
LA GLIPTICA EN ETNOLOGIA ANIMAL.

ELS EQUIDS

per
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I. INTRODUCCIO

Una de les questions que mes han preocupat als zoolegs,

antropolegs i zootecnics ha estat l'origen i filiacio dell

animals domestics, cada un d'ells, naturalment, des de son

particular punt de vista. Per als zoolegs l'interes ha estat

purament cientific; els antropolegs, per les relations hagu-

des entre l'home i els animals a ell sotmesos, i, per als zoo-

tecnics la giiestib es principalment de caracter etnoldgic.

Aquests tres grups d'investigadors, cada un per la seva

part, ha contribuit tant com ha pogut a 1'esclariment de

1'origen i filiacio dels animals domestics, i, tan voluminos

com ja es el text de la giiestio, esta ben lluny d'esser acla-

rida perque les hipotesis han d'omplir els buits que els fets

incontrovertibles no han pogut taper. Manca molt material

per a bastir el magne edifici de la descendencia de les races

actuals. El problema, faltat d'elements, no es avui reso-

luble.

D'aqui que les classificacions etnografiques siguin nom-

broses i discordants entre si i fins en si; d'aqui la resisten-
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cia que oposa l'intel'lecte en aceptar integres les classifi-

cacions publicades.
La naturalesa del problema, obscur i complicat, exi-

geix una vasta erudicib en Geologic, Zoologia, Antropolo-

gia, Arqueologia i Historia. Regla general, els autors que

han tractat aquesta questio, pocs d'ells tenien la preparacio

necessaria per a dominar en totalitat el problema de que

tractem. Es per aixo, com Boule ha fet notar, que molts

zoolegs «no concedeixen gaire importancia a la nocio d'edat,

o no tenen pas una idea justa de les diferencies cronologi-

ques. Podria citar entre els millors i mes recents, autors

que confonen en una mateixa enumeracio„ tractant-los

de aquaternaris» o de «diluvians» tipus pliocics i tipus

pleistocenics i tipus simplement prehistorics o histoiics.
No's donen pas compte, evidentment, do les diferencies

enormes que hi ha entre els lapsus de temps que separen

aquestes diverses epoquesn.

Moites vegades els autors s'han permes determinar un

tipus d'equid i fins una rata per un queixal o un fragment

ossi. Si les pesses dentaries poden denunciar un genere,

quasi sempre son insuficients per a classificar una especie,

i no tenen cap valor quant a la diferenciacio de races.

Perque un fossil tingui valor, es imprescindible la pre-

sencia del cap; els altres ossos son complement d'aquell,

pero mai per si sols, o 1'esquelet decapitat componen el

material necessari per a la determinacio etnografica.

Assenyalem de pas que les classificacions actualistes, es

a dir, aquelles que solament permeten la determinacio ra-

cial pel color del pelatge, el pes o volum, silueta i propor-

tions les considerem desvalorades perque no es relliguen

amb el passat, i perque, aixi, es gairebe impossible de-

terminar la rata en 1'esquelet i molt menys en fossils.

Fins ara, el problema etnografic animal estava abso-

lutament supeditat a la troballa de cranis fossils en el
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quaternari, epoca de 1'aparici6 dels cavalls actuals. I sola-
ment una calavera, corresponent a la dels vivents perxe-
rons, fou trobada, la de Roemagen. Rccentment, Boule,
en troba un altra en les Coves de Grimaldi, Sanson, qui
no conegue aquestes filtimes troballes, no's privy pas
d'establir sa classifrcacio de races, que ell amb discordan-
cia de naturalistes i zootecnics anomena tipus especifics.
A manca de documents irrefutables, com son els cranis
fossils, Sanson classifica l'especie cavallar basant-se en
la braqui i dolicocefalia i en les formes particulars dels
ossos del cap; el bressol i 1'arca geografica les estableix
mitjancant 1'apoi de la Geologia, Paleontologia i de la
Historia. Les races de Sanson, probablement, si no totes
la majoria, hauran d'esser definitivament acceptades, car
de les classificacions conegudes, cap n'hi ha de tan com-
pleta i cap tant solidament basada.

Fora de les formes fossils, els actors solien documen-
tar-se en elements artistics de monuments antics i en les
figures existents en objectes d'fis domestic, com aixi ma-
teix en l'estudi de Ics corrents emigratories.

L'Arqueologia ha portat un nou element d'estudi
utilitzable en etnografia animal, la gliplica. Gliptica, vol
dir, art pi -historic, i es divideix en escultura, gravat i
pintura. El savi angles Ewarts, en son estudi dels origens
dels cavalls ha tingut molt present el gravat prehistoric,
concedint-1i gran importancia, pero no parla de 1'escultura,
i menys encara de la pintura.

Nosaltres pensem, que les pintures trobades en les
parets de les baumes i coves, com tambe la existent en les
roques a faire lliure, poden esser un excel-lent nlltjA per
a la diagnosi de races, les quals poden contribuir eficac-
ment a la resolucio del problema etnologic.

La gliptica comenca en 1'edat del reno o aurignacina i
s'acaba en el periode pleistocenic. Molt natural, doncs,
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que al final de la pedra tallada acabi tambe el nostre tre-

ball, car el periode neolitic amb les actuals idees sobre les

emigrations i les influencies orientals es un poc dificil

de tractar i ens ocuparia un temps de que no disposem

pas.
Els animals del genere equid solament seran tractats;

les altres especies domestiques seran objecte d'analeg

estudi sense trigar gaire.

II. LA FILIACIO DELS SQUIDS

Pels elements proporcionats per la Paleontologia i

1'Arqueologia, els cavalls actuals vivien ja en el quater-

nari antic , pero al costat d'ells existien diversos animals

pertanyents al genere Equus. Al final de 1'epoca terciaria

els cavalls actuals no's troben pas en lloc del mon. Per

consegiient o s'admet que els cavalls foren creats en les

primeries de 1'epoca quaternaria , o be que l'Equus caballus

descendeix de formes mes o menys semblants al genere al

qual pertany.

Per aquestes raons , ens creiem obligats a resumir

l'estat actual dels coneixements sobre la genealogia dels

equids, la qual sera punt de partida del nostre treball.

Els paleontolegs confessen la dificultat d'establir ht

filiacio dels diversos generes composant l'arbre genealogic

dels solipeds. I es que, moltes vegades, un fragment d'es-

quelet, regularment una pessa dentaria, serveix de basa

per a incloure en els ascendents dels equids un tipus nod,

tipus que no sempre es acceptat pels altres paleontolegs.

D'aqui la multiplicitat de genealogies , i, com si aixO no

fos ja un problema complicat, s'hi ha d'afegir encara la

dual filiaci6 americana i europea. L'acord entre els geolegs

es complert referent 1'estratigrafia de 1'epoca terciaria,

que demostra la comunicacio entre els dos continents per



Trsballs de la Societat de Biologla . 1916 [ r i

Kamtschatka i regions veines. Per aixo la hipotesi de la
comunitat d'origens dels equids en America i Europa, perd
cada dia terreny, malgrat el dir de qualques paleontolegs de
que, taut en un com en altre continent, les formes origina-
ries haurien evolucionat mes o menys independentment.

Les investigacions realitzades en America per Marsh,
Vogt, Schmidt, Wortmann i altres determinaren el desco-
briment d'una serie molt complerta
de tipus, mostrant una evolucio pro-
gressiva, construint una llistr ge-
nealogica reductiva i composta dni-
cament de tipus americans, partint
del genere Hyracotherium, i arribant
per formes mes o menys identiques
al genere terminal Equus. Schlosser
considera l'America com el verita-
ble pals d'evolucio dels Equus, evo-

1 1 1 \ `l io i d luc apo a a no so ament per les
formes fossils, sing tambe per 1'edat

estratigrafica dels jaciments, pel
qual motiu la serie genealogica re-
sulta fortament valorada. En Ame- 'N
rica del Nort Hyracotherium pro-

rig. I .•-reu ue r-erapty-dueix successivament Eohippus, chats (Cola). a, Astragal;
Orohippus, Epihippus, Merohippus, ca, Calcani; n, Navicolar;

Anehyterium, Miohippus, Merychip- (b3, Cuboia-.

