
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEUS, EMPREMTES DE 

L’EVOLUCIÓ 
Dossier de premsa 

    

Centre Social i Cultural Tarragona de l’Obra Social ”la Caixa” 

Del 17 de març al 3 de maig 
 

 

 



 

 

 

Ingo Arndt, considerat un dels millors fotògrafs naturalistes i guanyador del World Press 

Photo, presenta per primera vegada a Estat espanyol les imatges de les potes de 

diferents animals. 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’exposició Peus, 
empremtes de l’evolució, a CaixaForum Tarragona 
 

• Sobre un fons negre i des de sota, per tal que les plantes siguin ben visibles, 
els «retrats de potes», de gran format i rics colors, mostren com són les 
extremitats d’alguns animals representatius dels diferents biomes de la Terra.  

 
• Són potes amb urpes, amb coixinets plantars, amb discos adhesius, amb 

membranes interdigitals…, desgastades o enormement delicades, amb 
escates o estriades, algunes també peludes, blavoses, grogues, vermelles, 
blanques, marrons, amb ratlles de colors… 

 
• Però quina és la raó d’aquesta diversitat de formes, colors i pells? Tot té un 

significat més profund, que deriva de la funció de la pota. La pota ajuda 
l’animal en qüestió —que s’adapta al seu entorn— a córrer, a saltar, a botar, a 
grimpar, a gronxar-se, a esmorteir els salts i, fins i tot, a netejar-se. Al llarg de 
milions d’anys, la naturalesa ha anat desenvolupant una diversitat de potes 
equivalent a la diversitat d’espècies, partint de les aletes originals, que van 
evolucionar cap a formes de pota inicialment simples, primerament de vuit 
dits i després de cinc.  

 
• Peus, organitzada per l’Àrea de Medi Ambient i Ciència de l’Obra Social ”la 

Caixa”, és el fruit de tres mesos de treball d’Ingo Arndt, que va recórrer més 
de 10.000 km per diversos zoos i terraris de Suïssa, Alemanya, Àustria i 
Namíbia on va captar més de 5.400 imatges, 26 de les quals constitueixen la 
mostra.  

 

Tarragona, 17 de març de 2009. Les potes d’amfibis, rèptils, aus, insectes i mamífers 

són les protagonistes de la primera exposició a l’Estat espanyol del prestigiós fotògraf de 

naturalesa Ingo Arndt, guanyador del conegut premi World Press Photo. 

 

Tot va començar per un encàrrec que li van fer per a la revista Geo. Inicialment, Arndt 

seleccionava els peus per la forma i el color, però al llarg de les més de 5.400 instantànies 

que va fer va anar entenent la importància entre la forma i l’estructura. A la naturalesa, 

gairebé tot té la seva raó de ser, i aquest projecte li va servir per comprendre que les 

potes són com una finestra oberta per entendre l’evolució.  

 



 

L’exposició Peus, empremtes de l’evolució consta de vint-i-sis fotografies de gran format 

acompanyades d’un arbre evolutiu que mostra l’evolució i l’adaptació de les extremitats 

als tetràpodes. Les potes proporcionen molta informació sobre l’hàbitat i els costums dels 

animals i, sobretot, expliquen com es mouen d’un lloc a l’altre. Així, els camaleons, de 

vida arborícola, tenen els dits units en dos grups que formen una mena de pinça que els 

permet agafar-se ben fort a les branques petites. D’altra banda, els peus llargs i prims del 

basilisc estan adaptats a la carrera com a base de locomoció.  

 

A més de la diversitat de formes i de colors, les fotos d’Arndt combinen l’art i la ciència 

d’una manera natural. Són imatges d’una gran bellesa i precisió en les quals es poden 

percebre detalls minúsculs, des de les escates dels dragons, que presenten centenars de 

milers de prolongacions microscòpiques semblants als pèls, fins a les petites ones que es 

formen a la superfície del peu d’un caragol llistat.  

 

 

Selecció d’imatges dels sis grups diferents que Ingo Arndt ha captat 

amb la seva càmera  

 

Els rèptils 
 
Peus que podrien sostenir 140 quilograms: el dragó de cua de fulla 
Es tracta d’un espècimen difícil de fotografiar per la seva extrema rapidesa. La majoria de 

dragons presenten coixinets adherents a la part inferior dels dits. Cada coixinet està dividit 

en escates, que alhora presenten entre desenes i centenars de milers de prolongacions 

microscòpiques semblants als pèls que reben el nom de setes (setae). Cadascuna fa de 

10 a 150 micres de longitud i acaba en una part plana de 0,2 micres. Aquestes puntes 

interactuen amb el substrat sobre el qual grimpa l’animal formant unes unions moleculars 

(forces de Van der Waals) temporals i febles. A causa de la gran quantitat de setes 

(14.000 per mil·límetre quadrat), la suma de les forces és enorme, la qual cosa 

proporciona prou capacitat adhesiva als quatre peus per sostenir al voltant d’uns 140 

quilograms. Així, els dragons són capaços de caminar sobre superfícies verticals de vidre 

i, fins i tot, de desplaçar-se pels sostres. Algunes classes de dragons, però, no presenten 

coixinets adherents. 
 

