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r ^ l'estiu del 1984, un grup de 
Ilicenciats i estudiants d'Arqueologia, 
Biología i Geología van recuperar part 
de les restes d'un jove elefant meri
dional a la pedrera d'lncarcal, dins el 
lerme municipal de Crespiá. 

L'empresa Incarcal, dedicada a la 
fabricació de ciment, explota en 
aquest lloc una gran potencia de 
carbonats d'origen lacustre formats 
per Talternáncia de fácies detrítiques 
fines i fácies constructives de travertí 
o carofites o caráeles. Aqüestes calca
rles son d'edat pliocénica i contenen 
abundants restes de flora vil.lafran-
quiana. J. F. de Villalta i J. Vicente 
estudiaren aquesta flora i hi identi
ficaren 28 especies, entre les quals 
destaquen peí seu arcaisme Zelkova 
crenata. Laurus canan'ensis, Parrot/'a 
pérsica, Acer laetum. Acer creticum i 
Pterocarya denticulata. També citen, 
acompanyant aquesta flora, la pre
sencia d'un bóvid arcaic, el Leptobos 
etruscus. '^' 

Al mig de la massa de roca carbona
tada, que és excessivament dura, 
apareixen sovint embuts (pous o 
avenes) d'origen cárstic, farcits totaí-
ment d'argiles i materials detrítics. 
Aqüestes Ierres son rebutjades per 
l'empresa, interessada només en la 
pedra calcaria, i son deixades en el seu 
lloc després d'haver estat privades de 
la roca que les envoltava. Per aixó 
aviat comencen a degradar-se pels 
efectes deis esllavissaments. En algún 
cas. quan destorben el pas, han estat 
retirades per les pales mecániques, 
pero normalmenl hom no hi perd el 
temps i s'abandonen on s'han trobat. 
AquGSts embuts, alguns deis quals 
contenen restes óssies, son els que 
constitueixen el jaciment paleonto-
lógic d'lncarcal, conegut des de fa 
molts anys, pero en el qual mai no 
s'havia efectuat una recerca sistemá
tica. 

Efectivament, Incarcal ja havia pro-
porcionat nombrosos ossos de 
mamífers, recollits en prospeccions 
efectuades tant per afeccionáis com 
per científics. Quasi cap d'ells no és 
conservat en col.leccions publiques. 
J. F. de Villalta i J. Vicente van ésser 

Vista general de les restes localitzades. 

també els que van donar a conéixer 
per primera vegada aquest jaciment, 
del qual és citada la troballa á'Hippo-
potamus major i Hyaena brevirostris. 

Alt res científics, especialment R. 
Julia, geóleg del C.S.I.C. i Erundino 
Sanz, del Centre d'Estudis Comarcáis 
de Banyoles, també se n'han ocu-
pat. '^' 

Un important jaciment 
de mamífers 

En aquest estat de la qüestió, i a 
partir d'una visita realitzada al jaci
ment el mes de novembre de 1983 i 
mediatitzada per R. Julia, s'arribá a un 
acord verbal entre l'lntitut de Paleon
tología de Sabadell, el Centre 
d'Estudis Comarcáis de Banyoles i el 
Centre d'Investigacions Arqueológi-
ques de Girona per iniciar a Incarcal 
excavacions científiques. El primer 
duria el pes del treball i deis estudis, i 
tots els materials paleontológics que-
darien, a partir d'ara, en el Museu 
Arqueológic Comarcal de Banyoles. 

Concretament, es va quedar d'acord 
en el fet que la primera campanya 
d'excavacions s'iniciaria en el reompli-
ment que semblava ésser el mes ric, 
el que fins ara havia proporcionat más 
fauna i en el qual es veia com 
afloraven en superficie diverses este-
lies d'animal gran. Les dimensions del 
dipósit son d'uns 6 metres de diáme-
tre per uns 8 metres de fondária. 

Sabíem que en la fauna trobada fins 
aquell moment a Incarcal, procedent 
sobretot d'aquest reompliment, hi ha
via entre altres les especies següents; 
Hippopotamus major^^\ (hipopótam), 
Pachycrocuta brevirostris (hiena), 
Mammuthus meridionalis (elefant 
meridional) i Homotherium crenati-
dens (carnívor feli amb dents de 
sabré). Aqüestes restes formen part 
del conjunt de les faunes arcaiques 
europees, i es poden datar entre un 
milió i mig d'anys. Per tant, ens 
trobávem davant del jaciment de 
mamífers mes important d'aquest 
període de Catalunya i d'un deis pocs 
existents a la Península Ibérica 
d'aquestes característiques. 

