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La mandíbula de Banyoles, 
un descobriment centenari 

JULIA MAROTO I GENOVER 

Pere Alsius i Torrent. 

29a B 

A quest any de 1987 es com-
pleixel centenari del desco
briment de la mandíbula hu

mana de Banyoles. Aquest fóssil no 
ha perdut actualltat al llarg del 
temps, ans al contrari, l'aveng de la 
Paleoantropologia l'ha situat com a 
veritablement singular i el seu inte
rés s'está renovant continuament, 
interés que va acompanyat de la 
dificultat que presenta per ser datat. 

Justament, la celebració del cen
tenari és una ocasió per realitzar 
nous estudis, que no s'aturaran en 
aquest any, sobre algún deis as-
pectes que li fan referencia o que 11 
están relacionats. També és l'oca-
sió per a divulgar la mandíbula al 
gran públic. 

De la mateixa nnanera, el seu 
descobridor. Pere Alsius, és una 
persona notable, la qual ha d'ésser 
del tot reivindicada en aquest any 
del centenari, que está dedicat tam
bé a la seva figura. 

En aquest article donarem ne
mes una visió global i molt resu
mida d'alguns deis temes que for
men part de la mandíbula, que s'hi 
relacionen o que li aporten interés. 
Aquests mateixos temes tindran 
ocasió d'ésser divulgáis i publicats 
en detall al llarg de l'any. 

El descobriment 

La mandíbula de Banyoles va 
ser descoberta el mes d'abril de 
1887, quan Lloreng Roura, que tre-
ballavaen una pedrera del Pía de la 



Pedrera actual del Pía de Mata. 

Formiga, a Mata, va avisar Pere 
Alsius del fet que en un bloc de tra-
verti que acabava d'arrancar s'a-
preciaven unes dents que sembla-
ven humanes. Pera Alsius es va fer 
carree del bloc, que va resultar con-
tenir la famosa mandíbula de Ba-
nyoles. 

Pero aquesta troballa no va ser 
deguda a l'atzar, ja que Pere Alsius 
feia anys que estava estudiant i vigi-
lant les pedreres de Banyoles, re-
collint els seus fóssiis, i tenia avisáis 
els picapedrers perqué li comuni-
quessin les troballes fortuVtes que 
s'hi produVssin. 

El bloc que va recollir Pere Al
sius i que contenia la mandíbula 
feia 80 X 30 X 15 cm. i havia estat 
tallat com a escaló. El va serrar amb 
cura i amb una escarpa va treure 
pacientment la ganga que recobria 
el fóssil, fins deixar neta la part 
externa de la mandíbula (Alsius, 
1907). Per prudencia no va netejar 
la cara interna, la qual ha restat 
amagada bona part del segle trans-
corregutdesdel seu descobriment. 

El descobridor 

PereAlsius i Torrent (1839-1915), 
farmacéutic de Banyoles. era el re-
presentant de la tercera generado 
de la farmacia fundada el 1706 per 
la seva familia. Actualment la far
macia Alsius es troba en el mateix 
lloc de la seva fundació i está re
gentada per la sisena generación 
peí besnét directe de Pere Alsius 

Es va dedicar a nombrosos 
camps de la ciencia, en tots els 

quals va destacar, com ho demos-
tra la seva amplia bibliografía 
exlstent. 

Com a farmacéutic va ser un 
deis fundadors del Col.legi de Far-
macéutics de Girona, va publicar 
alguns treballs i mai no va abando
nar la seva dedicació a la farmacia. 

Va ser un notable historiador. 
D'entre les nombroses obres que té 
sobresurt VEnsaíg historie sobre la 
vila de Banyoles. 

Com a naturalista, se'l pot con
siderar un deis primers geólegs i 
paleontólegs de les comarques gi-
reniñes. 

Com a arqueóleg, va excavar i 
estudiar, sobretot, el jaciment de la 
Bora Gran (Serinyá), primer jaci
ment paleolitic conegut a Catalu
nya. També va treballar a la cova 
deis Encantáis (Serinyá). Bosch 
Gimpera el va batejar com al "pare 
de la Prehistoria catalana". 