Pus, Hipparion, Protohippus, Plio-
hippus i per fi Equus. Aquesta serie de transfornma-
cions comencen a 1'eocenic i perduren tota la epoca
terciaria, essent de notar que en el Nou Continent la serie
es molt mes complerta que en Europa.

La primera emigracio a Europa la practica Hyracothe-
rium en 1'eocenic inferior, el qual hi produeix Pachynolop-
pus, Propalacotherium 1 Paloplotherium, branca desapa-
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reguda al final de l'oligocenic. En el miocenic inferior es

troba Anchyterium, i en el miocenic superior Hipparion i

per ultim, en el piocenic, Equus.

Mencionem de passada, que Bernard dona una filiacio

que parteix del Peri/tychus (fig. i), Pyotogonia i Phena-

codus (generes pentadactils), del qual provindria Hyar-

cotherium. La majoria dels paleontolegs a excepcio de

Mivart que parteix del Phenacodus (fig. 2 i 3) (1), sol

comencar la genealogia dels equids amb el Eohippus.

De manera que co que s'acaba de manifestar pot en-

quadrar-se en la forma segiient:

FILOGENIA DEL ):QUIDS

FAMILIES

Equ nuts

A'IERICA EU ROTA
PEIdOI)E

GENERES GENERES

Equus Equus PliocPnic

Pliohippus

Protohippus

Hipparion Hipparion Miocenic sup.

Merychipp us u

i\liohippus Anchvtherium Miocenic inf.

Anchytherium »

Mesohippus Paloplotherium Oligoc. i eoc. S.

Eoihippus Propalaeotherium Eocenic sup.

Orohippus »

Eohippus Pachynolophus Ecoc. inf.

Hyracotherium Hyracotherium

Un o tres dits
en els quatre
membres.

Palc,thcriuats

Tres dits (n els
quatre mem-
bres

Hyracoth, rin « is

Quatre dits en
els membres
anteriors.

Tres dits en ele
membres pos•
terrors.

(i) La familia dell Phenacodus comprenia gran varietat d'especies

la talla de lee quals anava des de a la d'una llebra a una ovella.
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Heu's-aqui altres taulcs genealogiques, degudes a diver-
sos autors. Les formes americanes i les formes europees hi
son posades en alguns, sense distincio.

Huxu Y British Museum .llivart I.vclukker American
Museum

Equus Equus Equus Equus Equus

Pliohippus Hipparion

Protohippus Hipparion Hipparion Hipparion Hipohippus

Miohippus Protohippus Protohippus Merychippus

2 (species de
A nchyt eri um Anchyterium Anchytherium Anchytherium Merychippus

Mesohippus Protohippus Pachynolophus Anchylopus Epihippus

Orohippus Mesohippus Protohippus

2 (species
Eohippus Hyracotherium Phenacodus Hyracotherium Eohippus

I Systemodon Hippops (?)

La giiestio mes interessant de la filogenia dels (quids,
o almenys la que ha motivat nombroses discussions, es
l'intervencio o absencia de 1'Hipparion en els passats de
l'Equus, com aixi mateix les primeres formes del genere
Equus, en el transit del pliocenic al pleistocenic, periode
en el qual les actuals formes equines estaven ja figurades.

Primerament Huxley i despres Darwin cregueren que
I'Hipparion era l'immediat ascendent del genere Equus, opi-
nio que no fou rectificada per Darwin, peril si per Huxley,
com se pot veure en la mes amunt publicada. Cope pen-
sava, que si a America el cavall no comptava entre'ls seus
passats a Hipparion, en canvi el cavall curopeu el tenia
per antecessor, i, es que Cope pretenia un origen difiletic
dels Equids, hipotesi que no ha tingut partidaris.

Actualment, els paleontologistes exclouen totalment

8
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Hipparion de la filogenia equina, considerant aquest tipus

com una branca sense descendericia de l'arbre genealogic

dels Equids . Les raons fonamentals son, que si be Hippa-

rion presentava tres dits i per aquest motiu els antics

paleontolegs el consideraven antecessor d'Equus, per altre

costat Hipparion posseia tins queixals que eren mes dife-

renciats que els dels Equus , diferenciacio basada en els

plecs mes complicats de les cintes d'esmalt que tenen els

queixals de tots els generes anteriors a Equus, la qual cosa

ha fet notar particularment Marsh a 1'establir la filogenia

equina americana . ( Figs. 9, io, zr, 12, 13 i 14.)

Weithofer i la senyora Pawlow han publicat extensos

treballs a favor de 1'exclusi6 d ' Hipparion , basant-se, a

mes del estat evolutiu dels queixals , en la constitucio del

tars i del metatars . La senyora Pawlow, dona la taula

segiient:

ASIA
EUROPA I AFRICA NORD AMERICA

Yost • pliocdn:c

Eq. Narnadicus Eq. Caballus Eq. Occidentalis

E I Hipparion

M

Eq. Namadicu; Eq. Stenonis E. Parvulus

\
Eq. Sivmensis

I
i pidium

Hipparion ------_ Hipparion --_ Protohippus

--__=-- -Hipparion

Anchytherium
0

Com se pot ,,cure, Hipparion desapareix completa-

ment. Observi's, demes d'aixo, que Hipparion es convi-



Peu an- Peu pos-

terior terior

Cavall (epoca actual) ........

Pliohippus (plioceaic superior).

Protohippus (pliocenic inferior).
(Hippotheriuni)

A

Miohippus (miocenic) ........
(Anchitherium)

Afesohippus (oiigoceaic

Orohippus (eocentc)..........
(Pachynolophus)

Ante-

brag Cama Molar superior Molar inferior

3

0

Fig. 9. - Linea americana de la descendencia dels Equids (Marsh).
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vent d'Equus, mentre que aquest no es contemporani

de cap dels genres que li hem assignat en la seva ascen-

dencia.

Els casos de polidactilia en els cavalls actuals, es donen

de tant en tart; no fa gaire, uns dos anys, que s'en assenyala

un cas a Cordova. Aquest fenomen es, com se sab, un cas

d'herencia atavica (fig. 15), pero mai, ni una Bola vegada,

s'ha observat que la polidactilia antis acompanyada amb

queixals d'Hipparion. Doncs, si, realment, Hipparion fos

un passat del Equus, en donar-se un cas d'atavismc,

entre'ls molts que s'han produit, algun almenys hauria

anat acompanyat de la forma dentaria pertinent al Hip-

parion.
El genere mes prop de lEquus, es el Protohippus d'Ame-

rica: to els molars molt semblants als dels Equus, pero en

canvi, els membres presenten tres dits, els laterals sense

funcio.
En els terrenys pliocenics de 1'Asia i d'Europa s'han

trobat restes d'Equids els molars dels quals son, per llurs

formes, intermediaris entre el Protoltippus i els cavalls

actuals. Els membres d'aquests fossils ofcreixen caracters

de reduccio en els dits laterals, els quals son convertits en

estilets; son per tant veritables equids. A Europa la repre-

sentacio d'aquests fossils pliocenics porta el nom d'Equus

stenonis, havent-se'n descobert a Val d'Arno (Italia), a

Perrier i a Chagny (Franca). Per als fossils pliocenics de

1'Asia, 1Equus sivalensis trobat a Sivalik, Himalaia, es el

tipus que els representa. Pero en rcalitat, malgrat 1'accep-

taci6 comuna de zoolegs i paleontolegs en fer derivar les

formes dels equids actuals d'un tipus unic, Forsyth Major

i Boule, cadascu pel seu compte, han arribat a les mateixes

conclusions, cstablint diferencies entre'ls restes pliocenics,

talment com se poden establir avui per a les races de

cavalls.
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((Quan s'estudia una nombrosa col•leccio d'ossaments

d'E. stenonis - diu Mr. Boule - com ho ha fet M. Forsyth
Major en els jaciments pliocenics Italians, com ho he pogut

fer jo en els del massiu central de Franca, se reconeix per

sa talla, pels replecs de 1'esmalt, les dimensions i la forma

de la columneta dels molars de IT. stenonis que pre-
senta variacions comparables a les variacions que s'obser-

ven en les diferentes varietats o races quaternaries actuals.
Certes dents poc voluminoses, s'assemblen extraordina-
riament a les dels nostres ases, i jo he demostrat que la

denticio de Ilet de IT. stenonis de certs jaciments plioce-

nics de 1'Auvernia i del Velay presentava caracters que

solament s'observen entre'ls Equids actuals de les espe-

cies zebrades. He fet veure al mateix temps que altres

dents trobades en els jaciments d'un nivell mes elevat del

pliocenic difereixen de les primeres per dimensions mes

fortes, els replecs mes complicate del esmalt, una colum-

neta lleugerament mes desenrotllada i per alguns altres

caracters conduint a IT. caballus dels temps quaternaris,

notablement a les formes de dents amb esmalt molt plegat

de certs jaciments pleistocenics anglesos.

