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1. INTRODUCCIÓ

Els anys 1996 i 1997 es va dur a terme l’excavació del jaciment quaternari de Cal
Guardiola, localitzat en la construcció dels fonaments de l’edifici sociosanitari de la
Mútua de Terrassa, als voltants del Parc de Vallparadís (Terrassa, Vallès Occidental).
L’excavació d’aquest jaciment permeté recuperar nombroses restes faunístiques, així
com macrorestes vegetals, d’una edat corresponent al Pleistocè inferior tardà
(Berástegui et al., 2000; Postigo Mijarra et al., 2007). La situació de la futura estació
de Vallparadís dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) al Parc de
Vallparadís (Fig. 1A) requerí de dur a terme una intervenció de control preventiu durant
les obres, atesa no només la proximitat al jaciment de Cal Guardiola, sinó també les
característiques del context geològic. Ben aviat, però, donada l’extraordinària riquesa
de diversos nivells afectats, s’hagueren d’iniciar excavacions d’urgència de macrover-
tebrats i macrorestes vegetals, així com mostratges de microvertebrats.
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La intervenció fou duta a terme per un equip mixt de paleontòlegs i arqueòlegs. En
aquest treball s’exposen únicament els resultats de la part paleontològica de la inter-
venció. Aquests resultats són molt preliminars, ja que moltes dades encara no s’han
pogut processar, i bona part de les peces recuperades encara no s’han pogut preparar per
estudiar-les. De fet, la intervenció, duta a terme des de l’agost de 2005 fins al juny de
2007 només amb breus interrupcions, encara no ha finalitzat, ja que els treballs s’han
reprès a mitjan setembre de 2007 per tal d’acabar d’exhaurir els nivells fossilífers. En
aquest període de gairebé dos anys de feina de camp, s’han recuperat més de 23.000
macrorestes siglades, a més de diversos centenars de restes de micromamífers, i con-
quilles i limacel·les de mol·luscos gastròpodes. Aquesta quantitat incrementa en un
ordre de magnitud les restes prèviament recuperades a Cal Guardiola, i un cop puguin
ser estudiades representaran sens dubte un gran avenç científic pel que fa al coneixe-
ment de les faunes europees del Pleistocè inferior terminal.

2. MATERIAL I MÈTODES

Prèviament a l’inici dels treballs de remoció de sediment per part de la maquinà-
ria pesant a la futura estació de Vallparadís, s’hi van fer tota una sèrie de sondatges
geomecànics de mostra contínua. Posteriorment, s’iniciaren les tasques d’excavació
dels murs pantalla, amb l’adequat control preventiu paleontològic per tal de garantir la
recuperació de les restes fòssils que es veiessin afectades i, alhora, enregistrar el
màxim d’informació estratigràfica, completant així les dades obtingudes a partir dels
sondatges.

A l’agost de 2005 s’iniciaren les tasques d’excavació dels nivells pleistocens (Fig.
1B), inicialment mitjançant una excavadora giratòria i dues retroexcavadores mixtes,
que en tot moment utilitzaren culleres de pues, ja que són les que menys malmeten les
restes fòssils. Per tal d’aconseguir la màxima resolució possible durant el seguiment, els
nivells pleistocens foren excavats en capes de 25 centímetres de gruix per les retroex-
cavadores (Fig. 1C), seguint les indicacions de la direcció paleontològica, mentre la
giratòria s’encarregava d’enretirar els nivells estèrils i el material remogut. El volum de
maquinària pesant emprada anà fluctuant al llarg del temps, i en ocasions també
s’emprà una petita excavadora (bobcat). Tota la remoció de sediments pleistocens per
part de la maquinària fou controlada per tècnics paleontòlegs.

En localitzar restes fòssils, es parcel·là el seu entorn immediat per tal de dur-hi a
terme una excavació d’urgència amb mètodes manuals. Quan la densitat de restes fou
prou elevada, es muntaren excavacions sistemàtiques; és el cas del nivell 10 i, parcial-
ment, dels nivells 11 (negre) i C (diversos nivells de coloració vermellosa). Inicialment
les restes se situaren tridimensionalment a l’espai de manera precisa; tanmateix, un cop
les anàlisis geològiques mostraren que els nivells geològics corresponien a esdeveni-
ments catastròfics i que les restes estaven transportades, es decidí enregistrar només el
nivell estratigràfic i la quadrícula d’1x1 metre de procedència, donada la gran urgència
d’extracció de les restes. En són una excepció els esquelets parcials i altres associacions
tafonòmicament interessants, en què la documentació fotogràfica s’acompanyà de
dibuixos en planta detallats.

