarts, 27 de setembre de 2011, a les 13 h. 
 

Carpa  

Jardins de Méndez Núñez 
Parc de Méndez Núñez, sn 
La Corunya 
 

Horari:  

De dilluns a divendres, de 12.30 h a 14 h i de 17 a 21 h 
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h 
 
Visites escolars 

Prèvia cita al telèfon: 902906666 
 
Visites guiades 

Dissabte, diumenge i festius, a les 12 i a les 18 h. 
 

Entrada gratuïta 

 

 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de “la Caixa” 

Izaskun Azkona / Iazkona@lacaixa.es 
Tel. 94 435 62 48 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
    