Sembla, doncs, continua el professor Boule, que el
tipus Stenonis ha estat molt abondant durant els temps

pleistocenics i que ha estat representat per formes acu-

sant tendencies vers diversos grups actuals d'Equids.

Entre aquestes formes, totes remarcables per 1'estreta

columneta de llurs molars, les unes de poca grandaria

emparentades evidentment amb E. asinus tenint molars

d'esmalt poc replegat, de lobuls externs dilatats, semblen

haver-se continuat directament en els cavalls zebrats

d'Africa; altres de major grandaria amb molars d'esmalt

mes plegat i en lobuls externs en creuer mes accentuate,

sembla que s'hagin transformat insensiblement en l'E. ca-

ballus de gran talla de certs jaciments quaternaris.
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Els nombrosos materials dels jaciments francesos per-

meten seguir, per d.ir-ho aixi, pas a pas aquesta transfor-

macio. Cal afegir que Mr. Forsyth Major ha indicat tran-

sicions anMegues per als ossos deis membres, demostrant

que la solipedisacio s'ha efectuat gradualment. Des d'alla-

vors, deuen haver-se format races geografiques. Natura-

listes de gran competencia especial han afirmat, en efecte,

que els cavalls quaternaris presentaven en llur esquelet

els caracters de les races que viueri encara en els mateixos

palsos.
Efectivament, hi ha proves irrecusables de que algunes

races actuals en els temps quaternaris existien amb els

mateixos caracters que avui els diferencien d'altres races.

Pero tambe hem de for constar que altres races que

existien no han estat mencionades per ningu; altres en fi,

que per mesticatges han estat absorbides i, per tant, han

desaparegut, restant completament inconegudes.

De mica en mica hem arribat a la fi del pliocenic,

o si es vol al comencament de Vera quaternaria, anant

seguint la filiacio del genere Equus. Ja en aquest punt, cal

que ens ocupem del quaternari antic o sigui del periode

pleistocenic.

III. ELS CAVALLS QUATERNARIS

Tots els autors convenen en aixo, que'ls cavalls existien

en el quaternari antic. Les discrepancies son motivades

per les diferencies o no diferencies que'ls cavalls actuals

presenten dels que vivien en el periode de la pedra tallada.

Les diverses opinions emeses sobre el particular poden

agrupar-se en dos criteris: i.11, els autors que consideren

els cavalls actuals transformats dels cavalls pleistocenics;
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2.6n, els autors que pensen que'ls cavalls vivents no dife-

reixen en forma dels seus passats quaternaris.

Els paleontologistes han estat els que mes s'han dis-

tingit en oposar els cavalls vivents als del quaternari

antic, creient que'ls equids Ilavors existents no eren

etnicament comparables amb els contemporanis. Pallas

i D'Eichwald els nomenaren E. ferus, E. Primigenius i

E. prisius; Schlotheim, E. adamaticus; Gesnner, E. antiquo-

rum; Owen, E. fossilis, E. spelexus i E. plicidus; Kamp,

E. brevirostris; Bravard, E. pristinus, E. magnus i

E. juvillaceus; Pomel, E. robustus; Gervais, E. piscenen-

sis; etc.
Donar un nom i fundar una categoria costa poc; es

necessari en aquests casos justificar si els elements que han

determinat la categoria eren de valor per a fer-ho. Pero

consultant els materials recollits pels citats autors, imme-

diatament es veu que no comptaven amb prou material

per a atrevir-se a donar a l'historia del cavall noms nous,

complicant el problema en hoc d'ajudar a aclarir-lo. En

efecte, les classificacions apuntades mes amunt estan

basades Iinicament en fragments d'ossos del cap i en pesses

dentaries. Tothom qui estigui una mica versat en aquests

estudis, opinara que si be els queixals poden determinar

un genere i, si es vol, fins una especie, son incapaCos per

a la diagnosi de les races.
A Catalunya els fragments de mandibules, el tors

d'omoplat i altres ossos trossejats en abundancia i a mes

diverses pesses dentaries, que nosaltres hem examinat,

provinents de les coves de Capellades i Santa Creu d'O-

lorde, per mes que. l'estudi morfologic dels queixals permeti

notar qualque diferencia, no per aixo ens hem atrevit

a assignar a aquells equids quaternaris un Iloc en les

categories pronunciades i menys encara crear-ne de

Doves.
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L'origen de les races actuals ha merescut prcferentment
l'atencio del professor de Berna, Duerst, i amb ell altres
savis de llengua alemanya. Duerst creu que'ls cavalls
fossils poden reduir-se a tres formes, les quals provin-
drien de 1'Equus caballus fossilis, de Rutimeyer, i son:
1'E. caballus robuslus, E. caballus Pumpellii i E. caballus
Nehyingi. El primer correspondria a 1'E. caballus Pre-
walskyi, que habita actualment en les estepes de 1'Asia
central i septentrional, el qual cavall representa ensemps
a 1'E. caballus toss ills, de Rutimeyer. El segon es repre-
sentat pels cavalls actuals d'Ermoor i Islandia, carac-
teritzats per l'alcaria diminuta. I, per d1tim, l'E. cabal-
lus Nehyingi, que to els seus representants en el cavall
de la Solutre i races afines.

Frank estableix dos grups, un oriental, altre occi-
dental. El primer, E. parvus, seria caracteritzat per un
ample front, cara curta, premolars de forma quadrada
amb esmalt poc plegat i amb columneta interna poc bifida.
Els ossos llargs son prims, pero d'una textura molt com-
pacta; les canyes estretes. Aquest grup presenta aiximateix
molts caracters asins. El segon grup, E. caballus robustus,
es caracteritza per tenir un front estret, cara llarga, pre-
molars mes llargs que amples, molars d'esmalt mes plegat
amb columneta mes desenrotllada, bifida. Els ossos llargs
son mes pesats, mes macissos, pero d'una textura mes
densa; les canyes mes amples.

Al. Cossar Ewart, professor a Edimburg, classifica els
cavalls en quatre grups: Ier. El tipus de les estepes, repre-
sentat per IT. Pyewalskyi (trobat en els deserts de Dzoun-
garia, es, segons Sanson, una varietat d'hemioni), de cara
molt llarga, convexa, inclinada cap a baix en relacio a
1'eix del crani cerebral; sis vertebres lumbars, membres
llargs i prims, per.,s llargs i estrets. Aquest cavall viu
actualment a Mongolia, en el gran desert de Gobi. Els
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cavalls Clydesdales i Shires, per a citar aiguns dels ca-

valls actuals, serien descendents & 1'E. Prewalskyi

2.611 El thus dels boscos, do cara ampla, curta, concava,

tenint sensiblement la mateixa direccio que'l crani; sis

vertebres lumbars, membres curts i triputs, peus amples.

