
CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI 

DE NOUS MAMíFERS FÒSSILS 

DE CATALUNYA 
per 

MN. J. R. BATALLER 

El present estudi és continuació d'anteriors treballs publicats en el volum 
de treballs de la Institució Catal~na d'Història NaJural, any 1918, inti
tulat «Mamífers fòssils de Catalunyal), al qual segueix una Nota I amb el 
mateix títol publicada en el Butlletí de la Institució Catalana d'Història Na
tural, volum XXI, planes 80-86. L'esperit d'investigació i recerca paleonto
lògiques, iniciat per Mn. Font i Sagué entre el::- amants de les nostres coses, 
s'ha anat conservant a l'escalf del benemèrit Centre Excursionista de Cata-
114-nya, on s'apleguen encara avui els únics aficionats existents. Les col' lec
cions d'aquests benemèrits oblers de la ciència geològica són, ja avui, formoses 
i dignes que moltes de llurs troballes sien donades a la publicitat. L'estudi 
paleontològic que avui presentem és un recull sobre les moltes troballes por
tades a cap per En Palet i Barba, P. Solà de Terrassa, M. Guérin, J. Colo
mines, Mn. Faura, P. Noguera de Barcelona, i altres. 

Es servat en el present treball el mateix ordre que hem seguit en publi
cacions anteriors: en començar cada ordre o familia es fa esment de les espè
cies anteriorment conegudes en tots els jaciments catalans tant terciaris com 
qua ternaris. 

En tractar de cada espècie, posem tota la bibliografia i sinonímies que 
hem pogut cercar i que, en general, no fou enclosa en nostre recull de 1918: 
ens ha induït a aquest treball el facilitar la iconografia específica, en ge
neral, bastant desconeguda entre nosaltres; donem la descripció a continua
ció dels restes trobats, així com de moltes espècies, en particular de les nova
ment trobades, llur àrea de dispersió així com les consideracions que hem 
deduït de llur estudi comparatiu amb les d'altres localitats. Acompanyem 
cada espècie de les figures corresponents, obtingudes en el Laboratori de 
Geologia de l'Escola Superior d'Agticultura. 
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ARX IUS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES 

El miocènic continental ibèric ha estat estudiat en son conjunt per En 
Royo Gómez, qui acuradament n'ha revisat i depurat la fauna malacològica 
en sa memòria doctoral El Mioceno continmtal ibérico y su fauna malacológica. 
Es resumeix tot 10 publicat de nostres conques miocèniques, no encara avui 
suficientment conegudes. 

Totes les formes descrites en el present tr ·ball pertanyen al miocènic 
superior continental, pis pontià, els jaciments bssilífers del qual ja eren de 
temps coneguts; però, amb motiu d'alguns treballs públics i particulars com 
la nova via ferrada de Barcelona a Sabadell, s'han descobert variats restes 
a prop del jaciment de Can Canals a Sant Qu;irze de Terrassa . 

... 
... ... 

Els dipòsits miocènics de Cerdanya en la conca més superior del riu Segre 
tenen una extensió d'uns 150 quilòmetres quadll ts, distribuïts entre les pro
víncies de Lleyda, Girona i el departament francès dels Pireneus orientals. 
Els jaciments fossilífers de mamífers més importants són: Bellver, Prats, 
Sanavastre, Das, Llívia en la part espanyola i !Estavar en la francesa. 

Les formes fins avui conegudes són: 

'UNGULATS 

HiPparion gracilJ Kaup ........... . 
Rhinoceros sp. . ................... . 
Sus major Gervais ................ . 
Sus sp ........................... . 
Cervul'Us dicranocems Kaup ........ . 
Dinotheri'Um bavaricum Kaup ....... . 
M astodon angustidens Cuvier ....... . 
M astodon sp. . .................... . 

RATADORS 

Castor J aegeri Kaup . . . . . . . . . . . , . . . 
CARNlvORS 

Amphiciot~ major var. pyrenaicus De-

Prats, Sanavastre. 
Estavar. 
Bellver, Das. 
Das. 
Llívia. 
Estavar. 
Estavar. 
Estavar. 

Estavar. 

. peret-Rerolle ................... Estavar . 
• 

I chtitherium sp. .................. . Estavar . 
• 

S'han trobat, després del treball de Deperet i Rerolle, un Rhinoceros sp., 
S'Us sp., Cervulus dicranocems, DinotherÍfm~ bava¡ricum, Mastodon angustidens. 
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MN. J. R. BATALLER. - Contribuoi6 a l'estudi de nous mami/ers 

Aquestes dues últimes espècies juntament amb el HiPparion gracile, donen 
la característica de la fauna: aquests dipòsits s6n, en sentir de Deperet, sin
crònics dels d'E ppelsheim i Orignac i inferiors als de Pikermi, Mont Leberon 
i Concud. 

• 

La conca de la Seu d'Urgell dista de l'anterior uns 2S quilòmetres escassos; 
la superfície de l'antic llac tindria uns 100 quilòmetres quadrats, és a dir, 
dos terços del de la Cerdanya. Els dipòsits actuals són molt més reduïts en 
extensió i els jaciments de mamífers es redueixen quasi solament al Firal 
de la Seu d'Urgell, situat a un extrem de la població. 

La fauna de mamífers, segons les últimes recerques, és: 

UNGULATS 

RATADORS 

CARNIVORS 

ANTROPOMORFS 
• 

HiPparion gracile Kaup. 
T aPirus priscus Kaup. 
Aceratherium tetradactylum Lartet. 
Rhinoceros sp. 
Hyotherium Soemmeringii Meyer. 
Sus ma/or Gervais. 
Dicroceros sp. 
Cer'IJulus dicranocerus Kaup. 
M astodon angustidsns Cuvier. 
Mastodon angustidens Cuvier var. py-

renaicus Lartet. 
M astodon longirostris Kaup. 

Steneofiber ] aegeri Kaup. 

Ichtitherium sp. 

Dryúpithecus F ontani LC!:rtet. 

• 

La conca del Vallès-Penedès és la de major extensi6 i la que més variades 
restes de mamífers ha donat: la seva superfície pot calcular-se en 1,300 qui
lòmetres quadrats. 

La fauna fins ara coneguda comprèn: 
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ARXIUS DE L'INSTITUT 1;>E CIÈNCIES 

UNGULATS 

RATADORS 

INSECT/VORS 

CARN/VORS 

HiPparion gracile Kaup. 
Aceratherium incisivum Kaup. 
Rhinoceros sp. 
M acrotherium sp. 
Chalicotherium Goldjussi Kaup. 
Hyotherium Soemmeringii Mey~r. 
Listriodon splendens Meyer var. nova. 
Sus palaeocherus Kaup. 
Sus maior Gervais. 
Dl'emotherium sp. 
Micromeryx Flourensianus Lartet. 
C~'rvulus dicranocerus Kaup. 
Cervus Matheroni Gervais. 
Gazella dep!Jrdita Gervais. 
Tragocerus amalth~us Roth-Wagner. 
Dinotherium giganteum Kaup. 
M aslodon angustidens e uvier. 
M astodo1~ lcngirostris Kaup. 
M aslodon sp. 

SI ;n~ofiber ] aegeri Kaup. 
Prolagus M eyeri Tschudi. 

TalPa sp. 
Sorex sp. 
Erinaceus sp. 

Hyaena eximia Roth-Wagner. 
Hyaenicti~ grac'ca Gaudry. 
M achairodus ogygius Zittel. 

• 

• 

La distribució geogràfica d'aquests mamifers es pot veure en els se
güents esquemes: 
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1835 
1873 

1877 

1884 

1885 

1887 

1888 

1907 

1907 

19I1 

19I4 

1918 

1921 

ARXIUS DE L'INSTITUT DE CI ÈNCIES 

DESCRIPCIO DE LES ESPECIES 

UNGULATA 

Fam. EQUIDAE 

IDPPARlON Christol (1832) 

1. Hipparion gracile Kaup 

(Làm. I; làm. 2. figs. I-S; làm. 6. figs. 17-18; làms. 13. 14. 15, figs. 1-2) 

Hippotherium gracile Kaup. - Nov. Ad. Acad. Nat. cur., t. XVII, p. 173. 
HiPparion gracile Kaup. - GAUDRY: Animaux fossiles du Mont Leheron, 
p. 32• PI. V, figs. 7-8-9-10; pI. VI i pl. VII fig. 1. 

HiPparion gracile Kaup. - TOURNOUER: Découverte de dents d'Hipparion 
dans la formation tertiaire supérieure d'eau douce de la province de Cons
tantine. Bull. Soc. Géol. France, 3. a sèrie, t. 6, p. 305. 
HiPparion gracile Kaup. - PETHO: Uber die fossilen Saugetiere von Balta
var. Jahresber. d. k. ung. geolog. Anstalt., p. 462. 
HiPparion gracile Kaup. - DEPERET et REROLLE: Note sur la géologie et 
sur les Mammifàres fossiles du bassin lacustre miocène supérieur de Cerdagne 
Bull. Soc. Géol. France, 3." sèrie, t. 13, p. 497, pI. XVII, fig. 3. 
Hippanon gracile Kaup. - DEPERET: Recherches sur la succession des verté
brés miocènes de la vallée du Rhone. Arch. du Mz~seum de Lyon, t. IV, p. 165. 
HiPparion gracile Kaup. - WEITHOFER, A.: Beitdige zur Kenntnis der Fauna 
von Pikermi. Beittage zm Palaontologie Osterr-Ungarns und des Orients, 
t. VI, p. 244, pI. XIII-XV. 
HiPparion gracile Kaup. - ROMAN et TORRES: Le néogène continental dans 
la basse vallée du Tage. Com. du SerV'Ïce glol. de Portugal, p. 65 i 68, pI. V, 
figs. 2, 3, 4· 
Hippation gracile Kaup. - SCHLOSSER: Uber Saugetiere und Süsswasser
gasteropoden aus Spanien. Neues J ahrbuch lur Miner. Geol. u. Palàont., 
t. II, p. 6, pI. I, figs. 24-27. 
Hipparion gracile Kaup. - K6RMOS: Der Knochenfund von Polgàrdi, p. 186. 
HiPparion gracile Kaup. - H. PACHECO: Los vertebrados terrestres del mio
ceno de la Península Ibérica. Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat., t. IX, p. 456. 
Hippar;,on gracfle Kaup. - BORISSIAK: Mammifères fossiles de Sebastopol. 
Mém. du Comité géoloqiqt~e, nova sèrie, llib. 87, p. 142, pIs. VIII-X. 
HiPparion gracile Kaup. - KHOMENKO: La faune méotique du village Ta
raklia, p. 36, pIs. III-IV. 
HiPparion gracile Kaup. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. Tre
balls de la Inst. Cat. d' Hist. Nat., vol. IV, p. 129, làm. V, figs. l, 2, 3, 5 i 
fig. I del text. 
HiPparion gracile ChristoI. - SCHLOSSER: Die Hipparionenfauna von Veles 
in Macedonien. Abhandl. d. Bayer. Akad. de Wissenschalten, Bd. XXIX, 
Abhand. 4, p. 20. 
HiPpa,ion gracile Kaup. subsp. rocinantis PACHECO: La llanura mancbega 
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MN. J. R. BATALLER. - Contyibl4Ci6 a l'estf4di de ,tOt~S mam'!eys 

y sus mamíferos f6siles. Com. de Invest. paleont. y plehist., Mem. n. o 2B, 
p. 22, figs. 3-&; làm. II, figs. I-B. 

1:921 HiPparion gracile Kaup. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. Nota 
paleontològica. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., t. XXI, p . 80. 

1922 HiPparion gracile Kaup. - SOLÀ: Troballa de restes de Hipparion. Butll. 
Inst. Cat. Hist. Nat., t. XXII, p. 9I; làm. IV, fig. 2. 

La bibliografia general d'Espanya i Catalunya es troba, respectivament, 
en el treball del Dr. H. Pacheco i en nostre recull. 

Els restes fòssils d'Hipparion són dels més freqüents i nombrosos a 
Catalunya, com també a la Península Ibèrica, cit~nt el Dr. Pacheco en son 
treball sobre la plana manxega i llurs mamífers fòssils, fins 18 localitats de 
les quals sis corresponen a Catalunya, havent-se recollit en cada una de les 

• 
tres conques miocèniques continentals del nostre Principat: Vallès-Penedès, 
Seu d'Urgell i Cerdanya. 

Els HiPparion es consideren avui com les formes immediates als cavalls 
actuals, és a dir, són els càvalls miocènics. Abundantíssims a l'Amèrica del 
Nord, fins a tant que Leidy arribà a considerar aquella terra com el país 
dels cavalls. Hom ha reconegut també l' HiPparion a la India, Xina, Nord 
d'Africa; a Europa no falta en cap regió meridional, existint a Alemanya, 
Hongria, Suïssa, Grècia, França, Portugal, Espanya, etc. Solament a Mont 
Léberon (França) el grin paleontòleg A. Gaudry recollí més de 700 trossos. 
Així es comprèn que formessin en aquells temps grans ramats a les voreres 
dels llacs que eren 'aleshores a Europa. Els estudis de Leidy a Amèrica, Gau~ 
dry a França i Grècia, Hensel a Alemanya, Christol, Kaup, Gervais, Roth
Wagner, Rütimeyer, Deperet, etc., ens han esclarit llur filogènia, distribució 
específica i geogràfica. Els HiPparion de la Provença, que són els més sem
blants als de Catalunya, eren bèsties més petites i menys feixugues que els 
de la Grècia, segons parer de M. Gaudry. 

Els HiPparion de la India són curioses formes intermèdies entre els hip
parion i equus, doncs, tenint les potes de cavall, conserven la dentició de 
l' HiPparion. 

Recentment el professor Pacheco, de la Universitat de Madrid, ha descrit 
una nova espècie d' Hipparion, la qual per ésser de la Península, podria tenir 
interès per establir relacions amb les formes de Catalunya. 

En el nostre Principat la primera cita d'aquest èquid data de 1856, en 
què el geòleg francès V ézian el reconegué a la província de Barcelona; les 
successives troballes van indicades en la nombrosa bibliografia que d'aquesta 
espècie d.onàrem en el nostre recull de Mamífers fossits de Catalunya, on 
esmentem 22 publicacions acompanyant cinc figures. 

A vui dia les noves restes conegudes són nombrosíssimes, i fem d'es
~entar a l'ensems que representar els més interessants, que no han estat 
pnblicats. 
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Restes dentàries 

Barra superior 

Tercer premolar superior dret de llet segons Deperet, complet, amb arrels, 
provinent de Terrassa (font de la Cogullada, c. AureU); propietat d'En 
Palet i Barba. (Làm. l, fig. 3.) 

Primer molar superior esquerre, complet, amb part de les arrels, provinent de 
Terrassa (barranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat d'En Palet i 
Barba. (Làm. l, fig. 1.) 

Segon molar superior esquerre, complet, amb part de les arrels, provinent de 
Terrassa (barranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat d'En 'Palet i 
Barba. (Làm. l, fig. 2.) 

Segon molar superior dret, quasi complet, doncs li falta part de la ratlla d'es
malt corresponent a la muralla externa, amb part de les arrels, provinent 
de la Seu d'Urgell; propietat d'En Guérin. (Làm. l, fig. 4.) 

Segon molar superior esquerre,complet, amb arrels, procedent de Terrassa; 
propietat de Mn. M. Faura i Sans. (Làm. l, fig. 8.) 

Barra inferior 

Primer incisiu inferior esquerre, complet, amb arrel, provinent de Terrasa 
(font de la Cogullada, c. Aurell) i propietat d'En Palet i Barba. (Là
mina l, fig. 2I.) 

Tercer incisiu inferior esquerre i dret, complets, faltant sols part de l'arrel, 
provinents de Terrassa (font de la Cogullada, c. AurelI); propietat d'En 
Palet i Barba. (Làm. l, figs. 22 i 23.) 

Dent inferior esquerra de llet, completa amb arrels, provinent de Terrassa 
(barranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat d'En Palet i Barba. 
(Làm. l, fig. 7.) 

Dent inferior esquerra de llet, completa, sens arrels, provinent de Terrassa 
(font de la Cogullada, e, AurelI) i propietat d'En Palet i Barba. (Là
mina l, fig. 11.) 

Dent inferior esquerra de llet, completa, sens arrels, provinent de Terrassa 
(font de la Cogullada, c. Aurell) i propietat d'En Palet i Barba. (Là
mina l, fig. 13.) 

(Aquest exemplar té el pilar típic de les dents de llet en el vall trans
versal mig del costat extern, idèntic a l'exemplar de Veles, Làm. l, 
fig. 4.) 

Dent inferior dreta de llet, completa, amb arn~ls, provinent de Terrassa (bar
ranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat d'En Palet i Barba. (Là
mina l, fig. 10.) 

Segon premolar inferior esquerre, complet, amb arrels, provinent de TelTassa 
(Plana Guitarda) i propietat d'En Palet i Barba. (Làm. l, fig. 9.) 
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Esllavissades en la via ferrada de on procedeixen la major part dels fòssils 
de Sant Quirze 

CI. J. R. Bataller 

Jaciment fossilifer de San t Quirze de Terrassa 
CI. J. R. Bataller 
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MN. 1. k. ~ATALLER. - Contribuci6 a Jlestuai dc nouS mami/crS 

Quart premolar inferior dret, complet, amb arrels, provinent de la Seu d'Urgell 
i propietat d'En Palet i Barba. (Làm. l, fig. 6.) 

Quart premolar inferior dret, complet, amb arrels, provinent de Terrassa (bar
ranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat del P. Solà. (Làm. l, fig. 14·) 

Quart premolar inferior esquerre, complet, amb arrels, provinent de Terrassa 
(barranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat d'En Palet i Barba. 
(Làm. I, fig. IS.) 

Primer molar inferior dret, complet, amb arrels, provinent de Terrassa (bar
ranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat del P. Solà. (Làm. l, fig. 17.) 

S-:gon molar inferior dret, complet, amb arrels, provinent de Terrassa (bar
ranc de Sant Miquel de Taudell) i propietat d'En Palet i Barba. (Là
mina l, fig. 16.) 

