
SOME LA PRESENCIA

DEL « DRYOPITHECUS, EN EL MIOCE

SUPERIOR DEL PIRINEU CATALA
per

L L. M. VIDAI,

((El Dryopitllecus cs Punic simi antropomorfe que

s'ha pogut trobar cn estat fossil i s'hagi comparat amb

1'llome. El mioce de Sansan (Franca) ha proporcionat

un antropomorfe, el Pliopithecus; per(5 es tan petit, que

a ningu se li ha ocorregut acostar-lo a la especie humana.),

Aixi comenga Gaudrv el seu estudi del gran simi fossil

que Fontan va descobrir en 1856 en el mioce mig de

Saint-Gaudens, departament de 1'Alt-Garona (i), l'alcada

del qual devia esser com la del ximpancc, i que fins

avui no havia sigut trobat ;^n cap altre floc.

Eduard Lartet, que el va estudiar i descriure amb cl

nom de Dryopithecus Fonlani, deia, en resum, que el nou

sirni fossil venia a col-locar-se amb caracters superior,

des de certs punts de vista, en el grupu de simis que com-

pren el ximpance, 1'oranguta, cl gorila, els gibons i ; l

Pliopithecus antiquus (Gervais). S'aparta, diu, de tots

aquests per alguns details dentaris, i, de manera encara

mes especial, per 1'escursament molt sensible de la cara.

(i) A. Gaudry: Le Dryopitheque ( Mem. Soc . G:o1. de France. Pa-

Iront .. 18go).



Ll. .tl. I"idal.

Mmi,lihula inicrior csqucrra, vlst^( j,,-[

I^ia. _ - A ista ^Ic cc»tal, }^cr lures.



l.l. I. I'olnl.

Fig. I.- A16t,L etc Co tut, pcr huiLrc.

Fig. ;.- Kecon,titucio de la mandibula inferior.
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Encara insisteix en aquest detail mcs endavant: per

aquest aspecte s'acosta mes al tipu negre de la rata hu-

mana).

La reputacio de Lartet corn destre i prudent palconto-
Iogeg desperta, per aquestes noves, gran curiositat sobre'l

non gencre de simi. Pero pocs anys despres, en 1875, el

coronel Duhousset, comparant les mandibules de l'homc

i d'altres mamifers, dcia que el Dryopithecus Fontani, en el

qual han vist els paleontolegs una aproximacio a la rata

humana, comparant-lo ell amb el ximpance mes jove
d'Auby, trobava que s'allunyava encara mes del perfil
lunn^c que aquest ultim.

Recordo ara aquests precedents, que prenc de la Me-

moria abans dita de M. Gaudry, per a fer notar l'alt inte-

res que mereixia i quc consegui inspirar cl reste fossil

sobre el qual es lonamentaven aquestes suposicions.

Iles tard, M. Gaudry va rebre en consulta una mandi-

bula millor conservada que' la primera, acabada de trobar

per Al. Regnault en el mateix jaciment; i el seu detingut

estudi, coniparant-la amb les mandibules del ximpance,

de l'hotentot i d'un curopeu, cl ports a un resultat com-

pletament contrari al clue havia deduit M. Lartet.

Fa notar quc les dues series de molars es pres2nten

paral-leles, deixant per a la llcngua una cavitat estreta i
allargada, molt diferent de la que, pel perfeccionament

gradual, es pogues concebre per a arribar a establir una

comparacio amb la especie humana. El rostre del Dryo-

pithecus devia, doncs, esser, no mes curt quc el d'altres,

simis, sing mes allargat, formant morro.

Les seves conclusions son les seguents:

oQue el Dryopithecus ocupa, entre'ls micos antropo-

morfes, el floc mes baix. Aixi, eaten Gaudry, que I'ordre

en que poden polar-se ha d'esser:

Xinipance.
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Oranguta, gibon, pliopithec.

Gorila.

Dryopithec.

Que essent aquest ultim e1 mes superior entre'ls grans

simis fossils coneguts fins avui, hem de regoneixer quo la

paleontologia no ha trobat fins ara l'anell que unoix

]'home amb els animals.