El representant antic d'aquest tipus seria el cavall de la

Solutre, 1'esquelet del qual fou reconstituit, exceptat el

cap, per Toussaint, de Lyon, qui el creia 1'antecessor dels

cavalls de la Bresse i Bourgogne, i Sanson a la rata belga.

Representant actual: el cavall de Suffolk. 3.er Titus de

les mesetes, cara molt estreta, coneavvva, pero mes llarga

i mes inclinada que en el tipus dels boscos; cinc vertebres

lumbars, membres prims, sense castanyes als membres

posteriors. Els representants d'aquest tipus serien els ca-

valls de rata berberisca, que, segons 1'autor, en el pleisto-

cenic ocuparen des d'Argelia al sud d'Anglaterra. 4.rt Tipus

Siwalik, caracteritzat per una prominencia marcada entre'ls

ulls, cap amarranat, llarg i ample. Creu alta i naixement

de la cua tambe alt. El cavall de Siwalik es del pliocenic.

Representants actuals: els parescuts amb els anglesos de

cursa.

Les classificacions de Duerst, Frank i Cossar Ewart

van acompanyades de mesuracions a les quals llurs autors

donen gran importancia. Pero la mida al davant de la

forma es cosa sense express16. Dos cranis, per exemple,

que tindran iguals dimensions, un podra esser fortament

concau i 1'altre manifestament convex. Admetre l'iden-

titat d'ambdos cranis, rnalgrat 1'exactitut de mides, equi-

val a postergar la Morfologia, element fonamental taxo-

nomic.

Per altra part, les agrupacions son massa dilatades
i poc nombroses per a encabir-hi totes les races vivents,
sobre tot les classificacions dels autors de llengua ale-
manya.
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La classiticacio de Cossar F_wart pater de multiples
defectes i la descripcio dels tipus es tota ella vacil•lant
i sovint contradictoria.

anterior a les classifications de Duerst i Ewart, Sanson

constitui la propi ,̂ ,, assentada en bases mes fermes. Hi

ha raons per creure que'ls cavalls del quaternari antic

tenien la mateixa forma que'ls cavalls actuals, i que les

mopes races, poc mes poc menys , ocupaven 1'area geogra-

fica que al prese;lt habiten. Partint d'aquest principi,

Sanson establi la classificacib de les races de bestiar,

fundant-se en les poques transmutations, que. s 'operen

en el cap, dependents de la forma. Seguint Retzius i Broca,

dividi els equids en braquicefals i dolicocefals, i a seguit,

a estudiar la forma dell ossos superficials del cap i ]a

conexio existent ^ - ntre ells , classihcant cls equids pc•r

especies - amb excepcio de Pietrement, no coneixem cap

zooleg que h^igi adores especies entre'ls cavalls -que nos-

altres anomenarem . tipus, i son els segiients : BxnQutcE-

^ALS: tip^ais assidtic , que compren les races Persa , Araba,

Sira, Hungaresa , Russes, Lithuanrsa , Prussiana oriental,

Trakhenen , Wurtenberg , Alsacia -Lorena , llorvan, An-

glesa de cursa , de les landes de^ Bretanya , Llemosi, Au-

vernia, landes de Gasconya, Navarra, Andalusia, Aude,

Camarga, Corcega, Sardenya, Friul. Tipus ^fricd: raga

Nubiana o Dongolawi , Berberisca, Turcomana . Tipus ir-

landes: Poneys d'Irlanda, del Pais de Gales, de Shet-

land, d'Islandia, Suecs i Bretona de litoral. Tipus britdnic:

races de Suffolk, :Norfolk, Blacl:- Horse , Bolonesa i Ca-

chuesa. DoLlcoci: ^^A1rs. Tipus Germanic : races de Schle-

wig-Holstein , Dane ^a, 1Iecklemburguesa , Oldembuzguesa,

Hannoveriana , Normanda , Comtesa , Toscana. Tipus friso:

Holandesa , Clydesdala, Flamrnca , Picarda, Poitevina,

Pinzganer . Tipus bclga: Brabant, Hesbaya , Condroz,

Hainaut, Namur , Luxemburguesa , ardenesa, :^Iosaniana,
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Dombista , Suissa, Cremonesa . Tipus requantes : Perxero,

Nivernes. L'ESPECIE ASINA, dividida tambe en braquicefala

i dolicocefala , compren la primera el tipus europeu amb les

races de Balears, Catalunya, Gascunya i Poitou; el tipus

a/rica, que es dolicocefal , la rata Egipcia , Siria i Nord

d'Africa.

En aquesta classificacio de Sanson els grups etnics

estan ben determinats ; no essent possible la confusio

d'uns amb altres, com esdeve amb les classificacions de

Frank, Duerst i Ewart. De cada rata, domes de descriure'n

els caracters etnics, Sanson demarca 1'area geografica

que ocupa i el bressol corresponent.

La classificacio de Sanson, al dir de molts critics i

particularment de Quatrefages , fora una excel - lent classi-

ficacio si estigues basada en una col•leccio anatdmica com-

plerta i abundant, pero la majoria de les dades son preses

dels animals vivents.

Un altre defecte to la classificacio de Sanson, i es que,

influenciat per 1'epoca en que forma sa classificacio, en la

qual la teoria de les emigracions estava a l'ordre del dia,

concedi al tipus assiatic una area geografica extensissima,

fent-la pervenir de la corrent emigratoria suposada en

]'epoca de ]a pedra polida. En igual error incorre Pietre-

ment al considerar ]a propagacio del cavall mongolic,

corresponent al cavall africa de Sanson. Com fa notar

Dechelette, docte en Arqueologia i, primer que el.l, Salomon

Reinach, les emigracions no han existit mes que en l'ima-

ginacio dels autors que les conceberen. Aquesta hipotesi,

totalment contraria de les emigracions , es basada en un

gran nombre de fets quo, per esser posteriors a. llurs clas-

sificacions , foren completament ignorats dels autors par-

tidaris de les emigracions.

Mes aixo no resta iii una mica el merit de Sanson.

Hi podra haver en sa classificacio errades grosses o petites;
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hi haura manca de comprovants, descuits, pero el metode
esta donat. I el metode de Sanson, descriguent les races
en placa, assenyalant llur bressol en un hoc de l'area
geografica que ocupen, posant corn principi que els or-
gans menys transformables son els ossos del cap i prenent-
los com base etn:ca, constitucix una manera segura de
coneixenca de les races i el metode es ensemps general i
concret. Una parella d'una rata determinada podra can-
viar de pais, pero la seva descendencia modificara tan
sols els caracters secundaris de la grandaria , del pes o del
pelatge, mcs els ossos del cap no variaran de forma. Que
una rata sigui alimentada abundosament o parsimoniosa-
ment, el volum sera gros o petit, pero la mateixa efigie,
malgrat les dimensions, veiem en una moneda d'una que
de cinc pessetes. Altre dels agents modificadors es la
gimnasia funcional.: que un organ o aparell treballi o, al
contrari, reposi, la vida i l'aspecte d'aquell organ o
aparell sera tot un altre . Mes les influencies exteriors,
l'alimentacio i la gimnasia funcional , que son les causes
de la variacio (l'herencia exceptada ), no tenen prou po-
der per a transfo ;rmar en un curt periode els caracters
primaris distintius de les races, que son, com se sab, els
ossos del cap.

El metode esta donat i ben donat . Sanson fou el
primer i ha estat tambe l'dltim. Per a ell tota la
gloria.

Altres classificacions zootecniques s'han proposat sense
conexio amb el pleistocenic . Agrupar els animals per la
nacio politica que ocupen; pel pelatge; per la topografia;
per les aptituts , i, en fi, pel perfil, volum i proporcions, es
renunciar a tota i l-lacio entre ' l present i el passat. Per
aixo , d'aquestes classificacions no hem d'ocupar-nos-en.
Son aquests caracters taxonomics massa subjectes a la
variacio perque puguin fonamentar una classificacio que
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no s'hagi de modificar a 1'introduir en les explotacions la

mes petita innovacio.