Les restes òssies es consolidaren amb Paraloid B-72 i les vegetals es conservaren
preventivament amb timol. La majoria de restes fòssils s’excavaren en bloc (conservant
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part del sediment que les envoltava), embolcallant-les amb paper d’alumini i cinta
d’embalar, tot i que les restes de grans dimensions s’excavaren mitjançant mòmia de
poliuretà espumable (Fig. 1E i 1F) per tal de garantir-ne la integritat durant l’extracció
i el transport. Pel que fa a la preparació paleontològica (restauració) de les restes, aques-
tes es prioritzaren en funció de la informació taxonòmica, paleobiològica i/o tafonòmi-
ca que cadascuna podia proporcionar.

De tots els nivells argilosos, i especialment d’aquells que foren excavats manual-
ment de forma sistemàtica, se’n recol·lectaren mostres de sediment, per al seu rentatge
i triatge, a la recerca de restes fòssils de microvertebrats (especialment dents de micro-
mamífers), gastròpodes i microvegetals. El rentatge consistí a tamisar el sediment sota
aigua mitjançant un sedàs de tres nivells (Fig. 1D), mentre que el triatge dels concen-
trats obtinguts es va fer de visu i, en el cas de les fraccions més fines, sota estereomi-
croscopi. També es prengueren mostres per a dur a terme estudis magnetostratigràfics
(paleomagnetisme) i palinològics.

3. GEOLOGIA

3.1. Context geològic

El jaciment de Vallparadís se situa en la depressió del Vallès, una conca relativa-
ment estreta (uns 15 quilòmetres d’amplada) de direcció NNW-SSE i limitada al nord-
oest i al sud-est per falles normals actives durant el Neogen (Cabrera i Calvet, 1996).
Els sediments que omplen la conca són neògens i quaternaris, i provenen principalment
de l’erosió de roques metamòrfiques, volcàniques i plutòniques del Paleozoic, de
roques terrígenes i carbonàtiques del Mesozoic, i de roques terrígenes del Paleogen, les
quals conformen conjuntament la serralada Prelitoral (Agustí et al., 1997).

La majoria dels sediments neògens que omplen la depressió del Vallès correspo-
nen a sistemes de ventalls al·luvials dipositats amb relació a l’activitat de les falles
que limiten al nord-oest i al sud-est la depressió. Els ventalls més importants es loca-
litzaven al nord-oest, a causa de l’entitat més gran de la falla limitant i al fet que la
seva activitat fou més persistent (Agustí et al., 1997). També durant el Quaternari els
dipòsits més significatius es localitzen al nord-oest de la depressió. Es tracta de ven-
talls al·luvials amb la part apical al peu de la serralada Prelitoral (per exemple, el ven-
tall de Terrassa i el ventall de Sabadell), i de planes al·luvials i sistemes de terrasses
fluvials associats als cursos fluvials moderns (Berástegui et al., 2000; Berástegui i
Losantos, 2001).

3.2. Els sediments

En el jaciment, els sediments se situen en el torrent de Vallparadís, excavat al bell
mig del ventall al·luvial quaternari de Terrassa. Aquest ventall té una longitud d’uns 8
quilòmetres, des de Matadepera al nord, on hi ha la zona apical, fins al seu límit sud, a
les Fonts; se li atribueix una edat de Pleistocè mitjà (Berástegui i Losantos, 2001). Més
cap a l’oest es troba el ventall de Sabadell, més jove, d’edat del Pleistocè superior
(Berástegui i Losantos, 2001).

PALEONTOLOGIA I GEOLOGIA DEL JACIMENT DEL PLEISTOCÈ INFERIOR DE VALLPARADÍS 31



32 D.M. ALBA, J. AURELL, J. MADURELL, M. GÓMEZ, S. MOYÀ-SOLÀ, X. BERÀSTEGUI

Figura 1. (A) Panoràmica de la zona d’afectació de les obres, futura estació de
Vallparadís, a l’agost de 2005; (B) Detall de la zona d’afectació de les obres, tot just
abans d’iniciar-se les tasques de remoció de sediments del Pleistocè inferior, a l’a-
gost de 2005; (C) Control preventiu paleontològic (seguiment de màquines) de la
remoció de sediments pleistocens per part de dues retroexcavadores mixtes; (D)

Rentatge de mostres de sediment per a la recuperació de restes de microvertebrats;
(E) i (F) Delimitació i extracció d’una banya de cèrvid mitjançant mòmia de poliu-

retà; (G) Excavació d’una macroresta vegetal d’uns 3 metres de longitud; (H) Banya
del megacerí Praemegaceros verticornis.