SJgon molar mferior dr,~t, complet, amb arrels, provinent de Terrassa (bar
ranc de Sant Miquel de Taudel1) i propietat del P. Solà. (Làm. 2, fig. 1.) 

Tercer molar inferior esquerre, complet amb arrels, provinent de la Seu d'Ur
gell i propietat d'En Palet i Barba. (Làm. l, figs. S i 12.) 

La troballa d'aquestes peces quasi sempre és isolada i en comptats casos 
s'han trobat sèries dentàries, com la cercada pel P. Solà. (Vegi's Butlletí de 
la Instituúó, 1922) i el P. Rimblas, de Sabadell (Butlletí de la Institució, 
1921, p. 80), figurada en la làm. 14. 

Essent impossible donar mides de les sèries dentàries, tenim d'aconten
tar-nos amb les proporcions de cada peça. 

Les següents dades són preses per la part de la corona. 

Diàmetre Diàmetre antero· transversal posterior 

11 mm. 17 mm. 
Incisius inferiors .. .... 11 mm. 17 mm. 

I! mm. 18 mm. 
16 mm. 28 mm. 

Dents de llet inferiors . .. 
21 mm. 30 mm. 
21 mm. 30 mm. 
12 mm. 29 mm. 

Dent de llet superior .. .• 22 mm. 27 mm. 
Segon premolar inferior. I! mm. 2S mm. 

16 mm. 25 mm. 
Quart premolar inferior • J2 mm. 24 mm. 

12 mm. 25 mm. 
Primer molar inferior . .. 16 mm. 24 mm. 
Primer molar superior .. 25 mm. 23 mm. 

S l' f' { 12 mm. 26 mm. 
egon me ar ~n enor. • . . 6 

2S mm. l mm. 
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ARXIUS DE L'INST1TUT DE CIÈNCIES 

Diàmetre 
antero

posterior 

S I P · { 21 mm. egon mo ar S2t enor ... 
23 mm. 

I , . t· { 13 mm. 
~rcer mo ar 1n erwr . .. 

12 mm. , 

Diàmetre 
transversal 

23 mm. 
20 mm. 
27 mm. 
28 mm. 

Com ja notà Gaudry les ratlles d'esmalt dentari presenten dibuixos bas
tant variats dintre d'una mateixa espècie, la qual cosa fa que no sia prou 
ferma la distinció específica tenint en compte només aquests caràcters. 

En general els exemplars recollits a La Seu es semblen més per les ratlles 
d'esmalt als exemplars del restant d'Europa que al trobats a Puebla de 
Almoradier, així com, per cas, els molars inferiors (làm. I, figs. S i 12) tenen 
els plecs d 'esmalt més circulars o eHíptics com els de Pikeimi i Veles que 
no amb tendència a trossos rectilinis dels de la Puebla de Almoradier, la 
qual cosa ens fa creure que les formes catalanes difereixen de la sube:pècie 
HiPparion gracile rocinantis de la Manxa; demés, les dimensions mitges de 
les dents són, en general, inferiors als del jaciment de Castella. 

Restes d'ossos 

De la columna vertebral foren recollides per En Palet i Barb~ les últi
mes vèrtebres sacres (làm. I, fig. 18), que té la cara central quasi ovalada 
de 17 x 39 mil-límetres, l'amplària màxima és de So mm. i la llargària de 
30 mm.; aquest exemplar fou determinat per Ch. Deperet com última vèr
tebra llumbar. S'ha recollit en les argiles de la font de la Cogullada (Ter
rassa) . 

S'han trobat altres fragments que no són determinables. 
De les extremitats posseeix En Palet i Barba un asttàgalus complet i 

una meitat que, per ésser del mateix costat, pertanyen indubtablement 
a dos individus (làm. I, figs. 19 i 20); l'amplària i llargària màxima són de 
54 mm., és a dir, de les mateixes proporcions que l' Hippa,ion gran de Mont 
Leberon. L'exemplar complet fou trobat a Sant Miquel del Taudell; l'altre 
a la font de la Cogullada {Terrassa). 

Un fragment de primera falanx mitja (làm. 2, fig. 2)' que té en la part 
articular 37 mm., és a dir; un terme mig entre la forma gran de Mont Le
berou i Pikermi junt amb el corresponent metatarsià fou trobat per En Palet 
i Barba a Terrassa (làm. '2, fig. 3). 

Un fragment inferior de metatarsià més robust que l'anterior fou recollit 
pel P. Solà a Terrassa (làm. 2, fig. 4); una porció de pota posterior amb part 
de III i II metatarsià, tercer cuneiforme i escafoide, trobat al mateix lloc 
i propietat· del P. Solà, Sch. P. (làm. 2, fig. 5). Tots aquests restes pro
venen de Sant Miquel de Taudell. 
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MN. J. R. BATALLER. - Contrilmció a l'estudi de notts mamífers 

A la mateixa localitat ha cercat l'esmentat P . Escolapi varis fragments 
superiors de metatars amb el rudiment corresponent de metatars II i IV dels 
quals reproduïm un exemplar (làm. 6, fig. 17). 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià inferior i superior. 
LOCALITATS: Es coneixen nns avui les següents localitats on s'han trobat 

restes d'Hipparion gracile Kaup: Conca de Cerdanya: Sanabastre, Prats. 
Conca de la Sezt d'Urgell: Teuleries del Firal de la Seu; Conca del Vallès-PeM
dès: Piera, Castellbisbal, Sabadell, Terrassa i Sant Miquel del Taudell (Ter
rassa) . 

Fam. TAPIRIDAE 

TAPIRUS Cuvier (1798) 

2. Tapirus priscus Kaup 

(Làm. 2, figs. 7-8) 

1832 TaPirus Ptiscus Kaup. - Description d'ossements fossiles du Museum grand
ducal de Darmstadt, pI. VI, fig. 1-4. 

1868 TaPirus prisc'Us Kaup. - MEYER: Die fossilen reste des genus Tapirus. Pa
leontogmphica, XV, pI. 25, figs, I, 5. 

1909 TaPirus priscus Kaup. - CHEVALIER: Note sur la «cuencita» de la Seo de 
Urgel (Province de Lérida, Espagne). Bull. Soc. Géol. France, 4.' sèrie, t. 9, 
p. 178. 

1918 TaPirus priscus Kaup - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. Tre
balls Ins~. Cat. Hist. Nat., vol. IV, p. 136. 

En el nostre recull es troba la bibliografia d'aquesta espècie referent a 
Catalunya. 

La fig. 7 és un segon premolar superior dret esmentat per Chevalier (p. 178), 
que millor podria considerar-se com tercer premolar per no ésser tan qua
drat com el segon i presentar un petit plec a la cara interna entre els dos 
tubèrculs. 

Recentment, En J. Colomines ha trobat un nou fragment de primer 
molar superior esquerre en el qual sols es conserven els dos tubèrculs externs, 
faltant els interns; té una llargària màxima de 28 mm. 

Gènere i espècie fins ara sols es coneix de Catalunya. 
EDAT GEOLÒGICA: Pontià inferior. 
LOCALITAT: A la teuleria del Firal de la Seu d'Urgell. 

Fam. RHINOCERIDAE 

Entre la fauna actual de Catalunya no existeix cap representant de rino
ceront, que, en canvi, es coneixen des de temps molt antics. Els dipòsits 
oligocènics de Subirats i Mas Sunyer de Rubí han proporcionat les primeres 
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restes de rinoceront que poblà Catalunya, determinat per MM. Gaudry i 
Deperet com Aceratherium lemanense Blainville. Dels temps miocènics supe
riors són coneguts ja 1'Aceratherium incisivum Kaup del pontià de Piera, 
Terrassa i Sabadell; 1'Aceratherium tetradactylum Lartet ha estat reconegut 
al pontià inferior de la Seu. 

Amb la denominació genèrica de Rhinoceros es citen restes trobades a 
l'aquitanià de can Ubach de Rubí i pontià de la Seu d'Urgell, Ballestà, 
Banyeres, Sant Celoni i Estavar. 

Els temps quaternaris són els qui han proporcionat els exemplars més 
formosos i abundants de rinoceronts. El Rhinoceros Mercki Kaup és conegut 
de la cova de Gràcia (Parc Güell), a Barcelona, i vall de Vianya, i el Rhino
ceros tichorhinus Fisch, que no és sinònim de l'anterior, troba.t a Arenys de 
Mar i que es confon amb el Rh. Mercki, lo que pensem exposar en un recull 
de nous mamífers quaternaris de Catalunya. A continuació exposem les tro
balles de què tenim notícia. 

ACERATHERIUM Kaup (1832) 

3. Aceratherium tetradactylum Lartet 

(Làm. 3. figs. 1-4; làm. 4. fig. z; làm. IS. figs. 5-6) 

1838 Rhinoceros tetradactylus LARTET: C.-R. hebd. de l'Académie des Sciences, 
t IV, p. 88. 

1851 Rhinoceros tetradactylus LARTET: Notice sur la colline de Sansan, p. 20. 

1855 Aceratherium typus. DUVERNOY: Nouvel1es études sur les Rhinocéros fossiles 
Archives du Museum, VII, p. 132. 

1859 Rhinoceros tetradactylus Lartet. - GERVAIS: Zoologie et Paléontologie fran-. 
çalses. 

IgoO Aceratherium tetradactylum Lartet. - OSBORN: Phylogen y of the Rhinoceroses 
of Europa. Bull. ot the Ametican Museum ot Natural History, vol. XIII, 
p. 246, fig. 9. 

Igo7 Aceratherium tetradactylum Lartet. - MAYET: Etude des Mammifères miocè
nes des sables de l'Orléanais et des faluns de la Touraine. Ann. de l'Univer
siti de Lyon, fasc. 24, p. 96. 

r9I8 Acerathe,ium tetradactylum Lartet. - BATALLER: Mamífers fòssils de Cata
lunya. T1eb. Inst. Cat. Hist. Nat., vol. IV, p. 141. 

La bibliografia d'aquesta espècie referent a Catalunya es troba en el 
nostre recull, i la referent a Espanya en el treball del Dr. E. H. Pacheco. 

Són vàries les restes dentàries i d'ossos recollides a la conca de la Seu: 
els més interessants són els que esmentem a continuació: 

Dos ullals inferiors en tres fragments que pertanyen a un mateix indi
vidu; d'ells, el més complet té uns 18 cm. de longitud comptats de Ja punta 
a sa projecció sobre la base; és bastant arquejat; el canal dentari està ob
turat; la secció de la base és quasi ovalada (fig. a), tenint de diàmetre major 
42 mm. per 33 el menor amb 124 mm. de circumferència; a partir dels IS cm., 
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de la punta, la superfície de la dent comença a presentar una part esmaltada 
i la secció d'ovalada passa a piriforme (fig. b), formant una aresta molt ta
llant; als 10 cm., tota la superfície externa de la dent i dors està recoberta 
d'esmalt; als 55 mm. de la punta, la secció és subtriangular (fig. c) i als 20 mm. 
té la secció la forma esquematitzada en la fig. d, notant-se en la superfície, 
mancada d'esmalt, les successives capes d'ivori que constitueixen la dent. 
Aquest exemplar pertany a la coHecció d'En M:. Guérin. (làm. 3, fig. I). 

L'altre ullal (làm. 3, fig. 2) és més incomp~et; té 16 cm. de llarg, estant 
format per tres trossos; l'esmalt manca en algunes zones, degut a haver-se 
desprès. Aquest exemplar pertany a En Palet i Barba. 

De la barra inferior posseeix En Colomines un tercer premolar esquerre 
i un primer molar que representem respectiva' ent (làm. 3, figs. 4 i 3). 

Procedeix del jaciment del Firal un fragme¡nt de radi qui en la part ar
ticular té 63 mm., i un os de la pota anterior que atribuïm a l'os gran 
(làm. 4, fig. 2). 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià inferior. 
LOCALITAT: Teuleries del Firal de la Seu d'Urgell. 

4. Aceratherium incisivum (C vier) Kaup 

(Làm. 2. fig. 6; làm. 3. figs. 5-9; làm. 4. figs. I. 3; àm. lI. fig. 8; làm. 12. fig. 8) 

1834 Acerotherium incisivttm KAUP: Description dl'ossements fossi les du Muscum 
grand-ducaJ de Darmstadt, p. 57, pIs. XIV i XV. 

1873 Acerotheri1~m inrisivum Kaup. - GAUDRY: Animaux fossiles du Mont Lebe
ron, p. 29, pI. V, fis. 1-6. 

1900 Aceratherium incisivttm Kaup. - OSBORN: Phylogeny of the Rhinoceroses oi 
Europe, p. 248, fig. 10. 

J914 Aceratherium incisivum Kaup - PACHECO: Los vertebrados terrestres del 
mioceno de Ja Península Ibérica. Mem. R. Soc;. Esp. Hist. Nat., t. IX, p. 453. 

1918 Acelatherium incisivl,m Kaup. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. 
Treb. Inst. Cat. Hist. Nat., vol. IV, p. 138; làm. VII, fig. 4. 

Efr el treball del Dr. Pacheco es troba la bi liografia referent a Espanya . 
• 

Existeix en el Museu de Sabadell una descripció de les restes atribuïdes 
a aquesta espècie, determinada per En Vidal, i diu: «D'aquest Rhinoceros 
se n'ha trobat un ullal a 16 m. de fondària en el pou de la Riera de can Barba, 
que ja coneixem. Es de forma corva subcilíndrka en sa major part, consti
tuïda per l'arrel, i l'estrem on hi ha la dent t rmina en punta llanceolada, 
proveïda de tall obtús en un costat i de tall olt accentuat en l'altre. Té 
22 cm. de llarg, 3 '5 cm. de gruix i 4'50 d'ampl màxim a la part de la dent, 
que té de llargada 1/3 del total. 

Per bé que un poc espuntat i mancant-li u petit tros de l'arrel, és una 
peça notable per l'estat de conservació, notant-Ise encara a la cara externa de 
la corona el tint de color de cafè que tenia l'esm lt en aquesta part de la dent . 
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L'Aceratherium incisivum no havia encara estat reconegut positivament 
a la Península. Segons Mallada (Sinopsis de las especies j6siles de España) , 
la citen amb dubte Vilanova incidentalment en sa memòria Lo prehist6rico 
en España com tal vegada existent a Zamora, i Ezquerra, en son Ensayo 
de una descripción general de la estructura geológica de España, com existent 
potser a Terol. 

M. Boule, Director del Museu de París, al qual vaig consultar si el queixal 
de Mastodon de què acabo d'ocupar-me era segurament del M. longirostris 
i a quina espècie de Rhinoceros pertany l'ullal, ha pogut, amb els abundants 
materials de què allà hom disposa, poder comparar, confirmar la primera 
determinació i atribuir l'ullal a l'A. incisivum. 

Es, doncs, l'exemplar de Sabadell la primera prova positiva de l'exis
tència d'aquest rinoceront a Espanya, i es veu que aquí, com en altres països, 
ve acompanyat del M astodo1t longirostris en els dipòsits del miocènic supe
rior. (Làm. 2, fig. 6; làm. 4, fig. I). 

D'aquesta espècie s'havien trobat restes, anteriorment a les afirmacions 
d'En Vidal, per En Boscà (E.) a Alcoy (Alacant), segons consta en el recull 
d'E. H. Pacheco, p. 452; posteriorment a Terrassa i Piera, com es pot veure 
en nostre treball, p. I38. 

En la coUecció de M. Guérin hi ha Un fragment de tercer premolar de 
la barra superior dreta, procedent de Sant Quirze de Terrassa, recollit per 
son propietari. 

En nostre recull (p. I46, làm. 7, fig. 5) citàrem la troballa d'un quart 
premolar superior propietat d'En Palet i Barba, 
procedent de Viladecavalls; probablement del 
mateix individu, posseeix també un tercer mo
lar superior esquerre que coI-loquem avui en 
l'Aceratherium incisivum, però amb dubte; per la 
forma de desenrotllament del ganxo i antiganxo, 
té alguna semblança amb el Diceratherium, del què 
es separa per la presència ben marcada del cordó 
basal o cingulum. La troballa de noves restes 
permetrà diferenciar aquesta forma, probable
ment nova, i que per ara deixem entre els Ace
ratherium (làm. 3, figs. 9-5-6). 

S'han recollit a Sant Quirze fragments de 
dents inferiors, com premolars, un premolar quart 
dret quasi complet que té 37 mm. de llarg per 25 

Esquema del tercer molar 
superior del Aceratheriunl, 
de Sant Miquel de Taudell 

d'amplària i IS d'alçària a comptar de la superfície esmaltada (làm. 3, fig. 7). 
En el núm. 8 de la mateixa làmina representem un fragment de molar su
perior de llet que atribuïm a aquesta espècie mentres noves restes no recti
fiquin aquesta determinació. 

Procedeixen de Terrassa (Sant Miquel de Taudell) també dos calcàneums: 

15 



• 

• 

ARXIUS DE L'INSTITUT DE CIÈNCt1!:S 

el dret té IlO mm. de longitud per 60 d'amplària; l'esquerre, 55 d'ampllà
ria, no podent-se determinar la longitud per ésser incomplet (làm. 4, :fig. 3). 
Per les dimensions, aquest rinoceront seria de la talla de l'Aceratherium inci
sivum Kaup de Cucuron, el calcàneum del qual té 105 mm., és a dir, m(~lt 
més petit que els rinoceronts trobats a Eppelsheim, Croix-Rousse i Pikermi. 

Posseeix En Palet (làm. II, fig. 8) un incisiu inferior rudimentari que 
pertany probablement a aquesta espècie, i la dent és cilíndrica però apIa
nada, no presenta en tota sa superfície cap senyal de contacte amb altra dent 
i en la punta hom nota la presència de l'ivori subjacent; l'esmalt és rugós 
o ai xagrinat en la part superior i vers l'arrel és més llis, recobreix dues 
terceres parts del conjunt i l'arrel és incompleta i de secció ovalada; el cos 
de la dent és un xic eixamplat en sa part mitja, en la forma de l'ullal de la 
làm. 4, fig. I; la longitud total és de 32 mm., la part esmaltada 21 mm. i 
l'amplària màxima és de 13 mm. La troballa d'incisius és bastant rara, per 
mor d'ésser caducs i faltar en moltes espècies; segons la fórmula dentà:ria 
donada per Zittel els incisius són f en l'Aceratherium i en la família rÏl¡lo-

2~ 
ceronts 1-0' 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià. 
LOCALITATS: Sant Quirze de Terrassa, a 500 m. de l'estació en el desmunt 

del ferrocarril elèctric; Terrassa, Viladecavalls i Sabadell. 

