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Presentació:

Els casos de l’inspector Corella són una sèrie de relats en els què un inspector del
cos de Mossos d‟Esquadra de Barcelona, en la majoria dels relats, ha d‟investigar i
intentar resoldre un seguit de casos que se li presenten.
S‟ha pretès que cada un dels relats sigui el més proper, entenedor i atractiu possible a fi
efecte que es converteixin en un element més d‟interès per l‟aprenentatge, de motivació,
d‟esforç i descobriment d‟una manera d‟aprendre més activa, autònoma i participativa.
Al llarg d‟aquest primer curs d‟ESO l‟alumnat s‟endinsarà en la lectura de quatre casos.
Cada un d‟ells es relacionarà amb diferents apartats del temari de Ciències Socials,
desplegant-se així el currículum de Geografia i Història així com de diverses matèries.
Aquests relats aniran acompanyats de diferents tipus d‟informació i exercicis que
ajudaran a resoldre els diversos casos policíacs, a través de treball individual i grupal.
El material pedagògic així com els relats són obra del professor Xavier Ortiz i Domènech,
qui ha tingut la inestimable col·laboració de la professora d‟anglès, Eva Perera, la qual
ha traduït els textos que apareixen en anglès.
A l‟Eva Perera, a la Montse Rodríguez, Montse Huguet, Montse Soler, Marta Milà i Rosa
Domènech, a totes elles vull donar-los les gràcies pel seu interès en donar idees i per la
paciència que han demostrat per llegir tot el material.
També voldria agrair al director de l‟Escola Sant Bonaventura, Xavier Soler, les facilitats
que m‟ha donat per engegar aquest Projecte i la confiança i ànims que m‟ha demostrat
des de ben iniciat el treball.
A tots ells i als que puntualment m‟han donat suport i suggeriments, moltes gràcies.

Xavier Ortiz i Domènech.
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Ei!, bon dia nois i noies jo sóc l’inspector Corella, policia dels Mossos d’Esquadra
de la comissaria d’Horta-Guinardó, a Barcelona.
Tinc gairebé trenta anys i certa tendència a la gresca. Els meus companys diuen
que sóc dinàmic, un pèl caparrut, incisiu, amb una intuïció fora del normal i
apassionat de la meva feina, encara que jo això últim no ho tinc gens clar...
Sempre m’agrada dir que només sóc un investigador que observa darrera unes
ulleres fosques. Algú a qui li agrada la música i passar-s’ho bé intentant resoldre
els casos que m’assignen...
Ara tens al davant el primer dels quatre relats que caldrà resoldre gràcies al teu
ajut i a la meva perseverança... Tots ells tenen, d’una manera o altra, relació amb
una època històrica que hauràs de treballar en aquest curs de primer d’ESO, en
aquesta ocasió serà la Prehistòria.
Només espero que aquesta col·laboració m’ajudi a solucionar els casos i que tu
aprenguis d’una manera diferent a treballar aquests períodes de la Història.
Ara el professor et presentarà una sèrie d’orientacions que és important que
tinguis present abans de començar.
Atentament...
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Hola, benvingut/da al primer dels relats. Ara et faré cinc cèntims sobre com interpretar
les diferents informacions que t‟aniran apareixent des de que comencis la lectura.
Al llarg de les següents pàgines trobaràs cinc parts ben diferenciades:


El relat pròpiament dit, en el qual s‟explicarà de forma novel·lada la resolució d‟un
cas policial per part de l‟inspector Corella.



La informació complementària sobre el temari de la Prehistòria. Text escrit en
blau i destacat per la següent icona:

 Els exercicis sobre el tema. Textos escrits en vermell i negreta, destacats per
dos tipus d‟imatges:

i:



quan es tracta de fer els exercicis individualment

quan hauràs de fer-los en grup.

Un apartat de curiositats (text escrit en verd), titulat “Sabies que...”, destacat
amb una imatge d‟un Home de Neandertal com aquest:



Un article periodístic relacionat amb la Prehistòria que trobaràs al final de tot,
destacat per la següent icona
icona

. I una bibliografia precedida per la següent

la qual es dividirà en diversos apartats d‟informació: llibres,

pàgines webs, enllaços d‟interès, museus, pel·lícules, jocs educatius, llocs
d‟interès, com coves, abrics..., etc., que pots anar a visitar amb la família i/o
amics. Tot un món per descobrir al voltant de la Prehistòria!
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A més a més sempre trobaràs que al llarg del relat hi ha icones i a vegades imatges.
Si van acompanyades d‟aquest símbol:

és

és que són un enllaç a través del qual

podràs accedir a una pàgina web què ampliarà els teus coneixements sobre un
apartat determinat, o simplement són una entrada de vídeo o so, (ara ja t‟avanço que
caldrà fer un resum del que vagis consultant per incloure-ho al portafolis què hauràs
de confeccionar). Clica la mà i veuràs quantes coses interessants descobriràs!

I si en algun exercici veus aquest símbol

és que l‟hauràs de fer escrivint-lo

a mà, no a l‟ordinador.

Quan vegis aquesta imatge

és que el professor farà una explicació

d‟algun apartat perquè vagis una mica més orientat a l‟hora d‟entendre el temari i/o
l‟exercici següent i així el puguis desenvolupar amb més facilitat.
I alguna informació més per anar acabant:

En aquest primer relat treballaràs les següents àrees: socials (geografia i
història), llengua i literatura (catalana i castellana), idiomes (anglès i francès),
matemàtiques (lògica), música, plàstica i altres.

Els idiomes que caldrà utilitzar seran: català, castellà, anglès i francès.

Al final de cada relat caldrà fer una sèrie de tasques:
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a) Presentar

un portafolis (com ja t‟he avançat anteriorment) amb les

feines realitzades (exercicis individuals, anàlisi de les tasques grupals,
resums del que hagis consultat i aportació d‟informacions addicionals).
b) Preparar una presentació (en un temps aproximat de 10 minuts i per
grups) sobre un apartat del temari.

Ara que ja saps tot això és l‟hora de començar a desxifrar el primer d‟“Els casos de
l’inspector Corella”. Et desitjo una bona investigació!!
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CAPÍTOL I

15 març 2015
Barcelona, carrer Alta Mariner 8 àtic primer. Habitatge del Màrius Capdevila. 6:30 h.