Els materials del jaciment són sediments quaternaris (constituïen un paquet d’a-
proximadament 20 metres de potència abans de l’inici del moviment de terres) dispo-
sats discordantment per sobre d’un substrat miocè (Fig. 2) i per sota del ventall de
Terrassa. La seva datació aproximada és, per tant, del Pleistocè inferior. El substrat
miocè, a la zona de l’excavació, es troba a cotes altimètriques entre 260 i 268 metres,
segons les dades dels sondejos mecànics fets el 2005. Uns 10 metres a l’est de l’exca-
vació, el Miocè es va trobar a una cota de 280 metres, fet que indica l’existència a la
zona d’un paleorelleu amb un desnivell mínim de 12 metres (Fig. 2). Una situació sem-
blant va ser descrita al jaciment veí de Cal Guardiola, on el paleorelleu miocè es troba
a l’oest (Berástegui et al., 2000). 

Els sediments del Pleistocè inferior de Vallparadís s’han estudiat a partir d’obser-
vacions fetes durant els treballs d’excavació, de la construcció de columnes estratigrà-
fiques (Fig. 3), i de l’anàlisi de dades aportades per 14 sondejos geomecànics de mos-
tra contínua. Totes aquestes dades han permès dividir el Pleistocè inferior en dos trams
principals (Fig. 2 i 3); de base a sostre:

(a) Tram inferior: està dominat per nivells de poc més d’1 metre de gruix de con-
glomerats heteromètrics amb fàbrica suportada pels clasts. Aquests nivells presenten
una geometria irregular amb constants canvis laterals a fàcies argiloses (Fig. 2). Els
clasts no presenten ordenació vertical, són subarrodonits i tenen diàmetres de fins a 10
centímetres, encara que, ocasionalment, s’hi troben blocs de fins a 60 centímetres de
diàmetre. Els clasts són de roques paleozoiques (quars, roques metasedimentàries, gra-
nitoides), roques mesozoiques i/o paleògenes (gresos vermells, calcàries, conglome-
rats), i roques possiblement quaternàries (travertins). Cal remarcar que, segons les
dades dels sondejos i la cartografia existent (Berástegui i Losantos, 2001), el substrat
Miocè està format per conglomerats i bretxes amb còdols de les mateixes litologies que
les esmentades prèviament. No es pot descartar, doncs, que hi hagi clasts retreballats del
Miocè entre els que formen els conglomerats estudiats. S’interpreta que aquests sedi-
ments van ser transportats per processos gravitacionals tipus debris-flow. El seu dipòsit
pot estar relacionat amb una dinàmica de ventall al·luvial, encara que el paleorelleu
vigorós que presenta el substrat miocè i la presència de travertins suggereixen l’erosió
de vessants pròxims i, per tant, la participació de processos col·luvials. 

Els nivells de conglomerats estan intercalats amb nivells de lutites vermelloses
(algunes de les quals corresponen a les fàcies C i el nivell 9), en general molt pures i
amb gran continuïtat lateral (Fig. 2). Ocasionalment, presenten alguna marca d’arrels i
concrecions de carbonat de calci de color blanc-gris disposades horitzontalment i verti-
calment. Les lutites s’interpreten com a sediments transportats en suspensió i dipositats
per decantació en un context de plana d’inundació.