5. Rhinoceros sp. 
(Làm. 3, fig. 10) 

Han estat recollits mants fragments de molars i premolars inferiors que, 
per 10 incomplet dels exemplars, no podem determinar específicament: podrien 
pertànyer a l'Aceratherium tetradactylum reconegut ja amb certitud a la 
conca de La Seu. En Palet ha trobat en els jaciments de Terrassa fragmel ts 
de molars superiors de llet que pertanyen amb seguretat a rinoceronts com el 
representat en la fig. 10 de la làm. 3: presenta molt marcat el cordó basal; 
l'alçària de la dent és molt reduïda, tenint solament 12 mm.; falten les arr ~ls. 

EDAT GEOLÒGICA: Pontià inferior i superior. 
LOCALITATS: Teuleries del Firal de la Seu d'Urgell i Terrassa (Sant Mi

quel del Taudell) . 

Fam. SUIDAE 

En 1859 escrivia P. Gervais en son tractat de Zoologie et Paléontololgie 
françaises: «La distinció de les restes fòssils del gènere Sus que s'han recollit 
a França a les formacions diluvials i terciàries és encara lluny de la precisió 
que s'ha de suposar. La dificultat de veure en conjunt els diferents mater:'als 
recollits fins avui, és la principal causa. Aquests materials no han estat p'rou 
comparats amb les peces-tipus de les espècies trobades a Eppelsheim o en 
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altres parts d'Alemanya per Kaup, H. v. Meyen>, i afegeix M. Deperet en r887 
que aquestes observacions de l'eminent paleontòleg són encara d'actualitat 
i la característica de diferents espècies de Sus fòssils s'apoia, llevat d'un molt 

• 
petit nombre d'espècies, en materials incomplets i molt sovint en alguns mo-
lars isolats.» No és necessari palesar .que en nostres temps aquestes obser
vacions poden aplicar-se a Catalunya i a Espanya. 

Aquest grup de paquiderms enclou ja v~.ries formes de les quals con
vindria fer una revisió en el cas que es pogués reunir tot el material trobat. 
Les dents de Bellver determinades per Deperet són avui al museu de Per
pinyà, les de Das (Cerdanya) són al Centre Excursionista de Catalunya, les 
de la Seu ho ignorem. Els fragments de Terrassa en les col'leccions de Palet 
i Barba i P. Solà: totes elles pertanyen al SttS maior Gervais. Els molars de 
Sus palaeocherus de Sant Quirze de Terrassa es troben a les coHeccions de 
Colomines i Guérin, de Barcelona. 

Les peces dent2.ries de Listriod01'~ de Sant Quirze de Terrassa són també 
a les col'leccions Colomines i Guérin. 

U n fragment d' H yotherium deu ésser al Museu :M unicipal, així com uns mo
lars recollits recentment a Das: els exemplars de La Seu es desconeix on paren. 

Els exemplars més antics de suids fòssils són, sens dubte, els procedent:; 
del pontià inferior de la Seu i pertanyen a l' Hyotherium Soemmeringii lYleyer; 
el Sus maior Gervais és, també, del pontià i trobat a varis punts de la Seu 
i la Cerdanya, com ja hem indicat. Per les notes que després donem, podem 
adjuntar avui l'existència del St~S palaeocherus i Listriodon Splendens en el 
miocènic superior ca tal? .. 

En el quaternari de Catalunya no escassegen les restes de Sus sc roja jerus 
a Tragó de Noguera, Serinyà, Capellades i un Sus sp. a Caldes de Malavella 
i Les Preses. 

1851 
1854 

1859 

1870 
1873 

• 

LISTRIODOK Meyer (r846) 

(Làm. S. figs . 1-7. 9. 10. 12-14) 

6. Listriodon splendens H. v. Meyer var. nova 

Listriodon splendens H. v. MEYER: Uebcr dic Tertiarreste von la Chaux-de
Fonds. N eues ] ahrbuch, p. 464. 
Tapirotherium BLAINVILLE: Ostéographie. Tapirus , pI. VI, Chacropotamus; 
pI. I, Sus; pI. IX. 
Tapirotheri1¡m Blainvilleanum LARTET: Notice sur la colline de S:msan, p. 31. 
Lophiochaerus Blainville, BAYLE: Bull. Soc. Géol. France, 2. a sèrie, t. XIn, 
p. 24-
üstliodon Larteti GERVAIS: Zoologie et Paléontologie française, 2. a edició, 
p. 200, pI. XX, figs. t-4. 
Listriodon splendens Me ycr. - FRAAs: Fauna von Stcinheim, p. 214, 
Listriod01t sPlendens Meyer. - KOWALEVSKY: Monograplúe der Gattung An
thracotherium etc. Paleontographica, XXII. 

3 

• 



• 

• 

ARXIUS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES 

1887 Listriodon sPlendens Meyer. - DEPERET: V tèbres fossiles de la vallée du 
Rhone. Arch. du Mus. de Lyon, t. IV, p. 86, figs. 2-4. 

1887 Listriodo1t sPlendens Meyer. - GOURDON: Note sur les debris de mammifèrcs 
miocènes du Sud-Ouest. B~~ll. Soc. Géol. Fr 'nce, 3. a sèrie, vol. 16, p. 737. 

1891 Listriodon splendens Mcyer. - FILHOL: Mammifères fossiles de Sansan. Ann. 
Scimc. Gél •. t. XXI, p. 205, làms . . 17-18. 

1898 Listriodon splendens Meycr. - HARLÉ: Une machoire de Dryophitèque. 
BfIU. Soc. Géol. France, 3. a sèrie, vol. 26, '. 382. 

19o0 Listriodon sPlendens Meyer. - SlEHLIN: U ber die Geschichte des Suiden 
Gebisses. Abhandl. d. Schweizerisch. paliionl. GeseUsch., vol. XXVII, pla
nes 13, 85. 

19o7 Listric dar, splenduts Meyer. - ROMAN et TORItES: Le néogène continental dans 
la basse vallée du Tage. Com. Serv. geol. de Rortugal, p. 57, pI. III, fig. 4, 4.· 

19o8 Listriodon splendens Meyer. - MAYET: Etude des mammifères miocènes des 
sables de l'Orléannais et des faluns de la T uraine. Annales de l'Université 
de Lyon, fasc. 24, p. 296. 

19o8 Listriodon splendens Meyer. - BACH: Listriodon sf;lendens H. v. M. aus 
Steiermark. V crh. geol. Reichsanst TVien. - Die tertiaren Landsaugetiere der 
Steiermark. Mitt. nat. Ver. Steierrnark, B:ln<[ 45. 

1915 Listriodon sPlendens Meyer subesp. major Roman. - PACHECO-DANTIN: 
G.;ología y P .. deontologia: del Mioceno de Pale¡ cia. Trab. Com. Invest. Paleont. 
y prehist., t1. o 5, p. II2, figs. 21-34, làms. 4 ' 48, 49, 50. 

1918 Listricdon sPlmdens Meyer. - DuPUY DE LOME-CALEYA: Nota acerca de 
un yacimiento de mamíferos f6siles en el (inc6n de Ademúz (VaJencia). 
Bol. Inst. Geol. de Espai"¡,a, t. 39, p. 319, Irun. II, figs. 17-21. 

1924 Listri?don splendens Meyer. -DANTIN: Acer'a de un molar de «Listriodon 
splendens.) H. von Meyer hallado en Jadra ue (Guadalajara). Asoc. Esp. 
para el Prog. de las Cim., t. VI, p. 145, làm. X, figs. 1-3 . 

El gènere Listriodon és considerat pels pale ntòlegs com a característic 
del miocènic mig, així com les formes de majors proporcions són, per regla 
general, les corresponents a nivells estratigràfic!: més superiors, respecte de 
les de més petita talla. Res no hi ha d'absolut €~n aquests lleis comprovades 
per les troballes paleontològiques, i així el Lislriodon podem dir avui que 
arriba al miocènic superior. A Austria, prop de Viena, el Listriodon SPlenden& 
correspon al sarmatià, i posteriorment en el pon~'à austriac Vaceck ha trobat 
aquesta espècie, havent confirmat Stehlin la determinació. Que el Listriodon 
no desapareix en el miocènic mig, sinó que pas a als nivells superiors amb 
les consegüents vatiacions, no té res d'estranyen haver-se reconegut aquest 
trànsit en altres formes, com per exemple el Dryopithecus Fonta1ti Lartet (1), 

(1) En el discurs del P. Agustí Jesús Barreirc amb o~!asi6 del Congrés de Salamanca de 
l'cAsociaci6n Española para el Progreso de las Ciencias., to:mo I, pàg. III, es diu equivocada
ment en parlar de L. M.· Vidal que descobrí el DryopitJ¡ectls F ontalli de Lartet a Tortosa. Aquesta 
localitat es veu que interessa a molts investigadors, doncs fa molt (Bol. R. Esp. Bist. Nat., 
pàg. 396 desembre 1921) el DL Lozano donà compte de la l~roposici6 d'adquisici6 d'un reptil 
fòssil, que és una reproducci6 en guix molt comú en varis mU!\fus de la Península i es feia paS!:ar 
com de Tortosa, resultant que és d'Estada (Osca). L'ex(mp1ar a què ens referim no f6u trobat 
ni és d'en Vidal, sino del Sr. Corominas; no fou trobat a Tortom sino al Firal de la Sèu d'Urgell 
com pot vèure's en nostre recull de mamífers fòssils. 
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descrit per En Vidal com del miocènic superior (ponti~. inferior), en la loca
Htat cl¡l.ssica de Saint-Gaudens correspon al miocènic mig. 

Les formes que acompanyen al Listriodo1t en altres localitats estrangeres 
s'han trobat en els jaciments similars de Catalunya. 

Tenint en compte la novetat de la troballa i les idees que dominen s bre 
l'extensió vertical d'aquesta espècie, dubtàrem en classificar-la fins haver 
consultat persones més competents. El Dr. Pacheco, en veure els exemplars, 
no dubtà en confirmar la forma corn de ListriodOl~ i, pel tipus tapiroide de 
ses dents, corn pertanyent a l'espècie L. sPlwdC1ts. 

Havent amablement posat a. nostra disposició <+, nombrosos exemplars 
per ell recollits a Palència, existents al Musca Nacional, hem pogut deter
minar i diferenciar els exemplars recollits a Sant Quirze, comparant-los amb 
els de la localitat castellana que eren fins ara els únics trobats a Espanya, 
a més dels d'Ademuz. Com a resultat d'aquesta investigació, podem afirmar 
que el Listriodon a Espanya arribà al miocènic superior corn en altres parts 
d'Europa que abans hem esmentat; que l'espècie L. splcndens respon també 
als caràcters odontològics de la forma catalana; que, essent superior estrati
gràficament, amb qualques variacions, a les dents que esmentem en la sub
següent descripció, creiem que l'exemplar català constitueix una nova va
rietat, fins que noves troballes puguin afirmar aquesta nostra determinació. 

Dentició inferior 

Segon incisiu d1'Ct (làm. 5, fig. 13). Longitud de la vora interna a l'ex
terna, 17 mm.; grossària, 10 mm.; longitud total de la dent, .12 mm. La forma 
general és la del Listriodon; la cara externa és convexa i un xic rugosa; la 
interna és marcadament estriada formant un petit cordó vertical en el costat 
posterior, i, poc més enllà de la part mitja, un altre solc longitudinal origina 
un marcat ressalt que va d'un extrem a l'altre de l'incisiu; la vora superior 
i del costat anterior no és llisa, corn en l'exemplar de Palència, sinó molt 
denticulada; la part esmaltada de la dent és quasi completa, mancant sola
ment una mica de la cara extrema en sa vora anterior inferior; manca igual
ment la punta de l'arrel. El poc desgast que presenta podria explicar-se per 
ésser una forma jove. 

Tercer i1~cisü, esquerre (l¡l.m. 5, fig. 9). Longitud de la vora interna a 
l'externa, IS mm.; espessor, 6 mm.; longitud total de la dent, 30 mm. Sa 
forma general és idèntica a la de la fig. II b de la làm. X del treball de Mayet 
atribuïda erròniament al Palaeoch;rus (vide H. Pacheco i Dantin, p. 125); 
amb tot, és menys robust que el Listriodon de Palència, del qual difereix per 
presentar ambdues cares quasi llises, la vora tallant de la corona no denti
culada; en la base i part posterior s'inicia un ressalt no denticulat. 

Primer molar (làm. 5, figs. 7 i 10). Diàmetre longitudinal màxim, 17 mm.; 
transversal, 20 mm.; longitud total de la dent, 39 mm. Respon al pla general 
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del Listriodo1t, tenint el perímetre de la corona més trian ular que quadri
làter; presenta també tres arrels que sembla conesponen d es a la part més 
alçada; la vora està un xic feta malbé. 

Tercer molar dret (l~.m. 5, figs. 6 i 14). Diàmetre longitudinal màxim, 
37 mm.; transversal, 22 mm. En general, és de menors proIorcions que l'in
dividu de Palència, està molt desgastat per l'ús, trencat en sa part an
terior interna; no té tants tubèrculs com els exemplars de Palència; el taló 
és també trigon, originant-se iguahnent les dues arestes de l'àpex que en 
llur part inferior són denticulades; sols té la part esmaltada faltant le~ 

arrels. 
Ullals inferiors (18.m. 5, figs. 1-3). S'han trobat tres fragments de dents 

corresponents: dos a la part dreta i l'altre a l'esquerra; el fragment de la 
barra esquerra té 65 mm. de 1larg i 18 d'amplària màxüllí ; correspon a la 
part terminal o apical de la dent; la secció és triangular; la. cara externa és 
convexa i presenta un solc en tota sa longitud com també la lateral, essent 
ambdues recobertes per una petit<l. capa d'esmalt; les altre: dues peces són 
majors i tenen 135 mm. i roo, respectivament, de longitud, amb una gros
s8.ria igual a l'anterior; a l'exemplar major té la part 2.pical quasi completa. 
Els tres exemplars presenten en sentit transversal una sèrie d'arrugues que, 
indubtablement, són degudes a la pressió a què estaven so tsmesos en el ja
ciment; aquestes arrugues afecten a les tres cares de la dent . i en el punt que 
són majors l'exemplar est~. trencat; els exemplars de Palè cia són, en con
junt, més grans i menys arquejats. 

Dentició superior 

Primer 'molar (làm. 5, fig. 12). Diàmetre longitudinal i transversal, 17 mm.; 
perímetre sensiblement quadrangular. Es més petit que ~!ls exemplars de 
Palència, però molt semblant en tots els car?cters. (Vide li Pacheco i Dan
tin, p. 121.) 

Ullal esquerre (làm. 5, fig. 4). S'ha trobat un fragment stant incomplet 
d'uns 90 mm. de longitud que pertany, segurament, a u individu jove; 
el diàmetre màxim en la part superior completa arriba a 20 ' m., i en la part 
mitja té una gruixud?'ria m:\xima l'ivori de 4- mm.; la corbatura és molt 
escassa; el desgast lateral molt petit; les estries del costat esmaltat extern, 
poc marcade3, observant-se espais manC<l.ts d'esmalt, com s'observa també 
en els exemplars de Palència que aquí destaquen per llur blancor; en les 
cares internes, que són més petites en extensió, l'esmalt aJrriba sols a 18 i 
15 mm. a comptar des de la punta. 

Responen al mateix pla del Listriodon s'ha trobat un se n molar inferior 
esquerre d~ llet que té 17 mm. de llarg per 12 d'ample; pr senta ja les dues 
crestes transversals que terminen en les quatre puntes i es nota també l'a
resta que s'origina en la punta externa i dóna origen en el ;fons del vall mig 
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a una espècie de tubèrcul, trobant-se'n un altre a la cara posterior (làm. S, 
fig. 5; làm. I2, fig. IS). 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles blavoses i cendroses del pontià. 
LOCALITAT: Trinxera del fel1'ocarril elèctric de Sabadell, prop de l'estació 

de Sant Quirze de Terrassa. 

SUS Linneo (1766) 

7. Sus palaeocherus Ka.up (1833) 

(Làm. 6, figs. 1-11; làm. 8, fig. 6; làm. IS . fig. 3) 

1833 Stts palaeocherus I{Aup: D~scription d'ossements fossiles du Museum grand 
ducal de Da.rmstadt, 2 Heft, p. II, pl. IX, figs. 1-6. 

1852 Stts palaeocher1'/'s Kaup. - GERVAIS: Description des ossements fossiles de 
mammifè:.-es rapportés d'Espagne par MM. Verneuil et de Loriè::e. Bull. Soc. 
Giol. de France, 2.' ~be, t. 10, p. 176, pI. VI, figs. 7-7·', 8-8.', 9-9·' 

1887 Sus palaeochert¿s Kaup. - DEPERET: Recherchcs sur la succession des verté
brés miocènes de la vallée du Rhone. Arch. du Musewn de Lyon, t. IV, p. 236, 
pI. XIII, figs. 30-34. 

1897 Sus palaeocherus Kaup. - HARLE: Un gissement de mammifè;'es du miocène 
supé:ieur à Montrejeau (Haute-Garonne). Bull. Soc. Giol. de France, 3.' sèric, 
t. 25, p. 902. 

1894 Sus palaeocherus Kaup. - DEPERET: Note paléontologique complémentaire 
sur les terrains tertiaires de la Bresse. Bttll. Soc. Giol. de France, 3.' sèrie, 
t. 22, p. 715. 

1899 Sl/S palaeocherys Kaup. - STEHLIN: Ueber die Geschichte des Suiden-Gebisses. 
Mim. Soc. Paléont. Sttisse, vol. 26-27, p. 55. 

1907 SttS palaeocherus Kaup. - ROMAN et TORRES: Le néogène continental dans 
la basse vallée du Tage. Com. dtt Serv. géol. de Portugal, p. 58, pI. III, fi
gura 5-5.' 