La policia es va trobar el cos sense vida d‟aquell home de mitjana edat, complexió prima,
calb i amb barba, amb el pit repenjat damunt la taula, xopant de sang els papers que hi
havia al seu voltant. Els braços li penjaven pels costats i tenia la mirada perduda en un
punt qualsevol del despatx.
L‟inspector Corella va fer un breu però minuciós cop d‟ull a la resta de l‟estança. Estava
tot endreçat i no hi havia cap signe de lluita.
La víctima es deia Màrius, Màrius Capdevila Fontcuberta, doctor en Història per la
Universitat de Barcelona, i de Paleoantropologia per la Universitat de Cambridge, com es
podia llegir en les orles universitàries que hi havia penjades a la paret del despatx. En
l‟actualitat era Catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona i professor
associat de la Universitat de Cambridge, segons diferents documents trobats damunt la
taula.
Tenia la cartera a la butxaca dels pantalons, on hi duia uns dos-cents euros, com va
poder comprovar el policia, així com un Rolex al canell esquerra. En principi semblava
descartar-se el mòbil del robatori comú, però no s‟eliminava cap hipòtesi.
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El cos presentava un fort cop al cap, a l‟alçada del parietal dret, la qual cosa els feia
pensar que gairebé segur aquesta havia estat la causa de la mort. Una mort violenta,
fruit d‟una reacció tan ràpida com irracional.
La sang encara li rajava per la cara, tot i que ara ho feia molt lentament, quasi
imperceptiblement, precipitant-se sobre els ulls amb dificultat, escampant-se d‟una
manera força escandalosa damunt la desendreçada taula, pel que l‟inspector va
concloure que tot havia passat no feia massa estona.
-

Se‟n sap res de l‟objecte de l‟agressió? – va preguntar en Corella.

-

No. – va respondre eixut el subinspector Guzmán- Alguna cosa contundent, sens
dubte.

-

I lleugerament punxegut – va reblar en Corella assenyalant la profunda ferida al
cap del cadàver. S‟ha trobat res a faltar? – va seguir preguntant l‟inspector.

-

La dona de fer feines, és qui l‟ha vist primer i la que ens ha avisat. Diu que han
sostret part del que hi havia allà – i amb l‟índex va assenyalar una vitrina mig
buida situada a la dreta de l‟entrada.

-

I què hi falta?

-

Pedres i ossos... – va contestar en Guzmán.

-

Pedres...?, ossos...? – va preguntar en Corella fent una ganyota de sorpresa.

-

Sí, bé..., és el que ha dit l‟assistenta..., sembla ser que era antropòleg o alguna
cosa per l‟estil...

-

Ah, sí...!, ja ho he vist – va dir en Corellla recordant les orles universitàries que
acabava de veure en una de les parets. I va seguir inspeccionant la vitrina amb
deteniment, observant els buits que hi havia enmig d‟altres objectes.- Mireu si hi
ha empremtes... S‟ha interrogat l‟assistenta?

-

En Badia ho està acabant de fer.
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-

D‟acord, molt bé, molt bé... – va deixar anar en Corella pensarós mentre
s‟allunyava una mica del centre del despatx, rumiant i mirant les fotografies que hi
havia penjades per tot arreu, fins que en va agafar una què va considerar
especialment interessant per a la investigació.

El forense va arribar just quan en Guzmán acabava de prendre les darreres fotografies
del cadàver per a l‟informe.
-

Torno a comissaria – li va dir l‟inspector -. Si hi ha cap novetat truca‟m.

-

OK – va contestar en Guzmán mentre enfocava l‟objectiu de la seva càmera cap a
la balconada, amb la intenció de captar un parell més d‟imatges de l‟escena del
crim.

En Corella va pujar al cotxe de policia i mentre es dirigia a la seu dels Mossos va decidir
connectar el cd...

Ara et presento les primeres preguntes
sobre la Prehistòria. Tens algun dubte
sobre com fer-ho?

1.

Quines són les 3 preguntes que li faries a un home/dona de la prehistòria en
cas que t’hi poguessis comunicar?
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.

2.

Al text es parla que l’assassinat era doctor en paleoantropologia. Què vol dir
que

en

Màrius

Capdevila era doctor

universitari? Què estudia la

paleoantropologia? I la paleontologia?

Ja saps tu que la Prehistòria és l‟etapa de la història que abraça des de l‟aparició de
l‟ésser humà (fa uns 2.500.000 anys) fins a l‟aparició dels primers documents escrits
(cap al 3.000 a J. C.), que ja es considera història.
I que la Prehistòria es divideix en tres grans etapes, les quals fan referència a la tècnica
utilitzada pels éssers humans per treballar la pedra: Paleolític (o edat de la pedra
tallada), Neolític (o edat de la pedra polida) i a la descoberta de l‟ús dels metalls (Edat
dels metalls, que estudiaràs més endavant).
El Paleolític és el període comprés entre l‟aparició de l‟home, fa 4 o 5 milions d‟anys, fins
la seva adaptació de tècniques mesolítiques, fa uns 10.000 anys. L‟home és nòmada, viu
en societats igualitàries i formen grups de caçadors recol·lectors.
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3.

A què ens referim quan parlem d’època mesolítica?

Després del Paleolític ve el Neolític, que és el període cultural de la humanitat
caracteritzat per la implantació de l‟agricultura i la ramaderia, així com de la domesticació
dels animals. En aquesta època van néixer els primers pobladors permanents
(sedentarisme) i, molt probablement, es va dividir la societat a causa del treball
diferenciat dels seus membres.
Sabies que…

...les dones de la prehistòria cosien els seus vestits de pells,
utilitzant agulles d‟os d‟animals?
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4.

Ahora realiza una línea del tiempo histórica (con las diferentes épocas),
desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad para que el inspector
Corella se pueda orientar mejor sobre qué buscar. Pinta de color rojo la
época donde estaría la Prehistoria, señala también sus tres etapas.

Per poder orientar-nos i passejar per la història – en aquest cas per la prehistòria- els
historiadors han confeccionat un disseny gràfic que s‟utilitza per mostrar els
esdeveniments al llarg d‟un període de temps i que mostra unes barres llargues
coincidint amb les dates i (normalment) els fets marcats en els punts on van passar,
aquest disseny gràfic és anomenat línia del temps.
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CAPÍTOL II

Barcelona. Seu dels Mossos d’Esquadra. Comissaria d’Horta-Guinardó. 8:30h.
En primer lloc – va anar pensant l‟inspector-, caldrà informar-me bé sobre l‟ambient
acadèmic en què es movia la víctima, la Universitat de Barcelona i Cambridge i
d‟investigació, com l‟Institut Català de Paleontologia de Sabadell, amb qui col·laborava...
Molta feina per endavant...
-

Mireia - va dir en Corella a la seva secretària només travessar l‟entrada de
comissaria.

-

Digui‟m, inspector – va contestar ella alçant la vista de l‟ordinador i clavant els
seus ulls blaus a les ulleres de sol que gairebé sempre duia en Corella.