Establerta la nostra planificació i 
quan esperávem el moment oportú 
per portar i'exacavació a terme, mem-
bres de l'Associació Arqueológica de 
Girona, entitat que habitualment pros-
peccionava el lloc, va acudir al 
reompliment esmentat i van treure 
terres en el lloc on es veien les estelies 
fins a exhumar una enorme pelvis i 
unes guantes vertebres, ossos que no 
van gosar extreure i que van tornar a 
tapar. L'Associació va notificar la 
troballa a l'lnstitut de Paleontologia de 
Sabadell, i nosaltres. d'acord amb 
aquest Institut i en representado del 
Centre d'Investigacions Arqueológi-
ques de Girona. i Erundino Sanz, en 
nom del Centre d'Estudis Comarcáis 
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de Banyoles, vam demanar e! permís 
d'excavació d'urgéncia a la Generalitat 
de Catalunya, decidits com estávem a 
evitar la destrucció d'aquests ossos. 

P r o c é s d e l ' e x c a v a c i ó 

Aquesta excavació va teñir lloc del 
27 de juliol al 12 d'agost de 1984 , i 
per portar-la a terme h¡ destinárem 
pan del pressupost i de l'equip d'exca
vació de la Cova de l'Arbreda 
(Serinyá), jacjment on estávem treba-
llant durant aquests mesos d'estiu, ' ' " 

Per poder treure amb comoditat i 
eficacia els ossos en qüeslió vam obrir 
una cala de 3 x 2 metres. Ja el primer 
dia vam descobrir una molar del que 
després resultaria ésser una mandí
bula sencera, i així vam saber que les 
restes corresponien a un elefant. Per 
poder exhumar aquesta mandíbula 
vam haver d'ampliar la cala i profun-
ditzar mes del que havíem previst. El 
total d'ossos que al final vam extreure, 
entre els que nosaltres vam trobar i els 
que ja havien comenqat a ésser 
descalcats, tots del mateix individu, és 
el següení: la mandíbula sencera, 3 
vertebres toráciques. 2 vertebres 
lumbars. la pelvis entera, el sacre i 5 
vertebres caudals. 

Les cinc primares vertebres estaven 
en connexió entre elles, a l'igual que la 
pelvis amb el sacre i les cinc vertebres 
caudals. 

L'estat de conservado d'aquest 
ossos era regular. El mes malmés era 
la pelvis que havia comenfat a ésser 
descalcada i després tornada a tapar i 
que ja anteriorment havia estat tocada 
per la maquinaria de l'empresa. La 
mandíbula era el mes ben conservat. 
Va ésser necessari de dedicar-los mol-
tes hores per protegir-los a base 
d'aplicar-hi preparat de látex i d'embe-
narlos. En el momení de treure la ierra 
s'havia d'anar molt de compte, ja que 
els óxids de ferro de l'argila adherits a 
l'os podien emportar-se'n la capa exter
na d'aquest. 

Un cop completament descalgats, 
per poder aixecar-ios i traslladar-los al 
Museu Arqueológic de Banyoles amb 
garanties. es va utilitzar el poliuretá 
expandit, grácies al qual poguérem 
recuperar amb éxit les dues barres 
soldades de la madibula, per una 
banda, i tot el conjunt en connexió 
deis dos ossos coxals, el sacre i les 
cinc vértebras caudals. per l'altra. El 
tercer conjunt, el format per íes tres 
vertebres toráciques i les dues lum
bars, l'havíem pogut treure anterior
ment sense necessitat del poliuretá. 
Tots aquests ossos actualment son en 
procés de restaurado al Museu 
Arqueológic Comarcal de Banyoles. El 
poliuretá expandit, l'ús del qual 
comenca a divulgar-se en les excava-
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Les molars de l'elefant quan totjust comengaven a aparéixer. 

Tres vertebres toráciques i dues vertebres lumbars en connexió anatómica. 

La pelvis, el sacre i cinc vertebres caudals. 
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cions, permet extreure ob]ecies 
delicats i de gran volum dins d'una 
massa de ressina plástica solidificada 
rápidament al voltant de l'objecte. 
Aquest queda així protegit, i un cop al 
laboratori la resina es podrá treure 
fácilment amb medis mecánics. 

