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DEJUANLUIS
ARSUAGA
Elcodirectord’Atapuercaésundelspaleoantropòlegsméseminentsdel
món.Els seusdescobrimentshanrevolucionat lavisió clàssicade la teoriade
l’evolucióhumanaaEuropa.Li agradadefinir-se coma ‘professor’

El seuparevaser futbolista
professional, PedroMari
Arsuaga,queva jugaralReal
Madridmoltsanys i tambéen

FILLDE
FUTBOLISTA

la seleccióespanyola. I encara
que JuanLuis també jugava
a futbol, asseguraqueel seu
paremainoel vaanimargaire

a continuar. “Moltsdiuen
quecanviarien totelquehan
aconseguitper jugar tansols
unminutal CampNouoal

SantiagoBernabeu.Doncs jo
no,nocanviariaAtapuercani
per totes les copesd’Europa”,
assegura.
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“Si vols saberquèés la prehistòria, vés-te’n aun
bosc. Perquè laprehistòria és això, la vida a lanatu-
ralesa. Potsernoveuràs bisonsperò trobaràs cabi-
rols, cérvols, guineus. I si pares l’orella, escoltaràs
ocells, el vent enels arbres, el que era el paisatge
sonordels nostres avantpassats, la sevamúsica,”
afirmaJuanLuisArsuaga, codirectordels jaci-
mentsd’Atapuerca i totauna referènciamundial en
paleontropologia.

A aquest bascnascut el 1954aMadrid (el seupare,
PedroMariArsuaga jugava enelReialMadrid), el 7
de juliol del 1992 li va canviar la vida.Va ser aquell
dia quanva realitzaruna troballa que convertiria
aquell jaciment enundelsmés importants del
món. Sota terra, enunapetita cavitat anomena-
daSimade losHuesos, enclavada a 13metresde

Els gentils
Denen, hi havia
dos llibresqueel
vanmarcar i que
vandespertar el
seu interèsper la
prehistòria.Unva
serEl llibre de la
selva, queva llegir i
va rellegir diverses

autobusosde línia
per arribar-hi. “Em
cansavamolt!”,
recorda rient. “El
paisatge eramolt
bonic, ambboires, i
el jaciment eramolt
propd’una cova.
Al costat hi haun
enormearcdepedra,
natural, que enbasc es
diuJentilzubi, quevol
dirpontdels gentils. I
gentils és el nomque
esdónaauns éssers
que suposadament
habitavenelmón,
abansquearribessin
els humans”.En la
mitologiabasca, els
humansvanaprendre
d’aquests jentilak,
com,diuArsuaga,
vapassar ambels
neardentals. “Aquell
arc, aquell paisatge,
emvancalar, perquè
emvan fer veure la
feina comaalguna
cosamésqueuna
professió, comuna
cosamés íntima,més
sentimental.”
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ANYAQUE
PORTA
AQUEST
ABILLAMENT
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SENSELA
PROTECCIÓ
NOPODRIA
ENDINSAR-SE
ALACOVA

profunditat a la covaMayorde la serrad’Atapuerca,
vadesenterrardiversos cranis d’Homoheidelber-
gensis, un avantpassat nostrede fauns400.000
anys. I entre aquestes resteshi havia el número5,
batejat comaMiguelón, perMiguel Indurain, que
aquell anyvaguanyar elTourdeFrança i elGiro; té
importànciaperquèes tractadel cranimés complet
quees conserva enel registre fòssilmundial. I tots
elsmuseusdedicats a l’evoluciódelmónn’exhibei-
xenavui diauna rèplica, a excepciódel deBurgos,
elMEH,onesmostra l’original.

Desquevan trobarMiguelón, s’hananat succeint
noves i importantíssimes troballes quehananat
projectant unamicade llumencaraque tambéde
misteri a lahistòria dels llinatgeshumans. I des
d’aleshores, també,Arsuaganoha sortit d’aquesta

vegadesdenoi; i un
altre,A la recercadel
foc.Més tard, aBilbao,
ja d’adolescent, solia
anar aun jacimentde
neardentals al qual
desprésha tornat
d’adult. Eraprop
deBiscaia i havia
d’agafardiversos

cova, a la qual accedeixutilitzant tècniquesd’espe-
leologia. “Queparadoxal!, oi?Ami el que sempre
m’ha agradat és el camp, la naturalesa,mai novaig
pensar queemdedicaria a l’espeleologia coma
científic. Imira’m,he acabat passant-me la vida
encoves, sense sentir el cant dels ocells ni veure
el sol ni els núvols”. I el casc formapart de la seva
indumentària.

“Representa elmeu llocde treball, on tinc lameva
oficina”, fa bromaaquest científic,membrede
l’AcadèmiadeCiènciesdelsEstatsUnits, unhonor
reservat amolt pocs investigadors (només cinc
espanyolshanaconseguit entrar-hi), amésdepre-
miPrínciped’Astúries d’InvestigacióCientífica i
Tècnica i altres guardonsmés. “És fascinant ser allà
a baix i esperopoderbaixarfins als cent anys”.s
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