-

Busqui‟m informació sobre L‟Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de
Sabadell, si us plau. Quines activitats s‟hi duen a terme, amb quines institucions
col·labora, quin és l‟equip de treball..., etc. I també dels professors del mateix
departament que en Capdevila a la Universitat de Barcelona. Prioritat absoluta! –
va ordenar contundent en Corella mentre seguia caminant a grans gambades, fins
entrar al seu despatx i tancar-s‟hi.

La Mireia immediatament va deixar de banda els arxius que estava consultant. Sabia
que aquella darrera frase “prioritat absoluta”, assenyalava una preocupació que calia
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atendre de seguida. I just quan acabava d‟accedir al cercador Google va sonar el telèfon.
Era la línia interna, la del despatx del Corella.
-

Sí inspector, digui‟m... – i va esperar uns segons que la veu ronca, fruit de poques
hores de son i massa cervesa de la nit anterior, retronés dins l‟auricular...

-

Escolta Mireia, també necessito informació sobre paleoprimatologia i sobre cursos
de paleontologia a la Universitat de Barcelona. Ambdues eren especialitats de
l‟home assassinat aquesta matinada. A veure de què va tot això, quins centres
d‟investigació hi ha al país..., possibles alumnes..., etc. Ah!, i un cafè ben
carregat, si us plau!

-

De seguida....

Passada poc més de mitja hora la Mireia s‟alçava de la confortable cadira per anar a
recollir uns fulls que acabava d‟enviar a la impressora, era la informació que li havia
demanat l‟inspector. Només arreplegar-la la va posar dins un portafolis, va passar per la
màquina dels cafès i es va dirigir cap el despatx. Va picar un parell de vegades amb els
artells i va entrar.
Al Corella se li havia agreujat la cara de preocupació de les 8.30 amb la muntanya de
documentació en forma de paperassa que hi havia damunt la taula, l‟ordinador
semblava que trauria fum en qualsevol moment.
-

La informació que m‟havia demanat, també li he enviat un correu electrònic amb
els enllaços que he consultat..., i el seu cafè. – va dir la Mireia allargant el braç
amb la documentació mentre deixava el vas de plàstic damunt la taula amb l‟altra
mà.

-

Moltes gràcies... – i després d‟uns segons de silenci va continuar-. Ha vingut en
Guzmán?

-

No, encara no. – va contestar ella-
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-

I en Badia?

-

Crec que està acabant l‟informe de l‟interrogatori que ha fet a l‟assistenta...

-

Bé, bé, tot va molt a poc a poc..., massa... – va queixar-se un pèl neguitós mentre
remenava el cafè què desprenia un profund aroma. Més tard feia una ullada a la
pantalla de l‟ordinador on estava consultant la pàgina principal de l‟Institut Català
de Paleontologia...

5.

Esbrina i prepara un informe amb la documentació que li ha imprès la Mireia
a l’inspector i la que ha pogut trobar ell...

A la poca estona l‟inspector va recordar que en Guzmán li havia enviat al mòbil una sèrie
de fotografies de l‟escena del crim. I les va començar a analitzar. Li va cridar força
l‟atenció un quadre de Joan Ponç que penjava en una de les parets del despatx, amb
tres estranys personatges amb una inquietant lluna i que es titulava “Suite Fons de
l‟Ésser”.

6.

Busqueu informació sobre el pintor Joan Ponç i el seu estil artístic. Feu-ne
una petita biografia on haureu d’incloure una imatge del quadre que hi ha
penjat a la paret del despatx del doctor Capdevila, més que res per si l’ajuda
en la investigació...
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7.

Confeccioneu, entre tota la classe, un mural amb pintures prehistòriques i,
si voleu, també hi podeu incloure objectes.

Sabies que…

...en èpoques de molt de fred, mantenien els aliments
esquitxant-los amb aigua i deixant-los a l‟aire lliure perquè es
congelessin?

Ara el professor farà una petita exposició
sobre l‟art rupestre. Pren apunts.
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Després en Corella va seguir visualitzant les fotografies de la víctima així com una
imatge del despatx, on es podia veure al Capdevila treballant a la seva taula amb un
altre home. Es va fixar en el fons, on s‟hi veia la vitrina plena d‟objectes, la mateixa que
ara romania mig buida. L‟inspector va pensar que si ampliava la fotografia es podria
saber el que hi havia exactament abans del robatori, i potser alguna pista els donaria.
La foto tenia una dedicatòria, en anglès: “For my friend and colleague Màrius, my best
wishes ”, i una signatura: Thomas Hobsbawm.
La va imprimir i se la va quedar mirant detingudament. Als pocs segons va decidir
apropiar-se de la fotocopiadora que hi havia al despatx i començar a ampliar-la. Després
d‟unes quantes còpies, no massa reeixides per cert, van sortir-ne una sèrie d‟imatges
dels objectes que hi havia hagut dins la vitrina i ara havien desaparegut...

8.

Amb el que sabeu i una mica més d’informació intenteu ajudar l’inspector
Corella a identificar els set objectes que hi havia a la vitrina. Caldrà esbrinar
l’etapa (Paleolític, Neolític o Edat dels Metalls), el tipus de material, la seva
utilitat..., etc. Feu-ne una fitxa el més completa possible. A continuació us
mostrem els objectes...

Objecte 1

Objecte 2
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Objecte 3

Objecte 4

Objecte 5

Objecte 6

Objecte 7
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Els nostres avantpassats primats, que van sorgir fa més de 70 milions d‟anys enrere, van
desenvolupar característiques que van permetre la seva evolució fins a l'home actual. El
seu cervell era molt més gran que el d'altres mamífers, les seves extremitats posteriors
es van anar adaptant al desplaçament mentre que les anteriors es van especialitzar en la
manipulació d'objectes.
Fa uns 40 milions d'anys van aparèixer uns primats semblants a l'home, el subordre dels
antropoides que, posteriorment, es van bifurcar originant la gran varietat de simis i la
superfamília dels hominoides. Dels hominoides, milions d'anys després, en va sorgir la
família dels pòngids (ximpanzé, goril·la, orangutan i gibó) i la família del homínids
(australopitecs i homo), que va portar cap als humans moderns.

9.

Localiza en un mapamundi los orígenes del hombre y la expansión de la
población humana. Calca el mapa y haz un breve comentario escrito.

Com hem de fer un mapa?
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10.

Fes un mapa del continent africà que inclogui els següents elements
geogràfics: mar Mediterrani, oceà Atlàntic, oceà Índic, Desert del Sàhara,
desert de Kalahari, desert de Namíbia, monts Drakensberg, Llac Victòria,
Llac Tanganyika, llac Txad, cubeta del Congo, riu Nil, riu Zambesi, riu
Congo, riu Níger, riu Senegal, serralada Tibesti, serralada Atles, golf de
Guinea, riu Orange, illa de Madagascar, mar Roig, cap Verd, estret de
Gibraltar i cap de Bona Esperança.

