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INTRODUCCIÓ

El Miocè, una època convulsa

El Miocè és potser una de les èpoques més inte-
ressants de l’era Cenozoica1. Aquest s’inicià fa 
uns 23 Ma2 i comportà una sèrie de canvis que 
van donar forma al planeta i als ecosistemes tal 
com avui els coneixem. Així doncs, és durant el 
Miocè quan els continents s’acosten ja a les se-
ves posicions actuals i s’aixequen les principals 
cadenes muntanyoses, com l’Himàlaia. També 
és en aquesta època quan la temperatura glo-
bal, que es situava diversos graus per sobre de 
l’actual durant la primera meitat del Cenozoic, 
progressivament s’acosta a valors propers als 
del present cap a finals del Miocè, fa uns 5,3 Ma 
(Zachos et al. 2001). Apareixen per primer cop 
ecosistemes tan importants com les praderies 
i les sabanes (Strömberg 2011) i també s’es-
tableixen les principals famílies de mamífers 
moderns, que passen a substituir formes més 
arcaiques.

El Miocè es divideix en inferior (23-16 Ma), mitjà 
(16-11,6 Ma) i superior (11,6-5,3 Ma). El Miocè 
inferior destaca per una sèrie d’importants es-
deveniments paleogeogràfics i pel fet de trac-
tar-se del darrer període realment càlid de tot 
el Cenozoic. A finals de l’Oligocè (fa entre26 i 27 
Ma) s’inicià una tendència vers a l’escalfament 
global que continuà durant el Miocè inferior, 
culminant en una fase molt càlida entre fa 17 i 
15 Ma que es coneix com a “Òptim Climàtic de 
mitjans del Miocè” (Zachos et al., 2001; vegeu 
Figura 1). Durant aquest període gran part de les 
glaceres antàrtiques es van fondre i això com-
portà un ascens del nivell del mar que inundà 
totalment o parcialment les conques properes a 
la costa, com en el cas de la conca del Camp de 
Tarragona o la del Vallès-Penedès (Roca et al. 
1999). En aquells moments la temperatura del 
mars es situava prop dels 25 graus, de manera 
que hi abundaven les espècies tropicals i fins i 

1 La més recent de les eres de la història de la Terra. Com-
prèn els darrers 65,5 milions d’anys que coincideixen amb 
la diversificació dels mamífers i les aus després de l’extin-
ció dels dinosaures.

2 Abreviatura de megaanys (o megaannum). Unitat de 
mesura del temps geològic que equival a un milió d’anys.

tot es desenvoluparen esculls coral·lins a tota la 
zona del Mediterrani. Al seu torn, el clima era de 
tipus subtropical a Europa, amb boscos humits, 
de tipus laurisilva3, i amb zones més àrides vers 
al sud (Jiménez-Moreno i Suc 2007; Pound et al. 
2012).

Pel que fa als canvis geogràfics el Miocè inferior 
fou especialment convuls. Fa uns 19 Ma l’Àfrica, 
que havia estat separada de la resta de continents 
durant milions d’anys va col·lidir amb Aràbia, esta-
blint-se doncs un petit pont continental amb Eu-
ràsia (Rögl 1999). Així fou possible que es produís 
un intercanvi faunístic entre ambdós continents i 
que grups exclusivament africans com els probos-
cidis4 s’estenguessin per Euràsia. L’intercanvi fou 
en dues direccions, i així diversos grups eurasià-
tics (remugants, rinoceronts, carnívors, lagomorfs 
i certs rosegadors) es dispersaren amb èxit per 
l’Àfrica (Sen 2013).A part dels endemismes afri-
cans, també arribaren d’aquell continent diversos 
grups de mamífers que s’havien extingit a Euràsia 
a principis de l’Oligocè com els creodonts (un grup 
de carnívors arcaics) o els primats (Agustí i Antón 
2002). Entre els darrers cal fer menció especial als 
hominoïdeus5, que es dispersaren i radiaren amb 
èxit a Euràsia durant bona part del Miocè. El pri-
mer registre fora de l’Àfrica d’aquest grup data de 
finals del Miocè inferior (fa uns 16 Ma) d’Alema-
nya, mentre que a la península Ibèrica no aparei-
xen fins a finals del Miocè mitjà (12,4-12,3 Ma) als 
jaciments dels Hostalets de Pierola (l’Anoia) (Ca-
sanovas-Vilar et al. 2011a; Alba et al. 2013).

Els jaciments del Miocè inferior de Catalunya 
ofereixen una oportunitat única per precisar la 

3 Les laurisilves són boscos humits de fulla perenne propis 
de latituds temperades càlides, sense estació freda on hi 
abunden arbres com els llorers, les magnòlies, les figue-
res i també certes espècies de roures. Avui es troben res-
tringits a zones de la costa est d’Àsia i també a algunes 
illes com Madeira i les Canàries.

4 Ordre de mamífers herbívors d’origen africà que inclou 
els actuals elefants i formes extingides com els masto-
donts i els dinoteris. Es caracteritzen per les seves grans 
dimensions i per disposar d’una probòscide o trompa.

5 Superfamília de primats del Vell Món que inclou els actuals 
gibons, orangutans, goril·les, ximpanzés i humans. Estan ca-
racteritzats per la manca de cua, l’adopció de postures erec-
tes del tronc en desplaçar-se i un elevat grau d’intel·ligència. 
La majoria són arborícoles i formen grups socials complexos.
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cronologia de tots aquests importants esdeve-
niments faunístics, i a la vegada permeten ava-
luar la seva correlació amb els importants canvis 
climàtics i geogràfics que s’esdevingueren du-
rant aquesta època.

El Miocè inferior a Catalunya: context geològic 
regional

A finals de l’Oligocè, fa uns 25 Ma, el mateix pro-

cés de col·lisió entre la placa tectònica6 europea i 
l’africana va provocar que a la zona oest de la me-
diterrània es reactivés un sistema d’antigues fa-
lles que resultà en la formació de grans conques 

6 Una placa tectònica o litosfèrica és cadascun dels blocs 
en què es divideix l’escorça i la part superior del mantell 
terrestre. Les plaques es desplacen lentament i deter-
minen la configuració de continents i oceans. Existeixen 
set grans plaques (Africana, Antàrtica, Eurasiàtica, In-
do-australiana, nord-Americana, Sud-americana i Pacífi-
ca) i diverses plaques menors i microplaques (com l’Arà-
biga o la Ibèrica).

Figura 1. Canvis climàtics durant el Neogen i el Quaternari. Les dades paleoclimàtiques s’han pres de Zachos et al. (2001) i repre-
senten els canvis en la composició química de l’oxigen de les closques de petits organismes marins. Aquests canvis es relacionen 
amb el clima, de manera que un valor més positiu indica un clima globalment més fred associat a la presència de gels als pols. 
També s’indica la divisió estratigràfica del Miocè i el Pliocè en èpoques i edats (segons Hilgen et al. 2012). Els límits de les biozo-
nes MN es basen en Agustí et al. (2001) amb modificacions segons Van der Meulen et al. (2012) i Casanovas-Vilar et al. (2016b). 
També s’indica l’edat dels jaciments amb vertebrats fòssils de Gelida i alguns dels principals esdeveniments climàtics i faunístics. 
La barra verda a la dreta del gràfic representa l’abast temporal del registre de la conca del Vallès-Penedès.
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paral·leles a la costa catalana, com les del Camp de 
Tarragona, del Vallès i el Penedès (Roca i Guimerà 
1992; Roca et al. 1999; Roca Adrover i Miranda Ca-
nals 2010). Les conques originades durant aquest 
episodi extensiu foren reblertes amb sediments 
durant el Miocè, i representen un dels registres 
més continus d’aquesta edat a nivell europeu. 
Entre aquestes destaca la conca del Vallès-Pe-
nedès, que a diferència d’altres conques, com les 
fosses del Camp i Tarragona, consta d’un registre 
sobretot continental que abasta pràcticament la 
totalitat del Miocè, excepte la part inicial i final. 
Aquesta conca és un semigraben7 delimitat per 
les Serralades Costaneres Catalanes que fa uns 
100 km de llarg per entre 12 i 14 km d’amplada 

7 Un graben (de l’alemany graben que significa ‘fossat’) és 
una conca definida per un sistema de blocs enfonsats limi-
tats per falles. Els grabens són simètrics, però quan existeix 
una falla principal que fa que la conca sigui més fonda a un 
sector passen a ser asimètrics i s’anomenen semi-grabens.

Figura 2. Mapa geològic general de la conca del Vallès-Penedès on s’indiquen els principals jaciments del Miocè inferior i princi-
pis del Miocè mitjà. Els acrònims pels diferents jaciments són: CB, la Costablanca; CCW, Can Cabanes Oest; CJ, Can Julià; CMV, 
Can Martí Vell; CS, els Casots; GO, la Gornal (Clariana); LCV1, les Cases de la Valenciana 1; MC, el Molí de Can Calopa; MOR1, Riera 
del Morral 1; PA, les Escletxes del Papiol; SAB1, Sant Andreu de la Barca 1; SM, Sant Mamet; TE, el Terral; TFR1, Torrent de les 
Forques 1; VI, Vilobí del Penedès; VI20, Vilobí del Penedès 20. Modificat a partir de Casanovas-Vilar et al. 2016c.

(Figura 2). El marge nord-occidental queda definit 
per una gran falla principal, mentre que al marge 
oposat les falles són de menor entitat. El gruix de 
sediments acumulats és més important també al 
marge nord-occidental, on poden assolir una po-
tència de fins a 4.000 m (Roca et al. 1999). La di-
nàmica de la sedimentació estigué controlada per 
l’activitat d’aquestes falles principals (fins fa uns 
13 Ma) així com per les oscil·lacions del nivell del 
mar, que implicaren que part de la conca s’inundés 
en repetides ocasions.

Pel que fa al registre sedimentari del Miocè es ca-
racteritza pel desenvolupament de sistemes de 
ventalls al·luvials8 que eren alimentats des dels 

8 Dipòsit de sediments en forma de ventall format per 
materials arrossegats per un torrent, riera o barranc inter-
mitent. La capçalera del torrent es situa en un relleu, i en 
arribar a una zona de pendent, com una plana, el torrent 
perd energia.
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relleus circumdants (Figura 3A). A les zones pro-
peres als escarpaments es dipositaren dipòsits 
dominats per sediments grollers (graves i sorres) 
que actualment corresponen a gresos i conglo-
merats. A les zones més distals dels ventalls, 
a les planes al·luvials de l’interior de la conca, 
s’hi dipositaren sediments més fins, predomi-
nantment argiles riques en fòssils de vertebrats 
continentals (Agustí et al. 1985; Cabrera et al. 
1991; Roca Adrover i Miranda Canals 2010; Ca-
sanovas-Vilar et al. 2011b, 2016b,c; De Gibert i 
Casanovas-Vilar 2011). No obstant això, durant 
l’òptim climàtic de mitjans del Miocè es succeï-
ren diversos episodis d’ascens del nivell del mar, 
essent el més important el que succeí al Languià 
(inicis del Miocè mitjà, fa entre uns 16 i 13,5 Ma). 

En estar la conca oberta al mar pel seu extrem 
sud-occidental, les aigües penetraren fins a inun-
dar tot el Penedès i en el moment seu moment 
més alt arribaren fins a Cerdanyola del Vallès 
(Cabrera et al. 1991; Roca et al. 1999; De Gibert 
i Casanovas-Vilar 2011). En aquests moments 
es dipositaren argiles i gresos en ventalls cos-
taners9, en badies i en zones de plataforma10 de 
poca profunditat (Figura 3B). Un molt bon exem-
ple en són els afloraments d’argiles blaves als es-
carpaments de la riba del riu Anoia entre Gelida i 

9 Ventall al·luvial que enlloc de finalitzar a una plana ho fa 
al mar o a un llac.

10 Fons pla prop de la costa que correspon a un marge con-
tinental submergit.

Figura 3. Evolució paleogogràfica de la conca del Vallès-Penedès durant el Miocè. A) La conca a finals del Miocè inferior (fa entre 
20,4 i 16 Ma). Noteu el desenvolupament de zones lacustres a les àrees més deprimides de la conca que donaren lloc als dipòsits 
de la unitat detrítico-carbonatada de Subirats, que inclou els jaciments gelidencs. B) La conca durant el màxim transgressiu del 
Languià (principis del Miocè mitjà, fa entre 16 i 13,8 Ma). Els ambients marins soms (en groc) arriben fins al Vallès Occidental, 
i es desenvolupen diversos sistemes d’esculls franjants vorejant els relleus del marge sud-est de la conca. C) La conca durant el 
Miocè superior (fa entre 11,6 i 6,8 Ma). En enretirar-se les aigües del mar s’ha restablert la sedimentació continental per mitjà de 
ventalls al·luvials que tenen la capçalera situada als relleus del marge septentrional de la conca. Modificat a partir de De Gibert 
i Casanovas-Vilar, 2011.
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Sant Sadurní. Aquests dipòsits són rics en fau-
na marina i també han lliurat restes de plantes 
continentals (Domènech et al. 2011). A les zones 
properes als relleus i també als petits alts estruc-
turals de la conca es desenvoluparen esculls de 
corall, generalment de petites dimensions, com 
és el cas dels esculls de Sant Sadurní d’Anoia o 
de Can Sala (Subirats). No obstant això, també 
es desenvoluparen grans sistemes d’esculls en 
franja11, paral·lels a la línia de costa i de diversos 
quilòmetres de llarg, com és el cas dels de Claria-
na (Castellet i la Gornal).

El Miocè inferior és la part pitjor coneguda del 
registre de la conca. Els afloraments d’aquesta 
edat es localitzen exclusivament prop dels re-
lleus del Garraf i Collserola i estant molt afectats 
per falles de diversa entitat, de manera que es 
troben en blocs generalment inconnexes (Agustí 
et al. 1985; Cabrera et al. 1991; Casanovas-Vilar 
et al. 2011b, 2016b,c; De Gibert i Casanovas-Vi-
lar 2011). Això complica la correlació i datació 
d’aquests afloraments i dels principals jaciments. 
En general es tracta de dipòsits de ventalls al-
luvials amb àrea font als relleus orientals de la 
conca (Figura 3A), mentre que els ventalls del 
Miocè mitjà i superior tenien la capçalera situa-
da als relleus occidentals (Figura 3C). Destaquen 
pel seu marcat to roig, fet que els distingeix dels 
dipòsits continentals del Miocè mitjà i superior, 
que presenten tons rojos menys intensos i tam-
bé tota una gamma d’ocres i grisos. També es 
distingeixen d’aquests sediments més recents 
per ser més pobres en fòssils de vertebrats. La 
majoria de jaciments, incloent-hi jaciments clàs-
sics com la Costablanca (Castellbisbal) o el Molí 
de Can Calopa (Rubí), han lliurat escasses restes, 
generalment en no massa bon estat de conser-
vació (Casanovas-Vilar et al. 2011b, c, 2016b,c). 
No obstant això, durant el Miocè inferior també 
es desenvoluparen petits sistemes lacustres a 
zones deprimides, que en alguns casos correspo-
nen a rics jaciments, com és el cas dels Casots 
(Subirats) o els jaciments de Gelida (vegeu més 
avall). La cronologia de la majoria d’aquests jaci-
ments no es coneix amb precisió, però oscil·laria 

11 Esculls de corall situats molt a prop de la costa i cons-
truïts sobre la plataforma litoral. Poden assolir fins a 1 
km d’amplada i diversos km de longitud. Entre la costa i 
l’escull delimiten una badia d’aigües somes.

entre les edats que anomenem Ramblià i Ara-
gonià12 inferior, corresponent per tant a fa entre 
uns 20 i 16 Ma.

Antecedents històrics

Els primers descobriments de vertebrats fòssils 
en dipòsits del Miocè inferior a Catalunya daten 
de finals del segle XIX, quan el canonge Jaume 
Almera del Seminari Conciliar de Barcelona cita la 
presència d’algunes restes a les antigues mines 
de carbó de la Fontsanta (els Casots, Subirats) i a 
la teuleria del Molí de Can Calopa (Rubí) (Almera 
1898). Essent geòleg de formació, Almera deixà 
la identificació de les restes en mans dels princi-
pals especialistes europeus en mamífers fòssils 
del moment, incloent-hi Marcellin Boule, Charles 
Depéret i Albert Gaudry. Dècades més tard, als 
anys 40, l’equip format per Miquel Crusafont, 
Josep F. de Villalta i Jaume Truyols mostrejà sis-
temàticament els afloraments del Miocè inferior 
de la conca. El resultat fou el descobriment 20 
noves localitats amb vertebrats fòssils i cente-
nars d’exemplars, corresponents a 40 espècies 
diferents, que foren descrits a la llarga mono-
grafia El Burdigaliense continental de la Cuen-
ca del Vallés-Penedés (Crusafont et al. 1955). A 
més, aquests autors van proporcionar evidències 
incontestables que les successions estudiades 
corresponien al Miocè inferior, i no pas a l’Oligo-
cè inferior com alguns geòlegs havien proposat 
(Sierra et al. 1930). El material es diposità al 
Museu d’Història de Sabadell, al que llavors es-
tava vinculat Crusafont, i finalment es traslladà 
a l’institut de paleontologia de la mateixa ciutat, 
avui anomenat Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont (ICP)13.