Aquesta espècie és nova per Catalunya, havent-se recollit nombroses res
tes dentàries que descrivim a continuació. 

DeHtició inferior 

Tercer molar esquer/'e (l?m. 6, fig. 7). Dent completa en perfecte estat 
de conservació, de 30 mm. de longitud per 16 d'amplària màxima a la part 
anterior; poc desgastat per l'ús, amb ducs sèries de tubèrculs transversals 
separats per altres més baixos; longitudinalment formen una petita depressió 
que en l'extrem posterior acaba en el tubèrcul del taló que té la mateixa 
alç~.lia que els del costat intern; falten les arrels. 

Tercer molar dnt (l?m. 6, fig. 9). Dent incompleta homòloga de l'anterior; 
té 20 mm. de longitud, mancant-li la part anterior per estar trencada en la 
meitat de la vall que separa els dos tubèrculs anteriors dels posterior!:. 

Segon molar dret (làm. 6, figs. l i 2). Dent completa, mancant-li solament 
part de les al)'els que són en nombre de quatre. 
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Segon molar esquene (làm. 6, figs. 5 i 6). Dent completa de 19 mm. de 

Sus palaeoche
rus Kaup 

S\!cci6 trans
versal de la 

longitud per 13 d'amplària mf..xima; de les quatre arrels, les 
dues posteriors són completes, verticals i encaixades dins un 
fragment de barra. 

Carniccra esquerra (làm. 6, fig. 10). S'han trobat dos frag
ments que han pogut combinar-se, de 16 mm. de longitud; no 
és molt arquejada; sa secció és triangular amb un angle quasi 
recte; les dues cares esmaltades presenten una carena en tota 
la seva longitud en la de major superfície de la qual ha caigut 

dent carnicera l'esmalt en sa part termenal; la cara en què manca l'esmalt, 
que correspon a la part còncava, presenta un solc en tota sa 

llarg;\ria; la base del fragment té, respectivament, 18 XI9 x 24 mm. 

Dentició superior 

Segon molar dret (làm. 6, figs. 3 i 4). Dent completa, observant-se part de 
les quatre arrels; conserva la seva color natural; la corona està neta; l'esmalt 
aclivellat; molt poc desgastat per l'ús. Té 23 mm. de longitud per 16 d'am
plària màxima. 

Segon molar esqtterre (làm. 6, fig. 8). Dent completa homòloga a l'anterior 
pertanyent al mateix individu i de les mateixes dimensions. Falten les arrels 
de les quals solament existeix un fragment de 5 mm.; en la part pròxima 
a l'arrel falta un xic d'esmalt i ivori que es despendria en atrencar-Io del 
jaciment. La corona té una argila endurida de color de cendra clar que no 
és possible separar sense perjudicar l'exemplar: presenta, també, poc desgast. 

Primer molar dret. Exemplar quasi complet en què sols manca part de 
l'esmalt i ivori de la part posterior: no presenta les arrels (làm. 6, fig. II). 

En Guérin ha trobat un fragment inferior de quart met¡;l.carpià que atri
buïm a aquesta espècie (làm. 8, fig. 6). 

Hem vist un exemplar (Làm. IS, fig. 3) de la Seu d'Urgell que no dub
tem ha de co1-locar-se en aquesta espècie i no en el Sus major Gervais. 

EDAT GEOLÒGICA: Ponti~. continental superior. 
LOCALITAT: Trinxera del ferrocarril elèctric, a 500 m. de l'estació de Sant 

Quirze de Terrassa, Firal de la Seu d'Urgell. 

8. Sus major Gervais (1852) 

(Làm. 6, figs. 12-16) 

1859 S1ts major GERVAIS: Zoologie et paléontologie françaises, 1.- edic. pI. XII, 
fig. 2; 2. a edic. pl. XII, fig. 2. 

1873 Sus major Gervais. - GAUDRY: Animaux fossiles du Mont Leberon, p. 42, 
pl. VII, figs. 2-8; pI. VIII, figs. 1-4. 

1884 Sus maior Gervais. - DEPERET-REROLLE: Note sur la géologie et sur les 
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mammifères fossiles du bassin lacustre miocène supérieur de la Cerdaglle. 
Bull. Soc. Géol. de France, 3. a sèric, t. 13, p. 497, pi. XVII, fig. I. 

1887 Sus major Gervais. - DEPERET: Recherches sur la succession des faunes de 
vertébrés miocènes de la vallée du Rhone. Am~. du Museum. d' Hist. Natur. 
de Lyon, t. IV, p. 235, pI. XIV, fig. 7. 

1878 Sus major Gervais. - GAUDRY: Les Enchainements du monde animal dans 
les temps géologiques: Mammifères tertiaires, p. 70. 

1914 Sus major Gervais. - H. PACHECO: Los vertebrados terrestres del mioceno 
de la Península Ibérica. Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat., t. IX, p. 459 (17). 

1918 Sus Major Gervais. -BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. Treballs 
Inst. Cat. Hist. Nat., vol. 4, p. 158, fig. 3. 

1921 SttS major Gervais. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. Nota pa
leontològica. Butll. Inst. çat. Hist. Nat. Vol. XXI, pàg. 81, làm. IV, 
figs. 1-13. 

En nostre recull de mamífers es troba la bibliografia d'aquesta espècie. 

Aquesta espècie pren la denominació de la grandària o proporcions extra
ordinàries dels seus individus: és una espècie típica dels dipòsits miocènics 
superiors europeus i especialment francesos on s'ha reconegut a Soblay (Ain), 
Mont Leberon (Vaucluse), Saint-Jean-de-Bournay (Isère), Coirons (Ardèche), 
Montredon prop de Bize, quasi totes aquestes localitats en la regió sud
oriental. Fora de França s'ha descrit també de Pikermi, Baltavar i Polgardi 
a Hongria; dels lignits de Casino a Itàlia, Taràklia a Bessaràbia, i Eppels
heim, es,ent substituïda aquesta forma per altra que alguns paleontòlegs 
consideren com una raça local de la mateixa espècie, el Sus erymanthius, a 
Veles de Macedònia, Samos d'Asia Menor, Maragha de Pèrsia. 

El Sus malar comú en els jaciments d' Hipparion, no falta a Catalunya. 
Deperet i Rerolle trobaren en 1884 les primeres restes d'aquest suid a 

Bellver (Lleyda). Alguns anys després En Chevalier cita per primera vegada 
el Sus malar a la conca de la Seu d'Urgell. En 1921 nosaltres descrivírem 
uns exemplars procedents de les coves de Das, a Cerdanya, i restava trobar 
aquesta espècie a la conca del Vallès-Penedès, ja que les cites de Castellví 
de la Marca i Monjuich no són de Sus malar, com notàrem en nostre recull 
de 1918. Degut a les pacients i continuades recerques d'En Palet i Barba, 
P. Solà i altres, podem donar avui amb certitud la presència d'aquesta es
pècie a la conca del Vallès, degut a la troballa de vàries peces dentàries que 
han estat acuradament recompostes pels esmentats senyors. Els fragments 
recollits a Terrassa els atribuïm a un tercer molar superior dret i esquerre 
que té una amplària màxima de 33 mm. i la longitud del qual seria d'uns 
42 mm., car les dues carenes de memellons existents en l'exemplar més com
plet tenen ja 25 mm.; els exemplars de Cerdanya, Mont Leberon i Pikermi 
són més petits proporcionalment. Un fragment d'últim molar inferior recollit 
pel P. Solà té 30 mm. d'amplària màxima; un quart premolar superior quasi 
complet té una forma subtriangular, sens arrels, mancant una pOIció anterior; 
té 32 mm. de llarg per 26 d'amplària màxima. A l'exemplar que reproduïm 
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(làm. 6, fig. 13) manca la porció homòloga de la fig. IS que -atribuïm en la 
I-'urt anterior de la mateixa dent. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del ponti?. 
LOCALITAT: Terrassa (Sant Miquel d~l Taudell)_ 

9. Sus sp. 
(Làm. 5. figs. 8 i 11) 

En 1921 descrivírem unes peces dentàries de Sus maiol' Gervais trobat 
en 1914 en coves de Das i donades per Rossend MOIató al Centre Excursio
nista de Catalunya. Aquest estiu Ert Josep Colomines ha recollit dos frag
ments més en la mateixa localitat: creguérem, de cop, tractar-se de la ma
teixa forma, però en comparar-los no ha resultat el què esperàvem, i sabent 
que el Museu Municipal de Barcelona féu retirar un fragment de barra amb 
molars de la mateixa localitat i a la qual pertanyen també aquestes restes 
que no estaven juntes a les mines de lignits en ocasió de la recollida del Museu, 
esperem que els encarregats de tals exemplars els exposaran o diran alguna 
cosa i aleshores podrem ocupar-nos d'aquest individu. 

EDAT GEOLÒGICA: Pontià inferior. 
LOCALITAT: Das (Cerdanya). 

Fam. CERVICORNIA 

El grup de remugants que comprèn la família Cervicornis és, sense dubte, 
el que més formes fòssils comprèn i de les més variades. 

El Dremoth~rium procedeix dels dipòsits aquitanians de Subirats i Rubí, 
i constitueix la forma més antiga; arribant al miocènic el Micromeryx ve a 
ésser una de les troballes més importants, com després exposarem; el Di
crocems i Cervulus caracteritzen la conca de la Seu d'Urgell. 

Entrant al quaternari, és comú en quasi totes les coves la presència del 
Cervtts elaPhus, i una varietat denominada Cervus elaPhus L. var. minor 
Déperet és exclusiva, per ara, de la cova del Parc Güell, a Grè.cia. La tan 
discutida espècie Cerv'u,s tarandus indubtablement ha existit en els temps 
gelars a la regió septentrional de Catalunya. No sembla del tot comprovada 
la presènc.a del Cervus Matheroni en els jaciments del Vallès. 

MICROMERYX Lartet (1851) 

10. Micromeryx Flourensianus Lartet (1851) 

(Làm. 7. figs. IS. 18; làm. Il. figs. u. 13. 16) 

1851 Micromeryx Flounnsiamts LARTET: Notice sur la colline de S,msan, p. 36. 
1853 Mic,omttyx Flourensianus Lartet. - PICTET: Traité de Pal éontologie, t. l, 

p. 352. 



Vista deljaciment de sant Miquel del Taudell 
CI. J. R. B%ller 

Les argiles fossilíferes de sant Miquel del Taudell 
CI. J. R. BataUer 
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1859 Micromeryx Flourensianus Lartet. - GERVAIS: Zoloogie et Paléontologie fran
çaises, p. 152. 

1878 Palaeomeryx (Micromeryx Lartet) Flourensianus FRAAS: Die Fauna von 
Steinheim, p. 270, pI. XI, figs. 18. 20 i 24. 

1883 Micromeryx Flourensianus Lartet. - RUTIMEYER: B.:itrage zu einer l1aturl. 
Geschichte der Hirsche. Abhandl. der Schweizerischen palaontologisclu!1t Ge
sellschajt, p. 92, pI. X, figs. 14-17. 

1887 Dremotherium (Micromelyx) F1014rensiantts Lartet. - DEPERET: R echerchcs 
sur les faunes de vertébrés miocènes de la vallée du Rhol1e. Arch. du M1t
seum d' Rist. Nat. de Lyon, t. IV, p. 257. 

1891 Micromeryx Flourensianus Lartet. - FILHOL: Etudes sur les mammifères de 
S:msan, p. 236, pI. XXV, figs. 1-16. 

1892 Micromeryx FloMensiamts Lartet. - DEPERET: La faune de mammifè~es 
miocènes de la Grive S:l.int-Albal1. Arch. dfl MUSeff.m. d' Rist. Nat. de Lyon, 
t. V, p. 92. 

1893 Micromeryx Flourmsianus Lartet. - HOFMANN: Die Fauna vón G6riach. 
Abhandl. d. KK. geol. Reichsanstalt, XV, 6. 

1918 Micromelyx Flomensianlls Lartet. - BATALLER: Mamífers fòssils de Cat .. -
lunya. Tnb. Inst. Cat. d' Rist. Nat., p. 169, fig. 7. 

La bibliografia d'aquesta espècie referent a Catalunya es pot veure en 
aquest últim treball. 

Aquest gènere fou creat per Lartet designant uns remugants molt petits. 
L'espècie Micromeryx Flourensianus abunda en varis jaciments francesos, 
com Sansan, Simorre, Grive-Saint-Alban, etc., del miocènic mitjà, i en algun 
del burdigalià; es presenta a França com forma emigrada, car no hi ha re
presentants seus en els rics jaciments oligocènics ni miocènic inferior. 

A Catalunya, com també a la resta d'Espanya, la primera i única cita es 
deu a En Palet i Barba, havent abans el Dr. Almera enclòs l'espècie en una 
de ses publicacions. El trobar-se aquí aquest remugant en un nivell més supe
rior feia dubtar de sa classificació, que confirmà Deperct, de qui transcrivim 
aquestes paraules: «Finalment em falta parlar-li de la petita mandíbula que, 
segons vostè em diu, fou trobada amb els HiPparion prop de Terrassa, és 
a dir, en el miocènic superior. Respecte d'ella li confirmo la primera deter
minació que li vaig enviar: és un petit rumiant que no puc separar del Micl'O
meryx Floure1¡tian~ts Lartet de Sansan i de la Grive-Saint-Alban amb quins 
exemplars existents a la meva coHecció l'he comparat directament. Es molt 
curiosa la presència d'aquesta espècie en un nivell tan elevat com el miocènic 
superior, perquè el tipus és del miocènic mig de Sansan, però dec recordar 
que l\I. Gaudry ha assenyalat a Pikermi amb el nom de Dremotherium Pen
telici un petit rumiant que bé podria ésser idèntic al Micromeryx, doncs té 
la mateixa talla. En aquest cas l'espècie hauria recorregut tot el miocènic.» 
(Palet i Barba, Estudio del terreno Pliocénico de Tarrasa, p. 62.) 

Com diu Mayet, en estudiar Filholla fauna de Sansan, creu ha de mante
nir-se el gènere Micromeryx per les diferències que presenta el tercer pre
molar inferior i el taló del tercer molar inferior. 

25 

4 



, 

ARXIUS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES 

En el jaciment de Cairons que pertany al miocènic superior, acompa
nyant a l' HiPparion g1'acile ha estat trobat el Dremotherium Pentelici. 

En nostre anterior recull figuràrem un exemplar de Micromeryx Flouren
sianus, que resulta ésser una reproducció de l'exemplar de Sansan tramès 
per Deperet que hem pogut comprovar en presència de l'exemplar de Ter
rassa, propietat d'En Palet i Barba. 

El Micromel'yx de TelTassa és una barra inferior amb els tres molars 
i dos premolars: el conjunt del fragment té 40 mm., la sèrie dentària 35 mm., 
els tres molars 24 mm. i els dos premolars II mm.; el taló del tercer molar 
està un xic trencat; l'exemplar fa més de 30 anys que fou trobat per En 
Palet i Barba. 

Aquest any M. Guérin ha tingut la sort de trobar unes noves restes en 
diferent localitat, a Sant Quirze. Es un segon molar inferior completament 
idèntic al de la barra de Terrassa; li manca solament part d'arrel. Aquesta 
espècie per ara s'ha trobat únicament a la conca del Vallès i amb tota pro
babilitat hauran de trobar-se restes d'ella a les conques de Cerdanya o de 
la Seu, doncs probablement és un tipus emigrat de França i aquestes con
ques són les que enllacen Catalunya amb l'altra vessant pirenaica, a la qual, 
com abans hem indicat, es troben restes d'aquesta forma. Es tenen també, 
entre varis fragments d'ossos, dos exemplars complets dels ossos carpals 
cuboides i os ganxós (làm. II, figs. 12 i 16), que són propietat de M. Guérin. 

Del jaciment de Sant Quirze té Guérin un fragment d'ullal superior que 
atribuïm a aquesta espècie: ses dimensions són 22 mm. de llargària per 6 mm. 
d'amplària; la secció prop de l'arrel és ovalada, i vers la punta, que és 
trencada, subtriangular; l'aresta és tallant, ei conjunt de la dent poc arquejat 
(làm. II, fig. 13). 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià. 
LOCALITATS: Terrassa (font de la Cogullada); desmont del ferrocarril elèc

tric de Barcelona a Sabadell, a 500 m. de l'estació de Sant Quirze de Ter
rassa. 

CERVULUS Blainville (1816) 

II. Cervulus dicranocerus Kaup 
(Làm. 7, figs. 4, 8-12, 24: làm. IS. f g. 4) 

1832 Cervus dic1anoceros KAUP: Description d'ossements fossiles du Museum grand
ducal de Darmstad, pI. 24, p. 107. 

1878 l.licroce1us anoce1US GAUDRY: Enchalnements du monde animal: Mammifères, 
p. 84· 

188S CerV1l1us dic1anoceros Kaup. - LYDEKKER: Catalogue of the fossil Mammalia 
of the British Museum, part lI, p. II7. 

1909 CetV1111ls dicranocerus Kaup. - CHEVALIER: Note sur la ~uencita¡) de la 
Seo de Urgel (Province de Lérida, Espagne). B1111. Soc. Géol. France, 4.' sèrie, 
t. IX, p. 177. 
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1918 Cervulu,s dicranocerus Kaup. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. 
Treb. Inst. Cat. d' Hist. Nat., vol. IV, p. 172, làm. X, fig. 5. 

192J Ce,V!~!us dicranocems Kaup. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalun ya. 
Nota paleontològica, I. Blttll. Inst. Cat. d' Hist. Nat., t. XXI, p. 84, làm. IV, 
figs. 16 i 17 . 

. 
La fig. 12 és un fragment de barra inferior amb els P 2 , P3, P 4" Ml, M2 

citats per Chevalier (p. 177); la fig. II són els Ml, M2, M3 de la barra superior 
també esmentats pel geòleg francès com existents a la col'lecció Vidal i que 
ja anotàrem en nostre recull (p. 173). 

S'ha trobat amb posterioritat un molat de la balT<l. superior bastant 
complet que sembla correspondre al segon molar; a la part posterior de la 
dent manca una porció d'esmalt; la llargària màxima és 14 mm. per 17 mm . 
d'amplària. Aquest exemplar pertany a. la col'1ecció de M. Guérin de Bar
celona (làm. 7, fig. 4). 