Com hem de fer un esquema?

11.

Quina és la distribució climàtica d’Àfrica? Després situa en un mapa d’Àfrica
fotografies dels principals espais de vegetació, relacionant-los amb les
zones climàtiques.
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12.

Ajuda a l’inspector i esbrina si hi ha cap objecte que hagi pogut fer servir
l’assassí del doctor Capdevila per acabar amb la seva vida? Com ho saps?
Quina funció original creus tu que tenia l’objecte en qüestió? Com el van
fabricar?

13.

Realitza un text en el què expliquis el dia a dia d’un grup prehistòric del
Paleolític.

14.

En Corella està al sofà de casa seva mirant les notícies a la

televisió.

Prepareu una breu presentació a mode de Telenotícies comentant la notícia
de l’assassinat del professor Capdevila. Presentació.

-

Com va, Corella? – la veu del Guzmán el va obligar a alçar el cap i mirar-lo amb
l‟esperança que portés bones notícies-.

El subinspector també esperava endevinar si la investigació avançava, tot i que, com
sempre, l‟inspector duia les ulleres fosques posades, per la qual cosa el seu company no
va poder esbrinar què deien els seus ulls.
El subinspector es va fer pregar una mica...
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-

Mira què he trobat d‟interessant...

I en Corella es va alçar de la cadira per posar-se al seu costat. L‟inspector li passava
més d‟un pam, tot i que era força més prim que en Guzmán, a qui potser li faltaven unes
quantes hores de gimnàs...
En Guzmán va treure de dins una carpeta un parell de retalls de notícies de diaris, les
quals havia trobat en un calaix del despatx del Capdevila, i les va mostrar durant
dècimes de segon, el temps que va trigar en Corella a prendre-li de les mans per
començar a llegir-les amb veritable fruïció...
Sabies que…

...l‟esperança de vida mitjana al Paleolític estava al voltant dels 30
anys?

Els primers homínids actuals presenten característiques físiques que són el resultat
del procés evolutiu (desenvolupat per Charles Darwin) anomenat hominització.
Aquestes característiques són bàsicament:

 El bipedisme, és a dir, la posició normal per estar-se dret o desplaçarse sobre les extremitats inferiors.
 El gran desenvolupament del cervell.
 El desenvolupament de la mà, que permet la manipulació d‟objectes.
Al llarg de la seva evolució van donar lloc a diferents espècies d‟humans,
com el cas dels Australopitecs, l„Homo habilis, l’Homo erectus, l’Home
de Neandertal i l‟Home sapiens.
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DIARI ENDAVANT

Barcelona, 07 de novembre de 2014

Troben un homínid de 4,5 milions d’anys
a les Coves del Toll

Clara Roig
Moià

L‟eminent paleoprimatòleg Màrius Capdevila acaba de revelar que el passat mes de setembre va
fer una fantàstica troballa a les Coves del Toll.
El doctor Capdevila ha confirmat que feia temps havia iniciat una nova galeria, la del nord, fins
ara inexplorada per la dificultat geològica que comportava aquesta zona, i que després de mesos
de col·laboració amb el professor T. Hobsbawm de la Universitat de Cambridge s‟ha pogut datar
les restes de l‟homínid en uns 4,5 milions d‟anys.
L‟espectacular troballa es tracta de restes d‟una mandíbula i d‟un crani dels quals aquest mes es
publicaran tots els detalls a la prestigiosa revista Science.
El descobriment d‟aquests fòssils ha reobert el vell debat sobre la classificació de les espècies
del gènere Homo, al qual pertanyem.
Fins avui dia les restes d‟homínids més antigues fora d‟Àfrica s‟havien trobat a Indonèsia (de 1,7
milions d‟anys d‟antiguitat), mentre que a Europa les restes més antigues d‟homínids eren les de
“La Sima del Elefante” d‟Atapuerca, amb una antiguitat d‟1,3 milions d‟anys.

Clara Roig
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Les Coves del Toll

DIARI ENDAVANT

Barcelona, 16 de desembre de 2014

Important trifulga a l’Institut Català d’Antropologia

Blai Fuster
Barcelona

L‟eminent paleoprimatòleg Màrius Capdevila va ser agredit el passat cap de setmana per un
assistent a la presentació del seu nou descobriment, l‟Homo Capdevilensis.
Tot va començar quan Capdevila va projectar les primeres imatges de les restes de l‟homínid al
públic, moment en el qual un home es va alçar de la seva cadira i va començar a cridar en
anglès: “Thief, you‟re nothing but a thief! I discovered the route and the human remains
evidence!”. En acabar de dir això li va llençar una sabata que va passar per damunt el cap del
professor. No va haver-hi més conseqüències que el lògic ensurt per tan lamentable fet.
Poc després una part del públic, entre senyals de reprovació, va aconseguir conduir l‟agressor
fins a la sortida. Passats uns minuts la presentació va poder continuar amb absoluta normalitat.
La conferència va concloure enmig d‟una gran ovació i la satisfacció general per tan insigne
descobriment.
Preguntat el doctor Capdevila per l‟ocorregut va contestar: “Aquesta professió és plena
d‟enveges. I no, no penso denunciar al meu col·lega, segur que tenia un mal dia, i l‟acabarà pitjor
perquè haurà de tornar a casa amb només una sabata”, va dir entre riotes dels qui
l‟acompanyaven.

Blai Fuster

Seu de l‟Institut Català d‟Antropologia
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Els diaris ordenen el seu contingut en seccions per facilitar al lector la recerca
d‟informació. Habitualment les informacions referents a descobriments arqueològics o
notícies històriques les trobarem a la secció de cultura.

15.

Si lo necesitas vuelve a leer las noticias del Periódico (ficticias) que acaba
de leer Corella y que te hemos presentado anteriormente. Haz un breve
resumen de cada una de ellas.

Qüestions sobre els articles del

DIARI ENDAVANT

7 de novembre

16.

Investigueu què és el jaciment d’Atapuerca i què ha suposat per l’estudi de
l’evolució humana l’homo antecessor. Qui són Eudald Carbonell i Juan Luis
Arsuaga?
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17.

Què són les coves del Toll? En coneixes alguna altra de cova prehistòrica?

16 de desembre

18.

Quin idioma s’utilitza per identificar els homínids i els noms científics en
general com és el cas de l’Homo Capdavilensis”? Per què?