12 El Ramblià i l’Aragonià són edats mastològiques del Mi-
ocè ibèric. Una unitat mastològica és un lapse de temps 
geològic caracteritzat per la fauna de mamífers present, 
diferent de la d’altres unitats.

13 Aquesta entitat, fundada pel mateix Crusafont, ha 
tingut diversos noms al llarg de la seva història. El 1969 
s’inaugurà a Sabadell l’Instituto Provincial de Paleontolo-
gía, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Després 
de la mort del seu fundador l’any 1983 passà a anome-
nar-se Institut Paleontològic Dr. M. Crusafont. El 2006 es 
creà l’ICP, una fundació privada que integra dins la seva 
estructura l’antic museu de Sabadell per bé que també té 
una seu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Crusafont i els seus col·laboradors foren els pri-
mers a reconèixer el ric patrimoni paleontològic 
de Gelida i descobriren tres jaciments: Vallbardina, 
les Cases de la Valenciana i Can Julià. Tots els jaci-
ments es situen a la carretera que du de Martorell 
a Sant Sadurní d’Anoia (actual C-243b) i, per bé 
que han estat afectats per obres recents o bé co-
berts pel creixement de la vegetació, s’han conser-
vat fins als nostres dies (Figura 4). El jaciment de 
Vallbardina14 és el menys important de tots tres, ja 
que sols lliurà alguns fragments de closca de tor-
tuga terrestre de petita talla i abundants motlles 
de closques de gastròpodes15 continentals (Crusa-
font et al. 1955). Es situa prop de l’àrea recreativa 
de Can Torrents i actualment es troba cobert per la 
vegetació. El jaciment de les Cases de la Valencia-
na es situa a un revolt de la carretera, prop del barri 
amb el mateix nom. Crusafont et al. (1955) citen 
algunes restes de mamífers (carnívors i artiodàc-
tils) i rèptils d’aquest jaciment. El jaciment de Can 
Julià, a tocar de la masia amb el mateix nom (avui 
en runes), és el més ric i interessant. S’hi descobri-
ren fins a 12 espècies de mamífers diferents, in-

14 Anomenat “Vallverdina” a Crusafont et al. 1955.

15 Classe de mol·luscs aquàtics i terrestres que inclou els 
cargols i llimacs.

cloent un nou gènere i espècie de rinoceront: Dro-
moceratherium mirallesi (Crusafont et al. 1955). 
Un cop publicada aquesta important monografia, 
l’atenció de Crusafont i els seus col·laboradors es 
centrà en els jaciments del Miocè mitjà i superior 
descoberts als entorns de Sabadell i Terrassa, de 
manera que els jaciments gelidencs no es tornaren 
a estudiar durant molts anys. A la dècada de 1970 
a conseqüència dels treballs geològics es desco-
briren nous nivells fossilífers prop de la masia de 
Can Martí de Dalt. El jaciment, que compren dos 
nivells diferents, s’anomenà Can Martí Vell (Figu-
ra 4), i lliurà abundants restes de rosegadors que 
permeteren precisar l’edat d’aquest jaciment i per 
extensió de Can Julià i les Cases de la Valenciana 
com a Aragonià inferior (Agustí i Cabrera 1980; 
Agustí 1981, 1983). Paral·lelament, paleontòlegs 
amateurs visitaren ocasionalment els jaciments 
de Gelida i fins i tot descobriren algunes restes 
dentals de rinoceròtid a les Cases de la Valenciana 
(Vicente Castells 1987).

Les noves intervencions paleontològiques

Al 2005 unes obres d’ampliació del voral de la car-
retera C-243b exposaren algunes restes de grans 
vertebrats al jaciment de les Cases de la Valenci-
ana i a més es descobriren fòssils de macroverte-
brats en un nivell de calcàries lacustres situat uns 
metres per sobre (Robles et al. 2005). Pocs anys 
més tard, el 2011, l’ICP inicià un projecte de recer-
ca (dirigit pel primer firmant d’aquest article) en el 
que es mostrejaren sistemàticament els dipòsits 
del Miocè inferior de la conca del Vallès-Penedès 
i àrees properes després de dècades d’abando-
nament. En el marc d’aquest projecte el 2012 es 
realitzà una excavació paleontològica al jaciment 
de les Cases de la Valenciana, i es distingiren dos 
nivells fossilífers, un corresponent a les lutites gri-
ses que havien lliurat les col·leccions clàssiques i 
un de superior corresponent a les calcàries (Casa-
novas-Vilar et al. 2014). També es revisà el mate-
rial i l’estat de conservació dels diferents jaciments 
i s’intentà establir-ne l’edat relativa, per bé que de 
manera preliminar (Casanovas-Vilar et al. 2011b, 
c). Considerant els bons resultats obtinguts, el 
2014 el mateix equip endegà un nou projecte de 
recerca del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya amb més finançament que per-
meté ampliar el nombre d’intervencions. Així es 

Figura 4. Situació dels jaciments amb vertebrats fòssils de 
Gelida. La figura C, mostra les àrees ampliades a B i A. Di-
buix: Ó. Sanisidro.



11

realitzaren excavacions sistemàtiques al jaciment 
de les Cases de la Valenciana els anys 2014 i 2015 
(Casanovas-Vilar et al. 2017) i també es prospec-
taren els jaciments de Can Julià i Can Martí Vell 
(Casanovas-Vilar et al. 2016a; Figura 5). Pel que fa 
al nivell de calcàries del jaciment de les Cases de la 
Valenciana, les restes exposades, corresponents a 
un gran mamífer, foren extretes en el marc d’una 
excavació d’urgència (Llenas Avellaneda 2015). 
Paral·lelament, les obres de condicionament i am-
pliació de les vinyes de Can Martí de Dalt afectaren 
el jaciment de Can Martí Vell i motivaren una inter-
venció d’urgència el 2015 (Llenas Avellaneda et al. 
2016). Actualment part del jaciment està cobert 
per camps però és possible accedir a dipòsits fos-
silífers equivalents entorn la masia.

El jaciment de Can Julià fou afectat fa dècades 
per obres d’urbanització de les que no es realitzà 
cap seguiment. Les prospeccions recents d’aquest 
jaciment han permès localitzar els nivells fossilí-
fers però no han resultat en noves troballes. I fi-
nalment, respecte al jaciment de Vallbardina, el 
creixement de la vegetació ha acabat cobrint els 
nivells que lliuraren fòssils. Cal concloure que, per 
bé que hi ha hagut afectacions recents, l’estat de 
conservació dels jaciments és en general bo. Tam-

bé cal destacar que els jaciments de Can Julià, Can 
Martí Vell i les Cases de la Valenciana es troben 
inclosos al catàleg d’Inventari de Patrimoni Arque-
ològic i Paleontològic de Catalunya (IPAC).

Per una altra banda s’ha reprès l’estudi de la fauna 
de vertebrats dels jaciments i recentment s’han 
publicat els resultats en congressos i revistes ci-
entífiques internacionals. Destaca en aquest sen-
tit la descripció dels petits mamífers recuperats al 
nivell 1 de les Cases de la Valenciana (Jovells-Va-
qué et al. 2018). També s’ha identificat de manera 
preliminar el material de mamífers (Jovells-Vaqué 
et al. 2016) i rèptils (Luján et al. 2017) recuperats 
a aquest jaciment. Actualment s’està aprofun-
dint en la descripció de les restes, amb particular 
atenció als testudínids (tortugues) i rinoceròtids. 
També s’han realitzat estudis tafonòmics16 pre-
liminars que permetin escatir aspectes sobre la 
formació del jaciment i l’acumulació de les restes 
(Casanovas-Vilar et al. 2014, 2017; Jovells-Vaqué 
et al. 2016). Finalment, s’han dut a terme tre-

16 La tafonomia és la branca de la paleontologia que es-
tudia els processos pels quals els organismes morts es-
devenen fòssils. És a dir, s’ocupa de les etapes que suc-
ceeixen a la mort dels organismes, tals com el transport, 
l’enterrament i la fossilització.

Figura 5. Vista dels nivells fossilífers del jaciment de Can Martí Vell. Es situen als camps a l’est de la masia de Can Martí de Dalt, 
actualment destinats al conreu de vinya. Els dos nivells de color gris lliuraren abundants restes de microvertebrats fòssils durant 
la intervenció preventiva de 2015. Fotografia: I. Casanovas-Vilar.
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balls biostratigràfics17 que han permès precisar 
l’edat de les localitats en funció de la fauna de ro-
segadors (Jovells-Vaqué et al. 2018) i s’ha situat 
aquests jaciments en el marc del registre Miocè de 
la conca del Vallès-Penedès (Casanovas-Vilar et al. 
2016b,c). En aquest treball repassem i actualit-
zem els resultats de les diverses intervencions pa-
leontològiques i estudis als jaciments gelidencs, 
tot emfatitzant els resultats més recents.

METODOLOGIA

Excavació sistemàtica i registre de la informació 
associada

A les primeres campanyes, dutes a terme per Cru-
safont i els seus col·laboradors a mitjans del se-
gle XX, sols es prospectaven els afloraments en 
superfície i es recol·lectaven els fòssils exposats. 
Encara que es documentava la posició en sèries 
estratigràfiques generals18 dels jaciments i es 
prenia tota una sèrie d’informació geològica (Cru-
safont et al. 1955) no es realitzava una excavació 
sistemàtica ni tampoc es registrava informació 
tafonòmica. De manera similar, quan es pren-
gueren les mostres micropaleontològiques dels 
nivells fossilífers de Can Martí Vell a finals de la 
dècada de 1970 es registrà la seva situació i posi-
ció en sèrie (Agustí i Cabrera 1980).

Les noves excavacions al jaciment de les Cases de 
la Valenciana pararen especial atenció a la recupe-
ració de la informació estratigràfica i tafonòmica. 
Per això es realitzà una columna estratigràfica de-

17 La biostratigrafia és la disciplina geològica que es basa 
en l’estudi del contingut en fòssils de les roques per tal 
d’establir-ne l’edat. L’ordre d’aparició i extinció de les di-
ferents espècies fòssils és sempre el mateix pel fet que 
l’evolució és irreversible i irrepetible. Per tant, aquest 
principi permet correlacionar capes de roques diferents i 
establir-ne una edat relativa. Les espècies amb més va-
lor biostratigràfic són aquelles que són abundants, estan 
distribuïdes per una àmplia àrea geogràfica i tenen una 
durada curta (sols van viure uns pocs milions d’anys). Les 
espècies de rosegador s’utilitzen molt sovint per als dipò-
sits continentals del Cenozoic.

18 S’anomena sèrie estratigràfica a la successió de dife-
rents capes de roca (estrats) en un aflorament. La re-
presentació gràfica a escala d’una sèrie estratigràfica 
s’anomena columna estratigràfica i resumeix aquesta 
informació indicant el tipus de roca de cada estrat, el seu 
gruix i la seva disposició.

tallada de l’aflorament on s’identificà clarament la 
posició dels dos nivells fossilífers (Casanovas-Vilar 
et al. 2014, 2017). El més baix d’aquests és el ni-
vell clàssic mostrejat per Crusafont, que nosaltres 
anomenem La Valenciana 1 (LV1), i correspon 
a una capa d’argiles de color gris-blavós (Figura 
6A). El nivell superior, anomenat La Valenciana 2 
(LV2), correspon a la capa de calcàries lacustres on 
es localitzaren restes de macrovertebrats el 2005 
(Robles et al. 2005) i que foren retirades en una 
intervenció d’urgència al 2015 (Llenas Avellane-
da 2015). Durant les campanyes de 2012, 2014 i 
2015 s’excavà una superfície d’uns 25 m2 del ni-
vell LV1, corresponent pràcticament a tota la su-
perfície que n’aflora.

Per a realitzar una excavació sistemàtica és 
crucial fer una cartografia del jaciment i situ-
ar cada resta recuperada tridimensionalment 
mitjançant un sistema de coordenades x, y, z. 
Així, prèviament a l’inici de l’excavació s’esta-
blí un punt 0 de referència horitzontal al límit 
entre la capa d’argiles grises LV1 i la capa d’ar-
giles roges immediatament superior. Aquest 
punt es mantingué en successives campanyes i 
continua marcat al jaciment. Tot seguit es dividí 
la superfície a excavar mitjançant una quadrí-
cula amb requadres d’un metre de costat amb 
la coordenada x paral·lela al nord. Els diferents 
requadres es distingiren amb una lletra i un nú-
mero, cadascun indicant un dels eixos x i y. Tots 
els fòssils descoberts foren numerats utilitzant 
l’acrònim LV1 seguit de nombres correlatius i 
s’anotà la seva posició en x, y i z. Per a mesurar 
la coordenada z s’utilitzà un nivell òptic situat al 
punt 0 del jaciment (Figura 6B). A part d’anotar 
les coordenades als corresponents fulls d’exca-
vació també es realitzà un dibuix de cada una de 
les quadrícules on es situaren i dibuixaren a es-
cala les diferents restes localitzades (Figura 7). 
Per això fou necessari prendre les dimensions 
de les peces més grosses (llargària, amplària i 
gruix). Finalment també es mesurà l’orientació 
dels ossos que clarament presenten una dimen-
sió major i el seu cabussament. 

Tota aquesta informació és rellevant perquè ens 
permet inferir quins processos foren els responsa-
bles de l’acumulació i enterrament de les restes. 
Cal considerar que un fòssil es comporta com un 
element hidrodinàmic més al sediment, i que per 
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Figura 6. La intervenció paleontològica al jaciment de les Cases de la Valenciana. A) Àrea d’excavació del nivell LV1, de color 
gris, dividida en quadrícules d’un metre de costat. B) Excavació del nivell LV1. El sediment excavat es desa en sacs per al seu 
posterior rentat. A la dreta de la imatge s’observa un nivell òptic, que s’empra per registrar la situació de les restes al jaciment. 
C) Rentat dels sediments excavats per tal de recuperar restes de petita mida. El rentat es realitzà al riu Anoia al seu pas per Ge-
lida i s’emprà un sedàs especial de tipus ‘Freudenthal’, que consta de diferents safates esglaonades, cada una amb una mida 
de malla inferior a la precedent. D) Acumulació de costelles de rinoceròtid localitzades durant la intervenció de 2012. L’etiqueta 
amb l’escala indica el nombre de catàleg de les peces i està orientada amb la fletxa apuntant al nord. E) Una costella completa 
de rinoceròtid descoberta durant la campanya de 2012. F) Fèmur complet i molt ben preservat de rinoceròtid també descobert 
durant la intervenció de 2012. A la Figura 14C-D es mostra aquest fèmur totalment preparat. G) Més restes de l’esquelet parci-
al de rinoceròtid recuperades durant la campanya de 2015. c, costelles; h, húmer; sc, escàpula. H) Molar superior del petit cérvol 
Procervulus recuperada durant la intervenció de 2014. Fotografies. I. Casanovas-Vilar, D. DeMiguel, J. Madurell-Malapeira.
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tant un corrent d’aigua pot seleccionar els ele-
ments a transportar en funció de la seva forma 
i densitat o bé pot orientar-los de manera pre-
ferent. Per exemple, un corrent que sols vagi en 
una direcció (com un riu) tendirà a orientar tots 
els ossos llargs paral·lels a la direcció d’aquest cor-
rent (Behrensmeyer i Hill 1988; Lyman 1994). Pel 
que fa a la selecció dels elements esquelètics, un 
corrent tendirà a transportar els menys densos, 
tals com vèrtebres i costelles, i deixarà enrere ele-
ments més densos i compactes, com dents i ossos 
del carp i el tars. Així, les acumulacions que corres-
ponen a dipòsits transportats es veuran enriqui-
des en vèrtebres i costelles, fins al punt que no es 
correspondran amb les proporcions que guardaven 
a l’animal original (Behrensmeyer i Hill 1988).