Els conglomerats de la part alta del tram constitueixen nivells relativament prims
(30-40 centímetres) amb base erosiva i amb tendència granodecreixent. Es caracteritzen
per contenir clasts ben seleccionats de quars, lidita, roca metamòrfica i alguna calcària,
sovint imbricats i amb fàbrica suportada pels clasts. Els conglomerats presenten lami-
nació creuada de gran escala i baix angle. A la base poden presentar lutites vermelles
massives que passen gradualment, cap al sostre, a sorres amb laminacions creuades de
petita escala. Les característiques dels conglomerats indiquen que van ser transportats
per aigua. La geometria dels estrats suggereix que els nivells de conglomerats són peti-
tes barres fluvials.
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El tram inferior acaba amb una unitat de color verd-gris (nivell 10 o nivell Verd), for-
mada per tres subunitats amb base erosiva, que poden arribar als 3 metres de potència. La
subunitat inferior la formen argiles i llims verdosos amb clasts surant. La subunitat
intermèdia es compon de graves centimètriques amb fàbrica suportada pels clasts i amb
base canaliforme. La subunitat superior té uns 2 metres de gruix; comença amb un nivell
amb blocs de mida decimètrica, i acaba amb argiles i llims de color verd-gris amb clasts
surant en la matriu i disposats sense cap ordre vertical (Fig. 2). Aquesta última subunitat
presenta multitud de marques d’arrels i és rica en restes paleontològiques. Els clasts de les
subunitats argiloses són angulosos i subangulosos, tenen mida mil·limètrica a centimètri-
ca, i la seva litologia és de quars, lidita i roca metasedimentària. Els blocs de la base de la
subunitat superior estan constituïts per gres arcòsic de gra groller, microconglomerat i car-
bonat. Les argiles verdoses s’interpreten com a sediments transportats mitjançant fluxos
densos de tipus mud-flow (colada de fang) i posteriorment colonitzats per vegetació.
Aquests dipòsits de mud-flow es van situar damunt de blocs transportats per processos de
debris-flow o damunt de graves transportades per fluxos aquosos i amb capacitat erosiva.

(b) Tram superior: comença amb una unitat de bretxes i conglomerats amb base ero-
siva (nivell 6), que talla amb un pendent significatiu cap a l’oest, el sud-oest i el sud els
nivells del tram inferior (Fig. 2). Les bretxes i conglomerats tenen al voltant d’1,5 metres
de gruix, i són de color marronós i massius. Els seus clasts són de mida centimètrica a
decimètrica, subarrodonits i subangulosos, i en general no presenten cap tipus de grano-
classificació. La seva litologia és fonamentalment de quars, lidita i roca metasedimentà-
ria. En menor proporció hi ha clasts de calcària, gres, arcosa i microconglomerat, proba-
blement d’origen miocè. En alguns casos s’observen nivells amb imbricacions i lamina-
cions creuades, indicatives de transport aquós. La unitat presenta una fàbrica suportada
pels clasts i ocasionalment una matriu sorrenca. Els límits laterals (cap a l’oest, el sud-oest
i el sud) i superior de la unitat són un canvi gradual a fàcies argiloses (Fig. 2). S’interpreta
que el mecanisme de transport d’aquesta unitat està dominat per processos gravitacionals
tipus debris-flow barrejats amb processos on l’aigua és l’agent principal de transport.
Aquests processos s’emmarcarien en una dinàmica mixta al·luvial-col·luvial.

La part més alta del tram superior està formada per una unitat potent amb llims amb
colors marró fosc i ocre (“nivells 5 a 1”) (Fig. 2). Presenten aspecte massiu, abundants
marques d’arrels i restes de gastròpodes d’aigua dolça. A la base de la unitat, en contacte
amb els conglomerats descrits anteriorment, hi ha un nivell d’argiles caracteritzades pel
color negre, l’olor de sofre i la gran quantitat d’ossos de mamífers i fragments de fusta en
excel·lent estat de conservació (nivell 11 o nivell Negre) (Fig. 2). Aquest nivell té límits
difosos i, en ocasions, la tinció negra afecta els conglomerats propers. Aquest nivell negre
pot arribar a tenir poc més d’1 metre de gruix i s’estén al llarg d’un mínim de 50 metres
en direcció aproximada nord-sud, i poc més de 10 metres en direcció est-oest. El sostre
de la unitat es caracteritza per l’existència de dos nivells decimètrics (de 50 i 20 centíme-
tres de gruix) de concrecions calcàries molt endurides i taques d’òxid de ferro d’aspecte
nodulós, interpretats com a paleosòls (Fig. 3). S’interpreta que aquests sediments van ser
dipositats en un context de plana d’inundació. El nivell de color negre s’interpreta com un
episodi palustre que va permetre la instal·lació, durant un cert temps, d’una làmina d’ai-
gua i un ambient reductor que va permetre la conservació de les restes orgàniques. Les
restes, algunes de les quals són de mida considerable, poden haver estat dipositades pel
mateix procés massiu que va transportar els conglomerats del nivell anterior.
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Figura 3. Columnes estratigràfiques sintètiques del jaciment de Vallparadís. El tram
inferior, el tram superior i la terrassa Qv4 estan separats per discordances. El tram

inferior està dominat per conglomerats al·luvials-col·luvials; el tram superior
comença amb conglomerats erosius per sobre dels quals es disposa un paquet relati-
vament gruixut de lutites amb paleosòls. Les unitats més riques del jaciment s’indi-

quen amb les lletres “n” i “v” (vegeu Fig. 2).