Sabies que…

...l‟home de Neanderthal rep el nom de “neander”, la vall
alemanya on va ser descobert, i “thal”, vall en alemany antic. El
seu descobriment és considerat l‟inici de la paleontologia, ja que
era la primera vegada que es trobava una espècie d‟homínid
pre-humà.
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CAPÍTOL III

Barcelona. Seu dels Mossos d’Esquadra. Comissaria d’Horta-Guinardó. 12:30h.

Després de repassar les fotografies en Corella va començar a rumiar i lligar caps. Hi
havia una lleugera possibilitat que aquest Thomas Hobsbawm tingués alguna relació
amb el succeït ja que sortia en la fotografia del despatx, en la primera notícia del diari i
era molt possible que fos el misteriós home que havia esbroncat en Capdevila en la
presentació a la seu de l‟Institut d‟Estudis Antropològics de Barcelona.
L‟inspector va pitjar el botó verd del seu telèfon...
-

Sí, digui...- va contestar sol·lícita la Mireia.

-

Posi‟m en contacte amb el Departament d‟Antropologia de la Universitat de
Cambridge, amb el doctor Thomas Hobsbawm, si us plau.

-

Molt bé, ara mateix...

Després d‟uns minuts la Mireia va aconseguir el telèfon de la Universitat de Cambridge,
on hi havia el departament d‟antropologia del qual era cap el professor Hobsbawm.
-

+44 (0) 1223334465 – va anar llegint la noia en veu alta mentre marcava el
número.
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Londres. Universitat de Cambridge. 13 h.
Sona el telèfon a la centraleta de la Universitat de Cambridge.
-

University of Cambridge, good afternoon, how can I help you?

-

Hello, good afternoon. I‟m calling from Barcelona, from the Police Headquarters.
I‟d Like to speak to the head of the “Division of Biological Anthropology”, please,
Doctor Thomas Hobsbawm

-

I‟ll put you through...

-

Thank you.

-

Yes? Hello?. – va dir una profunda veu amb un lleuger accent irlandès.

-

Can I speak to Doctor Thomas Hobsbawm, please?

-

Speaking –va contestar.

-

I‟m calling from the Barcelona Police. Inspector Corella would like to speak to you.
Hold on, please.

-

Sure, fine... – va balbucejar el professor.

-

Doctor Hobsbawm ?

-

Speaking. How can I help you, Inspector?

-

I understand you knew Dr. Capdevila, is that right?

-

Certainly. – i va fer una breu pausa- We are colleagues and friends, indeed.
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Well, I‟m very sorry to inform you that this very morning the Doctor‟s lifeless body

-

has been found, at his home.
-

Goodness gracious! - va deixar anar compungit.

-

Yes, it‟s a big loss. He‟s been murdered...

-

Dear God! – va tornar a exclamar desconsolat.

-

If I can have a bit of your time I‟d like to ask you some questions about Dr.
Capdevila and what he was researching at the moment.

-

I‟m at your disposal, Inspector... – va contestar amb la veu entretallada.

-

Well, let‟s see... – i en Corella va començar a fer-li tot de preguntes mentre a la
pantalla de l‟ordinador anava rebent correus d‟en Badia i el Guzmán sobre la
investigació...
Sabies que…

... les dents dels homes prehistòrics eren molt més dures?
I també el

doble de grans que les de l‟home actual a

causa dels hàbits alimentaris (sobretot perquè havien de
menjar carn crua).

19.

Now do a summary of the conversation which you have read and explain it
to another classmate. (4-5 lines).
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Sr. MÀRIUS CAPDEVILA FONTCUBERTA
Va morir el dia 15 de març de 2013 a l’edat de 47
anys. Els seus familiars, amics, companys
d’Universitat, de l’Institut Paleontològic de Sabadell i
coneguts us agraeixen els vostres precs per l’ànima
d’en Màrius.
DEP al costat de l’Altíssim

16 de març 2015
Barcelona. Església de Sant Joan d’Horta. 9:30 h.
L‟enterrament del doctor Màrius Capdevila va ser molt emotiu. L‟ofici es va celebrar a
l‟Església de Sant Joan d‟Horta, a Barcelona. El matí s‟havia alçat mig ennuvolat i els
dèbils rajos de sol quasi no gosaven travessar les vidrieres de l‟església.
En Corella i en Guzmán també hi van anar. Van romandre tota l‟estona observant els
assistents i mirant els mòbils què no paraven de rebre missatges sobre la investigació.
Mitja hora després de l‟inici de l‟ofici religiós es van llegir un parell de lectures de familiars
i amics. Immediatament va començar a sonar “L‟Ave Maria” de Franz Schubert, interpretada per Maria Callas, segons va poder reconèixer l‟inspector, un enamorat de la música
clàssica. La melodia va anar seguint fins que el fèretre es va allunyar de l‟altar i va
travessar la nau principal de l‟església per anar a trobar-se amb la llum de l‟exterior...

Música clàssica és un terme que té un ampli i divers sentit. Normalment el terme fa
referència a la música produïda o arrelada a les tradicions occidentals, en l'àmbit de la
música religiosa i secular, i que abasta un ampli període que va, aproximadament, des
del segle IX fins a l'actualitat.

29

Projecte Som-hi tots!

20.

Escolta l’Ave Maria de Franz Schubert, del què sovint també en gaudeix en
Corella, clicant la icona que tens a dalt.
Ara busca informació d’aquest compositor i de qui interpreta la peça
musical, Maria Callas. Què és un Ave Maria?

21.

Com creus tu que devien ser les primeres expressions musicals?
Sabies que…

...l‟instrument musical més antic trobat fins el moment, és una
flauta feta amb os de fèmur d‟ós foradat? Té 45.000 anys!

En totes les societats primitives hi ha rituals d‟iniciació a la vida adulta, així l‟arribada a
aquest estadi està assenyalat pel ritual, i un d‟ells és el d‟anar al bosc i caçar un animal i
així demostrar que un ja forma part amb tots els drets de la comunitat.
L‟antropòleg Leroi-Gourhai té la teoria que les coves dels caçadors paleolítics eren
santuaris apartats dels campaments on se celebraven ritus del pas de l‟adolescència a la
vida adulta i en la què els animals pintats degueren respondre a un patró, en el que els
èquids i bòvids representaven el masculí i el femení, és a dir, els dos principis oposats
que donen vida a l‟Univers.
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22.

Realitza un text en el què expliquis el dia a dia d’un grup prehistòric del
Neolític.

Només una desena de familiars, mitja dotzena d‟amics i companys de Facultat i l‟equip
de treball de l‟Institut de Paleontologia van acompanyar el fèretre fins el cementiri
d‟Horta.
Allà, només arribar, i per sorpresa d‟en Corella, van poder reconèixer, gràcies a la fotografia
del despatx, al professor Thomas Hobsbawm, el qual estava palplantat a la porta d‟entrada
del cementiri.
-

Hello Dr. Hobsbawm – va dirigir-se el Corella al professor-. I‟m Inspector Corella,
remember? We spoke on the phone.

