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LA RIQUESA D'HOSTALETS
La paleontologia eshldia els éssers vius del pas
sat a partir de les restes rossils preservades en e1s
estrats geologics. A cavall entre la biologia i la

geologia, la paleontologia penllet reconstruir la
historia de la vida i, en darrera insllmcia, resulta
fonamental per determinar e1110c deIs humans a
la nahlra. Per aixo, les lleis catalanes protegeixen

els rossils com a part del patrimoni cultural.
La riquesa paleontologica dels Hostalets de

Pierola és ben coneguda des de la primeria del

ta i les obres es van ahIrar. La tarda del dia se
güent, clesprés d'inspeccionar detingudament la
zona, els paleontolegs David M. Alba, Isaac Ca

sanovas i Jardi Calinda van recuperar d'entre els
blocs d'argila una falange, una dent canina i, a la
fi, el crani d'un primat de fa 12 milions d'anys.

Hores després, el cap de l'equip i actual direc
tor de I'lnstitut Catalá de Paleontologia (ICP),
Salvador Moya-Sola, encara vacil·lava clavant la
trobaBa d'aquesta nova especie de primat, que
s'acabaria batejant amb el nom de Pierolapithe
cus catalallniCtls ('simi catala de Pierola'). Pe
ro que feia un paleontoleg controlant l'activitat
d'una excavadora en un abocador?

A PEU DE JACIMENT

La bona fortuna va voler que durant

unes obres d'ampliació de I'abocador de

Can Mata una excavadora desenterrés

una costella I una vertebra del que

seria una nova especie de primat.

l1avors cobrien bona part del continent, hi co
mencessin a apareixer arbres de fulla caduca,
com els roures i els pollancres.

EIs primats hominoides (que inclouen els
humans achlals, ximpanzés, goril.les, orangu
tans, gibons), que s'havien originat a 1'África,
van arribar a Europa en aquest moment. Entre

els nouvinguts hi havia uns primats arboríco
les, d'un metre d'alt i una quarantena de quiJos
de pes, que van trobar a !'actual Anoia un ha

bitat plaent per vime. L'estació freda, molt su
au, els permetia disposar de fruits per alimentar
se durant tot l'any sense problemes. Quan a un
d'aquests primats li va arribar l'hora de morir,

un seguit de casualitats van afdvorir la prcserva
ció del seu esqueleto De ser un entre tants, dot
ze miJions d'anys després, li va arribar la fama

postuma. Les seves restes van servir
per descriure els de la seva especie,

Pierolapíthecus catalaunicus, i ell
va rebre el nom de Pau.

El 4 de desembre del 2002,
durant les obres d'ampliació de
l'abocador de Can Mata als Hos

talets de Pierola, a la comarca de
l'Anoia, una maquina excavadora va

desenterrar lIna vertebra i una cos

tella que conduirien a una de les

grans descobertes paleontol6
giques deIs darrers temps.

El paleontóleg que con·
trolava ]'excavadora

de seguida va do
nar la veu d'aler-

EL PROTAGONISTA

Reproduccló d'un adult I

una crla de 'Paus' feta a

partir de les restes tro~

bades el 4 de desembre

del 2002 al barranc de

Can Vlla, a I'abocador.

a 12 milionsd'anys, el paisatge de

la comarca de l'Anoia, el compo
nien boscos subtropicals densos,
similars aIs que trobem a l'illa de
Madeira i en alguns indrets de
les iHes Canaries actualment.

Hi vivien esquirols voladors semblants als que
avui habiten el Sud-cst asiatic i aItres animals
ara extingits, COI11 cavalls amb tres dits, rinoce

ronts sense banyes, cérvols d'aigua, porcs de mi
des molt diverses, carnívors amb dents de sabre i
dinoteris, uns parents Ilunyans deIs elefants que
tenien un únic pare1l d'ullals corbats cap enrere

a la mandíbula inferior.
El que avui és l'Anoia, igual que Catalunya

i la resta d'Europa, vivia moments de canvi. En

tre els 16 i els II milions d'anys, durant el Mio
ce mitja, es van produir un seguit de transfor
macions geografiques, entre les quals hi va
haver una variació de la distribució de

les masses continentals, que van oca
sionar una davallada de les tempe
ratures. No van ser canvis bruscos,

pero n'hi va haver prou perque
als boscos tropicals, que fins
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PREHISTORIA