Recentment J. Colominas ha trobat un nou exemplar que, si no fos de
terminada l'espècie de la Seu com Cervztlus dicranocems Kaup, diríem que 
pertany al Dicrocerus jurcatus Hensel, com hem indicat alguna altra vegada 
en parlar d'aquesta forma (làm. 7, figs. 8-ro). 

La nova troballa consisteix en un fragment de barra inferior amb el pre
molar tercer, premolar quart i molar primer; per la figura que representem 
es veu que el nou exemplar pertany amb seguretat a {'individu que tenia 
En Vidal, essent també incomplet. 

La longitud màxima del fragment és de 52 mm.; l'alçària de la barrê, 
fins a l'alvèol, 23 mm.; la gruixària arriba a 8 mm.; el conjunt de les tres 
dents té uns 39 mm., dels quals corresponen I3 mm. al primer molar, 12 al 
quart premolar i II al tercer. En el molar es destaca molt bé el pilar extern. 

Procedeixen del Firal varis nous fragments de banya del qual és mostra 
el que representem i pertany a M. Guérin (làm. 7, fig. 24). 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià superior. 
LOCALITAT: Teuleries del Firal de 1<'. Seu d'Urgell. 

12. Cenus sp. 

S'han trobat alguns molars inferiors complets com els representats en les 
figs. 14-22 de la làm. 7 i làm. 15, fig. 7. 

EDAT GEOLÒGICA: ,Pontià superior. 
LOCALITAT: Terrassa (Sant Miquel del Taudell). 

Fam. CA VICO RNIA 

La família dels Cavicornis comprèn igualment vàries formes; d'ells per
tanyen al miocènic la Gazella i Tragocerus de la conca del Vallès-Penedès, 
que són les primeres citades, car la Rttpicapra, Capra, Bas pertanyen, totes, 
als temps quaternaris, abundant a les coves de Barcelona, Girona i Lleyda. 
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GAZELLA Brisson 

13. Gaze.l1a deperdita Gervais 

(Làm. 7, figs. I -3, 13, 23; làm. 10, fig. 9; làm. 11, fig. 6) 

x847 Antilope deperdita GERVAIS: C.-R. Acact. Scienc. Paris, vol. XXXIX, p. ·8oI. 

1859 Antilope deperdi'a GERVAIS: Zoo1. et paléont. françaises, pI. XII, fig. 3 . . 
1873 Gazella deperdil'a Gervais. - GAUDRY: Animaux fossiles du Mont Leberon, 

p. 57, pIs. XI i XII. 
1887 Ga.ulla deperdita Gervais. - DEPERET: Recherches sur la succession des fau

nes des vertébrés miocènes de la vallée du Rhone. Ann. du Mzeseum d' His
toire Nat. de Lyott, t. IV, p. 243, pI. XII, fig. 10. 

1894 Gaztlla deperdita Gel vais. - DEPERET: Les terrains tertiaires de la Bresse. 
Etudes des gites minéraux de la France, p. 52, pl. 12, fig. S. 

1894 Gazella deperdita GERVAIS: Bull. Soc. Géol. France, 3. a sèrie, t. 22, p. 7IS, 
pl. XXIV, fig. 13. 

1913 Gazella deperdita Gervais. - KHOMENKO: VI. faune méotique du village 
Taraklia. Ann1faire géoloqique àe la Russie, voL XV, p. 120. 

1913 Gazella deperdi'a G3rvais. - PAVLOW: Mammifères terti1.ires de la Nouvelle 
Russie. Nouvt;,au.x mémoires de la Société des Naturalistes de Moscou, p. X20. 

1921 Gazella deperdita Gervais. - SCHLOSSER: Die Hipparionen fauna von Veles 
in Mazedonien. Abhandlungen der Bayer. Akad. de, Wissensch., XXIX Band, 
4 abhd., p. 47, pL II, fig. lI. 

1921 Gazella deperdita Gervais. - PACHECO: La llanura manchega y sus mamífe
ros fósiles. Com. de Invest. paleont. y prehist., Mem. n.O 28, p. 39, figs. 10-12 

i làm. II, figs. II-r6. 

Entre les nombroses restes dentàries de cèrvids, atribuïm a aquest gènere 
un tercer molar inferior esquerre d'uns 18 mm. de llarg?ria, alt, la super
fície de l'esmalt és llisa (fig. 2, làm. 7); responent als mateixos caràcters, 
hem reconegut dos segons molars inferiors (figs. I i 3), així com altres frag
ments menys importants en molt mal estat de conservació, empotrats en una 
arena fina, groguenca molt disgregable. 

Semblants als molars del Dremotherium', s'han recollit en els dipòsits 
terrassencs dues dents inferiors molt desgastades i deteriorades que no per
meten l'estudi (figs. 13 i 23). 

Tots aquests exemplars pertanyen al P. Solà. 
En Palet té recollit un fragment de molar superior que atribuïm, per bé 

que amb dubte, a aquesta espècie (làm. II, fig. 6). 
Del jaciment de Terrassa posseeix Mn. Faura un fragment de segon molar 

superior ben caracteritzat: està trencat en la part anterior i llur amplària 
és d'II mm. (làm. lO, fig. 9). 

Aquesta espècie és nova per la fauna de Catalunya. 
EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià superior. 
LOCALITAT. Terrassa (Sant Miquel del Taudell). 
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TRAGOCERUS 

14. Tragocerus amaltheus Roth et Wagner 
(Làm. 7. figs. 5-7. 19-21; )àm. 8. figs. I-S. 7-14; làm. 12. figs. 2-6. 9. 10). 

Antilope comprcssa GERVAIS: 7..001. et Paléont. françaises. I.acdic., p. 178. 
Cap1'a amalthaea ROTH et WAGNER: Abhand1. de Baycr. Akad. del' Wissensch., 
vol. VII. p. 453. pI. VI, fig. 2. 
Antilope arcuata GERVAIS: 7..001. et Paléont. françaises, 2.· edic., p. 343· 
Tragocerus amalthaeus Roth et Wagner. - GAUDRY: C.-R. Acad. Sc. Paris, 
vol. 52. 
Tragocerus am(J,Uhaeus Roth et Wagner. - GAUDRY:, Animaux fossiles et 
Géolorie de l'Attique, p. 278, pI. XLVIII, figs. 4-7; pI. XLIX, L i LI. 
Tragocerus amalthaeus Roth et Wagner. - VILANOVA, J.: Ensayo de una 
descripci6n geogn6stica de Ja provincia de Teruel, làm. I, fi!!. II. 

Tragocerus amalthaeus Roth et Wagner. - GAUDRY, A.: Animaux fossiles 
du Mont Léberon, p. 50. pI. IX, figs. 8-1I; pI. X. 
Tragocerus amalthaeus Roth et Wagner. - PETHi:>, J.: Ueber die fossilen 
Saugetiere von Ba1tavar, Jahresb. d. K. ung. geolog. Anstalt, p. 460. 
Tragocerus amaUhaeus Roth et Wagner. - DEPERET, Ch.: Vértébrés miocè
nes de la vallée du Rhone. Ann. du Museum d' Hist. Nat. de Lyon, t. IV, 
p. 245. pI. XII, figs. 1-3. 
Tragocerus amalthet's Roth et Wagner. - WEITHOFER, A.: Bútrage zur 
Kenntnis der Fauna von Pikermi. Beitriige zur Paliiontologie Osterr-Ungarns 
und des Orients. t. VI, p. 289. pI. XIX, fig. 1;. 
Tragocerus amaltheus Roth et Wagner. - VACEK: Ueber Saugetierreste der 
Pi kermifa una vom Aichkogel bei M6dJï'ng. ] ahrb. d. geolog. Reichsanstalt., 
p. 183, pI. VII, fig. 6. 
Tragocerus amaltheus Roth et Wagner. - DEPERET, Ch: Les terrains ter
tiaires de la Bresse. Etude des gites minéraux de la France, p. SI, pI. ll, 
figs. 1-4. 
Tragocerus amaltheus Roth et Wagner. - GAUDRY: Essaï de paléontologie 
phïlosophique, p. 185, fig. 181. 
Tragocerus amaltheus Roth et Wagner. - ROMAN, F.: Lc néogène continental 
dans la basse vallée du Tage, p. 70, pI. V, figs. 5-5.' i 6. 
Tragocerus amaltheus Roth et Wagner. - KORMOS, Th.: Der pliocaene 
Knochenfund von PoJgcí.rdi, p. 187. 
Tragocerus amaUheus Roth et Wagner. - KnoMENKo, J.: La faune méotique 
du village Taraklia du district Bender. Am~uaire géologique de la Russie, 
p. 1;23. pI. IX, figs. 3-4. 
Tragocems amaltheus Roth et ·Wagner. -PAVLOW, M.: Mammifères tertiai
res de la NouvelJe Russie. Noteu. Mém. de la Soc. des Nat. de Mosco/" p. 12, 
pI. l, fig. 9. 
Tragocerus aff. amaltheus Wagner. - H. PACHECO, E.: l..o! verte brados mio
cenos de la Península Ibérica, p. (23) 465. 
Tragocerus amaltheus Wagner. - MAX SCHLOSSER: Die Hipparionenfauna 
von Veles in Mazedonien. Abhand. d. Bayer. Akad. der Wisse1tsch., vol. 
XXIX, Band. 4, p. 38, pI. II, figs. 1.-4 

29 

• 



ARXIUS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES 

Aquesta espècie és nova a Catalunya. Havia estat esmentat el gènere 
per En Vilanova en son treball sobre Terol, donant l'espècie com a dubtosa; 
procedia del pontià superior de Concud, i fou després citada per Cortazar i 
enclosa en el catàleg del Dr. Pacheco. A Portugal fou descrit per Roman 
un molar i altres restes procedents d'Archino, prop d'Ota. 

Les restes trobades a Catalunya són fragments de molars que, després 
de recompondre acuradament, són un quasi complet molar superior dret, 
probablement el segon; un primer molar; un fragment de molar inferior que, 
per lo incomplet de l'exemplar, no és determinable, trobat amb els anteriors. 
Té el suposat segon molar una ampl2.ria màxima de 16'5 mm. per una llar
gària de 18 mm., és a dir, quasi les mateixes dimensions que l'individu de 
Portugal que té 17 x I8 X50, essent ambdós més petits que els exemplars 
de Mont Leberon i Pikermi, els quals arriben a 19 i a 21 mm. de llargària 
màxima, respectivament (làm. 7, figs. 5-7). 

U n tercer molar superior esquerre té 20 mm. de diàmetre transversal màxim 
per 20 mm. de diàmetre an tero-posterior, part de les arrels in ternes, esmalt aixa
grinat amb un pilar en la part interna mitja del diàmetre antero-posterior, 
les dimensions anotades, preses en el cos de la dent, concorden amb les de la 
forma de Pikermi (làm. 7, fig. 20). Un fragment de barra (làm. 7, fig. 19), 
amb part del tercer molar i segon molar, té 55 mm. de llarg per 30 d'alçàIia 
fins a la base de la dent i 16 mm. de gruixària màxim¡l.; les dents tenen 34 mm. 
dels qUél.lS corresponen 17 al segon molar; falten els dentículs externs; l'esmalt 
és aixagrinat. Aquest exemplar pertany a En Palet i Barba. En la fig. 21 
representem un segon molar inferior del P. Solà que té 18 mm. En Guérin 
ha recollit nombrosos fragments de vèrtebres d'aquesta espècie en el jaci
ment de Sant Quirze (làm. 8, figs. 1-5) què, amb cura, es podrien arribar 
a completar. 

Dos fragments de calcàneum procedents de l'esmentat jaciment tenen 
una amplària mitja de 25 mm., passant de 50 la llargària i essent les dimen
sions del Tragocerus de Mont Leberon, Pikermi i Croix-Rousse 95, 99 i 77 mm. 
respectivament de longitud total (làm. 12, figs. 5 i 6). 

Un fragment superior de metatarsià té ~o mm. d'amplària en la cara 
superior, és a dir, les proporcions . del Tragocerus de Mont Leberon (làm. 12, 
fig. 9). 

De les falanxs recollides, n'hi ha dues que tenen uns 26 mm. de llargària, 
comptats en les cares articulars, per 13 mm. d'amplària en la part corres
ponent amb la primera falanx. Pertanyen al P. Solà, de Terrassa, i a En 
Guérin (12.m. 12, fig 4) de Sant Quirze. 

Tres falanxs inguinals procedents de Terrassa i Sant Quirze, tenen uns 
32 mm. des de la cara articular a la punta per 22 mm. d'amplària màxima 
(làm. 12, figs. 2 i 3); aquesta última s'articula amb la corresponent falanx. 

En Palet posseeix un fragment superior d~ radi que té 41 mm. d'amplària 
en la part articular (làm. 12, fig. 10); aquest exemplar havia estat considerat 
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com Hipparion, però és molt petit; els exemplars de Pikermi arriben a tenir 
45 mm. i els de Croix-Rousse sols 36 mm. 

Els ossos més nombrosos i complets són els astràgalus, dels quals donem 
representació a varis procedents ja de Terrassa, ja de Sant Quirze. Les fi
gures 7, 9, 10, II i 12 de la làm. 8 han estat trobades per En Guérin a Sant 
Quirze; tenen unes proporcions mitges de 42 mm. de longitud per 25 d'am
plària, resultant un xic més petit que el Tragocel"us de Mont Leberon i Pi
kermi, que tenen, respectivament, 44 x27 i 50 X31 mm.; l'exemplar II i 12 

és el mateix en dues posicions i té 43 x25 mm. L'exemplar fig. 8 és pro
pietat del P. Solà i procedeix de Terrassa, tenint 42 x 28 mm., així com la 
fig. 13 de 44 mm.; un altre exemplar de l'esmentat P. Solà té una amplària 
de 24 mm. 

Totes aquestes peces les atribuïm al Tragocerus per tal com les dimen
sions de la Gazella depcrdita i Cermts sp. són en conjunt més petites. La fi
gura 14 és un astràgalus de Terrassa, recollit per En Palet, atribuït amb 
dubte per En Deperet al Cel'vtts que nosaltres encloem provisionalment en 
el Tragocerus i té 40 X22 mm., és a dir, uns miHímetres menys que l'exem
plar de Mont Leberon. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles blavoses del pontià, sobre el llit de mol-luscs. 
LOCALITAT: Trinxera del ferrocarril elèctric de Barcelona a Sabadell, a 

500 m. de l'estació de Sant Quirze de Terrassa; Sant Miquel del Taudell i 
Terrassa. 

Fam. DINOTHERIDAE 

DINOTHERIUM (1829) 

15. Dinotherium giganteum Kaup 
(Làm. 10, fig. 7; làm. 12. fig. I) 

1825 TaPir gigantesqfte CUVIER: Recherches sur les oss€ments fossiles, t. lI, part I, 
pI. III, figs. l, 2 i 5. 

1829 Dinotherittm giganteftm !ú.up: Isis, t. III-IV, p. 401. 
1832 Dinotherium giganteum !ú.up: Dzscription d'osscmE'nts fossiles de mammi

fères inconnus jusqu'à présent qui se trouvent au Museum grand-ducal de 
Darmstadt, I Heft, p. 3, pIs. 1- V, i Add .. pis. I i Il. 

1836 Dinorhe¡ium gigantettm Kaup. - KLIPSTEIN und KAUP: Beschreibung des 
Dinotherii gigantei. 

1847 Dinotherium giganteum !ú.up: Description d'un crane colossal de Dinothe
rium giganteum, pIs. I-IV. 

1857 Dinotherium giganteum Kaup. - GERVAIS: 7..oologie et Paléontologie fran-
• çalseS. 

1859 Dinothe1ium giganteum Kaup. - LARTET: Note sur la dentition des probosci
diens fossiles. B1tlt. Soc. Glol. France, 2. a sèrie, t. XVI, p. 479. 
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1861 Dinotherium giganteum Kaup. - ]OURDAN: Sur les terrains sidérolithriques. 
C.-R. Acad. Scienc., vol. UI!. 

1862 Dinotherium gigante1~m Kaup. - GAUDRY: Animaux fossiles et Géologie de 
l'Attique, p. 162, pI. 25. 

1864 Dinotherium giganteum Kaup. - CLAUDIUS: GehOrlabyrinth von Dinothe-
1 iztm giganteum. Paleontographica, XIII. 

1869 Dinotherútm gigantwm Kaup. - BRANDT: De Dinotherium genere. Mém. 
Ac. Imp. St. Pétersbourg, 6. a sèrie , XIV. 

1871 Dinotherútm giganteum Kaup. - PETERS: Dinotherium - Reste aus dem 
Ober-Miodi.n von Steyermark. Mitth. d. natur. Var. Steyermark III. 

1873 Dinotherium giganteum Kaup. - GAUDRY: Animaux fossiles du Mont Lé
beron, p. 22, pI. III, figs. I i 2. 

l878 Dinotherium giganteztm Kaup. - GAUDRY: Les enchalnements du monde 
animal: Mammifères tertiaires. 

1883 Dinotherútm giganteu1J1. Kaup. - WEINSHEIMER: Ueber Dinotherium gigan
theum. Dames et Kayser. Pal. Abh. I. 

1886 Dinc·therium giganteum Kaup. - LYDEKKER: Catalogue of the fossil mam
malia in the British Museum Natural History. 

1887 Dinotherium giganteum Kaup. - DEPERET: Rechcrches sur la succession des 
faunes de vertébrés miocènes de la vallée du Rhone. Archives du Museum 
d' Hist. Nat., t. IV, p. 191, pI. 14, fig. 10 i pI. 15, 16, 18. 

1892 Dinotherium giganteum Kaup var. levius ]ourdan. - DEPERET: La faune de 
mammifères miocènes de la Grive-Saint-Alban. Archives du Museum d' His
toire naturelle, t. V, p. 59. 

1894 Dinotherium gigante~tm Kaup. - STEFANESCU: Annuaruli museului de Geo
logia si de Paleontologia, p. 125 . 

1897 Dinotherium giganteum Kaup. - HARLÉ: Un gissement de mammifères du 
miocène supérieur a Montréjeau (Haute-Garonne). Bull. Soc. Géol. France, 
3. a sèrie, t. 25, p. 902. 