Igualment, va ser un bon l ingü
ista, i corresponsal i col.laborador 
de diverses revistes. 

Va prendre part Intensa en la 
vida política i local de Banyoles. Va 
treballar en diversos carrees a l'A-
juntament de Banyoles i va ser al
calde per dues vegades. 

Una biografía de Pere Alsius es 
pot trobar a Corominas (l^'^'S)-

Els estudis 

Pere Alsius no va ser només el 
descobridor de la mandíbula, sino 
també el primer d'estudiar-la. En va 
realitzar una bona descripció i la va 
comparar amb les úniques mandí
bulas semblants conegudes en 

aquell temps: 2 belgues —Naulette 
i Spy— i 2 franceses —Malarnaud i 
Arcy-sur-Cure—, bé que el seu tre-
ball no va ser publicat fins després 
de la seva mort (Alsius, 1915), quan 
ja feia anys que estava realítzat (Al
sius, 1907). 

Hernández Pacheco i Oberma-
ier (1915) publiquen la primera mo
nografía sobre la mandíbula. El pr i
mer se'n cuida del seu entorn geo-
lógic i el segon, própiament de l'es-
tudi de la mandíbula, que assigna a 
la rai?a de Neandertal, recentment 
establerta l'any 1911 per Boule, I 
que atríbueix a un home de poc 
mes de 40 anys. 

Aquest darrer treball va desper
tar molta expectació a nivell Inter
nacional i ja en el mateix 1915 co-
mencen els comentaris i noves apor-
tacíons a la mandíbula. Així, entre 
1915 i 1931 tenlm un mínim d'11 
notes o publlcacions, totes d'es-
trangers, referents a ella, de les 
quals la majoria es concentra entre 
1915 i 1919. Aqüestes aportacions 
es reparteixen, princípalment, en 
considerar la mandíbula neander-
taliana o a considerar-la de mes 
antigultat. 

Posteriorment, durant molt de 
temps, la mandíbula és citada com 
a fóssil important a multitud d'o-
bres generáis i de divulgado, bé 
que perd actualítat peí que res
pecta a noves aportacions, A partir 
deis anys seixanta i setanta, amb 
l'auge de la Paleoantropologia i els 
nous plantejaments peí que fa ais 
neandertals, pre-neandertals o pr i-
meres formes de sapiens i homes 
erectes, el fóssil recupera la seva 
actualítat. 
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Cal citar que en 1966 M. Antoi-
nette de Lumley és la tercera per
sona, a continuació d'Alsius i Ober-
maier, que publica la mandíbula 
després d'haver-la estudiat direc-
tament, i la pr imera que la publica 
neta per la seva cara interna. El tre-
ball de M. A. de Lumley (1971-72, 
1973} ése ! mescomplet deis realit-
zats fins al moment i de les seves 
conclusions citem que considera 
que la mandíbula correspon a una 
dona d'uns cinquanta anys i que 
s'ha de classificar com a pre-nean-
dertaliana. 

Després, s'han succe'rt noves 
aportauiuiis i esperem que a partir 
d'aquest centenari sorgiran noves 
visions de la problemática. 

Una relació detallada sobre els 
estudis i comentaris referents a la 
mandíbula es pot trobar a Julia et 
al. {1987). 

El lloc de la troballa 

La mandíbula es va trobar a una 
profunditat de 4 m. en una pedrera 
del Pía de la Formiga, en terrenys 
del municipi de Banyoles, segons 
explica el seu mateix descobridor 
(Alsius, 1907,1915). Aquest pía s'es-
tén al sud de la població de Banyo
les, en terrenys del seu municipi i 
del poblé de Mata, que forma part 
del municipi veí de Porqueres. 

El Pía de la Formiga constitueix 
la part nord-oriental del Pía de la 

Mata (Julia, 1980), anomenat per 
altres autors, de manera mes gene
ral, Pía de Banyoles. 