3.3. Ambient deposicional

L’ambient sedimentari durant el Pleistocè inferior de la zona d’estudi, està estreta-
ment lligat amb la geometria del paleorelleu miocè, que mostra talussos amb pendents
significatius al marge dret (Berástegui et al., 2000) i esquerre de l’actual riera de
Vallparadís. Aquest paleorelleu, que forma una vall d’uns 150 metres d’ample, queda
omplert pels sediments del Pleistocè inferior.

El tram inferior dels sediments descrits correspon a dipòsits de ventall al·luvial
barrejats amb dipòsits de vessant. Amb aquests estadis de sedimentació al·luvial i
col·luvial s’alternen èpoques on dominen les grans avingudes que omplen la vall de
sediments argilosos on s’instal·la vegetació (Fig. 4A). La sedimentació mitjançant flu-
xos gravitatius continua fins al sostre del tram inferior, quan apareixen conglomerats
que indiquen la presència de cursos fluvials en el sector estudiat. Nous episodis
catastròfics trenquen la dinàmica fluvial: fluxos massius de fang i roques constituei-
xen un nou episodi dominantment al·luvial-col·luvial, que marca l’inici del tram supe-
rior (Fig. 4B). El dipòsit de bretxes i conglomerats és contemporani amb la sedimen-
tació de lutites a les parts més distals del sistema i, localment, s’estableix una petita
zona palustre que permet la conservació de restes orgàniques, possiblement transpor-
tades per la mateixa dinàmica al·luvial-col·luvial (Fig. 4B). El Pleistocè inferior acaba
amb el dipòsit de lutites en un ambient de plana d’inundació. Durant aquesta etapa es
produeixen aturades de la sedimentació que permeten la formació incipient de sòls
(Fig. 4C).

4. PALEONTOLOGIA

4.1. Quantitat de restes recuperades

Per tal de poder enregistrar la procedència estratigràfica de cadascuna de les restes
recuperades, es procedí a la descripció dels nivells de sostre a base de la sèrie (en l’or-
dre en què anaven apareixent). S’arribaren a comptabilitzar fins a 20 nivells diferents,
dels quals 14 proporcionaren restes fòssils en major o menor abundància. De les 23.040
restes recuperades des de l’agost del 2005 al juny del 2007, el 90% corresponen a l’a-
nomenat nivell 10, excavat quasi exclusivament de forma manual. Com en el jaciment
veí de Cal Guardiola, també aparegué un nivell de coloració negrosa, que fou excavat
manualment i amb l’ajuda d’una bobcat. Aquest nivell proporcionà restes de macro-
vertebrats, però sobretot macrorestes vegetals de grans dimensions, que representen
conjuntament un 5% del total de restes siglades de tota la intervenció. El nivell 9 i els
nivells corresponents a les fàcies C proporcionaren més d’un 1% i al voltant d’un 3%
del total de sigles, respectivament, mentre que la resta de nivells fossílifers (2, 4, 5, 7,
8, 15 i 17) representen conjuntament menys de l’1% de les restes recuperades. Cal tenir
en compte que les restes recuperades durant el triatge de concentrats (dents de micro-
mamífers, conquilles de gastròpodes, microrestes vegetals...) no estan incloses en
aquests còmputs.
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4.2. Macrorestes vegetals

Dels vint nivells que formen la sèrie estratigràfica de l’estació de Vallparadís,
només s’han localitzat macrorestes vegetals al nivell Negre, amb unes característiques
molt similars a les del nivell Negre de Cal Guardiola (Postigo Mijarra et al., 2007).
Gran part de les restes recuperades a Vallparadís són de petit format, però de manera
excepcional s’han extret dues restes amb unes dimensions superiors a 3 metres (Fig.
1G). La difícil extracció, preparació i conservació d’aquestes restes ha fet que el seu
estudi encara no s’hagi pogut iniciar, tot i que en el futur contribuiran sens dubte al
coneixement del context climàtic i ecològic d’aquesta zona durant el Pleistocè.

