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Un viatge fascinant que es remunta a fa uns 4 milions d’anys a través de 

200 peces úniques procedents dels jaciments de Tanzània 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta  
l’exposició El bressol de la humanitat 

a CosmoCaixa 

 
• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Audax Mabulla, director de Patrimoni Històric i del Museu 

Nacional de Tanzània, i Enrique Baquedano i Manuel Domínguez-

Rodrigo, arqueòlegs i comissaris de l’exposició, han presentat avui El 

bressol de la humanitat, una mostra única sobre l’origen i l’evolució de 

l’ésser humà. L’exposició es basa en les troballes arqueològiques i 

paleontològiques dels jaciments de la gorja d’Olduvai, a la reserva del 

Ngorongoro (Tanzània), un escenari clau per entendre l’origen i 

l’evolució dels nostres ancestres. 
 

• És un viatge fascinant que es remunta a fa 4 milions d’anys i que 

permet fer un recorregut per la geologia i l’ecologia de la Gran Vall del 

Rift, per explicar-nos l’origen i l’evolució dels nostres avantpassats, el 

seu comportament i la seva tecnologia. 

 
• Dividida en quatre grans àmbits, l’exposició presenta com a fil 

conductor els grans grups d’homínids: l’Australopithecus, passant per 

l’Homo habilis i l’Homo ergaster, sense oblidar-nos de l’Homo sapiens 

arcaic. 

 

• L’exposició reuneix 200 peces extretes de diversos jaciments 

d’aquesta zona de l’Àfrica. Fòssils originals, com l’esquelet parcial de 

Paranthropus boisei, OH 80, d’1,3 milions d’anys d’antiguitat; 

mandíbules, la rèplica del crani del cèlebre Zinjanthropus boisei, dents 

de rinoceronts, antílops i gaseles, com també restes de fauna fòssil, 

tots originals, formen part de la mostra. 

 

• Aquestes peces originals contrasten amb les reproduccions de 

modelatge directe i escaneig en 3D, que mostren restes 

d’Australopithecus, els primers Homo i els Sapiens més arcaics, i 

també fòssils tan emblemàtics com la Lucy, el noi de Turkana i l’infant 

de Taung. 

 



 
 
 

• Les il·lustracions científiques de Mauricio Antón i un audiovisual fet 

per Javier Trueba complementen l’exposició, que es tanca amb un 

passeig per la història amb un final obert cap al futur. 

 

 
Barcelona 8 de març de 2016. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, Audax Mabulla, director de Patrimoni Històric i del 

Museu Nacional de Tanzània (Dar es Salaam), i Enrique Baquedano i Manuel 
Domínguez-Rodrigo, arqueòlegs i comissaris de l’exposició, han presentat avui El 

bressol de la humanitat, una mostra única de gran valor que reuneix més de 200 

peces trobades en diferents excavacions. És una selecció extraordinària de peces 
procedents del Museu Nacional de Tanzània, a Dar es Salaam, i de les excavacions 
de l’equip The Olduvai Paleoanthropology and Paleoecology Project (TOPPP), que 

permeten entendre l’origen i l’evolució humana. 
 
D’on venim? On anem? Són algunes de les preguntes a les quals a poc a poc anem 

trobant respostes, gràcies a l’estudi d’investigadors experts. A mitjan segle XIX, el 
gran biòleg britànic Charles Darwin va formular la seva teoria de l’evolució i va 
donar una explicació sobre el nostre origen a partir de les modificacions 

incorporades per la selecció natural. També Darwin va apuntar el continent africà 
com a possible «bressol de la humanitat», tenint en compte la gran varietat de simis 
encara avui presents a la zona subsahariana. 

 
Actualment aquesta és una afirmació acceptada gairebé unànimement per la 
comunitat científica, però en el segle XIX la hipòtesi africana de Darwin va passar 

gairebé desapercebuda, ignorada per l’eurocentrisme imperant. 
 
Durant gairebé un segle, qualsevol hipòtesi passava per Europa, més tard per Java 

i, fins i tot, per la Xina. El descobriment, el 1924, de l’Australopithecus africanus a 
Sud-àfrica no va despertar passions. I no va ser fins a la dècada del 1960 que els 
nous descobriments van permetre resoldre la qüestió a favor de l’Àfrica. 

 
Des del 1959, any en què Louis i Mary Leakey van descobrir el Zinjanthropus boisei 
a la gorja d’Olduvai, al nord de Tanzània, fins avui, les troballes de restes fòssils 

d’anatomia homínida i les evidències del comportament cultural d’aquests homínids 
s’han incrementat exponencialment. També els mètodes que els científics apliquen 
per extreure tota la informació —la qual, en definitiva, conté el fruit del seu esforç— 

s’han perfeccionat més que notablement. 
 