En Pau compartia el dens bosc
subtropical on vivia amb esquirols
voladors, rinoceronts sense banyes,
cérvols d'aigua i primitius elefants

La troballa d'un esquelet pie de sorpreses

segle xx. En e1s anys quaranta, els paleontblegs

Miquel Crusafonl i ¡osep Villalta havien trabal
algunes restes de primats a Can Vila, a prop de

Can Mata. Per aixb, quan el novembre del 2002
fou necessari ampliar l'abocador, la Ceneralitat

va permetre les obres a condició que s'hi du

gués a tenne un control paleontolügic. Un infor

me previ ja preveía que, durant I'ampliació, es
recuperarien moltes restes de vertebrats fOssils,

entre les quals hi podien haver primats. Pero, tot

i que no era un rusbarat pensar-ho, aquests són

escassos i, per tant, difícils de trobar, i en aquells

moments eren poes els qui hi tenien posada cer

la esperan9a. Entre ells, Salvador Moya, que va
encarregar-se de reunir I'equip director de la ill

tervenció paleontológica.

En la troballa del Pierolapithecus, doncs, hi
va intervenir una bona dosi de fortuna, com en

tota descoberta paJeontolbgica, peró al darrere

hi havia, sobretot, una feina important de pla

nificació i inh.úció que ha proporcionat, en sis

anys, més de trenta mil restes de grans mamífers,

milers de dents de petits mamífers i més de cent

vint-i-cinc noves localitats fossilíferes. I és que,

com apunta el paleontoleg David M. Alba, "la

intervenciá paleontologica a l'abocador ha su

perat amb escreix les previsions inicials, propor

cionant una visió única deis ecosistemes terres

tres de fa entre lIns 12,5 i 11 milions d'anys".

VUITANTA-TRES OSSOS
Pero tornem enrere. Des del moment de la sevcl

descobcrta, els paleontolegs van tenir indicis que

la troballa del barranc de Can Vila de I'aboca
dor de Can Mata corresponia a un genere nou.

Aviat va veure's que la seva importancia anava

més enlla i que el Pierolapithecus era UIl des

cobriment c1au per aclarir I'origen de la família

deis homínids, a la qual pertanyem c1s humans.

Durant I'any següent a la desCObert3, les eXC3

vacions van proporcionar vuitanta-tres ossos de

I'esquelet del mateix individu que, entre d'altres,

inclouen la cara, amb el maxil·lar i les dents. Les
dimensions de les canines confinnen que era un

mascle. També hi va apareixer part de la claví

cula dreta; dues costelles completes i fragments

diversos; tres vertebres; dos fragments de pelvis, i

nombrosos ossos de les mans i e1s peus (ossos del

canell i el tunnell, metacarpians, metatarsians i
falanges). El novembre del 2004, després d'ha
ver estudiat totes les seves restes a fons, en Pau

es va donar a coneixer davant tota la comunitat

científica internacional.

Aquestes són les principals característiques

anatbmiques del Piero/aphitecus.

O Cara moderna: el musell és més menut i
no interromp el camp visual.

e Clavícula lIarga I robusta: els ombplats.

situats darrere la caixa toracica. permeten un

rang més ampli de moviment als brac;os.

e Costelles for~a corbades: tórax ample

que apropa el centre de gravetat als substrats

verticals qua n es grimpa.

o Vertebres lumbars: intermedies entre
les manes i els grans antropomorfs.

e Manca d'artlculacló entre el canell

1el cúblt: més mobilitat de la ma en

grimpar verticalment.

G Falanges de la mol: relativament curtes.

adaptades a desplac;ar-se de Quatre grapes

pero no a penjar-se de les branques.

O Dlt gros del peu: ben desenvolupat per

subjectar-se a les branques deis arbres.•
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En Pau pesava quaranta quilos i
rondava el metre d'altura. Menjava
més fruits que no pas fulles i adoptava
una postura erecta dalt deis arbres

En Pau pesava menys de quaranta quilos i
rondava el metre d'altura. S'alimentava rnés de

fruits que no pas de fulles. Tat i no ser bípede

com els hUll1ans, ja adoptava lIna postura eree·

ta quan s'enfilava pels arbres, com demostren

les seves vertebres, costelles ¡clavícula. 1 és que

els antropomorfs actuals (orangutans, ximpan.

zés, goril.1es) tCIlen un esquelet que els pennet

de moure's pels arbres, enfilant-se o penjant-se

de les branques amb el cos vertical. Aixo els dis

tingeix de les mones, que solen rnoure's amb la

columna vertebral, més l1arga i flexible, en po

sició horitzontal, corn un gat o un gas. L'estudi

del canell confirma que en Pau podia grimpar
verticalment de manera fon;a eficicnt, mentre
que els dits, en canvi, mostren que, a diferencia

dels antropomorfs achlals, no devia penjar-se de

les branques gaire sovint. Més aviat, de vegades

en Pau encara es movía de manera horitzontal

de quatre grapes, aferrant-se molt fort a les bran

ques amb mans i peus.

