
 

 

 

 

 

  

 

La Trix, la reina dels dinosaures, 

a CosmoCaixa  

 

Del 27 d’octubre de 2017 al 18 de febrer de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Trix, la reina dels dinosaures del Cretaci, arriba a CosmoCaixa, l’únic 

museu de l’Estat espanyol on es podrà veure 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta 
l’esquelet de Tyrannosaurus rex més  

ben conservat del món 
 

 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària 

”la Caixa”; el Dr. Anne Schulp, paleontòleg del museu Naturalis de 

Leiden, i Jordi Portabella, director de l’àrea de divulgació científica i 

CosmoCaixa de la Fundació Bancària “la Caixa”, han presentat avui 

l’exposició T. rex, que mostra un esquelet d’extraordinària bellesa d’un 

dinosaure que va habitar la Terra fa uns 67 milions d’anys. 

 

• Descobert a Montana (Estats Units) al setembre del 2013, aquest 

exemplar, un cop reconstruït sota la supervisió del paleontòleg Anne 

Schulp i el biòleg Freek Vonk, es va instal·lar al Naturalis Biodiversity 

Center, el Museu de Ciències Naturals de Leiden.  

 

• La Trix, la reina dels tiranosaures, tal com van decidir anomenar-la els 

holandesos, és el dinosaure més famós. Un dels depredadors més 

grans que poblaven la Terra, de dents afilades i mossegada mortal, que 

va ser el terror dels animals del Cretaci. 

 

• L’esquelet fossilitzat de la Trix presenta el 80 % del volum ossi original, 

cosa que situa aquest exemplar a les primeres posicions del rànquing 

d’esquelets més complets i ben conservats de Tyrannosaurus rex que 

hi ha al món. Això es deu al fet que, quan va morir, una espessa capa 

de sorra va cobrir l’esquelet. 
 

• L’impressionant dinosaure de més de 12 metres de llarg, amb un cap 

de metre i mig i unes potes posteriors extremament grans —per poder 

suportar cadascuna un pes de 5.000 quilograms (l’equivalent a cinc 

cotxes petits)—, ha començat una gira arreu del món. CosmoCaixa és 

l’únic museu de l’Estat on es podrà veure, fins al 18 de febrer de 2018. 



Barcelona, 27 d’octubre de 2017. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”; el Dr. Anne Schulp, paleontòleg del museu Naturalis 
de Leiden, i Jordi Portabella, director de l’àrea de divulgació científica i CosmoCaixa 
de la Fundació Bancària “la Caixa”, han presentat avui la mostra T. rex a 

CosmoCaixa.  
 
L’exposició se centra en l’extraordinari esquelet fossilitzat d’un dels dinosaures que 

més han inspirat el món del cinema i que més han contribuït a la generació del mite. 
Però darrere aquesta peça d’extraordinària bellesa s’amaga un fantàstic relat que 
es remunta a fa 67 milions d’anys, al període del Cretaci superior. 

 
Com es va trobar aquest meravellós exemplar? Quins trets fisiològics presentava? 
Com es desplaçava? Què menjava diàriament? Quan va viure i com ho feia? 

Aquestes són algunes de les preguntes a les quals podran trobar resposta els 
visitants que participin en els vuit interactius que complementen la mostra. 

 
A la recerca d’un T. rex 

 

Localitzar fòssils no és gens senzill. Trobat a les roques de la formació de Hell 

Creek, a Montana (Estats Units), el 2013, l’esquelet està excepcionalment complet, 
amb el 80 % dels ossos i sense deformar. Només li faltava la pota posterior 
esquerra, que, gràcies a les noves tècniques en impressores 3D, s’ha pogut 

reproduir de manera fidedigna.  
 
Com es va desenterrar la Trix? Cada peça que s’obtenia se submergia en un bany 

protector i es recobria amb motllo de guix, per tal de poder-la transportar de forma 
segura. Les tècniques de tomografia i l’estudi de les peces al microscopi van revelar 
la morfologia d’aquest exemplar. 

 
Com es pot determinar el gènere d’un T. rex? Els investigadors creuen que els 
tiranosaures femella tenien els ossos lleugerament més grossos que els mascles. 

En conseqüència, i tenint en compte els ossos prou voluminosos d’aquest 
exemplar, probablement la Trix era un dinosaure femella.  
 