Els mamífers 
 
Peus d’un metre quadrat: l’elefant africà  
Els elefants suporten el seu pes enorme gràcies a unes potes columnars que acaben en 

una gran superfície plantar d’un metre quadrat, aproximadament. Aquesta superfície 

reparteix la pressió i permet que la càrrega per centímetre quadrat sigui sorprenentment 

lleugera. Els elefants són digitígrads, és a dir, només posen a terra la punta dels dits, 

col·locats en una posició gairebé vertical. La major part de la superfície de suport 

consisteix en un coixinet de teixit connectiu fibrós que esmorteeix els impactes del peu 

contra el terra que tenen lloc durant la marxa. La disposició vertical de les potes i l’enorme 



pes dels elefants els impedeixen saltar. Les extremitats anteriors tenen quatre dits, mentre 

que les posteriors només en presenten tres. 

 

Les aus 
 

Potes de dos, tres i quatre dits 
La majoria d’ocells tenen quatre dits a cada pota. Per regla general, tres s’orienten cap 

endavant i un cap enrere. Aquesta disposició els permet, per exemple, agafar-se a les 

branques. Els ocells de presa, com ara l’arpella pàl·lida, tenen, a més, unes urpes 

esmolades, amb el dit posterior llarg i flexible. Els ocells aquàtics solen presentar 

membranes interdigitals, formades per teixit tou, entre els dits davanters. Algunes aus 

corredores, com el nyandú i el casuari, tenen solament tres dits a les potes posteriors. N’hi 

ha una sola espècie que presenta dos dits, el grau màxim de reducció de dits per a les 

aus. Es tracta de l’estruç, que té les potes adaptades per córrer a una gran velocitat. 

 

Els peixos  
 

Radis ossis units entre si com a aletes: la lluerna rossa 
Les aletes de la majoria de peixos estan constituïdes per radis ossis units entre si per 

teixit tou. En conjunt, semblen ventalls. A la juliola, els tres primers radis de l’aleta pectoral 

estan lliures, són robustos i es dobleguen cap avall, per la qual cosa es poden moure 

individualment. Aquests radis permeten a la juliola no només desplaçar-se pel fons de 

l’oceà, sinó també detectar l’aliment, ja que funcionen com a òrgans sensorials. 

 

Els amfibis 
 
Peus amb membranes interdigitals molt desenvolupades: la granota amb arpa 
africana 
Les granotes i els gripaus poden habitar els medis més diversos, fins i tot els deserts. 

Algunes espècies, però, viuen permanentment a l’aigua, com ara la granota amb arpa 

africana. Presenta membranes interdigitals molt desenvolupades i cornificacions a manera 

de petites ungles (d’aquí prové el seu nom comú) als tres dits interns del peu que utilitza 

per estripar les preses. Els dits de les mans estan lliures, sense cap membrana que els 

uneixi.  
 

Els insectes 
 

Potes curtes amb ganxos: el pedraferit de les patateres  
Les erugues tenen unes potes curtes, dotades de ganxos, que els permeten agafar-se 

amb força a les plantes de les quals s’alimenten. En les erugues es distingeixen dues 

classes diferents de potes: les anomenades «verdaderes», situades a la part del davant, a 

partir de les quals es desenvoluparan, més endavant, els tres parells de potes de la 

papallona, i les pseudopotes, que només trobem en les erugues situades a la part 

abdominal i final del cos. Aquestes últimes són les encarregades d’empènyer el cos de 

l’eruga quan es desplaça. 



 

 

 

Peus, empremtes de l’evolució 
Del 17 de març al 3 de maig de 2009 
 
Inauguració: dimarts 17 de març, a les 19 h 
 
CaixaForum Tarragona 
Cristòfol Colom, 2 (al costat de la font del Centenari) 

Tarragona 

 
Horari 
Feiners, de 10 a 21 h 

Dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 21 h 

 
Servei d’Informació 
www.laCaixa.es/ObraSocial 

Tel. 977 254 336 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 

Entrada gratuïta a l’exposició 

    

    

    

Més informació i material gràfic: 

Dept. Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch – 93 404 60 27  

iroch@fundaciolacaixa.es / www.laCaixa.es/ObraSocial 

 