-

Ah!, hello Inspector. – i li va allargar la mà per fer una encaixada.

Al natural el professor semblava encara més vermell de cara i corpulent que en la
fotografia.
-

You‟ve made it in time, haven‟t you? What time did your flight arrive, Dr.
Hobsbawm?

-

We landed in El Prat airport around 8 am. I‟ve come straight to the cemetery. I
couldn‟t miss it...

-

I perfectly understand... – va dir l‟inspector mentre observava com extreien del
nínxol familiar les restes d‟algun altre difunt per encabir-hi la caixa amb el
Capdevila.
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-

Have you found anything out yet, Inspector?

-

No, no, not yet. We‟re making slow progress... – i va fer una ganyota de
resignació.

-

Sure, sure...

-

But we‟ll solve the case, I haven‟t the slightest doubt.

-

I‟m sure you will – va reblar el professor.

-

Guzmán, vine! – va ordenar l‟inspector.

-

Sí, inspector?- va preguntar el subinspector intrigat.

-

Comprova els vols procedents de Londres d‟avui- li va dir a cau d‟orella-,
m‟ensumo alguna cosa estranya..

-

Ara mateix. – i es va apartar uns metres per consultar el mòbil.

Al cementiri tothom va intentar que els últims moments fossin el més ràpids possibles i el
menys dolorosos, fins que es van començar a acomiadar.
-

Guzmán, segueix al Hobsbawm. Vull que em tinguis informat puntualment!, ja et
trucaré.

El subinspector va fer un senyal afirmatiu amb el cap, va girar la clau de contacte de la
moto i va seguir el taxi on acabava de pujar el doctor.
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CAPÍTOL IV

El Prat de Llobregat. Aeroport de Barcelona- El Prat. 12:45 h.
A la Terminal 1 de l‟aeroport en Guzmán va enviar a l‟inspector un missatge amb el llistat
dels vols procedents de Londres que havien aterrat aquell mateix matí. I ara n‟esperava
ordres, una trucada que no hi havia manera que arribés.
Per megafonia es va avisar que els passatgers del vol BAW0473 de la Companyia
British Airlines amb destinació a Londres-Heathrow podien començar a embarcar per la
porta 12.

23.

En quins idiomes s’anuncia un vol d’Air France pels altaveus de l’aeroport
de Barcelona? Escriu el que diuen en cada un dels idiomes. És el vol que
espera l’inspector Guzmán?

Al professor se‟l veia intranquil, però més ho estava en Guzmán que veia passar el
temps inexorablement amagat darrere una columna sense rebre cap ordre.
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En Hobsbawm tenia al davant només tres persones a punt d‟ensenyar el passatge i
embarcar...., dues..., una...
-

Corella, el Hobsbawm està embarcant...! – va trucar desesperat el subinspector.

-

Estic venint. No sé què caram li passava al mòbil que no et podia trucar! Guzmán,
no el deixis pujar a l‟avió!

-

Merda!, ja ho està fent! – i va començar a córrer en direcció a la porta
d‟embarcament.

Quan hi va arribar va ensenyar la credencial de policia a les hostesses perquè el
deixessin passar. Tothom havia marxat, així que va seguir corrent abans no fos massa
tard. Finalment, després de treure el fetge per la boca en una desesperada cursa per la
pista de vol, va aconseguir arribar a l‟avió, just a temps!
Va entrar-hi amb la respiració força agitada, va encarar el passadís mentre avançava
amb passa ferma fins trobar al professor que just en aquell moment s‟acabava
d‟asseure.
-

Dr. Hobsbawm?

-

Yes, it‟s me. – va alçar la vista per identificar qui el demanava.

-

I‟m the deputy Inspector Guzmán, you‟ll have to come with me, please... –li va
ordenar mentre li ensenyava les credencials.

La resta de passatgers van estar observant el que passava amb gran sorpresa, mentre
seguien els esdeveniments amb la mirada i algun que altre xiuxiueig, mormolejos que no
van aturar-se ni quan es van allunyar passadís enllà i van començar a baixar les escales
de l‟avió.
En arribar a la terminal els esperava en Corella amb un parell de Mossos.
-

Is there a problem, Inspector? – li va dir el professor amb un indignat to de veu.

-

You‟re under arrest for the murder of Dr. Màrius Capdevila, mister Hobsbawm.
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-

I beg your pardon?! – va alçar la veu sorprès.

-

Don‟t make this harder than necessary, let‟s go to the Police station, please – li va
tornar a repetir en Corella mentre en Guzmán l‟emmanillava.

Sabies que…

...els neandertals incloïen en la seva alimentació una gran
varietat de plantes? I que també coneixien una part important
de les que tenien propietats curatives, com la camamilla pel
mal de panxa?
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Barcelona. Seu dels Mossos d’Esquadra. Comissaria d’Horta-Guinardó. 12:15 h.

En Hobsbawm no va tenir cap més remei que acceptar el pes de les proves que li van
anar presentant una darrera l‟altra al llarg d‟aquell atrafegat matí.
En Guzmán havia pogut localitzar la maleta del professor, tot i estar embarcada dins les
bodegues de l‟avió. Allà hi havia la Venus sostreta de la vitrina però no els altres
objectes robats. També hi havia les restes d‟un crani i d‟una mandíbula que, a l‟espera
de l‟anàlisi forense pertinent, serien les trobades a la Cova del Toll, així com les restes
d‟una falange i d‟uns queixals d‟homínid que el professor Capdevila estava acabant
d‟estudiar per presentar en pocs dies a la llum pública.
En Badia també va localitzar al fons de la maleta un instrument bifacial de pedra que
estava en procés anàlisi i que molt probablement tindria empremtes del doctor
Hobsbawm i restes de sang de la víctima. Amb gairebé tota seguretat era l‟arma
homicida.

24.

¿Qué objeto identificado por la policía es el arma homicida?
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Com ja deus saber tu la mitologia romana representa el conjunt de déus i creences de
procedència diversa que conformaven el pensament religiós de l‟Antiga Roma. I Venus
és una deessa romana principalment associada amb l‟amor i la bellesa equivalent,
encara que no completament, a la bella grega Afrodita.

25.

Què és una Venus prehistòrica? Quines coneixes tu? N’hi ha alguna de molt
famosa? Busca’n informació d’alguna identifica-la amb una imatge, després
fes-ne una petita ressenya.

26.

Com és i quines característiques té la Venus de Gavà? Tenies coneixement
de la seva existència? Per què és tan important? I les mines de Gavà, què
són?

