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Justificació
L’home de neandertal ha estat, amb molta diferència, 
l’espècie d’homínids més “mediàtica”. Les noticies 
sobre les seves troballes, la importància social que 
generen són clarament superiors a totes les altres.

Sens dubte hi té a veure l’antigor de la seva 
descoberta, ara fa més de 150 anys. Pocs anys 
després Darwin publicava “L’origen de les espècies”. 
El trencament dels esquemes antics sobre el nostre 
origen com espècie, els trets “primitius” que oferia 
el crani descobert, la imaginació de l’època.... va 
fer còrrer un estereotip d’home retrasat, estúpid, 
malformat; que la ciència ha anat desmuntant 
descoberta rera descoberta.

Darrerament, les noves investigacions, amb 
l’aplicació de tècniques de recerca innovadores com 
ara els anàlisis d’ADN, han fet reconsiderar tot un 
seguit d’aspectes sobre la relació d’homo neandertal 
amb nosaltres, sobre la coincidència en el temps i 
en l’espai i sobre les possibilitats de permanència 
d’aspectes neandertals avui en dia en el nostre 
historial genètic.

Aquesta exposició pretén fer una presentació 
de la recerca sobre neandertal a Catalunya, tot 
presentant-ne esl diferents jaciments arqueològics, 
les característiques físiques i culturals així com el 
resultat dels darrers descobriments a nivell mundial.

Organitza

Universitat de Barcelona

Grup de Recerca del Quaternari-SERP

Grup de Recerca DIDPATRI

Amb la col·laboració de

Institut d’Estudis Ilerdencs

Ajuntament de Sitges

Museu d’Arquelogia de Catalunya

Amb el suport de

Hewlett Packard

Molècula. Xarxa de Professionals en Museografia

L’exposició és gratuïta, caldrà, però, abonar les despeses de transport i 
de muntatge, valorades en uns 1.500 Euros.

La durada màxima del muntatge és de 6 setmanes.

L’exposició pot disposar de tallers didàctics per escoles, així com d’una 
conferència inaugural.

Contacte

Molècula. Xarxa de Professionals en Museografia
eduardborrellg@gmail.com.
Tel: 936 722 817

neandertal
exposició itinerant

a Catalunya Característiques
L’exposició disposa d’un audiovisual, de 12 minuts de 
durada, basat en un viatge pels principals jaciments 
i amb entrevistes als investigadors més destacats de 
casa nostra.

La gràfica està articulada mitjançant 21 lones 
backlight tensades (1850 x 920), muntades en 
mòduls (caixes de llum) de fusta. 

Hi ha una gràfica d’ampliació basada en senyalètica 
de codis QR en format video, disponible per 
dispositius mòbils 3G.

La configuració dels mòduls (1850 x 1850 x 390), de 
caràcter independent i autoil·luminats, permet un 
muntatge molt adaptat a sales d’exposició petites o 
poc diàfanes. 

L’audiovisual és projectat en un mòdul 
complementari amb pantalla frontal, amb una 
superficie de 80 polsades en format 16:9. El 
projector, i tot l’equip d’àudio, se situa preferentment 
en la part superior d’un dels mòduls.

L’exposició és de rèpliques (un crani de neandertal, 
indústria i una llança), si bé hi ha la possibilitat de 
demanar a l’ajuntament de Sitges els fòssils originals 
(fauna i fòssils de la mandíbula). L’ajuntament 
receptor haurà d’articular l’assegurança i la petició 
amb dos mesos d’antelació.