4.3. Macrovertebrats

Fins al moment s’han identificat 21 espècies de macromamífers en el jaciment de
l’Estació de Vallparadís (taula 1). L’element més abundant de l’associació és una espècie
d’hipopòtam d’origen africà, Hippopotamus antiquus, de la qual se n’han recuperat prin-
cipalment restes apendiculars (generalment afectades pels hiènids) i dentals, tot i que
excepcionalment també es disposa de bona part de l’esquelet axial d’un mateix individu.
Aquesta espècie, que comença a enregistrar-se a Europa a inicis del Pleistocè inferior, pre-
senta unes característiques força diferents a les de l’espècie actual, ja que és un organisme
molt més lligat als ambients aquàtics i amb una massa corporal fins a dues vegades supe-
rior. Els perissodàctils constitueixen el segon element en abundància, i estan representats
per restes dentals i fragments apendiculars (generalment afectats per carnívors). Hi trobem
dues espècies de cavalls (E. altidens, molt abundant al Pleistocè inferior d’Europa occi-
dental, i una segona espècie més gran pendent de determinar), a més del rinoceront
Stephanorhinus hundsheimensis. Quant als artiodàctils, els més nombrosos són els cèrvids,
representats per tres espècies: la daina, Dama vallonnetensis, de mida mitjana i molt abun-
dant al jaciment, sobretot pel que fa a banyes i restes dentals; el cérvol, Cervus elaphus,
molt menys freqüent i localitzat només al nivell Negre; i el cérvol gegant, Praemegaceros
verticornis, representat per unes poques banyes de muda (Fig. 1H). Amb menor freqüèn-
cia, també trobem representades al jaciment dues espècies de bòvids (una de les quals del
gènere Bison), a més d’un suid (un porc senglar del gènere Sus). Aquest darrer tàxon té
importància biostratigràfica, ja que aquesta espècie no s’ha localitzat mai a l’Europa occi-
dental en cronologies anteriors a 1 Ma (Guérin i Faure, 1997). Respecte dels proboscidis,
trobem algunes restes dentognàtiques i postcranials de l’elefant, Elephas antiquus, mentre
que els primats són representats per restes dentals molt escasses d’una mona del gènere
Macaca. Finalment, pel que fa a l’associació de carnívors, és dominada per dues espècies
de fèlids de mida gran del gènere Panthera, una de les quals correspon al jaguar europeu,
P. gombaszoegensis; també hi ha un fèlid de mida més petita és assignable al gènere Lynx.
Aparentment, els hiènids són els carnívors més abundants, si més no segons l’abundància
de copròlits, que representen més del 10% de restes fòssils recuperades; les restes directes
de hiènids consisteixen en un esquelet notablement complet que actualment s’està prepa-
rant. Els úrsids també hi són força ben representats, sobretot per elements cranials assig-
nables a Ursus deningeri, un ós de grans dimensions de la línia espeloïdea. D’altres restes
menys freqüents de carnívors corresponen a tres espècies de cànids, incloent un llop (Canis
mosbachensis) i una guineu (gènere Vulpes), a més d’un toixó (mustèlid del gènere Meles).
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Figura 4. Blocs diagrama esquemàtics que mostren la interpretació dels sediments
del Pleistocè inferior de Vallparadís. Tot i que els blocs diagrama no estan a escala,
la seva amplada aproximada és de 100 metres. Les unitats més riques del jaciment
s’indiquen amb les lletres “n” i “v” (vegeu Fig. 2), mentre que també hi figura la

terrassa del Pleistocè mitjà Qv4.



4.4. Microvertebrats

Malgrat que s’han mostrejat intensivament tots els nivells estratigràfics pleistocens
afectats per les obres, la manca de recursos humans i la urgència de l’extracció de les
macrorestes fòssils ha impedit que aquestes tasques hagin conclòs, de manera que de
moment només disposem de resultats parcials. Fins al moment, s’han pogut identificar
dents jugals de dos gèneres d’arvicòlids (Allophaiomys i Mimomys) i d’un múrid inde-
terminat, a més d’algunes restes dentals corresponents a insectívors i algun dentari de
rèptil. Endemés, l’excavació intensiva del nivell Negre ha permès recuperar abundants
restes de lagomorfs (conills), algunes en connexió anatòmica, mentre que de l’excava-
ció de la base del nivell 10 s’han recuperat restes dentals aïllades d’un porc espí (gène-
re Hystrix) i d’un petit castor (gènere Castor).