1906 Dinotherium giganteum Kaup. - STEFANESCU: Quelques mots sur le Dino
therium gigantissimum C -R. Congrès Géol. In tem. de Mexico. 

1907 Dinotherútm sp. . - STEHELIN: Notices palaeomammalogiques sur 
quelques depóts miocènes des bassins de la Loire et de l'Allier. Bull. Soc. 
Géol. France, 4. a sèrie, t. VII, p. 548, figs. 2 i 3. 

1908 Dinotherium giganteum Kaup. -MAYE1: Etude des mammifères miocènes 
des sables de l'Orléannais et des faluns de la Touraine. Ann. Univers1Ïé de 
Lyon, fasc. 24, p. 203. 

1914 Dinotherium giganteum Kaup. - KHOMENKO: La faune méotique du village 
Taraklia (district. Bcnder), p. 41, pl. I, fig. 16. 

1915 Dinotherium giganteum Kaup var. laevius ]ourdan. - PACHECO-DANTIN: 
Geología y paleontología del mioceno de Palencia. Trab. Com. Invest. 
paleont . . y Prehút., n. o 5, p. 175, fig. 56, làm. 58, fig. I. 

1921 Dinotherittm giganteum Kaup. - SClILOSSER: Die Hipparioneufauna von 
Veles in Mazedonien. Abhand. Bayer. Akad. Wissens., 29 Band, 4 Abhand., 
p. 14· 

Aquesta espècie és nova a Catalunya. Els formosos molars de Cerdanya 
(Estavar) no són de Catalunya, però, donada la disposició especial de la 
conca, no dubtarem d'encloure'ls entre la fauna catalana, per bé que la loca
litat sigui francesa. L'espècie d'Estavar, el Dinotherium bavaricum Meyer, 

32 



El baix Penedès vist des de la Sanabra; al fons es veu el perfil de les serres 
tt iàsiques de La Llacuna 

CI. J. R. Ba/allu 

Tall del riu Foix als Monjos, on apareixen els bancs del pontià 
sobre els dipòsits marins, per els que llisca el riu 

CI. J . R . Ba/aller 

• 





MN. J. R. BATALLER. - Contribució a ¡'estudi de nous mamífers 

és més petit que el D. gigantewm, així com també pertany a un nivell geo
lògic inferior, és a dir, a l'helvecià; en canvi, el D. gigantcum s'estén de l'hel
vecià al pontià en el qual arriba al major desenrotllament i constitueix, se
gons Gaudry un preciós cronòmetre del miocènic superior. 

A la Península s'ha citat aquesta espècie a Fuentesaldaña, La Cisterniga 
(Valladolid), i, finalment, En Pacheco ha trobat la subespècie Dinotlmiu1n 
gigantemn Kaup laevius J ourdan en el tortonià de Palència. 

El Dinoth~wiu1n giganteum Kaup és una de les formes típiques del pontià 
i es troba freqüentment en els jaciments amb HiPparion gracile, essent les 
principals localitats europees: Veles, a :Macedònia; Pikermi, a Grècia; Ta
ràklia, a Bessaràbia; Polgardi, a Hongria; Eppelsheim (Hesse); a França 
s'ha reconegut a Lyon, Mont Leberon, Montrcjeau, Orignac, etc ... 

Els caràcters específics del D. gigmziewm són exposats per 1I~ayet en sa 
obra, i en parlar del tercer molar inferior, diu tenir taló ample, quasi com 
la carena posterior, denticulat, adjuntat estretament a la base de la carena 
posterior i 95 mm. de longitud. Pels exemplars recollits a Mont Leberon per 
A. Gaudry, sembla que el Dinotheri'ltm era de majors proporcions que els 
elefants actuals i mastodonts del M useum de Paris. 

L'exemplar trobat recentment és indubtablement el tercer molar inferior 
dret; està molt ben conservat; la forma quadrangular, però arr.odonida en la 
part del taló, té una llargària màxima comptant des de la base de l'esmalt 
de 95 mm. i una amplària de 75 mm. Té dues carenes transversals i un taló: 
d'elles, la carena anterior té uns 65 mm.; la posterior, 60; el taló, 47; l'espai 
entre les dues carenes és de 35 mm.; entre la carena i taló, 27 mm.; aquest 
és denticulat, així com la part de la seva vall, la qual en forma. de V en
tre les dues carenes té uns 13 mm. de fondària i la corresponent al taló uns 
10 mm. Les valls no tenen el perfil pla, sinó que, a partir de la part mitja 
de la dent, s'enfonzen a una i altra banda, essent més profundes les de la 
cara externa que a l'ensems s'eixamplen presentant algun dentícul molt 
baix en la ratlla perifèrica. El perfll de les carenes és una ratlla corba més 
alta en la part interna de la carena anterior; la posterior és una ratlla 
horitzontal que es trenca en una branca ascendent per la part interna i des
cendent en l'externa. Les cares anteriors de les carenes tenen major super
fície i les posteriors són les desgastades pel frec amb el molar superior cor
responent, essent aquestes un xic convexes i les primeres còncaves. La zona 
esmaltada és completa, pelò respecte de l'arrel sols resta la part més superior 
del costat intern. 

El molar està bastant gastat, sense que això vulgui dir que pertanyi 
a un individu vell. 

L'exemplar que reproduïm és del P. Bernat Noguera, entusiasta investi
gador dels llits fossilífers de Tàrrega i iniciador del Museum local de l'es
mentada localitat. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià superior. 
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LOCALITAT: Sardanyola, del Vallès, en el riu Ripoll', en terres argiloses 
recollides per la f~ brica d'Uralita Roviralta. Entre uns exemplars en estudi, 
que es varen perdre, es trobaven també restes dentàries del DinotherÏftm re
collits a Terrassa per En Palet i Barba. 

Fam. ELEPHANTlDAE 

Les restes d'Elefantits a Catalunya no escassegen des del miocènic mig: 
del gènere M astodon es coneixen les espècies M. angustidens de La Salud de 
Sabadell, Masquefa, Banyeres, Torredembarra, Firal de la Seu d'Urgell, 
Estavar, és a dir, que s'ha trobat a les tres conques miocèniques continentals 
superiors. La varietat M. angt.tstidens pyrenaicus de Lartet fins ara és exclu
siva de la Seu. El M. longirostl'is s'ha reconegut a La Seu, Ballestà, Sabadell, 
Sant Quirze de Terrassa. En parlar Déperet d'aquesta espècie, diu: «Com nivell 
estratigràfic, el M. longirostns caracteritza exclusivament el miocènic supe
rior des de llur base (Eppelsheim, Saint-}ean-de-Bournay) fins a les capes 
més elevades (Sorres de Belvédere a l'Austria, Margues de la Croix-Rousse 
a Lyon). Segons els meus coneixements, mai no ha estat trobat, ni en el mio
cènic mig ni en el Pliocènic.» Citem a Déperet en aquest punt, perquè en les 
col'leccions del Museu Municipal de Barcelona existeix un gran exemplar 
procedent de la coUecció Vidal i recollit a la Seu d'U rgen. Porta el nom
bre 4588. L'etiqueta diu: M astodon longirrostris. Pliocénico: La Seo de Urgel. 

Si l'exemplar és l'e!'pècie indicada, que no ho dubtem, així com sa pro
cedència, el nivell estratigràfic és erroni, car, com demostraren Déperet, 
Rerolle, Chevalier i altres, els dipòsits llacustres de la Cerdanya i Seu d'Urgell, 
on s'han trobat les restes de mamífers fòssils, no són pliocènics, com creia 
Leymerie i Vidal fa 50 anys, sinó més antics, és a dir, del miocènic superior. 

En Vidal en un treball publicat en I9I3 sobre el Dryopithecus a la 
R. Soc. Esp. Hist. Nat. de Madrid, en la pI. 507 diu al parlar de la fauna 
d~ La Seu: «Adcmas poseo muchos huesos en fragmento s y una d~fensa de 
Masto1on de un metro de largo ... ) 

Nosaltres revisàrem part de la col'lecció Vidal, etiquetant de nou tots els 
exemplars que havien canviat de nivell; però en ocórrer la mort del gran 
mestre fórem rellevats en la comesa per persOll(S de la Junta, qui han portat 
a cap, juntament amb el director de la Geologia de l'esmentat Museu, la 
revisió completa. Com la que comentem, hi ha nombroses errades que quan 
tinguem ocasió anirem publicant en bé de l'esmentat museu. 

Algunes formes indeterminades de Mastodon han estat trobades a L'Al
múnia (Penedès) i Estavar (Cerdanya). 

Dels temps pliocènics sols es cita amb dubte el M. arvel'nensis de l'astià 
de Les Corts de Sarrià. 

En el quaternari el gènere Mastodon és substituït per l'Elephas que ha 
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estat trobat al pla de Barcelona, Fontrubí, Vallformosa, Vall de Vianya, 
Arenys de Mar, etc., essent les espècies trobades ElcPlws antiqBus, Mel'idio
nalis, primigenius, aquest últim el més abundant. 

19°7 

1907 

1914 

1917 

1918 

1918 

1918 

1921 

MASTODON Cuvier (1806) 

16. Mastodon longirostris Kaup 

(Làm. 9; làm. lI, fig. 3; làm. 12, fig. 7; làm. 15. fig. 8) 

Mastodon lo1tgÍ1·ost,.is KAUP: D\:\scription d'osscments fossiles du Museum 
grand-ducal de Darmstad, 4 Heft, p. 65, pI. XVI-XX. 
Mastodon longirostris Kaup. - GERVAIS: Description des ossements fossiles 
de mmamifères rapportés d'Espagne par MM. Verneuil, eoilomb et de Lo
rière. Bull. Soc. Géol. France, 2. a sèrit1, t. X, p. 176, pI. IV, fig. 8. 
Mastodon tongirostris Kaup. - VA CE : Upber 6sterreichische Mastodonten. 
Ablandl. d. geotcg. Reichsanstalt, Bd. VII, H. 4, p. 25, pIs. l i II. 
Mastodon longirostris Kaup. - PET J: B~itrage zur Kenntnis der fossilen 
Saugetiere von Balta var. J ahrb. d. ungar. geolog. Anstalt. p. 46. 
M astodon longiros:ris Kaup. - DEPERET: Recherches sur la mccession des 
vertébrés miocènes de la vallée du Rhone. Archives du Museum de Lyon, 
t. IV, p. 185. 
Mastodon longirostris Kaup. - ROMAN et TORRES: Le néogène continental 
da ns la basse vallée du Tage. Com. du Serv. Géol. de Port1~gal, p. 67, pI. V, fig. 7. 
Mastodon longirostris Kaup. - SCHLOSSER: Ueber Sa.ugetiere und Süsswas
sergastropoden aus Spanien. Neues Jah1-buch lur Mineralogie Geologie und 
Palàontologie, II, p. l, pI. LI. 
Mastodon longirostris Kaup. - KHOMENKO: La fauna méotique du village 
Taraklia du dictrict Bender, p. 43, pI. I, figs. 1;-4. 
Mastodon tongirostris Kaup. - SCHLESINGER: Die Mastodonte des natur~ 
histor. Hofmuseums. Denkschr. d. natu1'h. Holmus. 
Mastodon longirostris Kaup. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. 
Treb. Inst. Cat. d' Hist. Nat., p. 197, làm. XIII, figs. l i 5 . 
Mastodon longirostris Kaup. - SCHLESINGER: Die stratigraphische B::deut
ung der europaischen l\1astodonten. Mitt. d. geolog. Ges. 
Mastodon longirostris Kaup. - DuPUY DE Lóll1E-F. DE CALEYA: Nota acerca 
de un yacimiento de mamíferos fósiles en el Ril1c6n de Ademúz (Valcncia). 
Bol. Inst. Ceol. España, t. 39, p. 321, làm. III-VI, figs. 22-51. 
Mastcdcm longirostris Kaup. - SCHLOSSER: Die Hipparionenfauna von Veles 
in Mazedonien. Abhandt. Bayer. Akad. Wissenschalten, XXIX B:md, 4 Ab
band!., p. 12. 

En la nostra publicació sobre Mamífers fòssils es troba la bibliografia 
referent a Catalunya i en la publicació del Dr. Pacheco la referent a tota 
Espanya. 

En el Museu de Sabadell hi ha un queixal de 17 mc. de llarg per 7 cm. de 
gruix, provist de 5 mamellons dobles de 3'50 cm. d'alçada i un senzill a l'ex
trem. Es la mateixa espècie descoberta en els petits dipòsits llaclistres de la 
Seu d'Urgell i de la Cerdanya que daten de l'època del miocènic superior. 
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Ha estat trobada a 16 m. de fond~.ria en un pou que fou obert per a cercar 
aigua a la riera de can Barba, i dura'1t la perforació hom no trobà sinó sorra 
i materials de transport. 

Ha estat recollit un fragment de defensa que té 13. cm. de longitud, secció 
sensiblement ovalada, essent la cara inferior menys abombada, les dimensions 
de la secció transversal en la part trencada, que és la que correspon a la in
serció, té 50 mm. per 39. La superfície de la dent és brillant d'una color blanc
cerosa més pujada en la part interna, i tot l'exemplar està esc1etxat en sentit 
de ~ a longitud. L'exemplar pertany a En Colomines. Un os carpa1 complet 
procedent de Sant Quirze existeix en la col'lecció Guérin (làm. 12, fig. 7); 
una vèrtebra dorsal de grans dimensions en què falten part dels arcs. 

El P. Solà ha recollit u1timament un formós molar de llet en el jaci
ment de Terrassa. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles i sorres del pontià. 
LOCALITAT: A 500 m. de l'estació de Sant Quirze de Terra':isa, en la trin

xera del ferrocarril; riera de can Barba, entre Sabadell i Terrassa (Sant Mi
quel del Taudel1). 

RODENTIA 

L'ordre dels ratadors està ben representat en els dipòsits continentals 
terciaris a partir de l'oligocènic. El Theridomys Siderolitlticus es presenta a 
l'oligocènic inferior de Tàrrega, el Sciurus FTeignouxi a l'oligocènic superior 
del Vallès, així com el Cric .~todon antiquum. 

Durant el miocènic superior escassegen les troballes de ratadors, conei
xent-se fins ara el Castor] aegeri d'Estavar, la Seu i últimament de Sant Quirze 
de Terrassa, juntament amb el Prolagtts Meyeri. 

Entrat el quaternari les coves han proporcionat restes d'Arvicola a Ca.pe
llade!': i Parc Güell; Lepus a Serinyà i Capellades; Lagomys a Rubí, atribuït 
al pliocènic superior; i el Lagomys (Prolagu,s) Corsicanus a la gruta de Gràcia, 
de la. qual troballa ha deduït importants relacions paleogeogràfiques el geòleg 
francès tantes voltes esmentat Ch. Déperet. 

Fam. CASTORIDAE 

STENEOFmER 

17· Steneofiber J'aegeri Kaup (1832) 
(Làm. 10, figs . 1·6; làm. II, figs. 9·II, 14) 

1832 Chalicomys ] aegeri KAUP: !sis, p. 994, pI. 26. Beschr. dreier Gattung. ur
we1tI. Nager des zooI. Mus. zu Darmstadt. 

1839 Chalicomys ] aegeri KAUP: Description d'ossemcnts fossiles du Museum 
grand-ducal de Darmstadt, p. IIS, pI. XXV, figs. 16-21 . 

• 
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1885 Castor (Chalicomys) J aegeri Kaup. - DEPERET-REROLLE: Note sur la géoJo
gie et sur les mammifères fossiles du bassin lacustre miocène supérieur de 
la Cerdagne. Bull. Soc. Géol. de France, 3. a sèrie, t. XIII, p. 498, làm. XVII, 
fig. 2-2', 

1886 Steneofiber (Chalicomys) J aegeri Kaup. - SCHLOSSER: Die Nager des euro
paischen tertiars nebst Betrachtungen über dic Organisation und die ge
schichtliche Entwicklung der Nager überhaupt, p. 23. 

J887 Castor (Chalicomys) J aegeri Kaup. - DEPERET: Recherches sur la succession 
des vertéb<és miocènes de la vallée du Rhone. Arch. du Museum d' Histoire 
Naturelle de Lyon, t. IV, p. 156, pI. XIII, figs. 23-25. 

1897 Castor J aegeri Kaup. - HARg: Un gisement de mammifères du miocènc 
supérieur a Moutrejeau (H1.ute-G:tronne). Bull. Soc. Géol. Fra1tce, 3. a serie, 
t. 25, p. <)02, fig. 1. 

1918 Castor J aegeri Kaup. - BATALLER: Mamífers fòssils de Catalunya. Treballs 
Inst. Cat. d' Hist. Nat., vol. IV, p. 209, fig. 18. 

En el nostre recull es troba la bibliografia d'a.questa espècie referent a. 
Catalunya. 

Aquesta espècie, abundantment estesa per Europa, existeix a Catalunya 
mancant a la resta Espanya. La primera vegada que hom esmentà aquest 
mamífer de la conca de la Seu fou en el nostre recull (p. ZIl (101)); la notícia 
ens la donà En Vidal, però no poguérem representar ni donar cap detall; 
nostre amic J. Colomines ens ha facilitat avui els exemplars autèntics que 
ell trobà, facilitant aquesta investigació. 

Els nous exemplars de la Seu són dos fragments de barra inferior que 
porta, la més completa (esquerra), el premolar quart, molars primer, segon 

es 

Ste neofibe1' J aegeri Kaup. 
Dents superiors trobades a Sant Quirze de Terrassa. Tamany sJ¡ 

• 

i tercer; l'incisiu es troba en part descobert; les dimensions màximes són 
43 mm. de llarg per 30 d'alçària i 15 de gruix; a la part òssia hi ha una porció 
de la branca ascendent (làm. 10, figs. 1-3). 