El Pía de Mata correspon a la 
plana de vessament de les aigües 
que procedeixen de l'estany de Ba
nyoles, que és d'alimentació subter-
ránia. Está lleugerament inclinat 
cap al sud-est i el seu subsól está 
format per travertí o turó (Julia, 
1980), el qual avui dia, igual que en 
época de Pere Alsius, és explotat 
per les pedreres que hi ha a cel 
obert, 

Aquest travertí és majoritária-
ment detrític i es va formar a partir 
de la precipi tado del carbonat de 
calg exislent a les aigües que pro-
cedien de l'estany i que travessa-
ven el pía. Actualment, el riu Terri 
drena l'estany de Banyoles a través 
deis recs artificiáis constru'its pels 
monjos benedictins a l'Edat Mitjana. 

En els travertins detrítics es tro-
ben esporádicament restes de ver
tebráis fóssiis. D'entre les que hi ha 
al Museu Arqueológic Comarcal de 
Banyoles, la major part ingressa-
des per Erundino Sanz, hem identi-
ficat de moment: cavall salvatge 
{Equus caballus), cérvol comú (Cer-
vus elaphus), porc senglar {Sus 
scrofa) i gran bóvid paleolític —el 
brau salvatge (Bos) o el bisó {Bi
san)—, així com impressions de 
plomes d'au, empremtes de vege
táis i gasterópods. 

Un comentan mes ampie sobre 
el context del lloc on es va trobar la 
mandíbula és a Julia et al. (1987). 

La mandíbula 

La mandíbula de Banyoles pre
senta un estat de conservado forpa 
bo. Majoritáriament está completa. 
Les dents hi son totes, el eos man
dibular está sencer i només manca 
part de les branques ascendents, 

Quan va ser descoberta per Pe-
re Alsius no presentava cap frac
tura. Totes les que avui s'observen 
son degudes al fet que el fóssil, 
desgraciadament, va caure a térra. 

El seu estat actual és el deixat 
després deis treballs de restaura
d o , neteja i extracció de la ganga 
travertinica, dirigits per S. Alcoba 
en 1956 i que van teñir lloc al De-
partament d'Antropologia de la Uni-
versitat de Barcelona. 

Laseval largadaésquas i igual a 
la seva ampiada, fet que, tractant-
se d'una mandíbula, li dona una 
forma general estreta i Marga. 

El eos de la mandíbula és robust. 
A la regió anterior no hi ha mentó. 
La branca ascedent és alta, cosa 
que indicarla l'existéncia d'una ca
ra Marga; també és ampia. El relleu 
del eos i de les branques és acusat, 
pero no exagerat. Només hi ha un 
forat mentoniá. L'arcada dentaria 
és en forma d'U. 

Les dents presenten un desgast 
extraordinari. Aquesta usuraésmolt 
particular i és de tipus helicoidal. 
S'ha comparat, entre altres inter-
pretacions, a la que presenten po-
blacions actuáis en les quals es 

. i :'..^\ 

Mandíbula d'un gran bóvid trotada en un bloc tallat de travertí procedent 
d'una pedrera de Mata. 
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preparen les peces de cuir maste-
gant-lo. 

S'aprecia una notable diferen
cia entre les dimensions de les mo-
lars i les de les altres dents. 

Una descripció nnolt detallada 
de la mandíbula es pot trobar a M. 
A. de Lumley (1971-72, 1973). 

Les datacíons 

L'edat deis dipósits del Pía de la 
Formiga, o del Pía de Mata en gene
ral, i de la mandíbula, ha estat molt 
discutida i interpretada de maneras 
diferents. 

Donat que actualment tothom 
está d'acord a considerar que la 
mandíbula és pre-moderna. és a 
dir, anterior a l'home modern. la 
seva edat ha de ser superior a uns 
35.000 anys. Si tos neandertaliana, 
estarla compresa entre aquesta 
edat i uns 80.000 anys. Si fes pre-
neandertaliana, serla mes antiga 
deis 80.000 anys. 

Deixant de banda les diferents 
datacíons relatives que s'hagin esti-
mat, veiem quines son les data
cíons absolutes existents. 