En realitat, si el metode es ja conegut i provat, aixo

no significa que'l problema de relacio dels cavalls quater-

naris amb els actuals estigui resolt. Sanson es el primer

de reconeixer que 1'erudici6 no es suficient per a resoldre

els problemes d'aquesta naturalesa; aue les proves o docu-

ments irrefutables han de dir l'ultima paraula.

I be; quines pesses tenim de fossils del quaternari antic?

Disposem de piles grandioses d'ossos esmicolats i de quei-

xals 1 de molt pocs cranis. Els ossos son esmicolats perque

els troglodites cacadors de cavalls extreien el moll dels

ossos, la medula i el cervell. En la cova de Solutre hi

ha ossamentes de mes de cent mil cavalls, no havent-se

trobat ni un sol os llarg, r.i un sol crani sencers. Amb

fragments d'ossos, Toussaint, professor a Lion, reconstitui

un squelet decapitat. Igual treball se podria fer en els

altres diposits ossifers, pero sens , reconstituir la calavera,

de poca cosa scrvirien tals reconstitucions. El cavall de

Solutre, per part de Toussaint i per part de Sanson, ha

merescut classificacio diferent. Es de pensar que i.dentica-

ment passaria si es procedis aixi mateix amb les ossa-

mentes equines de les altres coves. Per consegilent, radi-

cant en el cap els caracters etnics, de no res o de ben

poca cosa ens serveixen els altres ossos, si no es per a pro-

vocar discussions dificils de fer-les arribar a un acord

coma.

Fins al present, que nosaltres sapiguem, tan sols se

coneixen tres cranis fossils pleistocenics que, pel seu estat

de conservacio, permetin estudiar-los. Un, el trobat a

Grenelle, que Sanson afirma que es el mateix que actual-

ment tenen els cavalls de la conca del Sena, o sigul de la

Perche. El de Roemagen, en la confluencia del Mosela

i Rhin, del qual Nehringi ha dit que pot representar
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1'E. caballus ;ermanicus , de Sanson , o e1 tipus occidental,
de Frank. El de Grimaldi, calavera que Boule, son desco-
bridor , despres d'un minucios estudi comparatiu entre les
classificacions de Cossar-Ewart i Sanson , no podeat-lo
enquadrar en cap dels tres tipus d'Ewart, per no
coincidir els tres indexs , creu que, per la forma dels
ossos del cap, pertany a la rata perxerona ( Fig. 16).
Pero nosaltres , que en la col'leccio craniologica de 1'Es-
cola Superior d'Agricultura hi tenim l'esquelet d ' un per-
xero, observem que les mensuration no coincideixen pas
amb les assenyalades pel savi professor del Museum de
Paris.

Ara be; considerada la questio objectivament , s'ha de
confessar que no existeix prop material per a resoldre el
complicat problema d ' etnologia equina. Tres crams, dos
dels quals pertanyen al mateix tipus , i 1'altre mes o menys
definit, son incapai ;os de donar al naturalista i al zootecnic
una coneixenca segura per a la classificacio racial.

Respecte de 1',--specie asinal, Boule ha trobat en les
coves de Grimaldi una tercera molar , que l'autor , seguint
les diferencies anotades per Lesbre i Arloing, creu que
per la forma subquadrangular de sa corona , pertany a un
ase. Com es sabut , Sanson nega que's puguin establir di-
ferencies entre ' ls queixals de 1'especie asina i de 1'especie
cavallina. Les diferencies son aquI unicament cranianes i
principalment en i.'apofisi orbitaria , que to en l'especie
asina una forma propia.

Del quaternari antic totes les ossamentes s'han atribuit
al cavall. Ni un sol Irani descobert.

Heu's-aqui resumidament 1'estat actual de la questio,
que per aquest canto solament se pot anar resolent a
mesura quo's vagin clescobrint fossils, i com que trobar-los
enters, per les raons que hem dit, es cosa extraordinaria,
resulta que de si la questio seria inacabable si l'Arqueo-
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logia no hagues obert una nova via a l'Etnografia animal,

i aquesta es la Gliptica.

IN'. LA GLiPTICA

Quan, per a evitar els efectes del fret, l'home primitiu,

de la vida nomada passa a ocupar les baumes i les coves,

en els llargs ocis que l'entretenien sense gaudir de l'espec-

tacle de la natura, topen en ell la llibertat de l'esperit i

la forcosa paralitzacio de ses relacions sensibles. Aquesta

topada engendra fart, suprema manifestacio del que mes

agrada i mes s'estima. Per at nomada, que de la cacera

vivia, i que per ell devia Wiser un joc i un treball, havia

d'esser doloros la fosca de la cova i les llargues retencions

en tan reduida estada, ell que poc abans a tot arreu era

a casa seva. I veu's-aqui com el record de les caceres se

li devia apareixer viu: els animals recobren tota la gracia

i espontanietat amb les quals ell cacant-los els veia. Si

la caca era, doncs, el mon de ses activitats, tot l'objectiu

de sa vida, aixo havia d'esser naturalment el seu art. I

aixi fou. Els animals i les escenes de caca composen

gairebe tot fart troglodita.
Els arqueolegs coneixien de molts anys una infinitat

de gravats sobre ossos, banves i pedres calcaries; coneixien

tambe 1'escultura i, per ultim, se descobri la pintura.
Essent de mes facil execucio l'escultura que'l dibuix, els

arqueolegs s'havien preguntat si realment havia succeit

per ordre de facilitat 1'escultura i el dibuix, decantant-se

la majoria per aquesta opinio. Mes els estudis i 1'abun-

dancia de material recollit, si no permeten pronunciar-se

decididament sobre 1'aparici6 de fart, almenys s'estableix

que 1'evoluci6 gliptica comportava, at mateix temps, les
tres manifestacions de fart plastic.
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Pero aquest art que no tingue mare , aquest art nascut
en el periode de la pedra tallada, en aquest mateix periode
mor: a l'entrar al neo]itic 1'humanitat sembla quo, perde
aquestes belles aptituts i, el que es mes estrany, es l'uni-
versalitat de la manca de continuacio de les manifestacions
gliptiques . El geni neolitic , coin diu Dechelette , es com-
plau en els treballs utilitaris i practics; els habitants dels
poblets de 1'edat de la pedra polida, consagrant totes les
atencions a la cria del bestiar i a llurs explotacions agri-
coles, demostren que no tenien els mateixos gustos qu.'ls
cacadors troglodites.

Aquest art que comenca indecis, ple de vaguetats,
que en el magdalia se'ns apareix potent, atrevit i realista,
en la fase aziliana , en el transit del paleolitic al neolitic
va decaient , finant amb palets o codols de ribera pintats
amb signes fins ara indesxifrables.

Aixi, doncs, per al nostre objecte, ens sera convenient
filar-nos en aquest art ^n el moment de son explendor, es
a dir, en aquelles figures que denotin un artista de linia
segura.

Piette, en els gravats de les coves franceses, sol indicar
les diverses especies d'animals que s'hi troben, particular-
mcnt d'equids, pero ell i eis altres arqueolegs, quan les espe-
cies o els generes ofereixen gran semblansa, no s'atreveixen
pas a classificacions precises, i, la norma de Piette ha estat
fins ara observada per tots els arqueolegs, almenys, els
que nosaltres coneixem.

En Zootecnia , Dec:zambre professor a l'Escola de

Veterinaria d'Alfort (P2.ris), estudiant la poblacio cava-

llina de la Camarga , es pregunta si aquells animals tindran

relacio amb els gravats del paleolitic. Qui dona mes impor-

tancia al gravat es Cossar-Ewart, professor a Edimburg,

qui assegura que. cents gravats del magdalia ofereixen mes

semblansa amb l'Equaus Prejwalsky que no pas lcs foto-
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grafies que s'han tret del cavall del desert de Dzungaria,
que es creu que el representa. I aixo es tot.

