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Bleda y Rosa. Origen

Inauguració: Dijous, 22 de setembre de 2005, 19.00 h.
Exposició: 22.09.2005 – 12.11.2005. Dimarts a dissabtes de 10.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.

Amb Teoria de l’origen i l’evolució de les espècies, Charles R. Darwin va posar en dubte el relat bíblic i va obrir, al
segle XIX, el debat sobre l’origen de l’home. En aquest mateix segle, l’any 1848, es van descobrir a Gibraltar les primeres restes de fòssils humans i l’any 1856 un naturalista alemany Fuhlrott, va trobar restes a
la vall de Neander, que va atribuir a un ésser intermedi entre el simi i l’home. Huxley va demostrar que els
cranis trobats en aquests llocs pertanyien a una mateixa raça humana desapareguda. Neix així la prehistòria i la paleoantropologia i amb elles la necessitat de tancar l’arbre de l’evolució humana.
Recentment, un equip de científics francesos i del Txad han trobat un crani gairebé complet, acompanyat de
dos fragments de mandíbula inferior i de tres dents, del qual es creu que correspon a un mascle d’una nova
espècie d’homínid i al qual s’ha denominat “Tomai”. La recent troballa a la regió de Toros-Menalla al desert de
Yurab, al nord del Txad, ha revolucionat el món de l’antropologia ja que es tracta d’un homínid amb una antiguitat d’entre 6 i 7 milions d’anys i que sembla que és el darrer ancestre comú entre el ximpanzé i el gènere
Homo. En aquests quasi dos segles transcorreguts entre la primera troballa i els darrers descobriments
del Txad s’ha anat generant una mena de mapa geogràfic i temporal sobre l’origen de la nostra espècie. Una
successió de dates, espècies, equips científics i llocs sobre els quals es desenvolupa el nostre projecte.
Proposem amb aquest nou projecte un recorregut físic per les diferents teories de l’evolució humana
desenvolupades al llarg dels segles XIX, XX i XXI que han situat l’origen de l’home, depenent de les troballes científiques de cada moment, en diferents espais geogràfics. Un paseig pels llocs on en algun moment
es va situar el primer home i per la mateixa història de la paleoantropologia. El vall de Neander, la serralada d’Atapuerca, el llac Turkana, la cova d’Aragó, el desert de Yurab o la vall del Rift. Paisatge, socialització i hàbitat. Aspectes lligats a les diferents espècies durant el procés d’hominització ens serviran ara
com a punt de partida per al desenvolupament teòric i estètic del nostre treball.
Els descobriments de The red lady of Paviland a Gales, el primer crani neanderthalensis de Gibraltar, els
Homo sapiens (modern) trobats a Cromagnon, els individus pertanyents a l’Homo antecessor d’Atapuerca, l’Homo heidelbergensis que pren el seu nom de la localitat alemanya on es va trobar l’any 1908 el seu
primer fòssil i l’home de Tautavel trobat a la cova d’Aragó seran l’inici del treball, la nostra excusa
per començar a generar un catàleg de llocs marcat per èpoques ben diferents, la que va fer d’aquells
espais l’hàbitat d’aquells primers individus I’espai de treball i de culminació o d’inici de noves teories
sobre l’evolució per a diferentes grups de científics.
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