ETAPA CLAU DE L'EVOLUCIÓ
"Aquest és un descobriment important, perque

fins fa ben poc es creia que el fet de grimpar i de

suspendre's estaven inextricablement lligats, pe

ro en Pau indica que aquests comportaments no

van evolucionar al mateix temps", assenyala Ser

gio A1mécija. Malauradament, la caixa craniana,

ellloc on s'al1otja el cervell, no s'ha conservat, i

per tant no podem saber si en Pan era tan intel

ligent com els antropomorfs achlals o més simi-
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lar a les mones pe! que fa a capacitats cognitives.

La morfologia del musell, en tot cas, ja és simi

lar aIs achlals homínids, indicant que en Pau és

el gran antropomorf rossil conegut que més s'as

sembla al darrer ancestre comú d'aquest grup.

En qualsevol cas, no podrem saber mai, pero,

si en Pau és un ancestre directe o un cosí proper,

pero indubtab1ement il·lustra una etapa cIau de

la nostra propia evolució, en la qual la postu

ra erecta, que posterionnent permetria I'apari

ció d'altres comportaments propis de 1'especie,

HO SABlES?

Per que Pau?
És habitual que els paleoprimatolegs bategin

els fossils més espectaculars amb un nom

que els apropi al públic. L'esquelet d'Oreopit

hecus descobert el 1958 a Italia s'anomena

Sandrone i I'esquelet d'Hispanopithecus de

Can Llobateres a Sabadell s'anomena Jor-

di. L'exemple més famós, pero, és I'esquelet

d'Austra/opithecus afarensis, descobert el

1974 a Etiopia per Donald Johanson, i ano

menat Lucy perque durant la celebració del

descobriment sanava la can¡;ó de The Beat·

les Lucy in the sky with diamonds. El nom de

'Pau' se li acudí al periodista de La Vanguar

dia Josep Corbella, ja que la presentació pú

blica del Pierolapithecus coincidí amb els ac

tes de repulsa a la guerra de l'lraq.•

DEL .JACIMENT AL LABORATORI

Un cop trobades les restes fossils de

I'abocador de Can Mata, es duen

a "Institut de Paleontoloqia de Sabadell

per ser examinades en profunditat.

com la sllspensió i el bipedisme, apareix per pri

mera vegada en el registre rossil.

En Pau mai no veié les muntanyes de Mont

serrat tal com són ara, perque en aquella epoca

el renen no era identic a 1'actua1. Els Hostalets

de Pierola se situen a la conca del Valles·Pene

des, la qual es troba delimitada per falles i envol

tada de relleus de no gaire altura. Durant el Mio

ce, pero, s'havia generat un enfonsament de fins

a dos mil cinc-cents o tres milmetres entorn dels

I-Iostalets. Fruit d'aquesta estruehlra i de l'erosió

del relleu de I'entorn, es van acumular llllS sedi

ments que a poe a poe van anar omplint aquesta

depressió. Aquest procés d'enfonsament, erosió

i sedimentació es va produir de manera conti

nuada durant uns setze milions d'anys, fa entre

24 i 8 milions d'anys). Als Hostalets, e1s princi

pals responsables de la sedimentació foren e1s

ventalls al·luvials, uns diposits en forma de vano

que es formen quan un curs d'aigua que circula

per un barranc estrct i inclinat s'alenteix en arri

bar a una plana. El geolegJordi Calindo explica

que "hi degueren ser freqüents també processos

de tipus catastrofic, com les colades de terres,

que ocasionaren enterraments molts rapids de



les restes ossies, Les capes de roques sedil11cn·
taries que hi veiel11 actuall11enl, per tanl, han
enregistrat l'evolució deis ecosistel11es d'aquella
epoca". En resUI1l, les condicions geologiqucs

van perl1letre que la gravadora de la historia de
la vida TOl1langués encesa als I-Iostalets de Pie
rola dllrant alglll1S milions d'anys.