De manera, que de les pintures, fins ara, ningu se n'ha
ocupat. Les pintures, per representar moltes d'elles, un
art mes avencat i si es vol mes rcalista, poden ajudar a
]a diagnosi de races amb mes seguretat que el gravat i
l'escultura en general.

L'art gliptic s'esta historiant; som totjust al comenca.-
ment i, per tant, tota classificacio des del nostre punt de
vista ha d'esser prematura i, per consegtient, les deductions
que farem, no poden tenir altre caracter que la de provi-
sionals. Deixant aixo ben entes, passem revista al nombre
de les coves descobertes contenint escultura, gravat o
pintura paleolitica. A Russia, tres estacions; a Austria,
cinc; a Alemanya, quatre; a Belgica, quatre; a Anglaterra,
una; a Suiza, quatre; a Italia, una. En canvi Franca sola-
ment en comptara un centenar, i en quant a Iberia, se
n'hauran descobert quasi tantes com a Franca, pero en
pintures, moltes mes ella sola que'n la resta del mon. Es
d'esperar que dintre pocs anys el nombre de coves desco-
bertes sera ben important i, ja llavors, la catalogacio de
formes podra realitzar-se, sense la qual, les belles promeses
de la gliptica se convertirian en una desil•lusio.

En Particle anterior manifestavem que el metode
sansonia era el que preferiem; pendrem, doncs, peu de la
classificacio de Sanson per a comprovar si les figures paleo-
litiques hi corresponen.

El primer tipus que estudia Sanson es 1'asiatic, el qual,
segons Pietrement originari de 1'Asia central, vingue a
Europa per variades emigracions, la primera de totes, la
dels aris. El tipus asiatic ocupa a Franca una area geo-
grafica molt dispersa: Bretanya, Llemosi, Auvernia, Lan-
des de Gasconya, tot el Pirineu, Llenguadoc i Alsacia-
Lorena.

9
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Ja hem dit que la rostra opinio respecte de les emigra-

cions la remetiem a la dels moderns arqueolegs, que no

creuen pas en les emigrations en massa. Doncs, les pobla-

cions cavallines de les regions franceses mencionades han

de tenir un origen autocton.

En efecte. Bona part de les figures dibuixades, escul-

turades o pintades del paleolitic pertanyents a la mes gran

regio francesa, Gtayenne i Gasconya, presenten un perfil

recte i un cap gres (fig. 17). Recte es el perfil del tipus

asiatic; gros es el cap dels cavalls de les regions d'aquest

tipus que s'ha conservat

^ mes o menys pur. Els ca-

ll\ valls de lcs Landes de

4 Gasconya i els de 1'Au-

vernia, diu Sanson, tenen'//

el cap gros i mal carat-

me; ter. Aquestes dues pro-^ i
nitzti er eetats, no caracp

pas al cavall crab que es

F.g. 17. - Cavall g .vat a la piret. prep com a representat
Duc (I'Audoubert, Ariege (Reinach).

del tipus asiatic, com

tampoc el mal genit, que

en 1'arab es tot noblesa. Per la nostra part hem d'afegir, que

hem vist molts cavalls procedents d'aquelles regions amb

un cap gros i ull petit amb pell molt grollera i plena de pels.

Aquest cavall, del qual nosaltres ja notavem la diferencia

amb el representa.nt del tipus asiatic, no sabiem pero

on enquibir-lo i forcosament, essent un cavall de uns

40o ks. de pes, amb perfil recte, l'haviem de classificar,

corn Sanson, en el tipus asiatic. Vegi's les dues escultures

procedents de Lourdes, la de l'animal enter es, per l'am-

plada del terc posterior una euga (fig. 18); la testa, repre-

senta un cavall renillant (fig. ig). Vegi's tambe els dos

cavalls de la Magdalena (fig. 20).
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Pero en el final del pleistocenic la poblacio, segons les

figures, es troba composta, demes dels cavalls de perfil

Fig. 20 . - Cavalls gravats en banya de ren de la cova de Magdalene
(Cartailhac i B-euil).

recte, dels de perfil lleugerament convex (fig. 21) i altres

cavalls de perfil concau, vivint barrejats, com ho prova el

fet que en una mateixa cova s'hagin trobat figures amb

els tres perfils.

D'aquestes tres formes sembla que nomes han perdurat

la de perfil recte i la

de perfil convex ; l'al-

tre, ignorem , per qui-

nes vies, ha desapare -
tU

\^r
gut de quasi tots els
llocs que ocupava i

aixo que, segons els
gravats i pintures,
semblavadotada d'una

gran corpulencia. A

Neschers (Auvernia)

Fig. 21.-Cavall gravat en un bastb de
comanament . Cova de Teyjal, Dordogne

(Reinach).

s'han trobat dos gravats que produeixen l'impressio de

dos cavalls belgues actuals, corpulents, de perfil concau,
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amb la cuixa tant caracteristica d'aquella rata (figs. 22

i 23). Vegi's aiximateix , el ramat d'eugues conduides pel

semental , en el qual gravat 1'artista fa gala del domini

de la perspectiva , animals tots de perfil concau (fig. 24).

Fig. 24.-Gravat en os de Chaffaud ( Rcinac1I).

Sanson menciona que els romans quan invadiren

Franca, s'emportaren molts cavalls voluminosos, de per-

fil concau, els qua]s cavalls, ell els creu provinents de

]'area actual del tipus belga. Es molt probable que molts

d'aquests animals provinguessin del migdia de Franca.

L'art quatemari ens explica aiximateix la presencia

del cavall de la Camarga, el qual encara no fa gaires anys

era de perfil concau, i son els d'aquest perfil que encara

avui es tenen pels veritables cavalls autoctons. Sanson

s'explica la presencia d'aquest cavall per una operacio

deguda als romans.

Els cavalls de perfil lleugerament convex, als quals

Sa nson no assigna pas lloc a Franca , existeixen encara

barrejats amb auvernians , landesos i ariegesos , es a dir

amb animals de perfil recte.
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Els cavalls de Bretanya, de tipus asiatic, caracteritzats

pel cap gros i per esser molt peluts, serien una perllongacio

dels cavalls de perfil recte de la Dordogne. Quant a la po-

blacio de Bretanya, de perfil concau, no'n direm res fins
a esser millor informats.

Aqui hem d'acabar el nostre treball respecte a la po-
blacio cavallina francesa. Tingui's en compte, que si no men-

cionem el cavall d'Ardennes (tipus belga), el de Flandes i

Fig. :5. - Cavall6 gravats en pedra calcaria . Cova d'Altamira
(Cartailhac i B.eni1).

Picardia (tipus friso), el de Bolonia (tipus britanic), i el
sequanes o perxero, es perque en dites localitats no tenim
noticia del descobriment de cap manifestacio gliptica
que ens pugui interessar. Els gravats, escultures i pintures
paleolitiques de Franca son de Dordogne avail, es a dir,
en el migdia. Molt natural, doncs, que fins que els arqued-
legs hagin aportat nous elements d'estudi, guardem nos-
altres el degut silenci.

De co que s'acaba d'exposar podem concloure que en
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Fig. 26 . - F.gures pintades a la cova de Posiega
(Obermaier, Alcalde del Rio).
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etnografis animal s'ha de prescindiy de les emigracions i que

l'origen de les races actuals s'ha dc recompondre amb ele-

ments autoetons.

Els grans canvis dc les poblacions cavallines s'han fet

modernament amb la importaci6 de reproductors i amb la

persistencia dels creuaments.

El gravat i la pintura troglodita iberica es molt inte-

ressant, sobre tot aquesta ultima que es molt abundosa i

no solament s'ha trobat en les coves i abrigalls sing enple

aire, en les rogues. Els artistes iberics superen els fran-

cesos: hi ha pintures que veritablement sorprenen per la

fermesa de la linia, per la gracia i pel realisme.

Fi_. 27. - Gravats de Castillo i Altamirr.