Berger i Libby (1966) van fer una 
datació peí métode del carboni 14 
del traverti que S. Alcobé va extreu-
re de la mandíbula. El resultat va 
ser d'una edat de 17.600 ^ 1.000 
anys BP (abans d'ara). Els mateixos 
autors indiquen que és una edat 
massa recent per la mandíbula i 
apunten la possibilitat d'una conta-
mlnació del traverti. així com la d'una 
possible remobilització de la man
díbula. 

Recentment s'han efectuat da
tacíons sobre traverti i fauna del Pía 
de la Formiga {Yokoyama et al., 
1987). Un os de bóvid ha proporcio-
nat les següents datacíons: peí mé
tode de l 'uraní/tori, 16.200 '- 3.200 
BP; peí métode de Turanl/protoac-
tini, 17.100 • 900 BP. Aqüestes da
tacíons. encara que concordin en
tre elles i amb la de carboni 14, no 
son correctos segons els seus au
tors, que creuen que la seva coinci
dencia seria fortuita o deguda a un 
fenomen d'alteració que es devia 
produir en aquesta data. 

Peí que respecta a la datació 
que fan sobre traverti, si es suposa 
que aquest traverti és un sistema 
tancat, obtenen a partir del métode 
urani/tori una edat de 73.000 ' 
4.000. Com que les anleriors data
cíons, no coherents amb aquesta 
data, indicarien que el traverti és un 
sistema obert i no tancat, i que hi ha 
reemplagament de carbonat, con-

La mandíbula efe Banyoles. Vistes superior, laterals i anterior, segons dibuix 
de H. Puech (tret de M.A-. de Lumley. 1971-72). 

Empremtes de (ulles trobades en fragments de traverti de Mata. 
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sideren que aquest darrer resultat 
indicaría només l'edat mínima del 
travertí, ja que una alteració del 
passat hauria rejovenit l'edat de la 
mostra. Així, proposenun model de 
sistema obert peí traverti, i a partir 
d'aquí dedueixen una edat urani/ 
tori per ell de 110.000 '- 55.000 
20.000 anys, queés la que conside
ren correcta, bé que el marga d'er-
ror és excessrvament ampie. 

Esperem que amb motiu del cen-
tenari del seu descobriment, ben 
aviat podrem teñir noves datacions 
de la mandíbula o deis dipósits del 
Pía de la Formiga. 

Els actes commemorat ius 

Per tal de commemorar com es 
mereix el centenari del descobri
ment de la mandíbula de Banyoles, 
s'han programat una serie d'actes 
per aquest any a fi de divulgar aques
ta efeméride. 

Deixant de banda petits actes 
puntuáis que es realitzaran durant 
tot l'any, alguns deis quals ja s'han 
efectuat, els actes centráis tindran 
lloc a Banyoles durant la tardor 
amb la inaugurado de dues gran 
exposicions: "Pere Alsius i la man
díbula de Banyoles". que recollirá 
una extensa in formado sobre la 
mandíbula, el context de la seva 
troballa i el seu descobridor, i "Ba
nyoles fa un mil iód'anys", que mos
trará els resultats obtinguts, en els 
darrers anys, en la ínvestigació pa
leontológica de la comarca de Ba
nyoles, concretament del Quaterna-
ri antic. Igualment está previst la 
publ icado deis catálegs d'aquestes 

exposicions, del llibre inédit de Pe-
re Alsius El magdalenense en la 
provincia de Gerona i d'un Quadern 
del Centre d'Estudis Comarcáis de 
Banyoles dedicat a diferents as
pectos de la biografía de Pere A l 
sius. També, i mentre durin les ex
posicions, s'organitzaran a Banyo
les unes Jornades i unes conferen
cies sobre la mandíbula i sobre 
temes relacionats amb l'any. 

Les entítats organítzadores i col-
laboradores de l'any commemora-
tiu son: la Junta de Museus de Ba
nyoles (Museu Arqueológic Co
marcal i Museu Municipal "Darder" 
d'História Natural}, el Centre d'Es
tudis Comarcáis de Banyoles, el 
Centre d'Investigacions Arqueoló-
giques de Girona, l'lnstitut de Pa
leontología "M. Crusafont" de Sa-
badell i el Museu Arqueológic de 
Barcelona. 

Julia Maroto és arqueóleg. 
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