Materials i metodologia d’extracció

Les restes localitzades durant l’excavació, un cop 
delimitades i netejades, es consolidaren amb Pa-
raloid19 B72 dissolt en acetona per tal de garan-
tir-ne la conservació fins que s’iniciïn les tasques 
de preparació. En el cas que fos necessari engan-
xar fragments d’os despresos o trencats durant el 
procés d’extracció s’utilitzà un adhesiu nitrocel·lu-
lòsic, ja que és soluble en acetona (i per tant rever-
sible). L’extracció de les restes de mida considera-
ble es dugué a terme generalment en bloc, és a dir, 
deixant un perímetre de sediment entorn la peça. 
En cas que la peça estigui molt malmesa (com en 
el cas de les restes de LV2) es pot procedir a re-
alitzar un engassat amb gasa liofilitzada xopa de 
Paraloid i/o adhesiu. Un cop traslladat al laborato-
ri, el sediment sobrant es pot retirar amb comodi-
tat. Les peces s’embalaren amb paper d’alumini, 
s’encoixinaren i es dipositaren en bosses de plàstic 
hermètiques per tal de protegir-les durant el seu 
transport al laboratori de preparació de l’ICP.

Registre de l’estat de preservació

A part de la identificació, la situació a l’espai i ori-
entació de les restes als fulls d’excavació també 

19 El Paraloid és una resina sintètica que s’utilitza sovint 
com a consolidant i adhesiu en restauració. Nombrosos 
tests han demostrat que és una de les resines més esta-
bles. Es pot dissoldre en dissolvents orgànics com l’ace-
tona o l’etanol.

s’anoten peculiaritats sobre l’estat de preservació 
que puguin tenir interès tafonòmic. Així es fa cons-
tar si el fòssil està complet o no o bé si presenta 
signes d’erosió o transport, fet que ens indicarà en 
quina mesura l’exemplar ha estat arrossegat des 
de la seva àrea d’origen. Per exemple pot succeir 
que algunes arestes de l’os estiguin llimades o ar-
rodonides, fet que podria indicar un cert transport. 
En casos de transport perllongat la morfologia de 
la peça resulta molt afectada, fins al punt que po-
den arribar a formar-se autèntics còdols d’os. Per 
una altra banda, pot ser que un os presenti evi-
dències d’exposició als agents meteorològics, fet 
que indicaria que ha estat un temps a la intem-
pèrie abans de ser enterrat, com sovint acostuma 
a passar amb les restes acumulades a una plana 
al·luvial. L’exposició dels ossos al sol i la pluja pro-
voca la formació d’esquerdes i també descama-
cions, de manera que es desprenen petites parts 
de la cortical20 de l’os. La freqüència d’aquestes 
alteracions ens indiquen quan de temps ha passat 
fins a l’enterrament de les restes i també poden 
aportar informació sobre l’ambient i el clima exis-
tent (Behrensmeyer 1978). No cal dir que en el cas 
dels esquelets, el grau de desarticulació és també 
molt important. Commés ràpid hagi sigut l’enter-
rament, menys temps hi haurà hagut perquè es 
separin els diferents elements de l’esquelet.

Per una altra banda, les restes poden presentar 
marques degudes a l’acció de predadors i/o car-
ronyaires, tals com incisions, petites perforacions 
als ossos o rascades. Aquestes ens aporten infor-
mació sobre les interaccions ecològiques entre els 
diversos organismes. En alguns casos fins i tot els 
predadors/carronyaires poden ser responsables 
de l’acumulació, com és el cas dels jaciments que 
corresponen a antics caus de hienes. En el cas dels 
petits mamífers, és molt freqüent que els rapi-
nyaires siguin responsables, almenys en part, de 
les acumulacions. Moltes aus de presa, com les òli-
bes i els mussols, s’empassen les seves víctimes 
senceres i després regurgiten boles amb el mate-
rial que no poden digerir (pèls i ossos) que anome-
nem egagròpiles. Els sucs gàstrics d’aquestes aus 
produeixen marques de digestió força tènues a 
ossos i incisives que difereixen en funció del tipus 

20 La cortical de l’os és la capa externa endurida i densa. 
La part interna, més porosa, s’anomena os medul·lar o 
esponjós.
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de predador (Andrews 1990). Quan aquests petits 
mamífers han estat ingerits per mamífers carní-
vors, les marques de digestió són més conspícues 
i afecten de manera molt important no només els 
ossos i incisives sinó també els queixals. Final-
ment, cal considerar que un cop les restes estan 
enterrades aquestes poden patir alteracions de-
gudes a la composició química dels fluids del sòl o 
bé a les arrels de les plantes. En casos extrems fins 
i tot es pot dissoldre part de l’os en aquest procés.

Tècniques micropaleontològiques

Els fòssils de microvertebrats, tals com petits 
mamífers o rèptils, no mesuren més d’uns pocs 
mil·límetres (fins i tot menys) i passen inadvertits 
durant les excavacions sistemàtiques a no ser que 
defineixin petites acumulacions. Per tant, aques-
tes petites restes eren generalment obviades 
fins que a mitjans del segle XX es dissenyà una 
metodologia específica per a recuperar-les que 
consisteix en el rentat i sedassat de sediment. 
El procés s’inicia doncs amb una primera fase de 
mostreig, que metodològicament podríem consi-
derar equivalent a l’excavació de macrorestes. En 
aquesta fase es seleccionen els nivells estratigrà-
fics dels quals es recolliran mostres de sediment. 
Els ambients palustres, és a dir que corresponen 
a antigues àrees entollades, són especialment fa-
vorables per a la preservació de restes de micro-
vertebrats. Es reconeixen per presentar unes ca-
racterístiques litològiques generalment diferents 
de la resta de nivells. Per exemple, als dipòsits del 
Miocè inferior de Gelida aquests nivells correspo-
nen a dipòsits d’argiles de tons grisos, verds o bla-
vosos que contrasten amb les argiles i gresos de 
to predominantment roig. A més sovint presen-
ten restes vegetals o carbons i d’altres fòssils, ge-
neralment conquilles de gastròpodes. En alguns 
casos, com LV1, coincideixen amb jaciments de 
macrovertebrats. Seguidament es pren una mos-
tra de sediment d’un mínim de 75 kg per avaluar 
la seva riquesa. En cas que es tingui èxit, aques-
ta mostra de prova acostuma a lliurar un nombre 
reduït d’exemplars identificables, normalment 
no més de deu, i determina la mida de la mos-
tra final. Per tal que les mostres siguin estadís-
ticament significatives es calcula una quantitat 
de sediment que permeti recuperar un mínim de 
100 exemplars de micromamífers identificables. 

Això implica que per norma general es recol·lecten 
mostres de més d’una tona de sediments.

En el cas dels jaciments de Gelida es recol·lectà 
una tona de sediment per un dels nivells de Can 
Martí Vell (CMV3; Llenas Avellaneda et al. 2016) i 
més de cinc tones del nivell LV1 de les Cases de la 
Valenciana a la campanya de 2012(Casanovas-Vi-
lar et al. 2014). En aquest darrer cas, tot el sedi-
ment remogut durant l’excavació sistemàtica es 
guardà en sacs de poliestirè (de 25 kg cada un). 
La mostra recuperada fou tan gran que es deci-
dí descartar les fraccions més fines de sediment 
(per sota de 2,5 mm) a les campanyes de 2012 i 
2014, centrant-se sols en els fòssils de mida pe-
tita-mitjana. Desconeixem la quantitat de sedi-
ment que es recol·lectà dels jaciments de Can 
Julià i Can Martí Vell durant la dècada de 1970, 
però atès el menor nombre de restes recuperades 
segurament es tractava de quantitats inferiors 
(Agustí i Cabrera 1980; Agustí 1981, 1983).

Seguidament a la recol·lecció de la mostra es fa ne-
cessari disgregar-la. Per fer-ho primer cal assecar 
bé el sediment al sol (o bé al forn en cas de mos-
tres petites) i seguidament submergir-lo en aigua 
de manera sobtada. Així es diposita el sediment en 
cubetes de rentat que després s’omplen d’aigua. 
L’aigua penetra entre les làmines d’argila i disgre-
ga de manera efectiva el sediment convertint-lo 
en una pasta fangosa. Si el sediment és prou sec, 
es disgrega en qüestió d’hores. En tractar-se d’ar-
giles, els sediments mostrejats a Gelida es disgre-
guen bé en aigua sense necessitat d’emprar pro-
ductes químics. No obstant això, en alguns casos, 
com per exemple si els sediments són molt rics en 
carbonat de calci, pot ser necessari disgregar-los al 
laboratori amb l’ajut d’un àcid. En d’altres ocasi-
ons, es pot fer un primer rentat al camp amb aigua 
i un segon rentat al laboratori utilitzant productes 
químics. En el cas de LV1 es seguí aquest proce-
diment, i al laboratori es realitzà un segon rentat 
de la fracció més grollera de mostra recol·lectada 
durant la campanya de 2012 utilitzant àcid per 
dissoldre petites concrecions d’argila molt cimen-
tades. En concret s’utilitzà una solució d’àcid fòr-
mic al 4% tamponada amb fosfat tricàlcic. L’àcid 
fòrmic ataca les argiles, mentre que el fosfat tri-
càlcic protegeix les restes fòssils durant el procés. 
Després d’aquest segon rentat la fracció grollera 
de LV1 es reduí a una quarta part de l’original.
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Un cop s’ha disgregat la mostra és necessari ren-
tar-la i separar-la en fraccions de diferent mida de 
gra. Per fer-ho es garbella amb aigua. Antigament 
s’utilitzaven petits sedassos de mides diferents, 
però durant la dècada de 1960 el paleontòleg 
holandès Mathijs Freudenthal introduí un mèto-
de per processar grans quantitats de sediment. 
Freudenthal dissenyà un sedàs que consta de tres 
safates amb una malla al fons que es munten de 
manera que el sediment passa successivament a 
una safata amb llum de malla inferior a la prece-
dent (Daams i Freudenthal 1988; Figura 6C). Les 
dimensions de les llums de malla emprades són 
2,5 mm, 1 mm i 0,5 mm. A més, sobre la malla 
de 2,5 mm es pot instal·lar una safata de 10 mm 
de llum que, en el cas que els sediments a ren-
tar incloguin fragments de roca o no s’hagin dis-
gregat prou bé, impedeix que la malla inferior es 
malmeti. Aquest procés permet separar el fang i 
la fracció de sediment amb una mida de gra in-
ferior a 0,5 mm. El material atrapat als sedassos 
s’anomena concentrat. Aquesta taula de rentat 
es pot desmuntar i transportar a un riu proper al 
jaciment, en aquest cas l’Anoia. Amb una bomba 
i mànegues es pot fer servir l’aigua del riu que tor-
na cap al curs un cop ha passat pel sedàs (Figura 
6C). Així no es malbarata aquest recurs i es poden 
realitzar grans campanyes de rentat. Aquesta 
taula de rentat és una eina indispensable per als 
micropaleontòlegs de vertebrats i popularment 
se l’anomena ‘sedàs Freudenthal’.

Per bé que el volum de sediment es redueix molt 
gràcies al rentat (sovint a menys d’una desena 
part) encara queda la part més tediosa del procés: 
el triatge del concentrat. Aquest consta de petits 
grans de roca i pot incloure restes fòssils de peti-
ta mida tals com gastròpodes, ossos i dents de 
microvertebrats i fragments d’ossos i dents de 
macrovertebrats. Cal triar-lo amb l’ajut d’una lupa 
binocular per tal de separar les restes fòssils, en 
un procés que acostuma a consumir molt temps. 
De fet, el triatge del concentrat de la campanya 
de 2012 a LV1 no va concloure fins al 2017.

Preparació i conservació

Un cop finalitzades les intervencions els fòssils es 
dipositaren als magatzems de l’ICP a l’espera de 
ser preparats per al seu dipòsit definitiu i estudi. 

Les condicions de temperatura i humitat d’aquests 

magatzems estan rigorosament controlades per 

evitar que les restes es malmetin. Pel que fa a la 

preparació paleontològica, es realitza per part de 

tècnics especialitzats als laboratoris específics de 

l’ICP. En el cas de les macrorestes consta d’una 

primera fase en què s’elimina la matriu sedimen-

tària. Per fer-ho cal emprar petites eines com pun-

xons i bisturís o, en el cas que no s’aconsegueixi 

eliminar totalment la matriu de manera mecànica, 

s’hi apliquen apòsits d’àcid fòrmic tamponat amb 

fosfat tricàlcic. Un cop retirada la matriu es nete-

ja la superfície del fòssil amb cotó i acetona. Se-

guidament es consolida adequadament el fòssil, 

generalment emprant resines sintètiques, i es res-

titueixen els fragments que s’hagin trencat utilit-

zant adhesius nitrocel·lulòsics. Hi ha casos en què 

una resta fòssil, degut a la presència d’esquerdes 

o a la manca de fragments, esdevé massa fràgil 

i llavors es fa necessari realitzar una reintegració. 

És a dir, s’omplen els espais fràgils o buits amb es-

caiola tenyida amb pigments minerals. Finalment 

es prepara un embalatge adequat per l’exemplar. 

Per les restes petites sovint serveixen capses de 

plàstic o bosses hermètiques, però per restes més 

grans cal fer un “llit” o “safata” a mida de la res-

ta amb escuma de polietilè o resina acrílica. Tot 

el procés es documenta en un informe on s’hi fan 

constar recomanacions per a la conservació.

En el cas dels microfòssils, aquests es desen en 

petites capses de plàstic excepte en el cas de les 

dents de micromamífers que es fixen sobre un 

suport per al seu estudi. Les dents s’enganxen en 

una posició determinada mitjançant un adhesiu 

mal·leable i poc greixós com la goma de carbonet. 

Com a suport es poden utilitzar portaobjectes de 

microscopi o caixes, però l’ICP i altres centres uti-

litzen preferentment peces de jocs de construcció 

(tipus Lego®). L’exemplar es fixa a un extrem de 

la peça deixant espai per anotar el número de col-

lecció en l’altre. Les diferents peces (que contenen 

cada una un exemplar) es fan encaixar i s’ordenen 

segons espècies i jaciments.

Tot el material recuperat rep un número de col-
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lecció definitiu (precedit per l’acrònim IPS21) i 
també es guarda un registre amb l’equivalència 
al número de camp22. Se’n té un registre físic i in-
formàtic en bases de dades que permeten loca-
litzar el material ràpidament a les col·leccions del 
museu en cas que es desitgi consultar-lo. L’ICP 
disposa de magatzems de col·leccionsdotats 
d’un control de la temperatura i la humitat que 
garanteix la perfecta conservació de les restes 
fòssils. Qualsevol persona interessada pot con-
sultar els exemplars prèvia sol·licitud als respon-
sables de col·leccions del centre.

RESULTATS: CONTEXT GEOLÒGIC

A l’Alt Penedès els sediments del Miocè inferior 
afloren en una franja contínua al nord de les Ser-
res d’Ordal, definides per carbonats23 del Cretaci 
que també constitueixen el sòcol de la conca. Es 
distingeixen diverses unitats24 d’edats i compo-
sició diferents (Agustí i Cabrera 1980).La primera 
de les unitats miocenes és un dipòsit de bretxes 
que aflora de manera molt discontínua i que està 
definit per blocs de carbonats cretacis. Aquests 
dipòsits de bretxes s’interpreten com a ‘peus de 
mont’, és a dir acumulacions de blocs erosionats 
i poc rodats al peu dels relleus d’on provenen. Se-
guidament trobem la potent unitat detrítica25 de 
Vallbardina, de 100 m de gruix, que alterna gre-
sos, lutites i conglomerats d’un marcat to roig. 

21 Els acrònims dels números de col·lecció generalment 
fan referència a les institucions on es guarda el material. 
Així IPS, un acrònim ja utilitzat per Crusafont, vol dir ‘Ins-
titut de Paleontologia de Sabadell’.

22 Durant les campanyes de camp s’assignen nombres cor-
relatius a les restes recuperades. Aquests acostumen a 
anar precedits d’un acrònim que indica el jaciment o nivell 
fossilífer i un número a continuació (exemple: LV1-243).

23 Els carbonats són roques sedimentàries formades per 
carbonat de calci, que pot haver precipitat directament de 
l’aigua o bé derivar de les restes d’antics organismes. In-
clouen les calcàries i dolomies.

24 Una unitat estratigràfica és un volum de roques amb 
un origen i edat concrets que és fàcilment identificable 
al camp i es pot cartografiar. S’acostumen a distingir en 
funció del tipus de roca predominant.

25 Les roques sedimentàries detrítiques són formades per 
fragments erosionats de roques preexistents que després 
han estat cimentats. Es classifiquen segons la mida dels 
fragments en conglomerats, gresos i lutites. A les lutites, 
les partícules  tenen mida de llim or argila.