4.5. Tafonomia

Les restes procedents dels diversos nivells no solen presentar un alt grau de mete-
orització, amb l’excepció de la totalitat de restes del nivell 8, les quals presenten evidèn-
cies d’exposició subaèria prolongada. Els ossos conservats íntegrament són molt escas-
sos en tots els nivells, i representen una proporció molt petita del total. Els elements que
apareixen complets més sovint són aquells que, per les seves característiques, tenen un
potencial de preservació més elevat (restes dentals aïllades, ossos carpals i tarsals com-
pactes, i metàpodes). Els ossos llargs apareixen representats per diàfisis i segments dis-
tals, mentre que els elements més habituals de l’esquelet axial són fragments de coste-
lles i vèrtebres de grans herbívors, així com parts de la cintura pelviana i escapular
(acetàbuls i fragments de fossa glenoïdea). Els elements en connexió anatòmica són
absents, amb l’excepció de l’esquelet axial d’hipopòtam de la base del nivell Verd, que
presentava algun element en connexió. En canvi, són freqüents les associacions d’ele-
ments d’un mateix individu, com és el cas de diverses mandíbules desarticulades d’hi-
popòtam del nivell Verd, així com diversos elements axials i apendiculars d’èquids del
nivell Negre.

L’acció dels hiènids constitueix l’únic agent acumulador o modificador de la tafo-
cenosi que s’ha localitzat fins al moment, especialment al nivell 10, tot i que també n’hi
ha evidències al nivell 16 i a les fàcies C. L’activitat d’aquests hiènids es reflecteix, pel
que fa a les restes cranials, en la presència de mandíbules sense la rama i amb el corpus
fracturat fins a les arrels, així com fragments aïllats de maxil·lar, fragments de neuro-
crani amb banyes parcials de Dama, i altres. Quant a l’esquelet apendicular, l’acció dels
hiènids es reflecteix en la presència de diàfisis de fèmur i húmer (Fig. 5), i segments
distals de radi i tíbia. Els elements carpals i tarsals, així com els metàpodes, general-
ment es conserven complets però amb marques de mossegades. Aquest patró de con-
servació obeeix a diferents pautes, segons l’element anatòmic i el tàxon de què es trac-
ti, ja que hi ha diversos factors (estructura, contingut en medul·la òssia, i densitat mine-
ral) que determinen el major o menor aprofitament que en duen a terme els hiènids per
tal d’obtenir-ne recursos energètics. Aquesta evidència d’acció de hiènids constatada al
jaciment de Vallparadís presenta moltes similituds amb l’acció de Pachycrocuta brevi-
rostris, molt ben documentada al jaciment de Venta Micena (Arribas i Palmqvist, 1998).
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5. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS

Els sediments fossilífers del Pleistocè inferior excavats a Vallparadís, dipositats
sobre un substrat miocè amb pronunciat paleorelleu, tenen el seu origen en una dinà-
mica al·luvial-col·luvial, interrompuda tant per esdeveniments catastròfics de tipus
mud-flow i debris-flow, com per aturades sedimentàries amb formació de sòls. Podem
dividir aquests sediments en dos trams principals, separats per un nivell de conglome-
rats amb base erosiva d’origen al·luvial-col·luvial (nivell 6). Les argiles verdes del
nivell 10, que ha proporcionat la major part de restes fòssils recuperades, corresponen
al tram inferior (el més antic), i s’interpreten com a sediments transportats per fluxos
densos de tipus mud-flow (colades de fang), dipositats sobre blocs transportats per pro-
cessos gravitacionals de debris-flow i graves transportades per fluxos aquosos i amb
capacitat erosiva. Les argiles del nivell Negre, en canvi, es troben a la base del tram
superior, i corresponen probablement a una zona palustre amb condicions reductores,
les quals haurien permès la conservació no només dels ossos, sinó també de les macro-
restes vegetals, possiblement transportades pel mateix tipus de dinàmica al·luvial-
col·luvial.