El sediment que contenia aquests 
ossos és una argila molt plástica, de 
color verdós, -que presenta estructures 
edáfiques com les nombroses arrels 
senyalades per línies d'óxids de ferro, 
així com abundants i petits fragments 
de restes vegetáis. Ha de correspon-
dre, per tant, a un medi pantanos, fet 
que no deixa d'ésser original en un 
reompliment cárstic. Podríem inter-
pretar-ho, provisionalnnent, pensant 
que durant l'última fase d'aquest 
reompliment el sediment retingués 
aigua i que, amb l'ajuda de la vege
tado , l'embut i dolina es va trans
formar en una mena d'aiguamoll, una 
zona pantanosa on podien quedar 
atrapats els animáis. 

L'elefant mes antic: 
"elephas meridionalis" 

Peí context on va sortir, ja suposá-
vem que les restes de l'elefant corres-
pondrien a l'espécie Mammuthus 
meridionalis Nesti 1825 -Archtidis-
l<odon meridionalis = Elephas meridio
nalis, fet que es va confirmar perqué la 
símfesi mentoniana de la mandíbula 
presentava una prominencia acusada i 
per la forma de les lamines o lofos 
d'ivori que es disposen transversal-
ment dins de cada molar. 

L'examen d'aquestes ens indica que 
la fórmula laminar (nombre de lamines 

La mandíbula sencera. amb les dues 
molars. 

visibles no gastades) de la molar 
esquerra i de la molar dreta presents a 
la mandíbula és 7, mentre que l'índex 
de freqüéncia laminar (nombre de 
lamines per lOcm.) és 5. La longitud 
(mesial-distal) de les seves cares 
oclusals és aproximadament de 
190 mm., i l'amplada (lingual-labial) és 
aproximadament de 80 mm. Aqüestes 
dades provisionals ens permeten de 
suposar que cada un d'aquests dos 
queixals és un M 1 , fet que ens indicaría 
que l'elefant era un individu relativa-
ment jove. Recordem que en els ele-
fants actuáis, amb una longevitaí 
mitjana de 7 0 - 8 0 anys i que poden 
arribar fins a 100 anys, els M I s'ins-
tal.len ais 10 anys. mentre que els M 2 
no ho fan fins ais 20 anys. Normalment 
els elefants només teñen dos queixals 
en ús a la mandíbula. 

L'elefant meridional és l'elefant mes 
antic que es coneix. Va coexistir amb 

els darrers mastodonts (Anancus arver-
nensis) i abarca una cronología des 
deis 2 milions d'anys fins ais 800.000, 
encara que sabem, per la fauna que 
acompanyava el d'lncarcal, que aquest 
ha d'ésser situat entre 1 i 1,5 milions 
d'anys. El meridional és l'elefant per 
excel.léncia del Plistocé Inferior. En el 
seu estat adult arribava ais 3,70 m. 
d'alcada fins a la creu. No era exces-
sivament especialitzat i tant podía viure 
en regions de boscos com de sabanes, 
encara que prefería els dimes tempe-
rats. Les seves defenses s'inclinaven 
cap a baix i eren convergents. 

Senyaiem per últim que aquesta ha 
estat la primera excavado paleontoló
gica sistemática efectuada en una 
comarca tan rica en fóssiis de verte-
brats com és la comarca de Banyoles, 
i que la troballa de les restes de l'elefant 
meridional va teñir un ampli ressó a la 
premsa de tot el país. En l'aspecte 
negatíu cal senyalar que, un cop aca
bada la nostra campanya, com a mínim 
dues vegades, excavadors furtius han 
visitat el jaciment i han fet forats, 
trinxant i destruint bona part deis 
ossos que trobaren, D'entre els que van 
abandonar hem recollit un fragment 
d'húmer i un fragment d'omoplat, 
ambdós d'elefant. Hem denunciat el fet 
a la Comandancia de la Guardia Civil de 
Banyoles i ara haurem d'estudiar 
quines son les possibles formes de 
protegir el jaciment, ja que enguany i 
en els próxims anys pensem continuar 
l'excavació d'aquest embut d'lncarcal, 
on encara poden quedar sepultades 
restes importants, del mateix elefant i 
d'altres animáis, albora que volem 
prospeccionar nous embuts. 
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dirígits per Julia Maroto (Departament de 
Paleontología. Uníversitat Autónoma de 
Barcelona}, Narcis Soler (Centre d'lnvesti-
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