27.

¿Qué representan las Venus prehistóricas? ¿Por qué piensas que tienen
este nombre?
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-

Corella!,- va alçar la veu en Guzmán- telèfon... -i li va allargar l‟aparell.

Després d‟uns segons de parlar-hi va penjar.
-

Era un antiquari del Barri Gòtic. Sembla ser que el Hobsbawm li va intentar vendre
la resta de les peces que havia robat de la casa del Capdevila. Li he dit que passi
per comissaria per poder identificar-les..

-

Perfecte, ja estem lligant caps... – va dir en Guzmán-. Però no acabo d‟entendre
una cosa, si vas parlar amb el Hobsbawm i era a Londres és materialment
impossible que estigués a Barcelona el dia del crim, no?

-

No, hi havia arribat feia poques hores..., però jo tenia la mosca darrera l‟orella, a
més hi havia el misteriós personatge que havia tirat la sabata al Capdevila el dia
de la presentació del seu descobriment..., així que vaig comprovar on era el dia
de la presentació del Corella a l‟Institut Català d‟Antropologia i..., bingo! Havia
arribat a Barcelona un parell de dies abans...
La gran errada va ser presentar-se a l‟enterrament. Em va estranyar tanta
celeritat, i que pogués aconseguir un vol tan ràpid, per això et vaig demanar que
comprovessis les arribades de vols procedents de Londres. Després de saber que
no havia aterrat a l‟hora que havia dit el professor cap avió provinent de Londres i
que per tant ocultava alguna cosa, vaig esbrinar quan havia arribat a El Prat. La
posterior comprovació em va portar a descobrir que el dia de l‟assassinat era a
Barcelona, allotjat a l‟Hotel Ars, estança que em van confirmar des del mateix
hotel.

-

I el mòbil de l‟assassinat quin va ser? – va insistir en Guzmán.

-

Ell m‟ha confessat, de camí cap a la comissaria, que no ho entendríem, que no
sabíem la tensió que suposava ser el Cap de Departament d‟una Universitat tan
prestigiosa com la de Cambridge.
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S‟havia d‟estar contínuament a dalt de tot, i que les troballes d‟en Capdevila
suposaven un reconeixement entre els col·legues i el món científic internacional
d‟un incalculable valor per a qualsevol carrera.
Fins i tot tenia preparada una cova, al nord de Glasgow, de la suposada troballa
amb les restes que havia robat al Capdevila. Era una oportunitat única que no
podia deixar passar de cap de les maneres...
-

I per què es va arriscar tant doncs, venint a l‟enterrament? – va preguntar en
Guzmán.

-

Vés a saber què passa per la ment d‟un assassí. Sovint no poden reprimir actuar
de maneres poc racionals o arriscades, i aquí és on entrem nosaltres, en
aquestes petites escletxes que van deixant en forma de pistes... Mira, ara el
porten.

-

Gràcies, oficial – li va dir al mosso que duia a l‟acusat-. I told you it was just a
matter of time, Dr. Hobsbawm.

-

You don‟t know how hard it is to make it to the top... – es va lamentar el detingut.

-

No, maybe I don‟t..., but I know how easy it is to fall to the bottom... –li va replicar
en Corella tocant-se una mica les ulleres de sol...

28.

Fes un breu resum del relat que acabes de llegir. Quins són els personatges
principals?

29.

Qui eren aquests neandertals que han anat sortint en els apartats
d’informació? Quines teories hi ha sobre la seva desaparició?
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Després del Neolític vindrà el període de l‟Edat dels Metalls, el qual va començar abans
del V mil·lenni a. C. El que marca el començament d‟aquesta etapa és el descobriment
de la metal·lúrgia del coure, bronze i el ferro.
Eren societats urbanes amb diferències socials més evidents que en l‟etapa anterior.
Fabricaven les seves eines amb coure, més endavant amb bronze, una mescla de coure
i estany i el ferro, un material molt més abundant a la natura i també molt més dur i
resistent.
Fabricaven falçs, aixades, llances, espases, agulles..., i les utilitzaven per a la cacera, la
pesca, la ramaderia, l‟agricultura i també per defensar-se dels enemics.
Per poder modelar els metalls els fonien a temperatures molt elevades i els donaven la
forma desitjada amb un motllo de pedra.
Els seus invents més importants van ser la invenció de la roda i la vela.
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I per anar acabant un parell de problemes de lògica

30.

In our easiest logic enigma, four Neanderthal youths have to perform the
initiation ritual that allows them to advance from childhood to adulthood.
They have to complete a task which consists in hunting an animal and
taking it to the cave where the rest of the group is waiting.
After walking for half an hour, a huge cave bear turns up.
All of the youths get very scared and run away to take refuge in a big tree
which they climb one after another.
Calculate the order in which each one of them accesses the tree if C has
arrived immediately after B, and D has arrived between A and C.

A

B

C
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Gràcies a les noves tecnologies, els arqueòlegs i els historiadors poden analitzar i
representar monuments històrics d‟aquesta època, com és el cas del megalitisme, que
és un fenomen constructiu caracteritzat per la utilització de grans blocs de pedra amb
finalitat funerària, de culte o de ritus.
Aquest és el cas de Stonehenge, el famós cercle de pedres provinent del Neolític situat
al sud d‟Anglaterra.
Stonehenge està format per grans blocs de pedra metamòrfica (megàlits), distribuïts en
quatre circumferències concèntriques. Tot el conjunt està rodejat per una fosa circular
que mesura 104 m. de diàmetre.
En part era un complex gran, que incloïa cercles de pedra i fusta i avingudes
cerimonials. No se sap del tot la finalitat que va tenir la construcció, però se suposa que
s‟utilitzava com a temple religiós, monument funerari o observatori astronòmic que servia
per predir les estacions de l‟any.
Al solstici d‟estiu, el Sol sortia just travessant l‟eix de la construcció el que fa suposar que
els constructors tenien coneixements astronòmics. El mateix dia, el Sol s‟ocultava
travessant l‟eix del Woodhenge, on s‟han trobat multitud d‟ossos d‟animals i objectes que
evidencien que se celebraven grans festes, probablement cap al tard.
S‟han localitzat 300 enterraments de restes humanes prèviament cremades, datades
entre l‟any 3.030 i 2340 a J. C., les quals se suposa que van ser persones escollides i no
pas enterraments generalitzats.
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31.

I ara ve el segon enigma, aquest una mica més complex, per això el fareu en
petits grups.
Els arqueòlegs han suposat que en aquest temple que teniu a sota les
primeres pedres de color verd les van posar els adoradors de la Lluna.
Després els adoradors del Sol van posar set pedres roses i una verda. A
continuació, els adoradors del vent van col·locar sis pedres blaves i dues de
roses. Finalment, una tribu desconeguda va posar les dues darreres pedres.
Observeu bé el dibuix, si trobeu l’ordre en què es van posar les pedres,
sabreu quines són les dues darreres.

