
    
Nota de premsa 

Una mostra que narra la relació entre la Meseta i el Cantàbric 

 
El Museo de la Evolución Humana, Albaola 
La Factoría Marítima Vasca, l’Obra Social 
”la Caixa” i la Fundación Caja de Burgos 

inauguren l’exposició Txalupak & Carretas 

 

• Mar Sancho, directora general de Polítiques Culturals de la Junta de 

Castella i Lleó; Juan Luis Arsuaga, director científic del Museo de la 

Evolución Humana; Rafael Barbero, director general de la 

Fundación Caja de Burgos, i Jorge Gutiérrez, director de Banca 

Privada de ”la Caixa” a Castella i Lleó, han presentat avui 

l’exposició Txalupak & Carretas. 

 

• Els visitants podran contemplar la reproducció d’una xalupa 

balenera a escala real, així com la importància de la fusta i els 

carreters de la serra burgalesa en la construcció dels vaixells. 

 

• Fusters de ribera d’Albaola construiran una vegada al mes diferents 

peces per a la nau San Juan en temps real, perquè els visitants 

coneguin els materials i les tècniques que s’utilitzen en la 

construcció dels vaixells. 
 

• La mostra, que es podrà veure de forma gratuïta al museu fins al 

pròxim mes de juny, viatjarà a Sant Sebastià, on formarà part de la 

programació de Sant Sebastià 2016 – Capital Europea de la Cultura. 

 

Burgos, 27 de novembre de 2015. Txalupak & Carretas és la nova 

exposició temporal que s’inaugura avui al Museo de la Evolución Humana 

(MEH), i en la qual es posa de manifest la relació entre la Meseta i el 

Cantàbric. La mostra es podrà veure de forma gratuïta a la planta 2 del MEH, 

espai dedicat a la biodiversitat, fins al pròxim mes de juny, i després 

d’aquesta estada al museu viatjarà a Sant Sebastià, on formarà part de la 

programació de Sant Sebastià 2016 – Capital Europea de la Cultura. 

 



En aquesta exposició, els visitants podran conèixer en detall les 

característiques d’una xalupa balenera a escala real, així com la història del 

descobriment de la nau San Juan, una embarcació del segle XVI, a partir 

d’una maqueta de les restes trobades (d’uns 5 metres de llarg per 2 d’ample) 

d’aquest derelicte, enfonsat davant les costes de Terranova i Labrador. 

Aquests restes van ser recuperades als anys vuitanta del segle passat a Red 

Bay (Terranova i Labrador).  

 

Així mateix, per mitjà d’un txoko de fuster, en el qual fusters de ribera 

d’Albaola una vegada al mes construiran diferents peces per a la nau San 

Juan, es mostraran als visitants les tècniques i els materials utilitzats en la 

construcció de vaixells a mitjan segle XVI. L’equip tècnic d’Albaola La 

Factoría Marítima Vasca duu a terme actualment la construcció d’una rèplica 

exacta de la nau San Juan, a partir dels plànols obtinguts de l’excavació del 

derelicte de Red Bay. Aquesta apassionant i arriscada iniciativa també té 

com a objectiu impedir que es perdi un ofici que recull una tradició secular. 

Així mateix, la nau San Juan donarà peu a explicar, a través de la seva 

pròpia història, els inicis de la caça de la balena a Terranova, les «terres 

noves», que s’havien descobert només cinquanta anys abans.  

 

Relació entre la serra burgalesa i el mar 

Un altre dels espais de l’exposició estarà dedicat als boscos de les serres 

burgaleses, que, tal com succeïa en el passat, proporcionen la fusta i el 

quitrà necessaris per a la construcció dels vaixells. En aquesta zona, els 

visitants podran observar els diferents tipus de teies dels quals s’obtenen el 

quitrà i la pega, així com les eines necessàries per a la seva producció. 

 

El coneixement dels peguers, les persones que es dediquen a obtenir la 

pega i el quitrà dels arbres, es conserva gràcies a la Cabaña Real de 

Carreteros de Quintanar de la Sierra, que continua mantenint viva la tradició 

d’obtenir quitrà a partir de la destil·lació de la fusta dels pins. En aquest 

sentit, una carreta mostrarà el transport tradicional d’aquest producte, que es 

feia amb caravanes de carros i bous al llarg dels antics camins de carretes.  

 

La mostra també informa sobre un dels grans protagonistes del comerç de 

l’època: el Consolat del Mar de Burgos. Articles com ara la llana, l’oli de 

balena i moltes altres mercaderies s’articulaven al seu voltant. 

 

 

 

Treball en xarxa 

Una vegada més, el MEH ha treballat en xarxa i ha conjugat una pluralitat 

d’esforços de diferents institucions amb un objectiu comú: des de la 



col·laboració amb entitats com la Fundación Caja de Burgos i l’Obra Social 

”la Caixa”, que, després de l’èxit de Bestiaria, impulsen ara aquesta mostra, 

fins a Albaola La Factoría Marítima Vasca, passant per la Cabaña Real de 

Carreteros o la Fundación Donostia / San Sebastián 2016. Aquesta 

exposició serà també una magnífica oportunitat per promocionar el MEH el 

2016, quan Sant Sebastià serà Capital Europea de la Cultura. 

 
Més informació: 

 
Departament de Premsa de l’Obra Social ”la Caixa”  
Carmen Alsina: 639 205 716 / mcalsina@caixabank.com  
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 
 
 
 