Pero aqui, al voler aplicar a 1'etnografia la gliptica,

especialment la pintura rupestre, ens trobem amb una greu

dificultat: que les races cavallines de la Peninsula no han

estat estudiades cientificament. En la poblacio cavallina
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andalusa, que s'assenyala composta d'una sola rata,
nosaltres distingini amb precisio tres tipus, i potser hi
haura necessitat d'afegir-n'hi un altre; desconeixem una
drscripcio dels cavalls d'Extremadura i tota la regio cen-
tral iberica; els cavalls de Galicia i de tot el Nord d'Es-
panya ens son desconeguts. En canvi, quant els cavalls de
Catalunya que els coneixem be, dona la casualitat que les
pintures de Cogul Les Garrigues), Roca dels Moros, Cova
del Advocat i Barranc dels Gascons (Catalunya aragonesa)
no presenten ni ur_ sol equid.

A Albarracin trobem, comptant d'Orient a Occident, el
primer equid, que es do perfil convex; els cavalls d'Alta-
mira (Santander) i Atapuerca (Burgos), Hornos del Cas-
tillo i en fi tots els del Nord son concaus o convexos, pre-
sentant gran semblanca amb els cavalls de l'altra part dels
Pirineus (figs. 25, 26 i 27).

Fig. 32. -- Gravats de La Loja (Asturies).

No aixi els cavai.ls de Los Cantos de la Visera (Murcia)
i altres pintures d'Andalusia: el cavall to una forma ele-
gant, esvelta, propia, tal que a primera vista es veuen
ben clar les diferencies dels cavalls del Nord amb els del
Sud de la Iberia. (figs. 28 i 29).
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En canvi, els bovids de la Catalunya (fig. 30) Occidental

son iguals als d'Alpera (Albacete), als d'Andalusia i Alba-

rracin. Pero a La Loja (Asturias), els bous tenen una altre

forma. Aquest bovid tant coma en la regio oriental i del

Sud de la Peninsula es el mateix brau que Sanson anomena

Bos taurus ibericus , els representants del qual son els

actuals braus de les acorridas» (fig. 31). I)e la forma de bovid

d'Asturies, n'hem vist algun exemplar a 1'escorxador de

Barcelona, i tant una com altra de les formes iberiqu.s

difereixen absolutament de la forma dibuixada en diversos

indrets del departament de Dordogne (Franca), la qual

forma correspon perfectament als bovids que componen

factual poblacio vendeana, pertanyent del tot al Bos 5ri-

migenius , Bojanus (fig. 32).
Per consegiient els bovids poden esser objecte d'un

estudi semblant al dels cavalls, puix la gliptica permet

aixi mateix notables diferenciacions.

V. ELS ASES PLEISTOCENICS EN EUROPA OCCIDENTAL

L'ase, es diu, es un animal de paisos meridionals, que
no viu be amb el fret. El quaternari antic es un periods
caracteritzat pel fret, per la qual rao els naturalistes i zoo-
tecnics creuen que dit animal no aparegue en 1'Europa
occidental fins al neolitic.

Tenim els nostres motius per a dubtar de semblant
afirmacio. En primer floc, lase s'habitua al fret. En les
walls pirinenques tant d'una banda com de 1'altra, 1'ase
hi prospera naturalment. En segon lloc, quan una parella
d'ases catalans son transportats a palsos calents la descen-
dencia no hi prospera pas com en el pais d'origen.

Be es veritat que l'absencia del ase en els gravats i
escultura es manifesta, pero un gravat en os del Mas d'Azil
(Ariege) representa un equid, que es ionic entre tots els
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equids que coneixem per la forma de son cap i cos. El cap
es llarg i portat molt baix, actitut que no hem pas obser-
vat en cap dels ci.valls figurats; les orelles son doblement
llargues que les dels altres equids; el perfil lleugerament
convex. El cos es Ilarg i prim amb linia dorsal quasi hori-
zontal i l'abdomen en hoc d'esser arrodonit com en la majo-

ria de figures en aLquest es tambe horitzontal, pero sense
replegar-se corn esdeve en els cavalls anglesos de cursa;
les tames llargues (fig. 33!

Fig. 33. - Iiquus asinus Cc! Mas d'Azil (Reina(

Aquest animal podria representar molt be els ases

actuals del Pirineu, dels quals els de la plana de Vic son

els mellors exemplars, i, es a la rata d'aquests filtims indi-

vidus que mes tirada to el referit gravat.

A Lourdes, en una banya de cervol, gravada primer i

retallada despres, hi figura un cap d'equid, dit pels arqueo-

legs cavall. Nosaltres creiem que's tracta d'un ase. El cap

es allargat i el perfil es el mateix que tenen els ases purs

de la Plana de Vic. Llastima que en la part superior del

cap la figura sigui trencada. Pel domes, l'aspecte del cap

es el d'un ase. Observi's per ultim, que'l perfil del suposat

ase es unit; cap mes equid el presenta igual (fig. 34).
Es convenient anotar, a mes, que'l gravat i escultura
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als quals ens referim son azilians, es a dir, formant el

transit del paleolitic al neolitic, o, si es vol, en 1'epoca

de successio del fret sec dels temps magdelenians al clima

temperat de la pedra polida.
Mes si el gravat i 1'escultura mencionada poguessin

oferir qualque dubte respecte 1'existencia dels ases en les

comarques pirinenques durant el pleistocenic, en canvi,

dels comencaments del neolitic, en el Museu particular

Fig. 34. - Cap de cavall - segons els arqucolegs , - en banya de ren.
Anvers i revel. Lourdes ( Piett(-)

del savi paleontoleg, l'enginyer D. Lluis M. Vidal, de Bar-

celona, s'hi pot veure uns quants queixals que Mr. Gau-

dry classifica pertanyents a l'especie asinal, havent-n'hi

tambe procedents de la mateixa cova de Caldes de Ma-

lavella, dos incisius inferiors, extrem i mitja, propis de

l'ase. Com se sab, si els queixals de l'especie asinal poden,

al dir de qualques autors, no pres--ntar diferencies amb

els queixals de l'especie cavallina, les confusions desapa-

reixen al tractar dels incisius, car tothom que tingui no-

cions d'anatomia dentaria distingira a cop d'ull uns i

altres incisius.
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Gracies, doncs, a l'amabilitat del Sr. Vidal, ens es per-
mes afirmar rotundament 1'existencia d'ases en aquesta
part d'Europa molt abans que comencessin les reals o

suposades emigrations orientals , constituint 1'especie asi-
nal una especie autoctona.

VI. LA DOMESTICAC16

La domesticacio no es pas solament una giiestio zoo-

tecnica; domesticacio implica un estat de domini de 1'home

sobre'ls animals i, el que es mes important, la domes-
ticacio comporta tambe un estat social forca avencat. No
poden existir animals domestics en la vida nomada general;
tampoc n'hi poden haver sense disfrutar de llargs intervals
de pau.

Com que la domesticacio suposa aquest progres huma,

arqueolegs , na.turalistes 1 antropolegs han anat molt en
compte en fixar el temps de la domesticacio dels animals,

i potser per aquest motiu , mes que'ls que ordinariament
exposen , es degut que ' ls savis posin la domesticacio a
1'epoca del bronze i molt pocs en l'epoca de la pedra
polida.

L'home del pleistocenic era nomes que cacador, i el
cavall, com diu Zaborowski , era son companyo. Pos-

sible es, doncs, que ' l cavall fos el primer animal que

l'home domestiquts , encara que hi ha indicis que fos primer

el gos, segons ho proven els kjokkenmoddings de Dina-

marca i les pintures d'Alpera, pintures paleolitiques en

les quals, en les escenes de caca, no lluny de 1'home, s'hi

veu un gos o un Hop. Mes aqui no'ns interessa pas si el

primer animal domestic fou el gos o el cavall . La questio

que'ns interessa es altra.

Els naturalistes , per a distingir en les liars prehistori-



Treballs de la Societat de Biolo 1a. 1916 141

ques si els animals vivien selvatges o domestics, posen

els caracters segiients:

ANIMALS SELVATGES

Torax i vertebres escassi s,
degut a escorxar els animals en
e1 mateix lloc on els cacaven.

