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El dinosaure més gran i ferotge 
es fa real al Museu Blau

al desert del Sàhara, a Egipte, les pri-
meres restes fòssils d’una antiga i es-
tranya criatura de llargues espines 
i proporcions descomunals. L’es-
quelet es va dipositar i exposar al 
Museu de Baviera, a Alemanya, on 
era molt popular. Però el 1944, amb 
els bombardejos de la Segona Guer-
ra Mundial, va desaparèixer. Només 
van sobreviure les notes de camp del 
científic, dibuixos i fotografies, que 
es poden veure a l’exposició i que 
han sigut bàsiques perquè els ex-
perts que hi han treballat hagin po-
gut fer la reconstrucció. 

Un esforç col·lectiu  
Eren molt pocs els que es recorda-
ven de l’Spinosaurus, fins que el 
2009 un comerciant de fòssils va do-
nar al Museu d’Història Natural de 
Milà un esquelet parcial de dinosau-
re provinent del comerç il·legal i ori-
ginari d’algun indret desconegut del 
Marroc. Els investigadors del museu 
italià van contactar amb un paleon-
tòleg marroquí, Nizar Ibrahim, es-
pecialista en fòssils que recorria les 
col·leccions del món intentant se-
guir les pistes del paleontòleg ale-
many Stromer. Ibrahim va confir-
mar que es tractava d’un Spinosau-
rus, encara més complet que el que 
s’havia perdut durant la guerra, i fins 
i tot va arribar a identificar el mercat 
on es va comprar al Marroc, a Er-
foud. A partir d’aquí va iniciar-se 
una història plena de misteri i casu-
alitats, fins que un equip de cientí-

fics britànics i americans van unir 
forces per trobar a la regió del 
Kem Kem, al sud del Sàhara, res-
tes que confirmen el lloc d’origen 
dels fòssils, i per reconstruir l’es-
quelet amb tot el puzzle de frag-
ments que havien trobat. Després 
de fer moltes tomografies compu-
tades, prendre mesures i analit-
zar les imatges que va deixar Stro-
mer, el 2014 es va donar a conèi-
xer a la revista Science els resul-
tats de la recerca. Els científics 
creuen, doncs, que on ara hi ha el 
desert hi havia un delta on proba-
blement confluïen diferents rius. 
El morro del dinosaure, la mandí-
bula i les dents s’assemblen a les 
dels cocodrils actuals, especial-
ment útils per atrapar peixos. 
També té unes obertures nasals 
petites a la part posterior d’aquest 
morro, que se suposa que utilitza-
va per respirar amb la resta del 
cap submergit.  

L’exposició l’ha dissenyat Na-
tional Geographic, però també in-
clou fragments de Spinosaurus 
provinents d’una col·lecció que va 
donar un particular, el doctor Jo-
sep Antoni Vela, al Museu de Ci-
ències Naturals de Barcelona. Ar-
ran de l’organització de la mostra, 
els paleontòlegs del museu han 
recuperat aquest material per es-
tudiar-lo i, en col·laboració amb el 
Museu de Milà, han pogut consta-
tar que també es tracta de restes 
d’aquest gegant del Cretaci.e

L’‘Spinosaurus’ va viure al Cretaci, pesava 7 tones i feia 15 metres

Els científics han fet un muntatge digital de l’esquelet a partir de les fotos i les peces que s’han trobat,  
i posteriorment han construït la rèplica os per os amb l’ajuda d’una impressora digital. PERE VIRGILI

CIÈNCIA

Uns 15 metres de llarg, gairebé 7 to-
nes de pes i unes mandíbules i unes 
urpes de les quals no s’escapava cap 
presa. Aquesta és la carta de presen-
tació de l’Spinosaurus, el dinosaure 
més gran i ferotge que ha existit mai 
a la Terra, segons els registres tro-
bats fins ara pels paleontòlegs. Des-
banca el Tyranosaurus rex, el prota-
gonista principal de pel·lícules i no-
vel·les sobre el món dels dinosaures, 
ja que el supera en dos metres, però 
la mida no és l’única diferència des-
tacable entre els dos dinosaures. Els 
experts saben que l’anatomia de 
l’Spinosaurus indica que estava per-
fectament adaptat al medi aquàtic i, 
a més, tenia una espectacular cres-
ta dorsal de més de metre i mig, amb 
la qual espantava tant com lligava. 
Així doncs, la fera més ferotge de tots 
els temps és aquest gegant, del qual 
National Geographic ha fet una rè-
plica impressionant i rigorosa a mi-
da real, os a os, amb l’ajuda d’una im-
pressora 3D. El resultat es pot veure 
a l’exposició temporal que allotja el 
Museu Blau de Barcelona. 

La mostra reconstrueix l’anato-
mia, la vida i el medi natural del di-
nosaure, que va viure fa 90 milions 
d’anys al nord d’Àfrica. També la in-
sòlita història al voltant de la seva 
troballa. Un paleontòleg alemany, 
Ernst Stromer, va descobrir el 1912 
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■ La Vall d’Hebron obre el primer 
hospital de dia d’hematologia a l’Estat

L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha obert el 
primer hospital de dia de tot l’Estat dedicat a 
l’hematologia, un nou espai de 400 metres quadrats 
amb capacitat per atendre uns 9.000 pacients a l’any 
per concentrar en un únic lloc les consultes i l’atenció 
dels malalts   –trasplantats o afectats de leucèmia. 

L’objectiu de les noves instal·lacions és millorar la 
qualitat de vida del pacient i estalviar ingressos 
hospitalaris. La seva posada en marxa ha sigut 
possible per la col·laboració de la Fundació Vila Casas.

■ El Govern organitza per primer cop 
colònies per a residents a l’estranger

L’Agència Catalana de Joventut ha organitzat per 
primer cop colònies per a joves catalans que 
resideixen a l’estranger i que aprofiten l’estiu per 
visitar Catalunya. En total hi participaran 18 nois 
d’entre 8 i 16 anys, que del 17 al 24 de juliol passaran 
una setmana a l’alberg de la Molina en el marc del 
programa d’activitats de lleure “L’estiu és teu”.

■ La UGT també critica l’incompliment 
de l’Estat en el corredor mediterrani

La UGT va sumar-se ahir a la llarga llista d’entitats, 
patronals i governs autonòmics que han denunciat 
els retards de l’Estat en l’execució del corredor 
mediterrani. En una jornada celebrada a València, el 
sindicat va subratllar la “preocupació que deriva en 
indignació”, perquè la infraestructura és “clau per a 
la vertebració” i per a la “competivitat” empresarial.

■ Els passatgers de l’aeroport del Prat 
augmenten un 10% al juny

L’aeroport del Prat va 
registrar un total de 4,19 
milions de passatgers al 
juny, un creixement del 
10% respecte al mateix 
mes de l’any anterior. 
Aquest 2016 han passat 
pel Prat un 12,7% més de 
viatgers, fins a sumar 
20,36 milions. Les rutes 
estatals són les que més 
han crescut.
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