Zittol, on cl sou tractat do paleontologia, dill que

aquest cs cl simi me.s gran que s'ha descobert cn el ter-

ciari europeu i el mes aprop de 1'home, i que les seves

dimensions eren quasi les mateixes que les del ximpance:

pero confirma l'opinio de Gaudry, de que encara s'acosta

mes aquest ultim que aquell it la forma Humana, i quo el

rostre del Dryopithecus, on floc d'csser Hies curt, era Hies

allargat quo en aquell.

L'oxemplar que motiva la present rota m'ha sigut

prosentat pel love collector D. Joseph Colorninas, qui l'lia

trobat en el mateix jaciment mioce de la Sell d'Urgoll,

quo fa anys m'ha proporcionat ja altres restes de ma-

mifers.

Consisteix en un fragment de mandibula inferior, que

compren la branca esquerra i I'os de la part davantera.

Falta la branca dreta. Es conserven els molars. 1,1 se-on

premolar esta trencat, i el primer, aixi com 1'ullal i els

incisius, falten tambe, pero estan en tan bon estat els

molars, que la comparacio amb (As descrits pets atttors

es facil; nog estan mes Ili menys gastats que cls de les

poces tipiquos, de manera que, per Ia igualtat de granda-

ria de la mandibula i dels molars, es pot deduir quo per-

tayen a un individu de la matelxa tally que el que Va

donar floc a la creacio del genere.

Fn les figures adjuntcs es veu aquest exemplar ^n

grandaria natural, en posicions diferents.

Figura z.'-Aandibula inferior esquerra vista per dalt.
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Els tres molars ensenyen be la estructura d,, la corona,

composta de dos parells de tuberculs conics oposats, i

d'un tercer isolat. El segon premolar ha perdut la corona;

de l'ullal sols ne queda un petit trot de 1'arrel, i es compren,

per la distancia a que devia passar el planol alveolar,

que els canins devien csser hares i forts, corn es mani-

festen en les peces descubertes en Saint-Gaudens. D'ells

i dels incisius, aixi coin del primer premolar, no s'han con-

s.rvat els alveols, pero Fos de la barba presenta la ma-

teixa conliguracio i fortalesa que en 1'exemplar tipu;

Ia seva inclinacio cap dintre es semblant a la del xim-

pance.

Figura 2.'^ - La mateixa, vista per baix.

Figura 3.a - Vista de canto pel costat esquerre.

Figura 4.a - Vista per dins, ensenyant el gruix de Fos

de la barba.

Figura 5.a - Reconstitucio de la mandibula inferior:

es veu el paral•lelisme de les dues fileres de canals, i

I'estret espai per a ]a Ilengua.

Si es interessant poder fcr constar la existencia en

]a vessant meridional del Pirineu d'una especie tan nota-

ble que fins ara cols es coneixia en la vessant del Nord,

dOna mes importancia al fet la circumstancia de correspon-

dre les filades que l'enclouen a un horitzo mes alt que cl

de la vessant francesa, puix Saint-Gaudens figura en el

mince mitja, i la Seu d'Urgell esta classificada en el tor-

tonenc, o sia en la base del mioce superior. Crec, doncs,

que no sera inoportii donar una brew idea d'aquest curios

jaciment.

EI mioce superior en la vessant meridional del Pirineu

catala cs d'origen lacustre i forma dos enclavaments on ]a

vall alta del Segre, voltats per tots costats de terrenvs

paleozoics.

Es troba el mes elevat en la Ccrd:unva a un^i alcada
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de 1,200 in. i el mes bail en la Scu d'Urgell a una alcada
de 6q5 in.; estan separats per una distancia de 25 km.,
que el riu Segre segucix pels congosts de Martinet i
A1os.

Foren estudiats primerament per M. Leymeric en i86q,
en una rapida excursio, per a donar el tall geologic de la

vall del Segrc, des de Puigcerda fins a Oliana (i). Li

falta de documents paleontologics va impedir-1i d('finir

cxactamcnt la situaci6 de dits diposits en la scric crn)-

nologica dels terrenys, i sols per analogia amb cis sedi-

ments del pla del Rossell( va deduir que cren del plioce.