S’interpreten com sediments propers a la capça-
lera d’un petit sistema de ventalls al·luvials amb 
àrea font a les muntanyes d’Ordal. La unitat de 
Vallbardina és contemporània de l’anomenada 
unitat detrítica-carbonatada de Subirats, que 
arriba a tenir un gruix de fins a 30 o 40 metres 
i aflora en una franja de diversos quilòmetres 
entre Gelida i Subirats. Alterna sobretot dipòsits 
de calcàries i lutites, encara que ocasionalment 
hi poden haver petits nivells de carbó que s’havi-
en explotat comercialment a Subirats (Aragonés 
i Valls 2014). Les calcàries defineixen paquets 
de poc gruix i estan finament laminades. Sovint 
inclouen fòssils de gastròpodes, ostràcodes26 i 
restes vegetals. Aquestes calcàries es diposita-
ren en una sèrie de petits llacs restringits i molt 
localitzats, a zones com les Cases de la Valencia-
na o els Casots. Els dipòsits de lutites equivalen 
a àrees distals dels ventalls al·luvials que desem-
bocaven en aquests llacs. Presenten un distintiu 
to gris-blavós i ocasionalment amb tons verds o 
ocres. Hi són freqüents les restes de gastròpodes 
continentals i també petits nivells rics en ma-
tèria orgànica de to negre. La totalitat dels jaci-
ments de vertebrats de Gelida i Subirats es situa 
en aquestes lutites, que aparentment eren molt 
favorables per a la preservació de les restes. Els 
dipòsits de carbó s’originaren a partir de les res-
tes de la vegetació de la riba dels llacs. Finalment 
aquestes unitats estan recobertes per la unitat 
detrítica de Castellbisbal, novament formada per 
lutites i gresos de tons rojos que corresponen a 
sediments de ventalls al·luvials. Aquesta uni-
tat fa poc més de 50 m de gruix a l’Alt Penedès, 
però al sector del Vallès pot arribar a fer més de 
1.000 m. Encara que també ha lliurat alguns ja-
ciments de vertebrats continentals, aquests són 
molt més escassos i pobres que els de la unitat 
de Subirats. Per sobre la unitat de Castellbisbal 
trobem ja els dipòsits marins del Miocè mitjà, 
que al terme de Gelida s’observen clarament a la 
riba nord del riu Anoia, entorn a les Cases Noves.

RESULTATS: TAFONOMIA

Els primers estudis tafonòmics, destinats a es-
catir la gènesi de les acumulacions de fòssils, 

26 Petits crustacis marins i d’aigua dolça. Sovint mesuren 
sols uns pocs mil·límetres.
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daten del segle XIX, però no es popularitzaren ni 
esdevingueren rutinaris fins a la segona meitat 
del segle XX. Així doncs, és ben comprensible 
que Crusafont i els seus col·laboradors paressin 
poca atenció a la tafonomia dels jaciments que 

van mostrejar, per bé que destacaren que havi-
en trobat exemplars parcials, com en el cas d’un 
rinoceròtid a Can Julià (Crusafont et al. 1955). 
Amb la represa de les intervencions paleonto-
lògiques als jaciments gelidencs fou possible 

Figura 7. Planimetria de l’excavació del nivell LV1 del jaciment de les Cases de la Valenciana. Les diferents quadrícules s’identi-
fiquen amb nombres i lletres. En gris s’indiquen els quadres no excavats. Cada fòssil localitzat es dibuixa a escala i s’identifica 
amb un número de camp. Observeu que la majoria de fòssils són petits, però que als quadres A11, C12 i C13 es reconeixen alguns 
elements de l’esquelet parcial de rinoceròtid. També noteu que les peces no presenten cap orientació preferent. La taca groga 
mostra sediments quaternaris que es situen de manera discordant sobre les del Miocè. Extret de Casanovas-Vilar et al. 2017.
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recuperar per primer cop informació tafonòmi-
ca detallada, sobretot pel jaciment de les Ca-
ses de la Valenciana. Aquest jaciment, situat a 
la unitat de Subirats, correspon segurament a 
riba d’un petit llac. Alguns nivells representari-
en zones de l’interior del llac, com els carbonats 
del nivell LV2, i d’altres correspondrien a sedi-
ments de ventalls al·luvials tant proximals com 
distals, com en el cas del ric nivell fossilífer LV1 
(Casanovas-Vilar et al. 2014, 2017; Jovells-Va-
qué et al. 2016). El nivell LV1 destaca pel seu to 
gris-blavós que indica que correspon a la zona 
distal d’un ventall al·luvial que devia desem-
bocar al sistema lacustre. La presència, força 
abundant, de restes de cocodrils al jaciment ens 
indica clarament aquest ambient.

Entre els elements recuperats al nivell LV1 des-
taquen un esquelet parcial del rinoceront Dro-
moceratherium mirallesi i un altre de la tortuga 
gegant Titanochelon cf. bolivari a LV1.L’absèn-
cia d’elements anatòmics repetits ens indica 
que en ambdós casos sols hi ha un únic indivi-
du. Les restes a més defineixen acumulacions 
d’elements associats a diversos quadres de l’ex-
cavació (vegeu Figura 7). Així als quadres E13 i 
E14 hi aparegueren diverses dents i fragments 
del crani del rinoceront. Del mateix exemplar es 
recuperaren parts articulades de l’estèrnum, un 
fèmur, vèrtebres i costelles als quadres C12 i 
C13 (Figures 6D-F) i un fragment d’húmer i part 
de l’escàpula als quadres A11 i B11 (Figura 6G). 
Pel que fa a les restes de Titanochelon cf. boli-
vari s’han descobert diversos elements de l’ex-
tremitat posterior al quadre C13, incloent-hi un 
fèmur, tíbia i falanges completes. Per bé que 
no es pot parlar d’esquelets semiarticulats, és 
evident que la bona preservació de les restes i 
l’associació a l’espai del jaciment d’elements 
anatòmicament propers indica que en el cas 
d’aquests dos exemplars el transport fins al lloc 
d’enterrament ha sigut ben escàs i que es trac-
taria d’animals que moriren a les immediacions 
del llac.

Per una altra banda, la resta de vertebrats recu-
perats estan representats per elements desar-
ticulats, generalment de mida petita i dispersos 
a l’atzar pel jaciment. En alguns casos estan 
ben preservats, com és el cas de les dents aï-
llades i elements de les extremitats del cèrvid 

Procervulus sp. (Figures 6H i 11E), però és molt 
comú que sols es tracti de fragments, sobretot 
en el cas de les incomptables peces de closca de 
tortuga recuperades a tot el jaciment. Aques-
tes restes haurien experimentat un transport 
considerable fins al jaciment, per tant no serien 
autòctones.

Finalment, també s’han recuperat alguns cò-
dols ossis, és a dir, restes que han patit una 
abrasió molt important després d’un transport 
perllongat, fet que n’ha arrodonit totes les ares-
tes i alterat del tot la morfologia. Són poc co-
muns, però ens indiquen una tercera categoria 
d’elements, que haurien experimentat un llarg 
transport fins a l’enterrament.

Tot i que bona part de les restes foren transpor-
tades per l’aigua aquesta no les orientà en una 
direcció preferent, fet que permet descartar que 
fossin transportades per un flux unidireccional 
(com un riu). L’orientació i cabussament dispars 
de les restes de macrovertebrats recuperades a 
LV1 és coherent amb el transport en una colada 
de fang fins a arribar a l’àrea d’acumulació.

Un cop enterrades, unes poques restes patiren 
alteracions, visibles a la superfície d’alguns os-
sos o en la corrosió que afecta l’esmalt27 d’al-
gunes dents (vegeu Figura 10H). Aquestes al-
teracions podrien ser degudes a la composició 
química (massa àcida o massa alcalina) del sedi-
ment on s’enterraren.

Finalment, el paper dels predadors i/o carronyai-
res en la gènesi de l’acumulació de LV1 no s’ha 
estudiat en detall, però l’absència de marques 
de mossegades a les restes de macrovertebrats 
permet descartar-los d’entrada en aquest cas. 
Pel que respecta als microvertebrats, fóra neces-
sari dur a terme estudis exhaustius utilitzant un 
microscopi electrònic, ja que les alteracions que 
certs rapinyaires produeixen als ossos i dents que 
han ingerit són sovint difícils de detectar.

27 L’esmalt dental és un dels teixits que formen les dents, 
definint-ne la part més externa. Es tracta de la substàn-
cia més dura i més mineralitzada del cos, de manera que 
és compost per minerals en un 96%. Això fa que les dents 
siguin molt resistents i per tant fossilitzin més fàcilment 
que els ossos.
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Classe AMPHIBIA

Amphibia indet. 2

Classe REPTILIA

Ordre Testudines

Família Geoemydidae
Ptychogaster (Ptychogaster) 
emydoides1

Família Testudinidae
Titanochelon cf. richardi 1

Testudo sp. 3

Ordre Squamata

Serpentes indet. 2

Família Pythonidae
cf. Python sp. 1

Família Lacertidae
Lacertidae indet. 2

Família Anguidae
Anguinae indet. 2

Ordre Crocodylia

Crocodylia indet. 2

Família Diplocynodontidae
Diplocynodon cf. ratelii 1,3

Classe MAMMALIA

Ordre Didelphimorphia

Família Herpetotheriidae
Amphiperatherium frequens1

Ordre Chiroptera

Chiroptera indet. 3

Ordre Eulipotyphla

Família Erinaceidae
Galerix cf. symeonidisi1–3

Família Dimylidae
Plesiodimylus sp.2–3

Família Heterosoricidae
Heterosorex neumayrianus1–3

Família Soricidae
Miosorex sp. 2

Paenelimnoecus sp. 2

cf. Florinia sp. 2

Ordre Lagomorpha

Família Ochotonidae
Lagopsis penai1–3

Ordre Rodentia

Família Sciuridae
Heteroxerus rubricati1–3

Atlantoxerus sp. 2

Família Gliridae
Glirudinus modestus1–2

Glirudinus undosus2

Microdyromys koenigswaldi1–2

Peridyromys murinus1–2

Pseudodryomys ibericus1–2

Simplomys simplicidens1–2

Bransatoglis sp. 2

Família Eomyidae
Ligerimys florancei1–2

Ligerimys ellipticus1–3

Família Cricetidae
Eumyarion weinfurteri2

Eumyarion sp. 1

Democricetodon hispanicus1–2

Megacricetodon primitivus1–3

Ordre Carnivora

Família Amphicyonidae
Amphicyon sp. 1,3

Família Mustelidae
Mustelidae indet. 3

Família Viverridae
Viverridae indet. 1

Família Hyaenidae
Hyaenidae indet. 1

Família Felidae
Felidae indet. (‘Felis vireti’) 3

Ordre Perissodactyla

Família Equidae
Anchitherium sp. 1

Família Rhinocerotidae
Dromoceratherium mirallesi1,3

Rhinocerotidae indet. 2

Ordre Artiodactyla

Família Suidae
Eurolistriodon sp. 3

Suidae indet. 1–2

Família Cainotheridae
Cainotherium sp. 1–2

Família Tragulidae
Dorcatherium sp. 1

Família Palaeomerycidae
Palaeomerycidae indet. 3

Família Cervidae
Procervulus sp. 1

Lagomeryx sp. 1

Cervidae indet. 2

Ordre Proboscidea

Família Gomphotheriidae
Gomphotherium sp. 3

Taula 1. Llista faunística dels vertebrats dels vertebrats dels jaciments de Gelida basada en els resultats de les darreres 
campanyes d’excavació i en una revisió preliminar de la fauna descrita per Crusafont et al. (1955). No s’hi inclou el jaciment 
de Vallbardina, que sols lliurà restes de gastròpodes continentals i alguns fragments de plaques de testudínids indetermi-
nats. Els superíndex al costat de cada taxó indiquen els jaciments on és present: Les Cases de la Valenciana (1), Can Martí 
Vell (2) i Can Julià (3).
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RESULTATS: FAUNA RECUPERADA

La fauna recuperada durant les campanyes de 
prospecció de la dècada de 1950, ascendeix sols a 
unes desenes d’exemplars, la majoria provinents 
de Can Julià, que no ha tornat a ser excavat (Crusa-
font et al. 1955). Durant les prospeccions de finals 
dels 1970 empreses per L. Cabrera i J. Agustí es 
recuperaren escasses restes de rosegadors de Can 
Julià (d’un nivell anomenat Can Julià 6; Agustí i Ca-
brera 1980; Agustí 1981), així com una col·lecció 
de més d’un centenar d’exemplars de rosegadors 
provinents de dos nivells de Can Martí Vell (Agustí 
i Cabrera 1980; Agustí 1983). Les diferents cam-
panyes dutes a terme al jaciment de les Cases 
de la Valenciana entre els anys 2012 i 2015 han 
permès recuperar més de 400 restes de macrover-
tebrats i una quantitat comparable de dents de 
micromamífers, a més de diversa herpetofauna28 i 
mol·luscs (Casanovas-Vilar et al. 2017). Per la seva 
banda,la intervenció d’urgència als afloraments 
de Can Martí Vell el 2015 lliurà prop de 500 restes 
dentals identificables de micromamífers (Llenas 
Avellaneda et al. 2016). Així doncs, després de les 
darreres campanyes la mostra disponible d’aques-
tes localitats s’ha multiplicat de manera exponen-
cial, fins al punt que juntament amb els Casots 
representen els jaciments més rics del Miocè in-
ferior de Catalunya. El triatge de les mostres mi-
cropaleontològiques va concloure l’any 2017, però 
encara resta per preparar per al seu estudi part de 
les col·leccions. Pel que fa a les restes de macro-
vertebrats recuperades al jaciment de les Cases de 
la Valenciana, se n’ha preparat aproximadament 
una quarta part, prioritzant les restes més ben 
conservades de rinoceront, tortuga gegant i cèr-
vid. Bona part del material preparat es troba en 
fase d’estudi. A la taula 1 s’indiquen els tàxons29 
identificats a cada jaciment.

Amfibis i rèptils

Els jaciments gelidencs, i en particular les Cases 
de la Valenciana, han proporcionat una abundant 
herpetofauna. D’amfibis sols se n’han recuperat 

28 La diversitat d’amfibis i rèptils d’un jaciment s’anome-
na herpetofauna.

29 En biologia un tàxon és un grup d’organismes emparen-
tats (pot ser una espècie, un gènere, una família, ordre, 
etc.)

alguns fragments d’ossos i vèrtebres a Can Julià. 
Són tan fragmentaris que ni tan sols es poden 
atribuir a un grup concret, però és molt probable 
que corresponguin a l’ordre dels anurs, que inclou 
les actuals granotes i gripaus.

La diversitat de rèptils inclou llangardaixos, serps, 
tortugues i cocodrils (Luján et al. 2017). Els llan-
gardaixos estan representats per dues famílies, 
els ànguids i els lacèrtids. Els ànguids són un grup 
de llangardaixos sense potes que acostumen a 
viure al subsòl o bé amagats entre la fullaraca. In-
clouen l’actual vidriol o serp de vidre (Anguis fragi-
lis), molt comú a Catalunya. Els lacèrtids inclouen 
els llangardaixos, sargantanes i dragons comuns. 
S’han recuperat diversos osteoderms30 complets i 
també fragments de vèrtebres d’aquests rèptils al 
jaciment de Can Martí Vell. Els ofidis (serps) es-
tan representats per vèrtebres a Can Martí Vell i 
les Cases de la Valenciana, però en la majoria dels 
casos són massa fragmentàries per poder-les atri-
buir a un gènere concret. No obstant això, una vèr-
tebra de les Cases de la Valenciana s’ha atribuït de 
manera temptativa al gènere Python, que inclou 
les actuals pitons de les regions tropicals d’Àfrica, 
el sud-est asiàtic i Austràlia. Es tracta de grans 
serps (algunes espècies sobrepassen els 5 metres 
de llarg) constrictores, és a dir, que no tenen verí i 
maten les seves presses enroscant-se entorn del 
seu cos i ofegant-les. Les restes més antigues del 
gènere Python daten del Miocè inferior de França i 
Alemanya, per tant, en cas de confirmar-se aques-
ta la identificació, el registre de les Cases de la Va-
lenciana també figuraria entre els més antics.