En paleontologia hom disposa de diferents

l1letodes de datació, pero no tots es poden apli
car en les mateixes sihlacions. Metodes tan po
plllars COI1l el del carboni-14 no serveixen quan
l'edat de les restes és de l1lilions d'anys, i lIavors

cal emprar altres tecniques com la biostratigrafia
i el paleomagnetisme.

QUAN EL NORD ERA EL SUD
El paleomagnetisme es basa en els canvis de
posició del poi magnetic de la Terra que s'han
succeH al lIarg del temps. Avui, el poI magne

tic coincideix amb el poi nord, i per aquest mo
tiu les brúixo]es assenyalen cap al nord. En certs
moments de la historia de la Terra, les brúixoles
haurien assenyalat cap al sud, perquc el poi se

situava en aquella posició. Estudiant els l1linerals
magnetics de les roques podem saber si el poi
magnetic es trobava al nord o al sud, Per la seva

banda, la biostratigr<lfia s'OCUIXl de la distribu
ció de les especies rossils en el temps. "Alguncs
especies, COI11 els rosegadors, tenen una dura
da l1lolt curta, parlant de milions d'anys, és ciar,
i són característiques d'un lapse de temps con

cret. Estudiant la poJaritat magnetlca cnregistra
da a les roques i els rosegadors reellpcrats al ja

ciment del Pierolapithecus, e1s paleontblegs han
canelos que aquest primat va viure fa uns 12 mi·
lions d'anys", conclolllsaac Casanovas-Vilar.

També hi ha una altra disciplina, la tafono

mia, que s'encarrega d'eshldiar els processos que
han afectat un organisme, des de la seva mort
fins al seu entcrrament i posterior fossilitz3ció.

Els tafOnoms són l'eqllivalenl paleontologic deis
investigadors forenses, que basant-se en diferenls
línies d'evidencia, com l'estat de preservació deis
fOssils i la composició dels sediments, intenten
reconstruir I'escena del crim.

Al barranc de Can Vila no tan sois s'han re
cuperat les restes d'en Pau, sinó també d'altres

fOssils corresponents a petits i grans m<lmífers,
la major part d'eUs representats per dents i os-
sos a"illats. Tan sois en el eas del Pierolapithecus
catalaunictls es disposa e1'un esquelet parcial pe
ro execepcionalment ben conseN'l!. Aixo indi-

ENTRE L'HOME I LA FERA

Dibuix del 'Pierolapithecus' que

va publicar la revista nord·amerlcana

'Science' quan es va ter pública

la troballa internacionalment.

ca que en Pau va morir prop dellloc d'enterra·
ment, que hagué de ser rapid, ja que si no els
agents meteorolbgics com la pluja haurien mal

mes els ossos i potser els haurien separat i arros
segat ben Huny. Segon, el director de I'Inslitut
Catala de Paleontologia, Salvador Moya-Sola,
"les marques deixades per dents de mamífers

camívors en alguns deis ossos d'en Pallmostren
que, a diferencia d'altres animals del mateix ja
ciment, fou devorat. No podem saber, pero, si

realment fOll ca~at, o si en canvi va morir per
altres causes i un carronyaire en va descobrir el
cadaver i va aprofitar per gaudir d'un bon ban·

quet. Després, el seu cnterramenl i posterior fos·
silitzaci6 van fer la resta",

Fins aVlli, aguest antropomorfdel Mioce que

és el Pau ha esdevingut la punta de ¡'iceberg
dels treballs paleonlologics que es e1l1en a lermc
a l'abocador de Can Mata. Pero des d'un punt

de vista paleontologic, l'indret ha transcendit la
seva funció original i s'ha convertil en un pilar

fonamental de la investigació científica a escala
internacional, el qual, sens dllbte, encara ha de
lliurar moltes rnés sorpreses i descabriments en
un futur no gaire llunya.•

JOAN ESCUllES és periodista.

SALVADOR MOYA'SOLA és el director de l'lnslitut Catala
de Paleoolologia. DAVID M. ALBA. SERGIO ALMECIJA i ISAAC
CASANOVAS·VILAR s6n paleontolegs de I'lCP. JOROI GALlNDO
és conservador de ncp.
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