La pell d’aquests animals és tot un misteri, ja que no se sap del cert si tenien 
plomes o no. Però el que sí se sap és que s’han trobat rastres de textura de plomes 
en avantpassats dels tiranosaures. Pel que fa a les dents, que eren una eina 

multiús, amb la punta roma el T. rex trinxava els ossos de les preses. D’altra banda, 
els cantells afilats i serrats eren perfectes per esquinçar la carn, ja que necessitava 
menjar-ne… més de 50 quilos al dia! 

 
 

Una vida llarga i accidentada  



 

Les protuberàncies òssies que presentava el T. rex sobre les conques oculars 
s’anaven fent més voluminoses a mesura que l’animal envellia. En el cas de la Trix, 
aquestes protuberàncies són particularment grosses, cosa que indica, segons els 

experts, que va viure bastants anys, prop de trenta. Poc després de morir, aquest 
exemplar de T. rex va quedar cobert per una espessa capa de sorra que el va 
protegir del deteriorament. 

 
Al llarg d’aquests trenta anys, però, la Trix va tenir una vida plena d’incidents, que 
van quedar marcats al seu esquelet. Per exemple, té molts ossos, com ara les 

costelles, amb senyals de fractures. I també la mandíbula, en la qual una línia de 
forats revela una possible mossegada d’un altre tiranosaure. I és que no era gaire 
veloç: la distància entre les petjades ajuda a determinar a quina velocitat es podia 

desplaçar aquest animal. Sembla que la Trix corria a tot estirar 20 quilòmetres per 
hora.  
 

Vols comprovar què se sent quan tens a prop un T. rex? Vine a CosmoCaixa i te’n 
podràs trobar un cara a cara fins el 18 de febrer. Des d’aquesta tardor, CosmoCaixa 
obre també els dilluns. 

 
 

ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

Taller DINOSAURES. Reconstrueix la veritable història dels "llangardaixos" 

terribles 

Recomanat per a nens/es de +9 anys 
Aquest taller vol reconstruir la vertadera història dels dinosaures tot trencant amb 

una sèrie de tòpics molt estesos sobre què eren i com vivien aquests animals 
fascinants. 
Dates: A partir del 28 d’octubre, caps de setmana i festius 

Preu: 4€ - 50% dte Clients “CaixaBank” 
 
Visita dinamitzada T.REX 

Recomanat per a nens/es de +6 anys 
Et presentem la Trix, el Tyrannosaurus rex que un equip holandès va trobar a 
Montana. Es tracta d'un esquelet molt complet i ben conservat. Vine a descobrir 

com i on va viure, com era, què menjava...  
Dates: A partir de l’1 de novembre, caps de setmana i festius 
Preu: 2€ - 50% dte Clients “CaixaBank” 

 
 
 

 
 



Projecció Caminant amb dinosaures 

És una superproducció que narra les aventures al llarg d'un any sencer d'una 
família de dinosaures herbívors durant el període Cretàcic a Alaska. 
El públic podrà gaudir en veure's submergit en l'hàbitat dels dinosaures i viure les 

seves aventures, lluites i condicions de vida. L'última tecnologia i estudis científics 
fan d'aquesta pel·lícula una oportunitat única per gaudir del món dels dinosaures. 
Dates: Nadal 2017 

 
Taller DINOKAPLA. Juga construint una escena del Cretaci amb enginy i 

imaginació 

Milers de petits taulons de fusta són a la teva disposició per muntar un món per a la 
Trix, el Tiranosaurus rex que visita CosmoCaixa. 
Utilitzant petits taulons de fusta de pi, tots de la mateixa mida i sense punts de 

fixació, nens, nenes i adults desenvolupareu la vostra capacitat d'organitzar una 
escena del Cretaci poblada de dinosaures en tres dimensions, i creareu, entre tots, 
l'estructura efímera que més us motivi. Tot dependrà de les vostres ganes i 

imaginació. Dates: Nadal 2017 
 

Exposició: T.rex a CosmoCaixa 
Del 27 d’octubre de 2017 al 18 de febrer de 2018 

Inauguració: 27 d’octubre, a les 13 h (amb invitació) 

CosmoCaixa (c. d’Isaac Newton, 26, Barcelona) 

Horari: De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h.  

Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 (de dilluns a diumenge, de 9 a 20 h) 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”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 @FundlaCaixaCAT @CosmoCaixa_CAT 