Els cocodrils són grans depredadors que avui ha-
biten als rius, llacs i estuaris de les zones tropi-
cals a subtropicals d’Àfrica, Àsia i Amèrica. No 
obstant, durant els episodis més càlids del Miocè 
tenien una àrea de distribució força més àmplia, 
arribant a trobar-ne restes a latituds tan altes 
com Alemanya. Als jaciments de Gelida, correspo-
nents a ambients lacustres, s’han recuperat més 
de 30 restes de cocodrils que inclouen dents aïlla-
des i osteoderms. Les dents generalment mesu-

30 Els osteoderms són plaques d’os que es formen a la pell 
o les escates. Han evolucionat de manera independent en 
diversos grups d’animals com per exemple als cocodrils, 
dinosaures o fins i tot en alguns mamífers com els arma-
dillos. Actuen com una cuirassa protectora i acostumen a 
ser més gruixuts al dors de l’animal.
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ren menys d’un centímetre de llarg i són còniques, 
amb crestes moderades a la superfície i l’arrel ab-
sorbida. Per la seva banda, els osteoderms són 
subquadrats, força gruixuts i amb una ornamen-
tació regular a base d’alvèols. Els osteoderms del 
dors presenten una quilla elevada al centre, men-
tre que els ventrals són plans i són generalment 
més amples que llargs (Figura 8E). Totes aques-
tes característiques permeten atribuir el material 
a Diplocynodon, un gènere d’al·ligàtorids endèmic 
d’Europa, i més concretament a Diplocynodon ra-
telii, l’única espècie reconeguda al Miocè inferior 
de la península Ibèrica (Díaz Aráez et al. 2017). Els 
al·ligatòrids són l’ordre de cocodrils que inclou la 
família dels actuals caimans, d’Amèrica central i 
del sud, i la dels al·ligàtors, que sols inclouen l’al-
ligàtor del Mississipí i el xinès. Són cocodrils ge-
neralment de mida petita i amb un musell curt i 
ample. S’alimenten de peixos i petits vertebrats. 
Diplocynodon ratelii va aparèixer abans de la di-
vergència entre caimans i al·ligàtors i no pertany 
a cap de les dues famílies actuals. Mesurava poc 
més d’un metre de llarg i teniu un musell estret 
i llarg, més semblant al dels veritables cocodrils 
que no pas al dels caimans. Al jaciment dels Ca-
sots s’han recuperat cranis complets d’aquesta 
espècie en excel·lent estat de conservació (Díaz 
Aráez et al. 2017).

Les tortugues són el grup de rèptils més ben re-
presentat. S’han descobert desenes de restes 
que corresponen a tres espècies diferents. Entre 
aquestes destaca una tortuga terrestre gegant, 
Titanochelon cf. bolivari, amb una closca que po-
dia arribar a fer 1,30 m. S’han recuperat diverses 
restes postcranials d’aquesta gran tortuga a les 
Cases de la Valenciana, incloent-hi un fèmur, una 
tíbia i diversos ossos del turmell i el peu (Figura 
8A-D). També hi ha fragments de closca que en-
cara no han estat preparats. Tots els elements 
postcranials pertanyen a un únic individu que, 
com en el cas del rinoceròtid recuperat al mateix 
jaciment, deuria morir prop del lloc d’acumulació. 
El registre de tortugues del Miocè ibèric consisteix 
sobretot en closques i fragments de closca, són 
molt rares les restes de l’esquelet, que general-
ment es desarticulen i separen de la closca poc 
després de la mort de l’animal. Encara que cal fi-
nalitzar l’estudi de les restes per confirmar la de-
terminació de l’espècie, Titanochelon bolivari fins 
ara sols s’ha registrat a les conques de l’interior 

de la península (Luján et al. 2014). També s’ha re-
cuperat una placa costal31 d’una tortuga de terra 
més petita, pertanyent al gènere Testudo, que in-
clou l’actual tortuga mediterrània. Finalment, les 
restes més abundants són plaques i fragments de 
plaques pertanyents al gènere Ptychogaster, una 
tortuga d’aigua dolça amb la closca lleugerament 
bombada (Figura 8F-G). El plastró, és a dir la part 
plana de la closca que protegeix la panxa de la tor-
tuga, és molt característic. A la part posterior pre-
senta una articulació que, com si es tractés d’una 
frontissa, permet tancar parcialment la closca i 
amagar la cua i les potes del darrere. La morfolo-
gia de la part anterior del plastró permet atribuir 
de manera temptativa el material a Ptychogaster 
cf. emyoides, una espècie típica de l’Oligocè termi-
nal i el Miocè inferior de França.

31 Filera de plaques que defineixen la part lateral de la 
closca, a l’alçada on l’animal tindria les costelles.

Figura 8. Rèptils del jaciment de les Cases de la Valenciana 
1. A-D) La tortuga gegant Titanochelon cf. bolivari, fèmur en 
vistes dorsal (A), ventral (B), anterior (C) i posterior (D). E) El 
petit cocodril Diplocynodon cf. ratelii, osteoderm dorsal.F-G) 
La tortuga d’aigua dolça Ptychogaster (Ptychogaster) emy-
doides. Fragment de plastró en vista visceral (des de dins de 
la closca; F) i ventral (G). Fotografies: À. Luján.la majoria de 
fòssils són petits, però que als quadres A11, C12 i C13 es reco-
neixen alguns elements de l’esquelet parcial de rinoceròtid. 
També noteu que les peces no presenten cap orientació pre-
ferent. La taca groga mostra sediments quaternaris que es 
situen de manera discordant sobre les del Miocè. Extret de 
Casanovas-Vilar et al. 2017.
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Petits mamífers: marsupials, insectívors, rose-
gadors i lagomorfs

Molts mamífers són de mida petita, però amb el 
terme ‘petits mamífers’ ens referim als represen-
tants de diversos ordres, com els rosegadors o 
els quiròpters, que de mitjana pesen menys d’un 
kilogram. Es tracta dels mamífers més diversos 
i abundants en tots els ecosistemes i tenen un 
paper crucial com a consumidors primaris, pol·li-
nitzadors...o bé com a font d’aliment principal per 
altres espècies. A més, les espècies de petits ma-
mífers són en general de curta durada (a escala 
geològica, és clar), fet que els fa molt útils per als 
paleontòlegs per tal d’establir l’edat relativa dels 
jaciments (López-Martínez 1992). De fet, s’han 
establert diferents escales biostratigràfiques en 
base a les faunes de micromamífers (normalment 
rosegadors) de diferents regions europees (vegeu 
més endavant). La majoria de micromamífers 
sols es coneixen a partir de dents aïllades, que 
sortosament permeten identificar amb fiabilitat 
les espècies, ja que es tracta dels elements més 
diagnòstics. A més, les dents també ens propor-
cionen informació sobre la seva dieta.

La fauna de petits mamífers dels diferents ja-
ciments de Gelida és molt similar i ben conegu-
da, sobretot en el cas dels rosegadors que s’han 
descrit en detall a diverses publicacions (Agustí 
1981, 1983; Jovells-Vaqué et al. 2018). No obs-
tant, als jaciments també hi trobem lagomorfs, 
insectívors, quiròpters i marsupials. Avui en dia 
tendim a associar els marsupials als cangurs i 
coales d’Austràlia, deixant de banda els opòs-
sums (didèlfids), un grup de marsupials exclusiu 
del continent americà. Es tracta d’animals amb 
un aspecte que recorda a les musaranyes però 
que com els cangurs tenen una bossa on portar 
les cries mentre encara són massa petites. Són 
arborícoles i tenen una cua prènsil, que fan ser-
vir com a cinquena extremitat per agafar-se a les 
branques. Durant bona part de l’edat dels ma-
mífers també hi havia opòssums a Euràsia, però 
durant el Miocè estaven en franca decadència. 
Als jaciments de Gelida s’han recuperat algunes 
dents de l’opòssum Amphiperatherium frequens 
(que en contra del que indica el nom de l’espècie 
és en general poc abundant). Representa un dels 
darrers registres de marsupials europeus, ja que 
aquest grup no arribarà al Miocè mitjà. Com al-

tres opòssums, Amphiperatherium s’alimentaria 
d’insectes, altres invertebrats i petits vertebrats 
(Figura 9). Es desconeixen més detalls de la seva 
biologia, tot i que sembla que preferia els climes 
càlids i humits. Pel que fa als quiròpters, es tracta 
del grup de mamífers voladors definit pels rat-pe-
nats. L’esquelet d’aquests petits animals és tan 
fràgil que per norma general no es conserva bé al 
registre fòssil, excepte a ambients molt concrets, 
com dipòsits de coves o de fons de llac. Durant 
la intervenció d’urgència al jaciment de Can Mar-
tí Vell es recuperaren escasses restes dentals de 
quiròpters que encara no han estat estudiades.

Els insectívors són un ordre de mamífers que en-
tre d’altres inclou els eriçons, les musaranyes i els 
talps. Compten amb una diversitat més que nota-
ble als jaciments gelidencs. La família dels eriçons 
està representada per Galerix symeonidisi, que és 
força comú. Aquest animal no està estretament 
emparentat amb l’eriçó actual, sinó amb els ano-
menats gimnurs que habiten als boscos tropicals 
del sud-est asiàtic. Tenen una cua llarga i el cos 
cobert d’un pèl aspre i eriçat enlloc d’espines pun-
xegudes. Són nocturns (per això també se’ls ano-

Figura 9. Reconstrucció de l’opòssum fòssil Amphiperat-
herium frequens. Els jaciments de Gelida presenten un dels 
darrers registres d’aquest petit marsupial didèlfid, que no 
arribà fins al Miocè mitjà. Dibuix: Ó. Sanisidro.
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Figura central. Reconstrucció del paisatge dels jaciments de Gelida a finals del Miocè inferior, fa uns 16,5-16 Ma. Aquests 
jaciments corresponien a petites zones lacustres o entollades entorn a les quals creixeria una vegetació exuberant de ti-
pus subtropical. Lluny d’aquestes àrees humides l’ambient seria força més àrid. Al centre de la il·lustració dos gossos-ós 
del gènere Amphicyon, els carnívors més grans d’aquella època, sorprenen a un exemplar del rinoceront sense banyes 
Dromoceratherium mirallesi. En primer terme el cérvol primitiu Procervulus fuig de l’escena. A la riba del llac, entre la 
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boira, podem distingir el suid Listriodon (a l’esquerra) i el tragúlid Dorcatherium (a la dreta). Al fons de la imatge dos 
mastodonts del gènere Gomphotherium, dotats d’un cap llarg amb quatre ullals, passen prop d’un grup de tortugues 
gegants del gènere Titanochelon. La vegetació representada es basa en les restes recuperades en d’altres jaciments del 
Miocè inferior i mitjà de la conca del Vallès-Penedès, ja que no s’han recuperat restes de plantes als jaciments de Gelida. 
Dibuix: Ó. Sanisidro.
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mena ‘rates lunars’) i omnívors. Galerix era un gè-
nere àmpliament distribuït per Europa entre fa 19 
i 12 Ma. La seva dentició indica que segurament 
tenia una dieta més carnívora que altres gène-
res relacionats, com el seu successor, Parasorex. 
Aparentment eren animals adaptables i podien 
sobreviure en tot tipus d’ambients, incloent-hi les 
zones més àrides que caracteritzaven l’interior de 
la península Ibèrica durant el Miocè inferior i mitjà 
(Furió et al. 2017).

Al jaciment de Can Martí Vell hi trobem diversos 
gèneres de sorícids (Miosorex, Paenelimnoecus 
i segurament també Florinia), la família d’insec-
tívors que comprèn les actuals musaranyes. Les 
musaranyes són petits insectívors que inclouen 
alguns dels mamífers més menuts que es co-
neixen. Per exemple, Paenelimnoecus era de di-
mensions similars a l’actual musaranya etrusca 
(Suncus etruscus) que fa menys de 10 centíme-
tres de llarg i pesa tan sols 2 grams. El material 
de musaranyes recuperat és molt escàs, però la 
presència de fins a tres gèneres diferents indica 
un clima càlid i humit (Furió et al. 2017), on hi 
proliferarien els invertebrats que els serveixen 
d’aliment. La resta d’espècies d’insectívors per-
tanyen a grups extingits. Per una banda tenim 
Heterosorex neumayrianus, que pertany a un grup 
emparentat amb les musaranyes però és de mida 
notablement més gran. Aquest animal tenia un 
aparell masticatori més primitiu que les musara-
nyes. Les dents estaven reforçades amb una gran 
quantitat de ferro que, incorporada a l’esmalt, es 
manifesta en un color vermell fosc intens que en-
cara s’observa a algunes peces ben conservades. 
Tot i que no hi ha estudis definitius, aquest tret 
podria indicar una dieta basada en una gran varie-
tat d’aliments amb predomini d’invertebrats amb 
un esquelet extern fort, tals com alguns insectes 
i cargols. L’altre insectívor sense representants 
actuals és Plesiodimylus, que pertany a la famí-
lia dels dimílids. Els dimílids són un grup amb una 
dentició ben particular: han perdut les darreres 
molars (per tant, sols en tenen dues) i tenen un 
esmalt extremadament gruixut. A més, en alguns 
dimílids les dents són aberrants i enormes, de 
manera que sobresurten pels marges de la man-
díbula. Es creu que aquesta dentició tan estranya 
evolucionà per alimentar-se de mol·luscs que, 
com els cargols i petxines, estan protegits per una 
closca dura. De fet, alguns mamífers actuals que 

s’alimenten de mol·luscs, crancs i d’altres inverte-
brats amb closques dures tenen denticions simi-
lars. Plesiodimylus és però el menys ‘extrem’ dels 
dimílids, amb una dentició que, exceptuant la pèr-
dua de les darreres molars i l’esmalt més gruixut, 
no difereix tant de la d’un insectívor normal. Pot-
ser per això és el dimílid més àmpliament distri-
buït, ja que era més versàtil, capaç d’alimentar-se 
d’altres preses a part de mol·luscs. Considerant la 
seva dieta peculiar, es considera que els dimílids 
preferien els ambients humits.

Els rosegadors són el grup més abundant i divers. 
Els esciúrids, la família dels esquirols, sols està 
representada per dos gèneres, Heteroxerus (Figu-
ra 10I) i Atlantoxerus, esquirols terrestres empa-
rentats amb les espècies que habiten les zones 
àrides de l’Àfrica, que són molt poc abundants. 
La família dels glírids, els lirons, és la més diver-
sa, per bé que no la més abundant. Els lirons són 
una antiga família de rosegadors que fou espe-
cialment important durant l’Oligocè i a principis 
del Miocè, però que actualment sols compta amb 
unes poques espècies (Hartenberger 1994). Les 
espècies actuals són omnívores i viuen sobretot 
a zones forestals. Els lirons que viuen a boscos 
temperats poden hibernar, sovint períodes llargs 
de fins a sis mesos fins que millora el clima. Les 
premolars i molars dels lirons són molt carac-
terístiques, tenen la corona baixa i consten de 
crestes paral·leles que varien en nombre i morfo-
logia segons l’espècie (vegeu Figura 10A-D). Per 
norma general, els lirons arborícoles, que s’ali-
menten preferentment de fruits i insectes pre-
senten més crestes a les molars i aquestes són 
més primes que a les espècies terrestres, que 
consumeixen aliments més abrasius, com  per 
exemple llavors. A principis del Miocè els glírids 
dominaven les faunes de rosegadors d’Europa, 
però després de l’aparició dels cricètids moderns 
(vegeu més avall), van anar perdent pes (Daams 
1999). Als jaciments de Gelida hi trobem es-
pècies presumptament arborícoles (Glirudinus 
modestus, Glirudinus undosus, Microdyromys 
koenigswaldi, Bransatoglis sp.) amb d’altres que 
segurament eren terrestres (Peridyromys muri-
nus, Pseudodryomys ibericus, Simplomys simpli-
cidens). D’aquestes destaca Simplomys simplici-
dens (Figura 10D), que com el seu nom indica té 
una morfologia dental simplificada i a més unes 
dents de corona força alta. Això evidencia que la 
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Figura 10. Els rosegadors de les Cases de la Valenciana 1. Glírids (lirons): A) Glirudinus modestus, segona molar inferior; 
B)Microdyromys koenigswaldi, primera molar superior; C) Pseudodryomys ibericus, primera molar inferior; D) Simplomys 
simplicidens, segona molar superior. Eòmids: E) Ligerimys florancei, primera o segona molar inferior; Ligerimys ellipticus, 
primera o segona molar inferior. Observeu la morfologia més simple i mida més petita de L. ellipticus comparada amb L. 
florancei. Cricètids (hàmsters i similars): G) Democricetodon hispanicus, primera molar superior (IPS88883); H) Eumyarion 
sp., primera molar superior; H, K) Megacricetodon primitivus, primera molar superior (J) i inferior (K). Observeu que l’esmalt 
de Eumyarion sp. (H) mostra corrosió superficial, fet que podria indicar que aquest exemplar fou devorat per un depredador. 
Esciúrids (esquirols): I) Heteroxerus rubricati, premolar de llet. Les fotografies foren preses amb un microscopi electrònic de 
rastreig a baixes pressions. Modificat a partir de Jovells-Vaqué et al. 2018.

seva dieta era segurament més abrasiva que la 
d’altres lirons contemporanis. Tot i la diversitat 
d’espècies de lirons, aquestes són poc abun-
dants, sobretot les arborícoles, fet que podria in-
dicar la presència d’un medi més aviat àrid i amb 
pocs arbres entorn de l’àrea del jaciment.