L'enclavament de in. Cerdanya fou estudiat en 1884

per 11. R("ro11c (2), qui va descriure e1s nombrosos vegc-

tals fossils que enclou in. base do Ia formacio, deduint,

d'un estudi comparatiu amb les flores italianes de Sini-

gaglia i Stradella i amb les de Viena i d'Oeningen, qu,'

correspon, com totes aquestes, al mince superior.

En 1885 MM. lleperet i Rerolle presentaren a la

Societat Geologica de Franca una nota gcologica i paleon-

tologica sobre aquest mateix enclavamenf (3), confirmant,

merces a la troballa de vans mamifers, 1'opini6 expres-

sada ultimament. La fauna, encara que poc nombrosa,

resulta important, puix reculliren, ames de varies especies

de moluscs d'aigua dol;a dels gencres Planorbis, Lylnnaea,

Bithi'nia, inclassificables pel seu estat de deformacio,

les scgiicnts especies de mamifers:

Hi5parion gracile, Kaup. - Recunegut per un molar

(r) A. Leyinerie; Ricit dune e.cploration giologiquc de la vallie de La

Segre. (Bull. Soc. Geol. de France. Paris, 1869.)

(2) L. Rerolle; Etudes sur les vigitaux tossiles de Cerdagne. (Revue des

Sciences Naturelles. Montpellier, 188.-85.)

(3) Ch. Deperet et L. Rerolle: Note sur la geologic et sur les marnifcres

tossiles du bassin lacustre rnioccne supiricur de Is Cerdagne. (Bull. Soc. Gcol. de

France. Paris, i`15.)



Treballs de la Societat de Biologia. 19r3 253

inferior esquerre, identic, per la seva talla i earacters, als
del mioce superior de Pikermi i de Luberon.

Sus major , Gervais. - Fragment d'un maxilar supe-
rior d'un Sus de gran talla que no s'aparta dels de ('ucu-
ron (departament de Vaucluse).

Castor Jaegeri, Kaup. - Fragment d'una mandihula
dreta amb la serie complerta de molars, pertanyent a tul
riedor de molta grandaria, identic al descrit per Kaup

Eppelsheim.

Mastodon Sp . - Reconegut sols per una vertebra.

Ictitherium sp. - Petit carnivor, amb luolars que
s'aparten de les especies conegudes en el mioce de Pi-
kermi.

Amphicyon major, Lartet, var. pyrenaicus 1). i R. -
Dents i diferents Ossos d'un carnivor de la familia dell
canides i de la talla d'un us. Tot lo qual demostra que
1'enclavament de Puigcerdit no correspon al plioee, coin
pensa Leymerie, sing a 1'horitzo d'Eppelsheim, o sia al
pis tortonenc.

Ws tard, in 1889, es descobri en els lignits d'Estavar
(Cerdanya francesa), que ocupen la base de la formaci6
lacustre, vans molars i gran part d'una mandibula infe-
rior d'un gran Dynotherium, el D. bavaricum . Els senyors
Almera i Bofill el donaren a coneixer en la Cronica Cien-
tifica (i).

L'enclavament de la Seu d'Urgell no havia proporcio-
nat encara materials paleontologics que confirinessin la
seva identitat amb el de la Cerdanya, per mes que les ana-
logies petrografiques eren tantes que no podia haver-lii
dubte. Despres, mes frequents excursions geologiques en
aquella comarca m'han donat ocasi6 de recollir bastants

(r) Almera y Bofill: Uescubrimienlo de ,;randes mamiteros /Gsiles en Cata•
iuiia. (Crbnica Cientifica. Barcelona, 1687.)
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restes fossils que venen a augmentar la llista de les espe-

cies que poblaven el pais en aquella edit. Un estudi

d'aquests exemplars fou comencat per 1'eminent palento-

leg M. Gaudry, i despres de sa mort ha sigut completat

per M. Chevalier, auxiliat per factual Director del Museu de

Paris i sabi paleontoleg M. Boule, publicant-se en igoq (r)

cn el seu estudi De la Cucncita dc la Seo de Urgel (hauria

de dir Cuenguecita), on exposa la constitucio d'aquest di-

posit lacustre, de conformitat en la part estratigrlfica,

amb la quo establi Leymcrie en 1868 i que vaig consig-

nar on la Geologia de Lleida en 1875. De manera que,

reduida it sos termes generals, ve a esser composta aquesta

conca doll grupus segiients, comencant per la base:

Lignits. - Unes set capes, de 3 it 20 cm. de gruix,

que vaig descobri en 1875, en ocasio d'esser molt baixes

Jes gigues del Segre (2 , alternant amb les filades argiloses,

i descansant damunt d'un Banc d'argila sabulosa de gruix

desconegut; son equivalents de la formacio lignitifera que

en la Cerdanya espanyola s'explota en petita ,,scala en

Sanabastre i Prats i Sampsor i que en la Cerdanya fran-

cesa adquir ix mes potencia en Estavar, donant hoc a

una explotacio important. Es sensible que no s'hagi

intentat cap sondeig per a saber si mereixen treballar-se

aquests lignits de la Sell d'Urgcll.

Argiles abigarrades. - Formen tin gros banc de mes

de 1o in. de gruix, d'argila de colors vies, vermellosos,

groguencs, blancs, molt fines i molt purer, que down un

excellent material per it la rejoleria; se'ls interposen

filades de poc gruix d'argiles sabuloses fines, do colors

ataronjats, i en lo alt alguna capa (1- conglomerat.

(r) M. Chevalier: Note sur la Cuencsta de Seo d: Ur g^el. Bull. Soc. Giol. de

France, r:oq.)

(2) L. M. Vidal : Geologia de la provincia de Lerida. (Boletin de la Corai-

sign del Mapa Geologico de Espana. Madrid, 1875.)
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Argiles rutilants. - Potent formacio argilosa roja,
barrejada amb trossos pissarrosos i porfidics grosserament
cimentats, que, amb gruis considerable, corona els costats
de la conca on la denudacio l'ha respectada, arribant de
vegades a gran alcada sobre'l nivell del rill, corn se veu
en la Parroquia d'Orto.

Ells restes fossils es troben en argiles abigarrades, i
cls vaig recolli tots en una teuleria que hi ha en el Firal,
prop de la ciutat. Son els seguents:

Hipparion gracile, Kaup. - Molts molars de les dues
mandibules.

Sus major, Gervais. - Un molar de la mandibula
inferior.

Hyotherium Soemmeringii, Meyer. - Un molar supe-
rior d'un Sus de petita talla; els mamellons son conics,
dirigits obliquament segons l'eix del caixal, amb tendencia
a formar turons transverses.

Acerathcrium tetradactylum, Lartet. - Dos fragments
de les mandibules superior i inferior amb els molars molt
ben conservats. Es Punic rinoceront que s'ha senyalat
en aquesta conca lacustre.

Tapirus priscus, Kaup. - Un segon premolar dret su-
perior.

Mastodon angustidens, Cuvier. - Un molar superior.
Mastodon angustidens, var pyrenaicus, Lartet. - Un

molar inferior.

Mastodon longirostris, Kaup. - Un molar inferior, se-
gons Gaudry.

Dicroceros (Capreolus?) sp. - Un molar inferior.
Cervulus dicranocerus, Kaup.-Dos fragments de man-

dibula i vans trossos de banya, que son profundament
acanalats i ensenyen la bifurcacio de la banya molt aprop
del rodet.

Ademes, tinc molts ossos en fragments i una defensa



2"0 Publicacions de I'Institut de Ciencies

cl Mastodon d'un metro de llarg, junt amb altres Helix

deformats i que no's poden determinar.

A la Ilista anterior s'afegeix ara el Drvopithccus

Fontani; fossil que demostra que el gran simi que, durant

el mioce mig vivia en la vessant septentrional de la

cordillera pirinaica, subsisti al comencar el mioce superior

o tortonenc, en la vessant meridional, els boscos de la

gnal, poblats de grans abres, com pollancos, alzines,

tillers, arcs, que estudia Rerolle on nombre de quaranta

especies, foren lloc aproposit per a 1'existencia d'aquest

interessant antropomorfe.


