
 

 

Nota de premsa 

El Museo de la Evolución Humana,  
l’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja 
de Burgos inauguren l’exposició Bestiaria. 

El descobriment d’un regne 

• José Ramón Alonso, director general de Polítiques Culturals de 
la Junta de Castella i Lleó; Juan Luis Arsuaga, director científic 
del Museo de la Evolución Humana (MEH); Rafael Barbero, 
director de la Fundación Caja de Burgos, i José Manuel Bilbao, 
director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó, han presentat 
avui l’exposició Bestiaria, la primera de les mostres previstes en 
el conveni de col·laboració entre aquestes institucions. 

• L’exposició explica com el regne animal s’ha conegut i 
representat gràficament al llarg dels segles fins a arribar al 
present. Aquesta mostra se sustenta fonamentalment en imatges 
de còdexs, llibres i gravats, i es podrà veure al MEH del febrer a 
l’agost del 2015.  

• L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos 
destinaran 70.000 euros a les tres exposicions temporals del 
MEH ―Bestiaria, Les muntanyes i Mar i terra― dins del marc del 
conveni de col·laboració signat recentment. 

Burgos, 30 de gener de 2015.- José Ramón Alonso, director general de 
Polítiques Culturals de la Junta de Castella i Lleó, Juan Luis Arsuaga, 
director científic del Museo de la Evolución Humana (MEH); Rafael 
Barbero, director de la Fundación Caja de Burgos, i José Manuel Bilbao, 
director territorial de ”la Caixa” a Castella i Lleó han presentat avui 
l’exposició Bestiaria  

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos destinaran 70.000 
euros a les tres exposicions temporals del MEH ―Bestiaria, Les 
muntanyes i Mar i terra― que es presentaran dins del marc del conveni de 
col·laboració signat recentment. 

La mostra Bestiaria s’inicia amb representacions d’animals recollides en 
llibres medievals; animals exòtics mal coneguts a l’edat mitjana, però dels 



quals hi havia referències clàssiques o bíbliques, i també éssers 
mitològics aleshores presents en l’imaginari col·lectiu. L’exposició fa un 
repàs posterior pel Renaixement i el Barroc, quan ja la impremta difon les 
primeres zoologies que podem considerar científiques.  

Juan Luis Arsuaga, director científic del MEH, assenyala: «Els homes 
prehistòrics, com també els pobles moderns que els occidentals 
anomenaven salvatges, tenien un coneixement biològic molt superior al de 
qualsevol de nosaltres. Eren grans investigadors del medi en què vivien, i 
aquest entorn era una comunitat formada per diferents espècies d’animals 
i de plantes. Igualment, disposaven d’informació detallada del terreny, 
pam a pam, i podien distingir els tipus de roques i les seves propietats. 
Eren, doncs, zoòlegs, botànics, geògrafs i geòlegs (gairebé) nats, i encara 
sabien més coses, com ara astronomia i meteorologia. Ara bé, per molt 
que visquessin i per molt que viatgessin, ja que també eren grans 
caminadors, la seva saviesa era exclusivament local. Un científic actual 
diria que entenien molt bé la seva regió biogeogràfica. Cada racó del 
planeta tenia la seva pròpia fauna i la seva pròpia flora, i de les altres 
comunitats biològiques només arribaven notícies vagues i fabuloses. Hi 
havia tot un regne per descobrir, el regne animal, i encara estem a mitges! 
Un regne per descobrir, no per conquerir». 

D’altra banda, recrear una «història natural» dels animals excedeix les 
possibilitats científiques i teòriques d’aquesta exposició, que pretén, més 
aviat, repensar la «història cultural» dels animals amb relació als homes. 
O millor encara, intenta reconstruir la història dels homes sense perdre 
l’horitzó de la seva animalitat. Temporalitat, imaginació, enigma, 
convicció… són baules que aniran desgranant i perfilant els matisos 
d’aquest somni que és explicar la història de les bèsties. Però, què volem 
dir quan parlem d’animal? Què és exactament un animal? La mera 
etimologia el defineix com un ésser viu animat interiorment, dotat de 
sensacions i moviments voluntaris. La precisió d’aquesta caracterització 
és tan gran que inclouria molts dels habitants dels bestiaris. On podem 
situar en aquesta definició les figuracions de les cavernes, dels manuscrits 
dels vitralls, dels relats? 

En endinsar-nos en l’univers de les bèsties, ens atrevim a mostrar 
organismes la vida dels quals va més enllà de la genètica i de la biologia, 
de l’organització de les estructures cel·lulars, de l’estructuració de 
funcions i facultats, per arribar a un tipus d’éssers la vida dels quals està 
fonamentada en un projecte artificial, en una configuració virtual on 
despleguen potencialitats gairebé infinites, com si fossin ells mateixos 
éssers vius. Els nostres animals culturals estan sotmesos, pràcticament, a 
les mateixes lleis que els naturals: han experimentat processos 
embrionaris de generació, de variació i d’especialització, i també han patit 
l’evolució i la transformació de les seves condicions, els seus òrgans, els 
seus trets i els seus comportaments. 

 



 
 
Més informació: 

 
Departament de Premsa de l’Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 669 457 094 / iroch@fundacionlacaixa.org  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament de Premsa del Museo de la Evolución Humana 
Gonzalo de Santiago: 647 583 786 gsantiago@museoevolucionhumana.com 
 
Departament de Premsa de la Fundación Caja de Burgos 
Ana Carretero: 608 729 451 acarretero@cajadeburgos.com 
http://www.cajadeburgos.com/prensa 
 
 