Els eòmids són una família totalment extingida 
de rosegadors remotament emparentada amb 
les rates cangur (dipòdids) i els geòmids, una 
família de rosegadors excavadors d’Amèrica del 
Nord. S’originaren a finals de l’Eocè a Amèrica del 
Nord i després apareixen a Euràsia. Inclouen for-
mes molt diverses, terrestres i arborícoles, i fins i 
tot una espècie planejadora dotada d’una mem-
brana de pell com un esquirol volador. Foren im-
portants durant el Miocè inferior, quan eren molt 
abundants i se’ls utilitza sovint en biostratigrafia 

(Engesser 1999). Als jaciments de Gelida trobem 
dues espècies del gènere Ligerimys: Ligerimys 
ellipticus i Ligerimys florancei. Les dues són de 
mida petita i les molars costen de crestes altes 
que tanquen totalment valls fondes. A L. Ellipti-
cus el patró de les molars és més simple que a L. 
Florancei (Figura 10E), de manera que les crestes 
formen dues el·lipses tancades (com si es tractes 
d’un símbol ‘∞’; Figura 10E). Els eòmids, que són 
molt abundants a Gelida, s’acostumen a associar 
a ambients forestals, però és possible que tole-
ressin diversostipus d’hàbitats (Engesser 1999).

Una de les famílies de rosegadors més importants 
és la dels cricètids, un dels grups més diversos que 
a l’actualitat inclou els talpons i els hàmsters, en-
tre d’altres. Aquest grup es caracteritza per tenir 
tan sols tres molars superiors i inferiors, essent 
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les primeres molt allargades i les darreres molt re-
duïdes. La morfologia pot ser molt variable, però 
el patró bàsic consta de diversos tubercles princi-
pals units per crestes més baixes. A més hi poden 
haver diverses crestes transverses32. Apareguts 
a finals de l’Eocè, inclouen diversos grups avui 
extingits. Als jaciments de Gelida hi trobem tres 
espècies diferents, que poden ser molt comunes. 
Eumyarion weinfurteri és la més rara (Figura 10H). 
Pertany a un grup de cricètids de l’Oligocè, que 
durant el Miocè va anar desapareixent a poc a poc 
(Kälin 1999) i que es caracteritza per una morfolo-
gia dental complicada, amb moltes crestes trans-
verses. Les altres dues espècies corresponen als 
cricètids ‘moderns’, un grup que s’originà a l’Àsia 
durant l’Oligocè i que va radiar durant el Miocè a 
Euràsia i Amèrica del Nord. Democricetodon és el 
primer d’aquests cricètids ‘moderns’ que es dis-
persà per Europa, i les formes més antigues es 
registren entorn als 17 Ma (Van der Meulen et al. 
2012). A Gelida està representat per Democrice-
todon hispanicus, la primera espècie del gènere 
que apareix a la península (Figura 10G). L’acom-
panya Megacricetodon primitivus (Figura 10J-K), 
un cricètid ‘modern’ de mida lleugerament més 
petita, que apareix per primer cop fa uns 16,5 Ma 
(Van der Meulen et al. 2012). Els gèneres Mega-
cricetodon i Democricetodon es diversificaren en 
nombroses espècies durant el Miocè mitjà que 
caracteritzen intervals molt breus de temps a 
determinades regions, fet que els fa molt valuo-
sos des del punt de vista biostratigràfic (Agustí 
et al. 2001; Van der Meulen et al. 2012; Casano-
vas-Vilar et al. 2016b,c). Totes dues espècies eren 
omnívores i segurament oportunistes, tolerant 
diversos tipus d’ambients. Democricetodon està 
emparentat amb els actuals hàmsters (cricetins) i 
ratolins del Nou Món (sigmodontins), mentre que 
Megacricetodon es relaciona amb els ancestres de 
les actuals rates i ratolins del Vell Món (múrids) 
(Flynn 1985).

El darrer ordre de micromamífers que tractarem 
és el dels lagomorfs. Aquest grup inclou les actu-
als llebres i conills a més de les piques. Les piques 
pertanyen a la família dels ocotònids i el seu as-
pecte recorda més al d’un hàmster que no pas al 

32 Les crestes transverses són les que es dirigeixen des de 
la cara labial a la lingual de la dent i no connecten amb cap 
tubercle principal.

d’un conill. Actualment estan representades sols 
pel gènere Ochotona, restringit a estepes i regions 
muntanyoses de l’hemisferi nord, però durant el 
Miocè inferior eren els únics lagomorfs presents a 
Europa i eren molt comunes (per bé que no gaire 
diverses; vegeu López Martínez 2001). A Gelida 
l’espècie present és Lagopsis penai, un dels fòs-
sils més comuns als jaciments del Miocè inferior 
de Catalunya (Jovells-Vaqué et al. 2018). Les pre-
molars i molars de Lagopsis són molt semblants 
a les de les actuals piques i tenen la corona molt 
alta, adaptada a la seva dieta a base d’herbes i al-
tres plantes abrasives. Lagopsis es considera pro-
pi de climes més aviat àrids i càlids (López Mar-
tínez 2001).

Mamífers carnívors

Les restes de mamífers carnívors recuperades als 
jaciments de Gelida són extremadament frag-
mentàries, i en la majoria dels casos amb prou 
feines es poden atribuir a nivell de família (Robles 
2014). Entre els grups representats tenim carní-
vors de mida petita o mitjana, tals com els vivèr-
rids (genetes i mangostes), els mustèlids (fures, 
toixons i llúdrigues) i els fèlids (felins). Els hiènids, 
avui representats per les hienes, a principis del 
Miocè comprenien una sèrie de formes de mida 
petita i aspecte semblant al d’una geneta, com 
Protictitherium. De tots aquests petits carnívors 
sols se n’han recuperat escasses dents aïllades, 
sobretot a Can Julià. Pel que fa als felins, cal des-
tacar que Crusafont et al. (1955) van descriure un 
fragment distal d’húmer de Can Julià de la mida 
del d’un gat domèstic. En base a aquest materi-
al i a un fragment d’ulna33 del jaciment del Molí 
de Can Calopa (Rubí), aquests autors proposaren 
que pertanyia a una nova espècie del gènere Felis, 
que inclou als actuals gats domèstics i salvatges. 
Fins i tot suggeriren que una dent carnissera34  
procedent del jaciment francès de La Romieu (i 
d’edat similar), podria pertànyer a aquesta espè-
cie. Considerant l’escàs material fòssil amb el qual 
comptaven, Crusafont et al. (1955) no s’atreviren 

33 L’ulna és l’os del braç que als humans s’anomena cúbit.

34 Les dents carnisseres són la quarta premolar superior i 
la primera molar inferior a l’ordre dels carnívors, que són 
molt esmolades i estan modificades per tallar carn com si 
fossin tisores.
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a definir formalment una nova espècie, però pro-
posaren el nom ‘Felis vireti’, dedicat a l’eminent 
paleontòleg francès Jean Viret. Per explicar-ho de 
manera senzilla, ‘reservaren’ el nom ‘Felis vireti’ a 
l’espera que l’estudi del material de La Romieu els 
permetés concloure que evidentment es tractava 
d’una nova espècie. El temps però no els donà la 
raó, ja que l’exemplar francès resultà ser un vivèr-
rid (Robles 2014). No obstant això, els exemplars 
del Vallès-Penedès corresponen indubtablement 
a un petit felí, encara que siguin massa escassos 
per aventurar-se a assignar-los a un gènere con-
cret. Podem descartar però que corresponguin al 
gènere Felis, que no apareix fins molt més tard. 
Potser es podrien atribuir a Styriofelis, un felí de 
constitució lleugera present a altres jaciments 
del Miocè inferior de la conca (Robles 2014). Tots 
aquests carnívors menuts s’alimentarien de pe-
tits vertebrats, com rosegadors i ocells, per bé que 
també podrien incloure insectes a la dieta.

El carnívor més gran present als jaciments geli-
dencs és Amphicyon, que pertany a la família ex-
tingida dels amficiònids, popularment coneguts 
com a “gossos-ós”. Aquesta família va aparèixer 
a l’Eocè (fa uns 44 Ma) a Amèrica del Nord i ràpi-
dament es va estendre per Euràsia, on foren els 
depredadors dominats durant l’Oligocè i principis 
del Miocè. Acabarien desapareixent d’Europa du-
rant el Miocè superior, encara que van sobreviure 
fins Plistocè a Pakistan, extingint-se fa tan sols 
1,8 Ma. Els amficiònids estan més estretament 
emparentats amb els gossos (cànids) que amb 
els óssos (úrsids), però com el seu nom popular 
indica tenen un aspecte intermedi. Aquests ani-
mals tenien un crani robust i allargat, les potes 
fortes i més aviat curtes i la cua llarga (vegeu Fi-
gura central). Encara que no eren massa ràpids, 
si que serien àgils i, com els lleons, mirarien de 
sorprendre les seves preses per immobilitzar-les 
ràpidament amb les seves robustes extremitats 
anteriors (Agustí i Antón 2002). Les dents dels 
amficiònids miocens indiquen que hi havia formes 
clarament caçadores, d’altres que serien més aviat 
carronyaires i fins hi tot un grup de petits omní-
vors. Les seves dimensions també variaven des de 
menys de 10 kg de pes a gèneres com Ictiocyion o 
Pseudarctos fins als més de 300 kg d’Amphicyon 
giganteus, un colós de la mida d’un ós bru, però 
molt més esvelt (Agustí i Antón 2002). Les restes 
d’Amphicyon recuperades inclouen diverses dents 

superiors, un fragment d’una canina inferior, un 
metatarsià i una falange. Tot el material prové de 
les excavacions històriques a les Cases de la Va-
lenciana i s’atribueix a un únic individu (Crusafont 
et al. 1955). Inicialment aquestes restes s’atribuï-
ren a Amphicyon cf.35 helbingi (espècie avui inclosa 
dins del gènere Cynelos), però actualment s’atri-
bueixen a Amphicyon sp.36 pel fet que no són di-
agnòstiques a nivell d’espècie (Robles 2014). Les 
peces dentals indiquen que es tracta d’un amficiò-
nid de mida petita a mitjana, d’entorn a uns 60-70 
kg de pes, i que hauria estat caçador i carronyaire.

Artiodàctils: suids, remugants i cainotèrids

A l’actualitat, els artiodàctils són l’ordre més di-
vers de mamífers herbívors i van consolidar aquest 
domini durant el Miocè. Com a d’altres grups de 
mamífers herbívors, les seves potes acaben en 
peülles, però sempre en tenen un nombre parell 
(2 o 4). Els artiodàctils inclouen la majoria del bes-
tiar domèstic, així com els cérvols, antílops, bous, 
girafes, camells, porcs i hipopòtams. Els cetacis 
(balenes i dofins) són de fet un grup d’artiodàctils 
altament modificat per a una vida aquàtica i una 
alimentació a base de peixos o plàncton.

Als jaciments de Gelida hi trobem diverses es-
pècies d’artiodàctils amb dietes i modes de vida 

35 L’abreviatura ‘cf.’ equival al llatí ‘confer’, que significa 
comparar. En biologia s’utilitza per indicar que la identi-
ficació d’una espècie no és segura, generalment perquè 
l’exemplar que s’intenta identificar presenta dificultats, 
com per exemple una mala preservació que impedeix dis-
tingir els trets característics d’una espècie concreta. En 
aquest cas, el material de les Cases de la Valenciana és 
massa escàs per poder atribuir-lo amb seguretat a l’espè-
cie Amphicyon helbingi. ‘cf.’ també es pot utilitzar davant 
del nom de gènere, indicant llavors que fins i tot l’atribu-
ció a aquell gènere és problemàtica (com és per exemple 
el cas de l’ofidi cf. Python sp. a les Cases de la Valenciana).

36 L’abreviatura ‘sp.’ equival al llatí ‘species’ i s’utilitza en 
biologia per indicar que es coneix el nom del gènere però no 
el de l’espècie. Això és sovint atribuïble a què el material re-
cuperat no permet diagnosticar de quina espècie es tracta, 
bé perquè és massa escàs o perquè manquen els elements 
anatòmics que permeten distingir les diferents espècies 
del gènere. De manera anàloga, per categories taxonòmi-
ques superiors (família, ordre...) s’utilitza ‘indet.’ (del llatí 
‘indeterminans’) quan el material no es pot atribuir a una 
categoria inferior. Per exemple, en el cas del felí de Can Ju-
lià, el material no es pot identificar a nivell de gènere o es-
pècie, per tant cal referir-s’hi com a ‘Felidae indet.’
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ben diversos. Entre aquestes hi ha el cenoteri, 
Cainotherium miocaenicum, un petit artiodàctil 
de la mida d’un conill molt comú als jaciments del 
Miocè inferior d’arreu d’Europa (Figura 11D). La 
dentició d’aquest animal és similar a la d’un petit 
cérvol, i segurament s’alimentava de tot tipus de 
vegetació baixa. Les potes del darrere eren força 
més llargues que les del davant i com aquestes 
acabaven en quatre dits rematats per peülles. No 
obstant els dos dits laterals eren menuts, i com 
passa amb els porcs, no arribaven a tocar a terra. 
El crani era força peculiar, ja que les bul·les timpà-
niques eren molt desenvolupades. Les bul·les són 
una mena de càpsules d’os en forma de bola que 
tenen molts mamífers a la base del crani i que ser-
veixen de protecció per als petits ossets de l’oïda 
mitjana (martell, enclusa i estrep) i l’oïda interna. 
Els mamífers que viuen en climes àrids, com els 
rosegadors del desert, tenen bul·les inflades que 
denoten un sentit de l’oïda afinat, ja que l’aire sec 
del seu hàbitat no transmet gaire bé els sons. Per 
bé que els cenoteris no vivien a ambients desèr-
tics segurament preferien els hàbitats àrids, com 
les sabanes o praderies, on aquests animals pe-

tits i àgils es devien desplaçar ràpidament. Foren 
un grup molt longeu, ja que aparegueren a finals 
de l’Eocè i es mantingueren sense massa canvis 
fins a la seva extinció, fa uns 15 Ma.

Els jaciments de Gelida també han lliurat restes, 
sobretot dentals, d’un suid de talla petita. Els 
suids són el grup d’artiodàctils que inclou els actu-
als porcs i senglars, típicament habitants d’ambi-
ents forestals amb una dieta més aviat omnívora. 
L’espècie present a Gelida segurament pertany al 
gènere Eurolistriodon, d’aparença i mida similar a 
l’actual senglar (vegeu Figura central). Altres ar-
tiodàctils d’aspecte familiar inclouen alguns dels 
primers cérvols, Lagomeryx i Procervulus. Els cér-
vols formen part dels remugants, un grup que es 
distingeix per la seva dentició amb crestes en for-
ma de mitja lluna als queixals (selenodonta) i per 
presentar un estómac especialitzat amb diverses 
cavitats que els permet extreure nutrients dels 
vegetals fermentant-los abans de la digestió. Els 
remugants inclouen els cèrvids (cérvols), bòvids 
(antílops, cabres, etc.) i grups afins (girafes, cér-
vols d’aigua, etc.). Els primers cèrvids, com Procer-

Figura 11. Artiodàctils dels jaciments de Gelida. A-C) Restes de paleomerícid de Can Julià. Fragment de mandíbula esquerra 
amb la quarta premolar i la primera molar (A); fragment de mandíbula dreta del mateix individu amb la tercera i quarta 
premolars (B); fragment de maxil·lar amb la tercera i quarta premolars (C).D) El cainotèrid Cainotherium miocaenicum. Frag-
ment de mandíbula inferior amb la tercera molar de les Cases de la Valenciana. Observeu que l’escala gràfica en el cas de 
Cainotherium és de sols 2 mm. Aquest exemplar es recuperà durant la campanya de rentat de sediments de 2012.E) El cèrvid 
Procervulus sp. Metatarsià (os del peu) esquerre en vista anterior recuperat a la campanya d’excavació de 2014 de les Cases de 
la Valenciana. Fotografies: J. Madurell-Malaperia, I. Casanovas-Vilar.
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vulus i Lagomeryx, eren de mida més aviat petita, 
d’uns 55 cm d’alçada al llom i uns 25 kg de pes 
(Figures 6H i 11E). A més, les seves astes no eren 
tan complexes com les dels cérvols moderns, sinó 
que eren en forma de ‘Y’ i recordaven a les d’un ca-
birol (vegeu Figura central). Les astes dels cérvols 
s’enganxen a uns apèndixs del crani, els pedicles, 
que surten dels ossos frontals. El punt on l’asta 
s’uneix al pedicle s’anomena roseta, i es reconeix 
com una zona engruixida a la base. Les astes nor-
malment sols són presents als mascles, que les 
muden anualment. Procervulus i Lagomeryx no 
només tenien astes senzilles, aquestes eren molt 
primitives, ja que no tenien rosetes i s’enganxa-
ven a uns pedicles inusualment llargs. Per aquests 
motius sovint se les anomena ‘proto-astes’. Per 
una altra banda, en ambdós gèneres els mascles 
tenien uns ullals superiors desenvolupats, tali com 
passa als cérvols mesquers i cérvols d’aigua (ve-
geu més avall), dos grups de remugants molt pri-
mitius. Procervulus s’alimentava sobretot de fulles 
i brots tendres, encara que els darrers estudis de 
la seva dentició han demostrat que també menja-
ria herbes gramínies, que són molt més abrasives. 
Així, els cérvols primitius serien oportunistes i tan 
sols més tard s’especialitzaren en una alimentació 
a base de fulles (DeMiguel et al. 2008).

