
L’objectiu principal és
avalar, a través dels estu-
dis preliminars de les res-
tes descobertes, la crono-
logia d’aquest jaciment,
que se situaria entre els
800.000 i el milió d’anys.
«Hem d’intentar constrè-
nyer les incerteses que hi
ha sobre la datació i arribar
a un consens, per tenir més
precisió sobre els temps
prehistòrics», explicava
ahir Josep Vallverdú, di-
rector del projecte de re-
cerca de la Boella.

Durant l’excavació
d’urgència que es va dur a
terme l’any 2007 van apa-
rèixer restes de mamut de
l’espècie Mammuthus me-

ridionalis (una espècie
d’elefant de grans dimen-
sions), a més de dos mo-
lars, també de mamut, i de
diversos fòssils i peces de
la indústria lítica, que ava-
larien la presència humana
en aquest barranc de la
Boella. També s’hi ha do-
cumentat un registre de
producció in situ d’instru-
ments de pedra associats a
les restes de megafauna.
«Aquestes troballes ava-
len l’ocupació humana de
la regió de Tarragona a ini-
cis del plistocè mitjà, que
és una de les datacions
més antigues documenta-
des a l’Estat espanyol», va
indicar Vallverdú.

Ahir, en la primera jor-
nada, els estudiosos es van
centrar en l’estudi de l’im-
pacte d’un asteroide sobre
la terra que va tenir lloc fa
800.000 anys. La caiguda
de les partícules còsmi-
ques va provocar un canvi
sedimentari. Vallverdú va
destacar que l’estudi de
l’excavació de la Boella
permetrà precisar «el límit
i les característiques del
canvi ambiental de fa uns
800.000 anys». Està pre-
vist que un cop es consen-
suïn totes les investiga-
cions, els resultats de les
excavacions es publiquin
en revistes especialitzades
internacionals.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment de la Canonja està
buscant ara finançament
per poder continuar amb la
restauració dels ullals de
mamut descoberts a la zo-
na, i que actualment es
conserven en uns magat-
zems d’aquest municipi
tarragoní. A més, l’equip
d’arqueòlegs –que treba-
llaran durant cinc anys
més en aquest jaciment–
comença els primers pas-
sos per reconvertir aquest
barranc de la Boella en un
parc de divulgació sobre la
prehistòria i l’evolució hu-
mana, que seria un pol
d’atracció de visitants
d’arreu del món.

S’hi van trobar restes de mamut

Experts intenten
fixar la cronologia
del jaciment de la

Boella

CARINA FILELLA / La Canonja

● Arqueòlegs, especialistes en la indústria lítica, paleon-
tòlegs, físics i estudiosos de l’estratigrafia i les ciències
de la terra són alguns de la vintena d’experts de diferents
disciplines que des d’ahir i fins divendres es reuneixen a
la Canonja per intentar consensuar la cronologia del jaci-
ment de la Boella, de 800.000 a un milió d’anys enrere.

Un dels molars de mamut que es van descobrir al jaciment de la Boella, a la Canonja. / J.F.
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● La periodista Núria Co-
rominas, que des de 2003
ha estat corresponsal de
Catalunya Ràdio a les illes
Britàniques, dirigirà l’ofi-
cina de l’Institut Ramon
Llull (IRL) a Londres. La
traductora i editora Ja-
dranka Vrsalovic-Carevic
serà la responsable de la
seu de Nova York; ja hi ha-
via treballat i des de 2003

viu a Nova York, on, entre
altres coses, ha estat tècni-
ca de cultura a l’Instituto
Cervantes. Totes dues es-
tabliran contactes de col-
laboració amb institucions
culturals d’aquests països.
Junt amb Berlín i París for-
men les quatre oficines
que l’IRL té a l’estranger.
Està previst obrir-ne una a
final d’any en una capital
de l’Amèrica Llatina.

Nomenen les directores de

les seus de Londres i Nova

York de l’Institut Ramon Llull
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Increpación balla al
SAT per les dones
de Wad-Ras

● Barcelona. Des d’avui
fins diumenge es pro-
grama el muntatge Wad-

ras, de la companyia de
dansa contemporània i
flamenc Increpación
Danza, al Sant Andreu
Teatre (SAT). L’obra
evoca el món interior de
la presó de dones de
Wad-Ras. La coreogra-
fia va guanyar el certa-
men de coreografia de
dansa espanyola a Ma-
drid el 1996. / EL PUNT