En aquesta exposició es vol oferir una visió, necessàriament sintètica, de l’estat 

actual de la qüestió. Al mateix temps, es vol mostrar el fruit del treball que els 
arqueòlegs han dut a terme a l’Àfrica, especialment a Tanzània, i reflexionar sobre 
la infinitat de preguntes per a les quals encara no tenim resposta. Però potser és 



 
 
 

aquest el gran repte que, any rere any, ens duu a terres africanes per escodrinyar-hi 

i llegir les pàgines més boniques i apassionants de la nostra història. 
 
L’exposició El bressol de la humanitat n’és un exemple. La mostra s’estructura en 

quatre grans àmbits que tenen com a fil conductor els quatre grans grups 
d’homínids: 

 

AUSTRALOPITECINS. Les sabanes humides del Pliocè: Laetoli 

L’evolució humana es va iniciar fa poc més de 6 milions d’anys, al mateix temps que 
l’expansió de la sabana. El 1974 es va descobrir la Lucy, el primer Australopithecus 

afarensis, i el 1978 Mary Leakey va trobar les empremtes d’homínids de Laetoli 
(Tanzània). Ambdues restes testimonien que fa 3,6 milions d’anys els homínids ja 
eren completament bípedes.  

 
HABILINS. Olduvai, llit I: l’aparició del gènere Homo 

Fa uns 2,6 milions d’anys, van aparèixer les primeres eines de pedra del registre 

evolutiu humà, que requerien un cervell més gran que els dels Australopithecus. 
Aquests humans més encefalitzats, que mostren nous trets evolutius, són els Homo 

habilis. 

 
L’èxit de l’HOMO ERECTUS/ERGASTER: Olduvai, llit II, i Natron 

Les primeres restes d’aquest homínid daten de fa 1,8 milions d’anys. Va ser el 

primer amb aspecte modern. Va adoptar una dieta d’alta qualitat, en la qual la carn 
―fins i tot de megafauna― tenia un paper predominant, i va inventar fa 1,7 milions 
d’anys un nou tipus d’indústria lítica, coneguda com a acheuliana, l’eina principal del 

qual era el bifaç. 
 
HOMO SAPIENS arcaic: Eyasi 

Fa un milió d’anys, l’Homo erectus/ergaster va iniciar una transformació gradual 
basada en l’evolució del seu encèfal. Els humans «anatòmicament moderns» 
apareixen a partir de fa 200.000 anys. Són els anomenats Homo sapiens arcaics, 

perquè la seva morfologia encara no és exactament la nostra: és més robusta, amb 
els ossos del crani més gruixuts.  

 
Il·lustració científica de Mauricio Antón i audiovisual de Javier Trueba 

L’exposició El bressol de la humanitat es complementa amb una sèrie 
d’il·lustracions científiques de Mauricio Antón que recreen de manera fefaent l’espai 

que habitaven aquests homínids. A més, un audiovisual del cineasta Javier Trueba 
mostra imatges de les excavacions i jaciments, situant l’espectador en l’espai real 
del bressol de la humanitat. L’exposició es tanca amb un passeig per la història i un 

final obert cap al futur. 
 
 



 
 
 

 
Activitats al voltant de l’exposició: 
 
L’exposició la complementen una sèrie d’activitats diferents que ajudaran a 
comprendre millor els nostres orígens i a visitar de manera dinàmica la mostra. 

 
App «El bressol de la humanitat». Aquesta aplicació, que incorpora una audioguia 
en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), aporta informació extra sobre 
l’exposició, posa a prova els nostres coneixements i ens permet descobrir les peces 
més significatives de la mostra i aprofundir-hi. A partir de Pasqua, per a Android i 
iOS. 

 
Joc de pistes: «Converteix-te en explorador». A partir d’un equip d’explorador, 
podràs recórrer en família i anar seguint les pistes que et portaran fins als nostres 
orígens. Preu del joc: 2 €. 

 
Visites guiades: cada cap de setmana a partir del 19 de març, a les 13 hores. 
Preu: 2 €. 

 
Laboratori familiar: Permet reconstruir la història dels nostres avantpassats partint 
de fòssils. A partir del 19 de març, els caps de setmana, a les 12 i a les 16 hores. 

 
A la tardor, CosmoCaixa acollirà unes jornades internacionals que aplegaran 
científics de diferents països que debatran sobre els nous descobriments entorn de 
l’evolució humana. 
 

 
 

Més informació:  
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 
@FundlaCaixa@CosmoCaixa 
 
 
 

 