La resta de la fauna de remugants inclou Dor-
catherium i un paleomerícid. Dorcatherium, del 
que s’han recuperat algunes restes a les Cases 
de la Valenciana, era un cérvol d’aigua de la 
mida d’un gos petit. Els cérvols d’aigua definei-
xen la família dels tragúlids, un dels grups més 
primitius de remugants, que encara tenen re-
presentants als boscos tropicals d’Àfrica, l’Índia 
i el sud-est asiàtic. A diferència dels cérvols i bò-
vids els tragúlids no tenen astes ni banyes, per 
bé que estan dotats d’ullals esmolats que són 
més desenvolupats als mascles. Dorcatherium 
és pràcticament idèntic al dels tragúlids actu-
als, que es caracteritzen per tenir les potes del 
darrere força més llargues que les del davant i el 
llom arquejat (Köhler 1993; vegeu Figura cen-
tral). Aquests petits herbívors són molt àgils i 
viuen sempre prop dels cursos d’aigua, ja que 
corren a submergir-s’hi quan es senten amena-
çats. El gènere Dorcatherium és molt abundant 
durant el Miocè inferior i mitjà a tota Euràsia, i 
també se’l troba a Àfrica oriental. Pel que fa als 
paleomerícids, potser es tracta dels remugants 
més estranys que han existit mai. Aquesta fa-
mília extingida està remotament emparentada 
amb els cérvols i fou molt important i diversa 
durant el Miocè inferior i mitjà. Generalment 
eren de grans dimensions, de la mida d’un cér-

Figura 12. Reconstrucció de l’aparença dels apèndixs cranials de diversos paleomerícids ibèrics. D’esquerra a dreta: Tricero-
meryx pachecoi, Triceromeryx conquensis, Ampelomeryx ginsburgi i Tauromeryx turiasonensis. L’espècie present al jaci-
ment dels Casots (Subirats), cronològicament molt propera als jaciments de Gelida, és Ampelomeryx ginsburgi, que presenta 
un apèndix posterior en forma de ‘Y’ molt desenvolupat. Les restes de paleomerícids dels jaciments gelidencs estan pendents 
de revisió i no han estat identificades a nivell d’espècie. Dibuix: Ó. Sanisidro, extret de Martínez Pérez et al. 2006.



32

vol gros o un ant (Alces alces), amb un coll ro-
bust i el cap més aviat allargat. No obstant això, 
el que els dóna un aspecte estrany és la presèn-
cia de diversos ossicons al crani. Els ossicons 
són protuberàncies dels ossos cranials que es-
tan recobertes de pell i pèl que estan presents 
en diversos grups de mamífers extingits (com 
els dinocerats) i a les actuals girafes i ocapis. 
Els ossicons dels paleomerícids eren molt més 
desenvolupats que a les girafes, i en alguns gè-
neres tenien formes grotesques (Figura 12). Per 
exemple Ampelomeryx ginsburgi, una espècie 
molt comuna al jaciment dels Casots a Subirats, 
tenia un parell d’ossicons aplanats sobre els ulls 
i una protuberància al clatell en forma de ‘Y’ de 
més de 20 cm de llarg (Duranthon et al. 1995). 
Als jaciments gelidencs, s’han recuperat diver-
ses restes dentals d’un paleomerícid a Can Julià 
(Figura 11A-C). Les dents, de corona molt baixa, 
indiquen que s’alimentaven de vegetals tous, 
com per exemple fulles tendres i plantes aquà-
tiques. L’anatomia dels peus d’aquests animals 
recorda a la dels actuals ants, amb els dos dits 
molt separats i rematats per peülles agudes. 
Per aquest motiu s’ha suggerit que aquests cor-
pulents remugants podrien tenir un estil de vida 
similar, i haurien habitat zones pantanoses, on 
l’estructura de les extremitats els hauria per-
mès desplaçar-se sense enfonsar-s’hi (Köhler 
1993).

Perissodàctils: rinoceròtids i èquids

Els perissodàctils són un ordre de mamífers her-
bívors amb peülles que inclouen els cavalls, els ta-
pirs i els rinoceronts a més de diversos grups ex-
tingits. A diferència dels artiodàctils (vegeu més 
amunt) es caracteritzen per presentar un nombre 
senar de peülles (1 o 3).

Els rinoceronts (família dels rinoceròtids) estan 
representats avui per unes poques espècies ame-
naçades o en perill d’extinció a l’Àfrica i l’Àsia. To-
tes les formes actuals són animals voluminosos 
i pesants dotats d’una o dues banyes al musell 
que utilitzen per defensar-se o en combats amb 
membres de la seva espècie. No obstant això, el 
registre fòssil dels rinoceronts comprèn grups 
morfològicament molt diversos que poden o no 
presentar banyes. Els rinoceronts van aparèixer 

a Amèrica del Nord a principis de l’Eocè i es dis-
persaren a Europa fa uns 33,5 Ma (límit Eocè/
Oligocè), coincidint amb una sèrie d’importants 
canvis faunístics i climàtics (Agustí i Antón 2002). 
Aquests primers rinoceròtids no tenien banyes i 
eren molt més petits i esvelts que les formes ac-
tuals, recordant més en proporcions a un tapir o 
un poni robust (vegeu Figura central). Al Miocè, 
la diversitat de rinoceronts a Europa va augmen-
tar de manera considerable amb l’aparició dels 
teloceratins, rinoceronts de grans dimensions, 
camacurts i de proporcions similars als hipopò-
tams que, com aquests presentaven costums se-
mi-aquàtiques (Agustí i Antón 2002).

Els fòssils de rinoceròtid descoberts al jaciment 
de Can Julià a la dècada de 1950 foren assignats 
per Crusafont et al. (1955) a un nou gènere i 
espècie Dromoceratherium mirallesi. Els autors 
dedicaren l’espècie al seu col·laborador Antoni 
Miralles, també del museu de Sabadell, que fou 
qui en descobrí les primeres restes. A Can Julià 
es recuperaren diferents peces dentals (sobre-
tot inferiors) i també ossos del carp (canell) i el 
tars (turmell). Crusafont et al. (1955) destacaren 
que les extremitats d’aquest rinoceròtid eren 
gràcils i que per tant devia ser més bon corredor 
que els rinoceronts actuals. Per aquest motiu 
anomenaren al nou gènere Dromoceratherium, 
que significa “rinoceront corredor”. Clarament 
aquest gènere pertany al grup arcaic de rino-
ceròtids corredors de l’Oligocè i no pas als grups 
més corpulents que caracteritzaran el Miocè. 
Malauradament, les escasses restes recupera-
des impediren aprofundir en el coneixement de 
l’espècie. Eventualment el gènere Dromocerat-
herium es sinonimitzà amb Plesiaceratherium 
(Yan 1983), i s’identificaren noves restes de 
l’espècie (que passà a anomenar-se Plesiacerat-
herium mirallesi) a diversos jaciments de finals 
del Miocè inferior i principis del mitjà de França 
i Alemanya (Antoine et al. 2000 a, b). Actual-
ment el material de Plesiaceratherium mirallesi 
dels jaciments gelidencs es troba en estudi per 
tal d’escatir la seva classificació i relacions amb 
altres rinoceronts fòssils. Eventualment els re-
sultats d’aquesta recerca podrien acabar vali-
dant el gènere Dromoceratherium si es pogués 
demostrar que efectivament difereix de Plesia-
ceratherium.
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Figura 13. Reconstrucció de l’esquelet del rinoceròtid Dromoceratherium mirallesi indicant els elements recuperats al jaci-
ment de Can Julià (en blau) i les Cases de la Valenciana. Dibuix: Ó. Sanisidro.

Les excavacions recents al jaciment de les Ca-

ses de la Valenciana aportaren valuoses noves 

restes d’aquesta espècie, incloent-hi la dentició 

superior i nous elements de les extremitats an-

teriors i posteriors (Casanovas-Vilar et al. 2014, 

2017), que permeten obtenir una imatge força 

acurada de la seva anatomia (Figures 13-15). 

Les dents de P. mirallesi són de corona més 

baixa que la d’altres rinoceronts, fet que indica 

que aquest animal s’alimentaria de fulles dels 

arbustos i vegetació baixa, més que d’herbes. 

Les molars a més difereixen de les d’altres es-

pècies del gènere, ja que les inferiors presenten 

rugositats a la cara lingual i les superiors comp-

ten amb cíngols molt poc desenvolupats (Figura 

14A). Aquest rinoceròtid era relativament petit, 

arribant tan sols un metre d’alçada a la creu. A 

diferència dels rinoceronts actuals i de la ma-

joria de rinoceronts més derivats tenia quatre 

dits a les extremitats anteriors i no pas tres. Les 

extremitats posteriors sí que eren tetradàctiles. 

Plesiaceratherium mirallesi era lleugerament 

més robust que altres espècies del gènere, però 

clarament més gràcil que els rinoceronts actuals 

i els teloceratins. Les banyes dels rinoceronts 

són estructures fetes de queratina37, i per tant, 
sols es conserven en fòssils molt recents. No 
obstant això, podem saber si una espècie pre-
sentava banyes o no perquè en cas de tenir-ne 
els ossos del musell (nasals) són boteruts i ru-
gosos. Plesiaceratherium tenia uns nasals llisos 
i fins, per tant no presentava banyes (Figures 
13 i 15). Sí que tenia unes dents incisives molt 
desenvolupades i esmolades que s’anomenen 
defenses (Figura 14B). Les utilitzaven com a 
armes contra els predadors i en combats amb 
altres membres de la seva espècie, de manera 
semblant a com avui ho fan els hipopòtams.

Al jaciment de les Cases de la Valenciana també 
s’han identificat unes restes molt fragmentà-
ries, un fragment de metatarsià i una falange 
central, corresponents a l’èquid Anchitherium 
(Sánchez et al. 1998). Els èquids són la família 
de perissodàctils composta pels cavalls, ases i 
zebres. Els primers èquids, que daten de l’Eocè, 
eren de la mida d’un gos petit i tenien un as-
pecte molt diferent dels cavalls actuals (Fran-

37 Proteïna fibrosa que forma estructures derivades de 
l’epidermis, com les ungles o els cabells, a més de les 
banyes dels rinoceronts o els recobriments cornis de les 
banyes dels bòvids. En tractar-se d’estructures no mine-
ralitzades, rarament fossilitzen.
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zen 2010). Eren més aviat rodanxons i les seves 
potes, força més curtes, acabaven en quatre 
dits. Les dents constaven de diversos tuber-
cles units per crestes, adaptats a alimentar-se 
de fulles tendres i fruits. En el decurs de l’evo-
lució dels cavalls diversos grups s’adaptaren a 
viure a medis més àrids, com les praderies, i a 
alimentar-se de vegetació abrasiva, com l’her-
ba. Els cavalls actuals han dut aquestes adap-
tacions a l’extrem. Són animals grans i esvelts, 
amb les potes llargues acabades en un sol dit 
amb una peülla rodona. Les seves dents són 
de corona alta, definides per diversos replecs 
de l’esmalt coberts de ciment. A més creixen 
contínuament fins que l’animal és molt vell. Du-
rant el Miocè inferior però, els cavalls no havien 
arribat a aquests extrems. En aquella època el 
gènere Anchitherium, descendent de formes 
nord-americanes, es dispersà per tota Euràsia 
(Agustí et al. 2001; Franzen 2010). Era un cavall 
de la mida d’un poni, amb les potes suportades 
per tres dits, dels quals el central era més llarg. 
Les dents estaven ja formades per crestes for-
ça complexes, però eren de corona baixa. Això 
indica que les fulles i vegetals tous encara de-
finien la part més important de la seva dieta. 

Anchitherium és rar als jaciments catalans, però 
és força comú a les conques ibèriques centrals.

Proboscidis: gomfoteris

Els proboscidis inclouen els elefants, els ma-
mífers terrestres més grans que hi ha a l’actu-
alitat. Es tracta d’un grup d’origen africà, que 
evolucionà a partir d’animals més petits, de 
costums semiaquàtiques i dotats d’una trompa 
curta derivada de la fusió del llavi superior amb 
el nas. Els proboscidis també compten amb els 
mal anomenats ‘ullals’, ja que no corresponen 
a dents canines com per exemple als senglars, 
sinó a incisives. Els ullals en realitat són incisi-
ves extremadament desenvolupades que crei-
xen durant tota la vida de l’animal. Els elefants 
actuals només tenen dos ullals al crani, però 
algunes formes fòssils en tenien també a la 
mandíbula. La història dels proboscidis, iniciada 
a l’Eocè va transcórrer exclusivament a l’Àfrica, 
fins que aquest continent col·lidí amb Euràsia 
fa 19 Ma (Rögl 1999), originant el principal in-
tercanvi faunístic del Miocè inferior (Sen 2013). 
Els primers proboscidis que aparegueren a Eu-
ropa són els dinoteris i els gomfoteris, que per-

Figura 14. Diverses restes del rinoceròtid Dromoceratherium mirallesi de Can Julià i les Cases de la Valenciana. A) Sèrie dentà-
ria superior dreta (tercera premolar a tercera molar) recuperada a les Cases de la Valenciana a les campanyes de 2012 i 2014. B) 
Segona incisiva inferior esquerra de Can Julià (IPS85428). Les incisives inferiors estaven molt desenvolupades i, com en el cas 
dels hipopòtams, s’empraven com a armes per enfrontar-se a rivals o depredadors. Aquesta incisiva forma part del material 
tipus de l’espècie. C-D) Fèmur dret recuperat a les Cases de la Valenciana durant la campanya de 2012 en vista anterior (C) i 
posterior (D). Fotografies: Ó. Sanisidro, J. Madurell-Malapeira.
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tanyen a dues famílies diferents. Els dinoteris 
són un grup arcaic de proboscidis amb potes 
allargassades, cap aplanat i ullals sols a la man-
díbula que es dirigeixen cap al darrere. Algunes 
espècies eren autèntics titans de mida supe-
rior a la dels elefants. Els gomfoteris formen 
part d’un grup més proper als elefants actuals 
i popularment se’ls coneix amb el nom de mas-
todonts. Aquest nom fa referència a les seves 
dents, formades per parelles de grans tubercles 
apuntats que semblen mames (‘mastodont’ de 
fet vol dir ‘dent en forma de mamella’). Eren 
grans herbívors brostejadors que s’alimenta-
ven de fulles d’arbres i d’altres vegetals tous. Al 
Miocè inferior els gomfoteris estaven represen-
tats pel gènere Gomphotherium, que tenia la 
mida d’una femella d’elefant indi (uns 2 metres 

a la creu), encara que era més camacurt i robust. 
Les seves molars comptaven amb tres files de 
parells de tubercles, i per això al gènere també 
se l’havia anomenat Trilophodon, que significa 
‘dents amb tres crestes’. Els gomfoteris tenien 
dues incisives al crani, però a diferència dels ele-
fants actuals, aquestes es no es corbaven cap 
amunt, sinó cap avall (vegeu Figura central). 
No obstant, el que els donava un aspecte més 
estrany era la seva mandíbula, extremadament 
llarga i rematada per dues incisives més curtes, 
rectes i aplanades dorsalment. Aquesta mandí-
bula allargada compensava la diferència de lon-
gitud entre les incisives. A Can Julià es recupe-
raren dos extrems d’incisives inferiors que, pel 
fet de ser aplanades dorsalment, s’atribuïren al 
gènere Gomphotherium (Crusafont et al. 1955).