32.

Haced una presentación comentada con diapositivas sobre el megalitismo.
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I abans d’arribar a l’últim exercici fixa’t en l’esquema que tens a sota. He

33.

indicat les principals característiques del primer període. En primer lloc
omple’l, després posa’l en comú amb el grup. A continuació desenvolupa
els altres dos, omple’ls i posa´ls en comú amb el grup abans de deixar-los
com a definitius.

LA PREHISTÒRIA
té tres etapes

Paleolític

habitaven

Edat dels
metalls

Neolític

s’alimentaven van descobrir/inventar

el seu art era

?
caça

foc

?

?

pintures
murals

Venus
?

va permetre
com ho feien què aprofitaven
?

?

?
zones
?

tècniques/ interpretacions
materials
?
?
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34.

Comentad oralmente al resto de la clase la noticia, en el idioma original del
artículo, que os presentamos a continuación (páginas 47 i 48). Entregad un
resumen al profesor.

35.

Prepareu en grup i presenteu a la resta de la classe el tema de l’`Època dels
Metalls”. (aprox. 5 minuts).

36.

Respon les qüestions que et vas plantejar al principi de tot, en la pregunta
núm. 1.

Et presento un power point força
interessant, ja veuràs...
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37.

Mireu el power point “L’origen de la Terra i la vida. L’evolució humana.” I
preneu quatre apunts (al final de la visualització) sobre el què heu vist.

38.

Feu un petit debat sobre el power point que acabeu de veure.

39.

Feu una sortida a l’Abric Romaní de la localitat de Capellades. Realitzeu-ne
un reportatge, ja sigui fotogràfic, gravació, etc., i presenteu-lo a la resta de
companys/es. Petita exposició fotogràfica.

40.

Preparem el portafolis.

Tens algun dubte?

41.

Comentem què estem aprenent i analitzem com va l’aprenentatge.

42.

Parlem sobre l’exposició. “Viatgem a través del temps: l’aventura de la
Prehistòria”.

46

Projecte Som-hi tots!

TRIBUNA D’ARTICLES PERIODÍSTICS

¿Se refugiaron los
regiones polares?

neandertales

en las

Unos arqueólogos descubren en el norte de los Urales centenares de herramientas de piedra de hace unos 33.000 años pero
de factura más antigua aún

A.R. Madrid 13 MAY 2011 - 14:18 CET
En los Urales polares, en la parte occidental de la cordillera, se han descubierto varios centenares
de herramientas de piedra de la factura asociada normalmente a los neandertales, pero
relativamente recientes: entre 31.000 y 34.000 años de antigüedad, según las dataciones
realizadas. El hallazgo apunta hacia una importante novedad de la historia relativamente reciente
del Homo sapiens en Europa: tal vez los neandertales, antes de su definitiva extinción, se
refugiaron no sólo en el Sur del continente, sino que también pudieron retirarse hacia el Norte,
hacia el círculo polar. Estas herramientas halladas en el yacimiento de Byzovaya están asociadas
al procesado de mamuts cazados. Las altas latitudes, y esa región de los Urales en concreto,
pudieron ser, "el último refugio septentrional de los neadertales", concluyen Ludovid Slimak y sus
colegas en la revista Science.
Como no han aparecido en Byzovaya fósiles humanos junto a las herramientas de piedra, es difícil
adjudicar con seguridad la autoría, porque pudieron ser los neandertales mismos, pero también
pudo ser la especie humana actual la que las realizó aplicando el estilo normalmente asociado a los
primeros.
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"Durante más de 150.000 años, los neandertales tuvieron los exuberantes bosques europeos para
ellos solos, hasta que, a partir de hace unos 40.000 años, los humanos modernos [nuestra especie
actual] barrieron desde África y Oriente Próximo, extendiéndose rápidamente de Este a Oeste",
resume Michael Balter en Science, en un comentario sobre el hallazgo. "Muy pronto, según las
evidencias arqueológicas, los neandertales fueron replegándose hacia refugios en el sur de Europa,
como España y Portugal, hasta que se extinguieron". En Zafarraya (Málaga) se han encontrado
fósiles de neandertal de hace entre 30.000 y 27.000 años, considerados de los más recientes de esa
especie desaparecida de Homo sapiens.
Puede que también se retiraran hacia el Norte. Desde luego los neandertales, con su constitución
robusta, estaban bien preparados para sobrevivir en los rigores polares (Byzovaya está a 65 grados
de latitud Norte). Slimak (Universidad de Toulouse y CNRS, Francia) y el resto de su equipo, tras
descubrir y analizar 313 herramientas de piedra y unos 4.000 huesos (la mayoría de mamut)
concluyen que son de estilo musteriense, siempre asociado a los neandertales. Pero Balter presenta
también opiniones de otros especialistas recordando que hay pruebas arqueológicas de que la
especie humana actual, la que sustituyó a los neandertales en Europa, también fabricaba
herramientas de tipo musteriense y que, por tanto, las piezas del norte de los Urales podían ser de
humanos modernos que siguieron fabricando piezas de piedra al estilo antiguo con tecnología de
los neandertales.
Slimak contraataca argumentando que en Byzovaya no aparecen un tipo específico de
herramientas de piedra, como delgadas hojas de corte, que normalmente se asocian al Homo
sapiens moderno, por lo que se inclina por la autoría neandertal, aunque está de acuerdo en que la
controversia sólo podrá ser zanjada si se descubrieran fósiles humanos en el yacimiento que
indicasen quién fabricó aquellas piezas de piedra.
Que los neandertales desaparecieron y que ocuparon su territorio europeo nuestros antepasados es
un hecho generalmente aceptado entre los paleontólogos, aunque hubo algo de cruce genético,
según han demostrado los estudios comparativos con el genoma del neandertal. Lo que sigue
siendo un misterio es la causa o las causas de esa sustitución tan rápida en la escala de tiempo de
la ha historia de los homínidos.
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Coves i museus a visitar:
Abric Romaní de Capellades.
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà.
Coves Prehistòriques del Toll.
Coves de l’Espluga de Francolí.
Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. (Ribadesella,
Astúries).
Museo de Altamira. (Santillana del Mar, Cantàbria).
Museo de la Evolución (Burgos).
Parque temático Dinópolis. (Teruel).
Coves de Lascaux. (França).

Pel·lícules i documentals:
“A la recerca del foc”. (pel·lícula).
“Ape Man”. Historia de la Evolución Humana. BBC. 10
DVD. (anglès i castellà).
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