Presencia d'individus molt
veils.

Igualtat aproximada de
mascles i femelles.

S- mblanca anatomica amb
els animals selvatges actual.

ANIMALS DOMESTICS

Totes les parts de 1'esquelet
representades.

Individus veils escassos.

Predomini de femelles.

S(mblanca caracteristica
amb els animals domestics ac-

tuals.

A kcs distincions sentades pels naturalistes nosaltres

no les hi reconeixem gaire valor, corn pot despendre's de

les idees que informen el present treball.
Respecte al primer caracter distintiu, els troglodites,

al sacrificar un cavall domestic, ho farie.n fora de la cova

o gruta i, per consegiient, costelles i vertebres restarien

al mateix floc, talment com si alla mateix haguessin carat

l'animal.

La distincio de les edats no pot esser un caracter que

ajudi a discernir la giiestio. Els individus joves son mes

facilment carats que'ls veils i, per altra part, les idees

economiques actuals son inaplicables a aquella epoca, car

si be es veritat que actualment els animals d'abastiment

son en sa gran majoria animals joves, l'home troglodita

devia preferir guardar eis animals que mes domesticibilitat

presentaven i sacrificar eis joves o que no acceptaven la

sotmissib humana.

El gravat de Chaffaud (fig. 24) representa dues eu-

guessades comandades per un semental cada una. A les

pampes argentines i a les estepes russes les poblacions

cavallinces salvatges s'agrupen precisament en la forma

representada pcl gravat de Chaffaud: cada vintena d'eu-
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gues va acompanvada d'un semental, la qual cosa suposa

que les femeilLes havien d'esser numericament superiors

als mascles. Corrobora co que s'acaba de dir la lluita entre

mascles per la possessio de femelles.

La darrera distincio no la podem acceptar per quant

F:g. 35. - Caps d'equids del Mas d'Azil (Piette).

en el magdalenia la formacio de races actuals era un fet, i

els cavalls sal.vatges, Si tenen qualque relacio, com prete

Cossar Ewart, era amb cavalls les formes dels quals es

remunten al pliocenic.

Hem de reconeixer que negar els caracters distintius
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posats pels naturalistes no constitueix cap prova de la
domesticitat.

Les proves que aportem i que considerem, si no irre-
futables, de gran valor, son les esmorralles o simplement
el llac que 1'artista ha ben marcat en la part inferior de
la cara, com se pot veure en la fig. 35. Piette fou el primer
que feu notar aquestes ratlles, deduint-ne la domesticitat,
pero els arqueolegs i naturalistes tots han considerat dites
ratiles com uns dels tants signes amb que son repre-
sentats els animals. Nosaltres som del parer de Piette. A
mes, en la fig. 20 s'hi veu una forma antropomorfica amb
un basto a la ma al costat de dos cavalls.

Hi ha encara raons d'un altre ordre. En el periode
neolitic, s'admet conjuntament l'home agricultor i ra-
mader. El mes natural sembla que'l troglodita de la caca
hagues passat a domesticador abans que a conreuador de
la terra. Son regiment carnivor 1'havia d'impulsar primer
a la possessio i regularitzacio de 1'abastiment de cam
que de cereals, i probablement des de la domesticacio
d'animals al conreu de les terres existira un lapsus de
temps molt mes gros del que's pot presumir. Sembrar,
collir, moldre el gra 1 esperar la temporada que va de
la germinacio a la maturacio es cosy molt complexa, no
tant i de bon tros com la de guardar un ramat.

En fi, fart quaternari ens posara indubtablement,
aixi que noves troballes se sumin a les que posseim, en
estat de certesa sobre la domesticacio.

En resum, la Gliptica constitueix un poderos element
de diagnosi etnica animal, i molt particularment les pin-
tures rupestres de les quals tan rica es mostra la Pe-
ninsula iberica i sobre tot el Pirineu.
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Ja al present la Gliptica ens ha permes reconeixer ani-

mals pertanyents a races actuals; ens promet raportar

les poblacions equines de perfil recte de Franca, tingudes

d'origen oriental, com pertanyents a un tipus existent

en el quaternari antic; ens fa preveure que, a 1'estudiar

els origens de les poblacions bovines, la Gliptica sera un

element de primer ordre; certs gravats i escultures ens

pesen en el dubte de si l'especie asinal seria autoctona en

les versants del Pirineu, o si provindria, com se prcte, de

Nubia, i, per iiltim, el problema dels comencaments de la

dom€sticitat, ].es arts quaternaries el tornen a remoure.

No pel que s'ha descobert, no pel que s'ha dit to impor-

tancia la Gliptica, sing pel que's descobrira i per 1'impuls

que han de rebre els estudis d'origens etnics, els quals

estudis contribuiran indubtablement a tenir una visio

mes clara de 1'Etnografia animal.

Catedra de Zootecnia. Escola Superior d'Agricultura.



P. 1W. Rossell i Vilie

Fig. 2.' Phenacodus primacvus . (Cope.)

Fig. 3.e. - Phenacodus IFortmani.
Eocenic de Wasatch - Wyoming. (Cope.)
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Fig. 4.' - Hiracoth<riunc v utic)Il ;n. AFassatch-Wyoming.

Restau.racio dcl esquelet:

i\Iaxilar inferior. Crani vist per dessota. (Cope.)

Fig. 5 - Palacoth^vium magnum . (Gaudry.)
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Fig. 6 ^ - Palaeotherium magnum . Restaurat. (Cuvier.)

Fig ;.• - Crini d1- Palaeitheriirm i abaix crani de cavall.
(Kowa lewsky.)



1'. if. A',ss'l1 i 1,il^i

I ts. 5.' - Paloplothw rium minks . Restauraciu. (Cuvier.)

;t

l' g. io.3 - Peu posterior dret.
I, ''e I'al, othrriusn; 2, n'_-l nchyterium; 3, H /Potheritun; 4, d'Equus.

Fig. 7 t' C a1, 1 m(Ht. i r p ,'Zgnur,(!( IIipp u'iou ; d'.'l l.ytlrrrirfnt;
de Pal,othe' a n . c, pirainida1 ; 1, semilunar ; s, escef(Ide ; a, cuneiforme
o gaux(r; m, traptzoide o cal-itatum ; II, III, It', i', nietacarpians.
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Fig. 12 .• - Queixals d'Equids. Primer u.e la Lila superior i segon de
la inferior perteneixents a Anchytherium (Cuvier). Tcrcer de la fila
superior a Dlerychyppus (Leydi). Tercer i ultim a Hipparion gracile
Kau p). Primer i ultim de la inferior a Equus caballus (Gaudry).

1'in. 13-'
Crani dr Hippaariun speeiosum . Pliocenic inferior , Nebraska.-(Cope.)
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Fig. i4.' - Hipparion gracile Pliocenic inferior. Pikermi, prop d'Atenes.
Restauracio. -- (Museo de Munic.)

Fig. r5.' Cav,ill actual anib dits supernumerarrs i a 1'esquerra
1'esquelet del seu peu. (Marsh.)
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Fig. 16.• - Crani de la cova de Cavillon, Grimaldi (Boule.)
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Fig. i8.•
Cavall en martil, de la cova d'Erp_ lugues, Lurdes. (Piette.)

Fig. ig .• - Cap de cavall. Alas d'Azil. ( Piette.)
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Fig. 2z .• - Cavall de Nescher,
de gran pareswt amb eh cavalls belgues aetuals.

;^'Mil,iIij,jjjD

Fig. z3 .• - Cavall de Neschcr,
de gran parescut amb els cavalls helgues aetuals.
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Fig. 28.a - Figures en color de la cova de alos Cantos de la Visera>.
(Cabre i Aguilo.)
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Fig. zq.• -Un altre cletall cle la cova de «los Cantos de la Viseras.
(Cabre i Agui16.)
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Fig. 31.• - Grup pictoric del abric del 4Callej6n del Plou..
(Cabre i Aguilo.)