Tant les característiques sedimentològiques dels sediments excavats, com les iden-
tificacions taxonòmiques i inferències tafonòmiques fetes a partir de les restes recupe-
rades, permeten concloure que el jaciment de l’Estació de Vallparadís presenta unes
grans similituds amb el jaciment veí de Cal Guardiola (Berástegui et al., 2000). Malgrat
la coincidència de fàcies i composició faunística entre alguns nivells de Vallparadís i els
nivells excavats a Cal Guardiola, no es pot concloure que es tracti dels mateixos estrats,
ni tinguin per tant exactament la mateixa edat. Mentre que a Cal Guardiola la major part
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Figura 5. Diferents estadis tafonòmics d’aprofitament de restes postcranials (fèmurs)
d’hipopòtam per part dels hiènids.



de restes recuperades procedien d’un nivell negre amb macrorestes vegetals, a
Vallparadís la major part de restes provenen de les graves matriu suportades per argiles
verdoses del nivell 10, que ha proporcionat un nombre de fòssils gairebé 10 vegades
superior a les recuperades a Cal Guardiola.

A l’espera dels resultats del paleomagnetisme, les dades biostratigràfiques provi-
sionals permeten situar l’edat del jaciment de Vallparadís al voltant de 0,8-1,0 Ma
(milions d’anys abans del present), que coincideix amb l’edat atribuïda a Cal
Guardiola segons dades paleomagnètiques (>0,8 Ma: M. Garcés, com. pers. a Postigo
Mijarra et al., 2007). Durant aquest interval de temps es produeix la transició entre el
Galerià i el Vil·lafranquià, fet que ha dut alguns autors a proposar d’anomenar-lo
Protogalerià o Epivil·lafranquià (vegeu-ne la revisió a Palombo i Sardella, 2007). El
registre fòssil de l’Epivil·lafranquià a l’Europa occidental és força escàs, i en desta-
quen els jaciments de la cova de Vallonnet a França (Lumley et al., 1988),
d’Untermassfeld a Alemanya (Kahlke, 1995) i la Trinchera Dolina a Espanya
(Carbonell et al., 1995). Es tracta d’un interval d’intens recanvi faunístic, especial-
ment pel que fa a les associacions de carnívors. Així, els fèlids dents de sabre (gène-
res Homotherium i Megantereon) coexisteixen amb els primers lleons europeus
(Panthera fossilis), pels quals són progressivament reemplaçats, mentre que les hie-
nes gegants (Pachycrocuta brevirostris) són substituïdes per les hienes tacades
(Crocuta crocuta), d’origen africà. Aquest recanvi faunístic progressiu va aparent-
ment associat a un canvi en el model d’aprofitament humà del territori a l’Europa
occidental. Les excepcionals troballes paleontològiques fetes a Vallparadís, un cop
finalitzin les tasques de preparació i posterior estudi, permetran sens dubte aprofun-
dir en el coneixement de les faunes epivil·lafranquianes de l’Europa occidental, així
com dels factors paleoecològics que varen condicionar l’esmentat recanvi faunístic
durant aquest breu interval.
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TAULA 1. LLISTA FAUNÍSTICA DELS MAMÍFERS DEL JACIMENT DE VALLPARADÍS
(TERRASSA, VALLÈS OCCIDENTAL).

Ordre PERISSODACTYLA Ordre CARNIVORA Ordre PRIMATES

Família Rhinocerotidae Família Hyaenidae Família Cercopithecidae

Stephanorhinus hundsheimensis Hyaenidae indet. Macaca sp.

Família Equidae Família Mustelidae Ordre INSECTIVORA

Equus altidens Meles sp. Insectivora indet.

Equus sp. Família Ursidae Ordre RODENTIA

Ordre ARTIODACTYLA Ursus deningeri Família Arvicolidae

Família Hippopotamidae Família Canidae Allophaiomys sp.

Hippopotamus antiquus Canis mosbachensis Mimomys sp.

Família Suidae Vulpes sp. Família Muridae

Sus cf. scrofa Canidae indet. Muridae indet.

Família Cervidae Família Felidae Família Castoridae

Dama vallonnetensis Panthera gombaszoegensis Castor sp.

Cervus elaphus cf. Panthera sp. Família Hystricidae

Praemegaceros verticornis Lynx sp. Hyxtrix sp.

Família Bovidae Ordre PROBOSCIDEA

Bison sp. Família Elephantidae

Bovidae indet. Elephas antiquus
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