L'incisiu està trencat per la punta i per l'arrel, tenint 45 mm. de llarg; 
sa secció és triangular amb els angles roms, el premolar és robust, alçat, sub-
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rectangular, més llarg que ample, l'esmalt forma un plec profund en la cara 
externa i tres en la interna, essent l'interior el més pronunciat; els molars 
són quasi quadrats amb plecs com el premolar, per bé que no tan marcats; 
la configuració de les illes d'esmalt de la corona són bastant semblants, no 
iguals, a la forma de Cerdanya. 

La barra dreta. és més incompleta: té 48 mm. de longitud; l'incisiu pie
senta igualment la punta trencada; dels molars, que estan més ben conser
vats que en l'exemplar anterior, manca el tercer (làm. 10, figs. 4-6). 

Per les dimensions mitges, aquest individu era de major talla que el de 
Cerdanya. Les dimensions mitges dentàries, comparades amb altre~ exemplars 
específics d'Europa, es poden veure en el següent estat: 

De PI- M, P I 1Ifl- Ma 

S. Viciacensis de Saint-Gérard-le-Puy •.. 0'19 0'006 0'013 

S. Depereti de l'Orleanesat ............ 0'026 0'008 0'018 

S. Sub pyrcnaicus de la Turena ........ 0'034 0'011 0'023 

S. J aegeri de Soblay • • • • • • • • • • • • • • • • 0'02 9 0'010 0'019 
S. J aeg/Jri de Cerdanya • • • • • • • • • • • • • • 0'031 o'oog 0'021 

S. Jaegeri de la Seu • • • • • • • • • • • • • • • • 0'035 0'012 0'023 

S. Issiodorensis d'Auvèrnia ............ 0'038 - -

El S. Viciaccnsis pertany a l'aquitanià; el S. Depercti Mayet, al burdi
galià; el S. subpyrenaicus, a l'helvecià; el S. J aegeri Kaup, a l'helvecià, tor
tonià i ponti?; el S. Issiodo1'cnsis, al pliocènic. 

A la Pe:,nÍnsula fins ara no es coneixia cap més forma fòssil que les tro
bades a les estribacions del Pireneu (Catalunya). Fa poc, M. Guérin recollí 
en el jaciment de Sant Quirze de Terrassa unes dents (làm. II, figs. g-II) 
que resulten ésser també de castor, més petit que el de la Seu, i pertanyen 
a la dentició superior semblants al Stcncojib.;r castoriml-s del miocènic d'A Uier; 
varis fragments d'incisius inferiors que pertanyen a un Stcneojiber petit, un 
fragment és de la punta i altre de la part mitja (làm. II, fig. 14), de secció 
triélngular amb la cara externa esmaltada; les dues peces que comentem 
tenen 14 mm. i no encaixen o completen entre si. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià inferior i superior. 
LOCALITATS: Teuleria del Firal de La Seu d'Urgell i trinxera del ferro

carril elèctric de Barcelona a Sabadell, a 500 m. de l'estació de Sant Quirze 
de Terrassa. 
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Fam. LAGOMYIDAE 

PROLAGUS 

18. Prolagus Meyeri Tschudi 

Lagomys Meytri H. v. MEYER: Zur Fauna der Vorwclt. Fossile 5augettiere 
aus dem Molassemergel von Oeningen, pp. 5-IO, pI. lI, figs. 2 i 3; pI. III, fig. 2. 
Lagomys sansaniensis LARTET: Notice sur la colline de Sansan. Ann. du 
Dépat't. du Gers. 
Prolagus sansanie·nsis POMEL: Catal. method., p. 43. 
Myolagus Meyeri HENSEL: Zetschr. der geol. Gesell. zu Berlin, vol. VIII, p. 694. 
Myolagus Meye1i Tschudi.-FRAAs: Die Fauna von Steinheim. ]ahresh. des 
Vereins tur vaterl, Nalterk. in W~erttemberg, p. 171, pI. V, figs. 2-16. 

Myolagus Meyeri Tschudi. - SCHLOSSER: Die Nager des europaischen Ter
tiars nebst Betrachtungen über die Organisation und die geschichtliche 
Entwicklung der Nager überhaupt. Palae01ltographica, XXXI, t. VIII. 
Lagomys (Prolagus) Meyeri sp. Tschudi. - DEPERET: La faune des mammifè
res miocènes de la Grive-S:lint-Alban. Arch. du Mtes. de Lyon, t. IV, p. 55. 
pI. l, figs. 30 i 31. 
Lagomys sansaniensis Lartct. - FILHOL: Mammifères fossiles de Sansan. 
Prolag$es M eyeri Hensel. - PACHECO-DANTIN: Geología y paleontología del 
mioceno de Palencia. Trab. Com. de Invest. pale01#. y preMs t, , n.o 5, p. 72, 
fig. 12, làm. XXVI, figs. 4 i 5. 

Aquesta forma és la segona volta que es troba a la Península: aparegt:é 
en el jaciment de Palència acuradament explorat pel professor H. Pacheco, 
qui, en son formós treball, dóna la bibliografia, descripció de les restes troba
des i estudi comparatiu amb les formes europees d'altres jaciments (E. H. Pa
checo i J. Dantin, Geología y Paleontología del mioceno de Pale1tcia, p. 72 , 

fig. 12 a b; làm. XXVI, figs. 4 i 5). 
D'aquest ratador ha cercat M. Guérin nombroses restes molt fragmen

tades en què predominen les dents; d'elles, els molars inferiors (figs. 1-3) 

1 2 

Prolagus Meyeri TSCHUDI 

Molars inferiors, tamany 81t 

3 6 7 

Prolagus Meyeri TSCHUDI 

Premolars tercers superiors, tam, 8J¡ 

consten de dos prismes d'esmalt de base no rombal com en els exemplars 
de Palència, sinó més aviat fusiforme; són també desiguals, essent més CUrt 
i baix el prisma posterior; s'uneixen per un petit pont de cement en la regió 
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mitja: és notable en els molars que esmentem que el prisma major o més 
alt no sempre és senzill, sinó que sa corona presenta ratlles sinuoses i tan
cades d'esmalt (figs. 2 i 3). 

De premolars inferiors solament n'ha estat trobat un que quasi és de 
menors dimensions que els molars: té perímetre triangular, formant sa corona 
una ratlla sinuosa molt complicada; però tot lo altre respon al pla gene
ral de la forma Steinheim i Palència (fig. 4). 

Un incisiu inferior trobat és de secció transversal triangular amb dos 
angles roms, i l'altre agut, no és molt arquejat; té 12 mm. de llargària. 

De la barra superior els premolars tercers són de secció transversal quasi 
oval; la ratlla d'esmalt forma exteriorment dos profunds entrants que divi
deixen quasi la dent en tres porcions disimètriques unides inferiorment pel 
cement (figs. 5-7). 

Els quarts premolars superiors són majors que els anteriors, de secció 

4 8 9 10 

Prolaglls MCyCli T SC II UDI. - Premolars inferior i superiors, tam. 811 
• 

sensiblement triangular amb nombroses ratlles d'esmalt que formen illes en 
la corona, de les què l'anterior és bastant ovalada (figs. 8-10). 

Totes les figures esquemàtiques que donem de les dents les hem fet amb 
el microscopi Ob. l Ocul l i cambra clara, havent-se reduït després 2. 1/2 , 

De molars superiors sols hE.m pogut reconèixer algun que per llur mal 
estat de conservació no ha estat possible esquematitzar. 

Hem de notar que en les figures que dóna Zittel t. IV, p. 554, fig. 467 
(edició francesa) la llegenda de les figures CiD està equivocada, havent 
de dir: C, molars inferiors; D, molars superiors augmentats. 

D'aquesta família de ratadors hom havia trobat anteriorment a Cata
lunya l'espècie Lagomys (Miola gHs) corsican1ts Gervais del quaternari de la 
caverna del Parc Güell a Gràcia, ai.xí com un Lagomys sp. procedent del 
pliocènic superior de can Ubach, al SO. de Rubí. Es de notar que aquestes 
formes es consideren com les succesSOres o representants dels ProlagftS del 
miocènic. Restaven inconnexes les procedents de Palència que pertanyen 
al tortonià superior i les quaternàries de Catalunya; potser la forma de Sant 
Quirze, que pertany al pontià nivell d' HiPparion gracile, constitueix nexe 
entre ambdues espècies, tan allunyades per l'espai i el temps. Noves troballe!> 
esclariran aquest interessant punt de paleontologia peninsular marcant les 
di.reccions de distribució o dispersió específica. 
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Han estat recollits amb les precedents restes odontològiques varis frag
ments d'húmerus cúbitus, fèmur i tíbia-peronè. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles blavoses del pontià superior. 
LOCALITAT: Desmunt del ferrocarril elèctric de Barcelona a Sabadell, a 

500 m. de l'estació de Sant Quirze de TelTassa. 

INSECTIVORA 

Fins ara no es coneixien altres restes que les dels temps quaternaris atri
buïdes '" les espècies Erinaceus emopae1ts del Parc Güell, Serinyà i Erinaceus 
vtelgaris d'aquesta última localitat. Avui podem ja esmentar el gènere TalPa 
al . miocènic així com el Sorex i Erinaccus. 

• 19. Talpa Linné 
(Làm. 10. fig. 8) 

• 

Procedents de les desferres de la trinxera del ferrocarril, posseeix En 
Guérin varies restes de molt petites dimensions, caracteritzades per llur pàtina 
bruna; entre dits elements hi ha un típic húmerus de Talpa. Considerat l'ha
bitat d'aquest insectívor, dubtàrem de l'existència d'ell en els dipòsits mio
cènics, car podia procedir del quaternari superior. Les condicions en què 
hem recollit, idèntiques a les altres restes de mamífers que hem esmentat 
d'aquest jaciment, posa en evidència sa existència al miocènic català. 

El gènere TalPa és molt abundós en els jaciments francesos de Sansan 
i vall del Ròdan, que han estat acuradament estudiats per Déperet diferint 
poc de les formes vivents de Talpa; l'húmerus, emperò, és un xic menys 
ample en la part superior per raó de l'escàs desenrotllament de la cresta 
trocanteriana. L'espècie TalPa telluris de La Grive-Saint-Alban és de la base 
del miocènic superior; comparada amb la T. europaea vivent les dimensions 
de l'húmerus respectiu són: 

Ta/l'a T. 1.1114';. T. tuf0l>aea • 
de Sant Quirze de La Grive vivent 

llargària ...... 12 mm. 16-9 mm. 13 mm. 
amplària • • • • 10 mm. II mm. 11 mm. 

Posseeix, igualment, recollits a Sant Quirze, alguns ossos i un2. barra 
amb molar que pot atribuir-se al gènere Sorex Linné; i Mn. Faura, en una 
ex( ursió que verificàrem alguns membres del Centre Excursionista de Cata-
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• 

lunya, trobà un petit m01ar que, segurament, pertany al gènere Eri1tacefts 
Linné, que donà al Museu Municipal i ha desaparescut. 

En el catàleg del Dr. Pacheco no s'esmenta cap insectívor; en aquest 
cas, els nostres exemplars són els primers recollits a Espanya. Els tres gè
neres Talpa, Sorex i Erinaceus existeixen a Europa des del miocènic inferior. 

EDAT GEOLÒGICA: Pontià superior. 
LOCALITAT: Desmunt del ferrocarril elèctric de Barcelona a Sabadell, a 

500 m. de l'estació de Sant Quirze de Terrassa. 

CARNIVORA 

Aquest ordre de mamífers comprèn avui vàries formes fòssils que, segu
r<'.ment, amb noves recerques, anirà augmentant. El gènere AmPhicyon i 
Plesictis Filholi són els representants més antics que es coneixen procedents 
de l'oligocènic inferior de Tàrrega, Copons i Sampedor. 

Durant el miocènic l'Amphicyon malor var. pyrenaicus poblà la Cerdanya, 
així com l'Ichtithcrútm, que s'ha trobat també a la Seu. La Hyacna eximia, 
H yaenictis gracca i M achairod~ts ogy gútS caracteritzen la fauna de feres del 
Vallès. 

El quaternari català enclou una gran varietat de formes, com el Canis 
11tpus jems de les coves de Girona i Barcelona, Canis vulPes de Serinyà, Canis 
jamiliaris de Girona i L1eyda. Els óssos estan representats per l' Urs~Js arctos 
de Castellbisbal; U1'S11-S spelaeus de 1\Iontcada i CasteUbisbal, així com a 
Capellades amb probabilitat, i Isobol, a Cerdanya; . la Mustela vulgatis i Martes 
joina s'han trobat a Serinyà, el Meles Taxlts a Girona i L1eyda; la Hyaena 
crocuta a Montcada, Capellades, Santa Creu dOlorde i probablement a Isobol 
(Cerdanya); finalment, el Felis catttS i F. lynx a Serinyà. 

Fam. VIVERRIDAE 

20. Ichtitherium 
(Làm. II, fig. 7) 

Posseeix En Palet un fragment d'ullal procedent de la Seu d'Urgell que 
atribuïm a aquest gènere; a la part de la. punta té secció circulà.ri per la cara 
interna presenta una aresta poc sortint, no denticulada; la secció de la base 
és ovalada, l'esmalt llis i de mig mil'límetre de gruix, cobreix la part externa 

·de la dent; l'arrel és trencada i en ella es veu l'estructura interna de la dent; 
l'ivori té uns dos mil'límetres de gruix i a la part de la punta es veu la cara 

-de frec amb la dent corresponent. El conjunt de l'ullal és un xic arquej,at. 
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Han estat recollides a Terrassa unes dents soltes d'una petita fera que no 
ens és possible determinar genèricament (làm. II, fig. 17), lo mateix que 
un altre exemplar de Guérin (làm. II, fig. 18) procedent de Sant Quirze. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles del pontià inferior. 
LOCALITAT: Teuleries del Firal de la Seu d'Urgell. 

Fam. HYAENIDAE 

HYAENA Linneo (1766) 

21. Hyaena eximia Roth et Wagner 

(Làm. II, fig. 4) 

1852 Ichtherium (Hyaena hipparionum) GERVAIS: Zoologie et paléontologie fran
çaise, pI. XXIV, fi¡:s. 2-5. 

I8S4 Hyaena eximia ROTHet WAGNER: Abhattdl. der Bayer. Akad., vol. VII, planxa 
VIII, fig. 6, p. 26. 

I8S7 Hyaena eximia Roth et Wagner. - WAGNER: Abhandl. der Bayer. Akaà., 
vol. VIII, pl. V, figs. 9 i IO, p. 12. 

1861 Hyaena hiPparionum SUESS: Sitzungsb. der Kaiserl. Akad. der Wissensch., 
vol. XLIII, p. 221, pl. I, figs. 3 a, 36, 3 c. 

1863 Hyaetla eximia Roth et Wagner. - GAUDRY: Animaux fossiles et Géologie 
de l'Attique, pI. XII, figs. 4-6, pIs. XIII i XIV. 

1873 Hyaena eximia Roth et Wagner. - GAUDRY: Animaux fossiles du Mont 
Leberon, p. 16, pI. II, figs. 3-6. 

188{ Hyaetla eximia Roth et Wagner. - Jahresb. d. K. ~mg. geol. Anstalt., p 67. 
1886 Hyaena eximia Roth et Wagner. - Geological M agazitte, p. 174. 
1887 Hyaena eximia Roth et Wagner. - KiTTL. Ann. d. K. K. Hofmuseums, 

p. 32~, pI. XVII, figs. I i 2. 
1887 Hyaena ex~mia Roth et Wagner. - SCHLOSSER: Die affen. Lemuren, Chiro

pteren, p. 30. 
1:894 Hyaena eximia Roth et Wagner. - DEPERET: Note paléontologique complé

mentaire SUI' les terrains tertiaires de la Blesse. Bull. Soc. Géol. France, 
3. a sèrie, t. 22. p. 716, pI. XXIV, fig. IS. 

1903 Hyaena eximia Roth et Wagner. - WOODWARD: The Lower Pliocene Bonc
bed of Concud (Spain). Geol. Mag., vol. X, pp. 203-207. 

1921 Hyaena eximia Roth et Wagner. -PACHECO: La llanura manchega y sus 
mamiferos fósiles. M em. Com. Invest. paleont. y preh~st., n. o 28, p. 37, là
mina II, figs. 9 i 10. 

Hom ha trobat un u1l2.1 que té 46 mm. de longitud, 17 d'amplària m2.
xima i II de gruixària; la part de la punta està trencada, notant-se en la 
regió central el canal dentari; vers la punta és corbat, ocupant la part esma~
tada un terç de la superfície total. El no haver-se trobat encara cap altra 
forma de Hyaena en aquesta conca i, en canvi, existint indubtablement el 
gènere Hyamict-is caracteritzat per la presèncié'. d'una petita dent tuberculosa 
a la barra inferior, fa que no sigui possible el determinar si aquest ullal pogués 

43 

• 



ARXIUS DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES 

pertànyer al gènere Hyaenictis. Les dimensions del nou exemplar són quasi 
les mateixes de l'individu de Sant Miquel del Taudel1. Respecte de la H. exi
mia de Mont Leberon, no podem comparar-la per faltar en ella l'ullal; en 
canvi, l'exemplar del miocènic superior d'Amberieu (Bresse) és més gran i 
menys robust; l'exemplar de la Puebla de Almuradier és un tercer premolar 
inferior esquerre. 

EDAT GEOLÒGICA: Pontià superior. 
LOCALITAT: Desmunt del ferrocarril elèctric de Barcelona a Sabadell, a 

500 m. de l'estació de Sant Quirze de Terrassa. 

Fam. FELIDAE 

MACHAIRODUS 

22. Machairodus ogygius Zittel 

(Làm. II, figs. I, 2, 5) 

1832 FeUs ogygia KAUP: Description d'ossements fossiles de mammifères, 1 Heft, 
p. 2r, pI. 11, fig. 3 i plo I, fig. 6. 

r863 Fetis ogygia Kaup. - GAUDRY: Animaux fossiles et géologie de l'Attique, 
p. Il6. 

1867-1870 Felis ogygia Kaup. - KOPPEN, W.: D;ls Kieferfragment einer fossilen 
Katze aus Eppelsheim. Palaeontographica, Bd. XVII, p. 141. 

1887 Felis orientalis KITTL, E.: Carnivoren von Maragha. Annalen des naturhist. 
Hojmuseums, Bd. 11, p. 329, pI. XIV, figs. 1-5, i pI. XVI, figs. I i 2. 

1888 Felis Schlosseri WEITHOFER, A.: Bútrii.ge zur Palii.ontol-Osterreich-Ungarns 
und des Orients, p. 233, pI. VII, fig. 9. 

1894 Machairodus ogygius ZITTEL: Traité de Paléontologie, t. IV, p. 679. 
1901 M achairodtts ogygius Zittel, BOULE, M.: Revision des espèces européennes 

de Machairodu5. Bull. Soc. Géol. France, 4. a sèrie, t. I, p. 569. 
19I1 Felis hu.ngarictts KORMOS, Th.: n~r Knocienfund von Polgardi, p. 1.82. 
1914 Felis Schlosseri et parvulus KHOMENKO, J.: La faune méotique du village 

Taraklia du district Bender, p. 9, pI. I, figs. 4-6 i 1.8. 
1921 Machairodus otientalis KittI. - SCHLOSSER; M.: Die Hipparionenfauna von 

Veles in Mazedonien. AMandt. Bayer. Akad. der Wissenschajten, B3.nd XXIX, 
Abhandlo 4, p. 16. 

El gènere Machairodus és conegut de molt antic a la Península, doncs 
ja En Prado atribuí a ell un ullal trobat a Madrid (1864). En Roman descriu 
un ullal de M achairodus ] ourdani Fi1hol, de l'helvecià superior d'A veiras 
de Baixo: tant la forma de l'dadrid com la portuguesa pertanyen als termes 
mitjos del miocènic i no sabem que hom hagi trobat exemplars de nivells 
superiors. En els temps miocènics superiors les espècies dominants a Europa 
d'aquest fèlid són el Machairodus apnanistris Kaup i el M. ogygius Kaup; 
aquesta última espècie, com es pot veure per la bibliografia, ha rebut variades 
denominacions que va reduir a sinonímia el paleontòleg Zittel, al qual segueix 
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M. Boule en sa revisió del gènere M achairodus. Les formes del miocènic su
perior es caracteritzen pel desenrotllament enorme que tenen els ullals entre 
altres caràcters. 

Els exemplars trobats recentment a Catalunya són dos ullals superiols de 
17 cm. de longitud comptats per la part arquejada i l'ullal inferior; les dents 
trobades tenen fins 19 cm.; llur secció és triangular; a la punta d'inserció 
alveolar sensiblement un triangle isòsceles; les cares són acanalades en sentit 
longitudinal; l'exemplar més complet té uns 19 cm. de longitud, essent 16 cm. 
de dent vertadera i lo restant recompost (5 fragments i la punta recomposta); 
l'altre exemplar, dos fragments i la punta recomposta. Les dues peces supe
riors trobades pertanyen a la mateixa barra i costat, essent forçosament 
de dos individus. La. cara més extensa i brillant té fins 26 mm., la cara mate 
19 mm. i l'altra cara uns 24 mm. En l'exemplar més petit, vers la base es 
manifesta la cara o superfície de frec per l'aplicació de la dent corresponent, 
la qual cosa denota a l'ensems que dits ullals sortien molt a l'exterior com 
s'esdevé amb els porcs senglans actuals. Les arestes tallants nO presenten 
denticulacions. 

L'ullal inferior té 73 mm. de llarg, punta trencada, se~ció triangulél.r amb 
els angles roms, la longitud major de la secció és d'uns 20 mm., la menor 13; 

en la figura 5, làm. lI, es veu la part de la punta recoberta per l'esmalt, 
que és molt reduït; a les altres cares es presenta l'ivori blanc; brillant vers 
la punta, es nota la superfície de frec amb l'ullal corresponent superior. 

Aquesta fera, que arriba ésser la més terrible dels temps terciaris, perdura 
fins el quaternari, extingint-se en llurs començos. 

El Machail'odus ogygÚtS Zittel es coneix de Vele!> a Macedònia, Pikermi 
a Grècia, Samos, a l'Asia Menor, Maragha a Pèrsia, Taràklia a Bessaràbia, 
Polgardi a Hongria, Eppelsheim i Sud d'Alemanya. 

EDAT GEOLÒGICA: Argiles blavoses del pontià. 

Tall geològic del jaciment de Sant Quirze. Longitud 30 metres. 
l Quaternari (conreu). 3 Argiles bla ves i bancs arenosos. 
2 Argiles rosades i vermelles. 4 Llit de moHuscs. 

LOCALITAT: Desmunt del ferrocarril elèctric de Barcelona a Sabadell, a 
500 m. de l'estació de Sant Quirze de Terrassa. 

45 

• 

• 

I 



• 

ARXIUS DE L'INSTITUT DE · CIÈNCI~S 

BREUS CONSIDERACIONS SOBRE EL CONJUNT DE LA FAUNA 

De les tres conques miocèniques que han proporcionat restes de mamífers 
la més ric? és la del Vallès-Penedès, que conté fip-s avui 28 espècies distribuï
des en els següents ordres: l sirènid, I9 ungulats, 2 ratadors, 3 insectívors, 
3 feres. El sirènid correspon a les formacions marines del Penedès dels pisos 
burdigali? i helvecià. Entre els ungulats tenen especial importància la pre-

• 
sència del Listriodon spl'mdens, Micromeryx Flourensíanus, Dínotheríum 
giganteum, Tragocerus amal/heus, desconeguts alguns d'ells a Catalunya. 
Dels ratadors, el Steneojiler és nou per a la conca i el Prolagus M eyeri per a 
Catalunya. Els insectívors trobats són nous per a Espanya; del jaciment 
de Sant Quirze tenim nombrosíssims restes d'ossos i dents que per manca 
d'obres de consulta no hem pogut determinar exactament. Les feres són 
exclusives per ara d'aquesta conca. 

Segueix en importància la conca de la Seu ç.'Urgell, que té 14 espècies 
distribuïdes en II ungulats, l ratador, l fera, l antropomorf. Dels ungulats 
és exclusiu d'aquesta conca el Tapí1'1.ts príscus; l'antropomorf Dryophithec1!s 
Fon/aní és la forma més característica i important de la conca, i, per ara, és 
exclusiva a tota la península. 

La conca de Cerdanya conté II formes, de les quals 8 són ungulars, l ra
tador, 2 feres; dels ungulats és interessant el Dinotheríum bavaricum, que 
amb el Mastodon angustídens donen l'aire d'antigor de la conca; de les feres 
és característic l'Amphiciy011, major var. pyrenaicus trobat per ara sols a Cer
danya. 
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Hipparion gracile KAUP 
Figs. 1-4, 8. Molars i premolars superiors. Terrassa i Seo d 'Urge ll. (Col. Palet 

i Barba, Faura, Guerin.) 
Figs. 5-7, 9-17, 21-23. Incisius, premolars, molars i dents de llet infeliors. Ter-

• rassa i Seo d'Urgell. (Col. Palet i Barba, P. Solà.) 
Fig. 18. Ultima vèrtebra lIumbar. Terrassa. (Col. Palet i Barba.) 
Figs. 19, 20. Astragalus. Terrassa. (Col. Palet i Barba.) 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural 
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Fig. 
Fig-. 

LÀMINA 2 

5 
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2-1 

, . .. - . . -

, 
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, , 
• 

1-5. Hipparion gracile KAUP. Restes dentaris i de membres. Terrassa. 
(Cl'l. P. S:Jlà, Palet i Barba.) . 

6. Acerallleriul11 incisivlll11 KAUP. Ullal. Slba dell. (Col. Museu Municipal.) 
7,8. Tapirlls prisClls KAUP. Molars superiors. S~o d'Urgell. (Col. Colom ines. ) 

Totes les figures estan reduïdes a oh del tamany natural 
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Fig8. 

F iEs. 

Fig. 

, 
LAMINA 3 

G 

1-4. Aceratherium tetradactylum LARTET. Seo Q'Urgell. (Col. Guerin, Palet 
i Barba, Colomines.) 

5-9. Aceratllerium incisivum KAUP. Sant Quirze de Terrassa. (Col. Guerin, 
Palet i Barba.) 

10. Rl!inoceros sp. Dent superior de llet. Terrassa. (Col. Palet i Barba.) 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural; la fig. 1 a 3/. 
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Fig. I. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 

• 

LÀMINA 4 

AceraUlerium inc/s/vum KAUP. Ullal. Sabadell. (Col. Museu Municipal.) 
Aceratherium tetradactylum LARTET. Seo d'UI gelI. (Col. Palet i Barba.) 
Aceratlzerillm incisiv1l17l KAUP. Te.rass:J. (Col. Palet i Barba.) 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural 
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Figs. 1-7,9, 10, 12-14. Listriodon splendens H. v. MEYER. var. nova. Sant Quirze 
. de Terrassa. (CO l. Co 10m ines, Guerin.) 
Figs. 8, 11 Sus sp. O(ls. (COl. Colomines.)j ~ 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural 
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10 
12 

11 

Pigs. 1-11. Sus palaeocJ¡erus KAUP. Sant Quirze de Terrassa. (Col. Colomines.) 
Figò. 12-16. Sus major GERVAIS. Terrassa. (Col. Palet i Barba, P. Solà.) 
Figs. 17, 18. Hipparion gracile KAUP. Terrassa. (Col. P. Solà) 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural 
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Figs. 
FlgS. 

fig3. 

Figs. 
Figs. 

figs. 
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LÀMINA 7 

s 

9 . 

fa 

17 

19 

1-3. Gazella deperdita GERVAIS. Terrassa. (Ca I. P. Solà.) 
4, 8-12, 24. Cervulus dicranocerus KAUP. Seo d'Urgell. (Col. Guerin, Cola
mines.) 

5-7, 20. Tragocerus arnal/heus ROTlI ET WAGNER. Terrassa i Sant Qu irze. 
(Col. P. Solà, Guerin.) 

13, 23. Drernolherium? Terrassa. (Col. P. Solà.) 
15-18. Microrneryx Flourensianus LARTET. Terrassa i S::m t Quirze de Ter
rassa. (Col. Palet i Barba, Guerin.) 

14, 22. Cervus sp. Terrassa. (Col. Palet i Barba, P. Solà.) 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural 
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Figs. 1-5. Tragocerus amaltf¡eus ROTH ET WAGNER. Vèrtebres. Sant Quirze de 
Terrassa. (Col. Querin.) 

Fig. 6. Sus palaeoclzerus KA UP. Metacarpa I. San t Qu irze de Terrassa. (CO I. Guerin.) 
Figs. 7-14. Tragocerus amaltf¡eus ROTH ET WAGNER. Astragalus. Sant Quirze de 

Terrassa.~(Col. P. Solà, Palet i Barba, Querin.) 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural 
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Mastodon longirostris l(AUP. Molar vist de front i de costat. Sabadell. (Col. Museu 
Mun icipal.) Taman y G/¡. 
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Figs. 1-6. Steneofiber Jaegeri KAUP. Seo d'Urgell. (Col. Colamines.) 
Fig. 7. Dinotllerium giganteum KAUP. Sardanyola. (Col. P. Noguera.) 
Fig. 8. Talpa sp. Húmerus. Sant Quirze de Terrassa. (Col. Guerin.) 
Fig. 9. Gazella deperdila GERVAIS. Terrassa. (Col. Mn. Faura.) 

Totes IeE figures estan reduïdes a 617 del tamany natural; la fig. 8 és augmentada 
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Figs. 1, 2, 5. M achairodus ogygius ZITTEL. Sant Qu irze. (Co I. Co 10m ines.) 
Fig. 3. Maslodon longiroslris KAUP. Sant Quirze. (Col. Colomines.) 
Fig. 4. Hyaena eximia ROTH ET WAGNER. Sant Quirze. (Col. Guerin.) 
Fig. 6. Gazella deperdita? GERVAIS. Terrassa. (Col. Palet i Barba.) 
Fig. 7. Ichtilherium sp. Seo d ' Urgell. (Col. Palet i Barba.) 
Fig. 8. Aceralherium incisivum KAUP. Terrassa. (Col. Palet i Barba.) 
Figs. 9-11, 14. Sleneofiber Jaegeri KAUP. Sant Quirze. (Col. Guerin.) 

\6 

12 

Figs. 12, 13, 16. M icromeryx Flourensianus LARTET. Sant Quirze. (Col. Guerin.) 
Fig. 15. Lislr iodon. San t Qu irze. (Co I. Guerin). 
Fig. 17, 18. Fera indeterminada. Sant Quirze i Terrassa. (Col. P. Solà i Guerin.) 

Totes les figures estan reduïdes a 6h del tamany natural; les figs. 13, 14 estan aug-
mentades. 
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Fig. I. Dino/i1erium giganteum KAUP. Sardanyola. (Col. P. Noguera.) 
Figs. 2-6, 9, 10. Tragocerus amalt/zeus ROTH ET WAGNER. Terrassa i Sant Quirze 

de Terrassa. (Col. Guerin i P. Solà.) 
Fig. 7. Mastodon longirostris KAUP. Sant Quirze. (Col. Guerin.) 
Fig. 8. sp. Acerallzerium incisivum KAUP. Sant Quirze. (Col. Guenn.) 

Totes les figures estan reduïdes a 617 del tamany natural 
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Hipparion gracile KAUP. Sé. nt Miquel del Taudell. (Col. P. Solà.) 
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Hipparion gracile KAUP. Slbadell. Mus(U Municipal. 
(Fot. CASANYES) 
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Flgs. 1-2. Hipparion gracile KAUP.' S3nt Miquel del Taudell. (Col. P. Solà.) 
Fig. 3. Sus palaeoc/lerus KAUP. Seo d'Urgell. (Or. Cheval ier.) 
Fig. 4. Cervulus dicranocerus KAUP. Seo d'Urgell. (Dr. Chevalicr.) 
Figs. 5-6. Aceratllerium tetradactylum LARTET. Seo d'Urgcll. (Or. Chevalier.) 
Fig. 7. Cervus sp. Sant Miqucl del Taudell. (Col. P. Solà.) 
Fig. 8. Masiodon longirostris KAUP. Sant Miquel del Taudell. (Col. P. Solà.) 

Les figures 3-8 estan reduïdes a 617 del tamany natural; la 1-2 a la meitat 
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QUADRE DE LES ESPÈCIES MIOCÈNIQUES FÒSSILS DE CATALUNYA 

.. 
'" l! ~ 

GtlNERE I ESP~CIE ,,'O N.· 
8~ ., 

'" 

l H alitherium lossile Cu vier ......................... . 
2 HiPparicn gracile Kaup .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
3 T aPirus prisczes Ka up ............................ . 
4 AceratJzerium incisivum Kaup ...................... . 
5 AceratJzeri14m tetradactylum Lartet .................. . 
6 Rl¡,in Dceros sp. ..................................... + 
7 lvI acrotlteri'lt11¡ sp .................................. . 
8 Chalicotherium Goldjussi Kaup ..................... . 
9 H yotherimn soemmeringii Me yer . " ................. . 

10 Listriodon splendens Meyer var. nov ................. . 
I l S us palaeocherus Ka up ........................... . 
12 Sus major Gervais ................................ . 
13 Sus sp. . ......................................... . 
14 Dremotheriu11J sp. . ..... ........................... . 
IS Micromeryx Flourensianus Lartet ................... . 
16 Dicrócerus ~p ...................................... . 
17 CervHlus dicr'anocerus Kaup ....................... . 
18 Cetv¡,¡,s M atheroni Gervais .... ' .................... . 

. 19 Gazella deperdita Gcrvais .......................... . 
20 Tragoce1 us amalthetls Roth-Wagner ...... ' .......... . 
21 Dinotherium bavaticum Kaup ...................... . 
22 DinotJwium giganteum · Kaup ...................... . 
23M astadon angustidens Cu vier ...................... . 
24 M astodon ang1lStidens Cu vier. var. pyret~aiCtts Lartet .. . 
25 Mastodon longiro~tris Kaup ........................ . 
26 M aslodon sp. . ................................... . 
27 Steneo(tber ] aegeri Kaup, .......................... . 
28 Prolagus M eyeri Tschudi .......................... . 
29 TalPa sp. . .... , ... ,; .................... I ••••••••• 

30 S07ex sp. . ....................................... . 
31 ErinacetlS sp ...................................... . 
32 AmPhicyon maior Blainville var. pytenaicus Dep.-Rer .• 
33 Ichtitheri'u.m sp .................................... . 
34 Hyaena eximia Roth-Wagner ...................... . 
35 Hyaenictis graeca Gaudry .......................... . 
36 M achai10dus ogygius Zittel ........................ . 
37 D'yopithecus Fònta1¡i Lartet ....................... . 
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MEMÒRIA 
DELS 

TREBALLS REALITZATS PER L'INSTITUT DE FISIOLOGIA 

DURANT L'ANY ECONÒMIC DE 1922-23 

Aquest Institut ha continuat durant l'any que va d'ablil de I922 

a març de 1923, la seva tasca habitual: 

TREBALLS DOCENTS 

CURSETS D'ALTS ESTUDIS, ENCARREGATS ALS SEUS MEMBRES 

Durant el mes d'abril de I922, s'acaben les lliçons del curset 
sobre «Les teories antigues i actuals de la secreció renal» a càrrec 
del Subdirector En J. M. Bellido, deu lliçons amb demostracions. 
El conferenciant, especialitzat en Fisiologia del ronyó, féu un re
sum de l'estat actual d'aquest punt de la doctrina i de les recer
ques, i féu també la crítica de les teories antigues i de la modernament 
emesa per Cuhny. Interessà molt especialment als oients la demos
tració de l'acció paradoxal sobre el ronyó dels extrets hipofisaris. 

Durant el mes de maig donà el Director N'A. Pi Sllñer el seu 
CUIS, de 6 lliçons teòriques i quatre pràctiques, «Les seves recerques 
sobre la sensibilitat específica del pneumogàstric pulmonanl. Aquest 
és un punt al qualles recerques del conferenciant han aportat nous 
fets i n'han perfeccionat la doctrina. Les demostracions repro
duint les exper.iències de Scott i de Fredericq, la de la tècnica de la 
circulació creuada d'aquest últim, modificada per evitar en absolut 
l'arribada de sang pròpia al cap del gos subjecte a l'experiència i la 
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