Figura 15. Reconstrucció del crani del rinoceròtid Dromoceratherium mirallesi en base als exemplars recuperats als jaciments 
de les Cases de la Valenciana i Can Julià, així com en el material més complert de Plesiaceratherium, un gènere relacionat. La 
morfologia dels ossos nasals indica que, a diferència dels seus parents actuals, aquest rinoceront no tenia banyes. La dentició 
de Dromoceratherium indica que s’alimentava de fulles i d’altra vegetació tendra. El llavi superior ganxut, com el de la recons-
trucció, és característic dels rinoceronts que s’alimenten principalment de fulles enlloc d’herba, com el rinoceront negre africà 
o diverses espècies asiàtiques. Dibuix: Ó. Sanisidro.
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EDAT DELS JACIMENTS

A partir de l’estudi de la fauna de mamífers 
s’han pogut datar de manera relativa els jaci-
ments de Gelida emprant mètodes biostrati-
gràfics. Els primers estudis, obra de Crusafont i 
els seus col·laboradors, no només van permetre 
confirmar que certs jaciments de la conca del 
Vallès-Penedès corresponien al Miocè inferior 
(i no a l’Oligocè com havien proposat Sierra et 
al. 1930), sinó que també reconegueren que te-
nien edats lleugerament diferents (Crusafont et 
al. 1955). Aquests autors consideraren que els 
jaciments de Gelida eren més joves que altres 
jaciments del Miocè inferior de la conca del Va-
llès-Penedès, com el Molí de Can Calopa a Rubí 
o la Costablanca a Castellbisbal. Destacaren la 
presència del carnívor Amphicyon, del tragúlid 
Dorcatherium i del suid Eurolistriodon (Listrio-
don lockharti a la publicació original), com a ele-
ments més moderns, propis del Miocè mitjà. A 
més també recalcaren que el petit artiodàctil 
Cainotherium i el lagomorf Lagopsis, extrema-
dament abundants als jaciments de principis 
del Miocè del Vallès-Penedès, són més rars als 
jaciments gelidencs. No obstant, caldria esperar 
diverses dècades per a poder obtenir una data-
ció més precisa.

La segona meitat del segle XX va viure tota una 
revolució en la biostratigrafia dels sediments 
continentals del Cenozoic. La introducció de les 
tècniques de processat massiu de mostres mi-
cropaleontològiques (rentat i sedassat de sedi-
ment) van permetre recuperar per primera ve-
gada abundants restes de petits mamífers. Ben 
aviat, els paleontòlegs s’adonaren que moltes 
espècies de l’ordre dels rosegadors tenien una 
longevitat més aviat curta, sovint de menys de 
dos milions d’anys (López-Martínez 1992), fet 
que els convertia en fòssils molt útils a l’hora 
de datar els dipòsits continentals. Així es mos-
trejaren els principals afloraments de diverses 
conques, com per exemple les de Calatayud i Te-
rol, realitzant sèries estratigràfiques i prenent 
mostres micropaleontològiques a diversos es-
trats d’edats diferents. D’aquesta manera fou 
possible establir quina era la successió temporal 
de les diferents espècies de rosegadors i definir 
una escala biostratigràfica a nivell local o regi-
onal (vegeu per exemple Daams i Freudenthal 

1988 o Van der Meulen et al. 2012). Cada una de 
les divisions d’aquestes escales s’anomena bio-
zona i representa un lapse de temps caracterit-
zat per la presència d’una o diverses espècies. 
Òbviament, la durada de les diferents biozones 
és desigual, però en el cas de les basades en es-
pècies de rosegadors no acostumen a durar més 
de 0,5 o 1 milió d’anys. Les biozones es poden 
anomenar en funció de l’espècie present (per 
exemple ‘zona de Megacricetodon primitivus’) 
o bé seguint una numeració o ordre alfabètic. 
També poden ser jeràrquiques, de manera que 
una biozona es pot dividir en subzones amb una 
durada més curta. El paleontòleg Jordi Agustí 
fou el primer que aplicà aquests mètodes a la 
datació relativa de les successions de la conca 
del Vallès-Penedès en el marc de la seva tesi 
doctoral. Aquest autor dividí el Miocè inferior 
de la conca en dues biozones caracteritzades 
per espècies diferents (Agustí 1981, 1982). Les 
localitats de Can Martí Vell i Can Julià estarien 
incloses a la zona superior, que també inclouria 
el jaciment de Sant Mamet a Sant Cugat. Per 
contra, les localitats clàssiques del Molí de Can 
Calopa i la Costablanca serien més antigues, 
com ja havien apuntat Crusafont et al. (1955), i 
es correlacionarien amb la biozona inferior.

Alguns anys abans que Agustí publiqués els 
seus treballs el paleontòleg francès Pierre Mein 
proposà una biozonació del Neogen38 europeu 
basada en l’evolució de les faunes de mamífers 
(Mein 1975). Aquesta biozonació representà un 
gran esforç de síntesi, ja que Mein recopilà in-
formació de diversos països europeus referent 
a micro- i macromamífers. En resultà un siste-
ma dividit en 17 zones anomenades MN39 que, 
després de successives revisions encara segueix 
en ús (vegeu Agustí et al. 2001 per una revisió 
recent; vegeu Figura 1). Combinant la informa-
ció aportada pels macromamífers amb l’estudi 
dels rosegadors es correlacionaren els jaciments 
gelidencs amb la biozona MN4, corresponent 
a finals del Miocè inferior (Agustí 1981, 1982, 
1983; Agustí et al. 1985). Aquesta biozona es 

38 El Neogen és el període del Cenozoic que comprèn les 
èpoques del Miocè i el Pliocè. Per tant representa el lapse 
de temps comprès entre fa aproximadament 23 i 2,6 Ma.

39 Acrònim de l’anglès ‘Mammal Neogene’ (mamífers del 
Neogen).
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caracteritza per la primera aparició dels cricè-
tids ‘moderns’, com Megacricetodon, juntament 
amb les del suid Eurolistriodon, el tragúlid Dor-
catherium i el bòvid primitiu Eotragus, entre 
d’altres (Agustí et al. 2001). Per bé que ja és 
present a finals de la biozona precedent (MN3), 
el cricètid Democricetodon esdevé abundant 
durant la MN4, sobretot a la península Ibèrica. 
Els jaciments de Gelida serien d’edat similar a 
altres jaciments de la península, com Bunyol a 
València, o la Romieu, al sud-oest de França. 
Considerant les datacions més recents dels lí-
mits de les zones MN (Agustí et al. 2001; Hilgen 
et al. 2012) la seva edat oscil·laria doncs entre 
un màxim de17 i un mínim de 16 Ma (Figura 1).

Les darreres intervencions paleontològiques a 
les Cases de la Valenciana i Can Martí Vell han 
permès recuperar grans mostres de microma-
mífers fòssils, que comprenen diversos cente-
nars de dents aïllades (Casanovas-Vilar et al. 
2014, 2017; Llenas Avellaneda et al. 2016). 
Recentment els micromamífers de les Cases de 
la Valenciana foren objecte d’una publicació i 
s’aprofità per revisar la microfauna d’altres jaci-
ments gelidencs (Jovells-Vaqué et al. 2016). Els 
resultats han permès arribar a una precisió sen-
se precedents en l’edat d’aquests jaciments pel 
fet que s’han identificat una sèrie d’espècies de 
rosegadors que també estan presents a la conca 
de Calatayud-Montalban. Aquesta conca ha es-
tat estudiada durant dècades i representa l’àrea 
tipus de l’edat que anomenem Aragonià. S’ha 
pogut establir una biozonació molt detallada 
basada en les faunes de rosegadors que permet 
datar els jaciments amb un marge d’error sovint 
inferior al milió d’anys (per una revisió recent 
vegeu Van der Meulen et al. 2012). Tant a Can 
Martí Vell com a les Cases de la Valenciana tro-
bem el cricètid Megacricetodon primitivus i dues 
espècies d’eòmids del gènere Ligerimys, L. flo-
rancei i L. ellipticus (Jovells-Vaqué et al. 2016). 
Aquestes espècies caracteritzen la zona C de 
Calatayud-Montalban, que comprèn des dels 
16,5 als 16 Ma (Van der Meulen et al. 2012). 
Tanmateix, als jaciments de Gelida també hi 
trobem Democricetodon hispanicus, mentre que 
a Calatayud-Montalban aquesta espècie desa-
pareix durant la zona C. Per tant, la successió de 
rosegadors no és totalment igual a les dues àre-
es. Per una altra banda a Calatayud-Montalban 

la zona C es divideix en les subzones Ca i Cb. A la 
subzona Ca, hi trobem L. florancei i L. ellipticus, 
mentre que a la zona Cb L. ellipticus és l’única 
espècie del gènere Ligerimys present (Van der 
Meulen et al. 2012). Com que als jaciments de 
Gelida hi ha presents les dues espècies, aquests 
bé podrien correspondre a la subzona Ca, fet 
que permetria acotar l’edat entre 16,5 i 16,3 
Ma, però el fet que la successió de rosegadors 
no sigui exactament igual al Vallès-Penedès 
recomana ser prudent. Per una altra banda, a 
altres localitats de la MN4 de la conca del Va-
llès-Penedès com els Casots o Vilobí del Pene-
dès sols hi és present L. ellipticus, que coexisteix 
amb els cricètids M. primitivus i D. hispanicus. 
Aquestes localitats són de ben segur més joves 
que les de Gelida i es podrien correlacionar amb 
la subzona Cb, per tant podrien tenir una edat 
entorn als 16,3 i 16 Ma (Casanovas-Vilar et al. 
2011c; Jovells-Vaqué et al. 2016; Jovells-Vaqué, 
S. et al. 2017).

Aquest és el màxim grau de resolució que po-
dem assolir amb les dades actuals. No obstant 
això, es podria precisar encara més l’edat utilit-
zant mètodes magnetoestratigràfics. Aquests 
es basen en els canvis en la polaritat magnètica 
en el decurs dels temps geològics. El pol magnè-
tic terrestre no sempre s’ha situat al nord com a 
l’actualitat, hi ha moments en què s’ha situat en 
una posició invertida, al sud. Així, si poguéssim 
retrocedir en el temps fins fa uns 17 Ma i ens 
enduguéssim una brúixola veuríem que l’agulla 
assenyala al sud. Els diferents episodis de canvi 
en el pol magnètic s’han pogut datar amb gran 
precisió. Les roques sedimentàries contenen di-
versos grans de minerals magnètics que, com 
si fossin petites agulles d’una brúixola, quan es 
dipositen s’alineen seguint el camp magnètic 
terrestre que existia en aquells moments.

Aquest magnetisme es pot mesurar i sa-
ber a quin dels diferents episodis d’inver-
sió del pol magnètic correspon. En l’actu-
alitat s’estan realitzant diversos estudis 
magnetostratigràfics a les successions del 
Miocè inferior de la conca del Vallès-Penedès 
que, per bé que no consideren sèries estrati-
gràfiques al terme de Gelida, permetran afinar 
la datació dels jaciments de manera indirecta. 
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PALEOAMBIENT

Els paleoambients del Miocè inferior i principis 
del Miocè mitjà de la conca del Vallès-Pene-
dès es coneixen força bé gràcies a diversos ja-
ciments (la Costa Blanca, Martorell, Rubí, Sant 
Pau d’Ordal...) que han lliurat restes vegetals, 
que inclouen sobretot impressions de fulles i en 
algun cas pol·len (Sanz de Siria Catalán 1993, 
2001). Les restes de plantes recuperades indi-
quen un clima tropical poc accentuat o subtropi-
cal amb temperatures mitjanes anuals que ron-
darien els 22°C (uns 7°C per sobre l’actual) i amb 
poques variacions estacionals (Sanz de Siria Ca-
talán 1993). Hi són molt abundants les plantes 
lleguminoses, tant arbusts com arbres (acàcies, 
mimoses), fet que indica que el règim de pluges 
devia ser de caràcter estacional, amb una clara 
estació seca seguida d’una de pluges torrencials 
(Sanz de Siria Catalán 1993). A les zones més 
seques de les terres baixes hi trobaríem boscos 
esclarissats amb important presència d’herbes 
que els donaria un aspecte de sabana. Entorn a 
les zones humides i també a les muntanyes, per 
sobre d’uns 600 m d’altitud, hi trobaríem arbres 
i arbusts propis de boscos subtropicals humits, 
com per exemple el camforer (Cinnamomum), el 
caqui (Diospyros), l’arbre del sabó (Sapindus) o 
l’alvocater (Persea). Per una altra banda, als jaci-
ments de Sant Pau d’Ordal i Vilobí del Penedès, 
que datarien de fa entre 16 i 14 Ma (Languià), 
s’ha recuperat pol·len de mangle (Avicennia; 
Sanz de Siria Catalán 1993, 2001). Avicennia 
devia definir manglars a les zones costaneres de 
la conca, com a mínim durant el Languià, coinci-
dint amb l’òptim climàtic de mitjans del Miocè. 
Els manglars estan restringits als litorals soms i 
calmats de les regions tropicals, i indiquen tem-
peratures per sobre dels 20°C. Per bé que als ja-
ciments de Gelida no s’han recuperat restes ve-
getals identificables, aquests jaciments propers 
ens permeten fer-nos una visió força aproxima-
da de la vegetació regional i el clima a finals del 
Miocè inferior i principis del mitjà.

La reconstrucció del paleoambient dels jaci-
ments gelidencs s’ha de basar forçosament en 
l’estudi de la fauna recuperada i la informació 
geològica associada (Figura central). Els jaci-
ments es situen en dipòsits de la unitat detríti-
co-carbonatada de Subirats, corresponents a 

una sèrie de petits llacs segurament efímers. En 
concret, les lutites grises que defineixen els ni-
vells fossilífers als jaciments de les Cases de la 
Valenciana, Can Julià i Can Martí Vell represen-
ten les fàcies distals de ventalls al·luvials que 
desembocaven en aquests llacs (Agustí i Ca-
brera 1980). La troballa de petits cocodrils (Di-
plocynodon) a tots aquests jaciments confirma 
l’existència d’ambients lacustres. A més, també 
evidencia que el clima era càlid, ja que aquest 
grup de rèptils sols habita zones tropicals i sub-
tropicals. Per una altra banda, la presència de 
tortugues d’aigua dolça (Ptychogaster) i de certs 
remugants també és consistent amb aquestes 
zones humides. És el cas de Dorcatherium, que 
com els tragúlids actuals viuria sempre a prop de 
l’aigua, i dels paleomerícids, que podrien haver 
habitat zones pantanoses com els actuals ants 
(Köhler 1993). La resta d’herbívors, com cèrvids 
i suids, són consistents amb ambients boscosos 
i s’haurien alimentat de fulles i fruits. El rino-
ceròtid Dromoceratherium pertany a un grup de 
rinoceronts gràcils (tribu dels aceraterins) que 
típicament apareixen associats a faunes pròpies 
d’ambients forestals, normalment recuperats 
en dipòsits fluvials o lacustres (Heissig 1999). 
Entre els macromamífers, tan sols el petit ar-
tiodàctil Cainotherium miocaenicum sembla in-
dicar la presència d’ambients més àrids. En base 
a les proporcions d’aquests animals s’ha inferit 
que el seu mode de vida i locomoció devia ser 
similar al de les actuals llebres, i la seva dieta 
incloïa tant fulles com herbes que trobaria a zo-
nes més esclarissades (Heizmann 1999; Berthet 
i Hugueney 2000). Les grans tortugues terres-
tres, com Titanochelon, segurament també pre-
ferien zones amb menys vegetació.

Pel que fa als petits mamífers, aporten una in-
formació complementària interessant, ja que 
inclouen certes espècies aparentment no asso-
ciades a hàbitats boscosos. Per bé que són co-
muns diversos gèneres que generalment s’han 
relacionat amb ambients forestals, com els 
representants del gènere Ligerimys, els rose-
gadors més abundants són els cricètids Demo-
cricetodon i Megacricetodon, que segurament 
habitaven un ventall d’hàbitats molt divers 
(Daams et al. 1988). Els glírids inclouen formes 
que generalment s’han associat a ambients fo-
restals humits (Glirudinus, Bransatoglis), que 
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són poc abundants, i d’altres, generalment més 
comunes, que segurament preferien hàbitats 
més oberts (Simplomys, Pseudodryomys, Peri-
dyromys) (Daams et al. 1988). Els esciúrids sols 
inclouen els gèneres Heteroxerusi Atlantoxerus, 
esquirols de terra relacionats amb els esquirols 
del desert actuals i altres formes pròpies d’am-
bients àrids. Tot i que els jaciments corresponen 
a zones lacustres destaca l’absència de rosega-
dors semiaquàtics, com els castors, que no es 
registren fins molt més tard a la conca del Va-
llès-Penedès. També és notable l’absència d’es-
quirols arborícoles i/o voladors, que indicarien 
la presència de boscos densos (Casanovas-Vi-
lar et al. 2011b). Per contra, totes les espècies 
d’insectívors i marsupials recuperades es con-
sideren associades a ambients humits i càlids. 
L’única excepció podria ser Galerix, un erinaceid 
oportunista que podia tolerar diferents tipus 
d’ambients. La presència de fins a tres gène-
res diferents de musaranyes al jaciment de Can 
Martí Vell és especialment remarcable, ja que 
aquests insectívors són especialment diversos 
en climes càlids i humits (Furió et al. 2017).

A tall de resum, podríem dir que la conca del Va-
llès-Penedès gaudia d’un clima subtropical sec 
a finals del Miocè inferior, amb boscos escla-
rissats a les terres baixes que recordarien a les 
actuals sabanes. Els jaciments de Gelida corres-
ponen a petites zones lacustres, caracteritzades 
segurament per una vegetació més densa pro-
pera a la ribera. La fauna recuperada, sobretot 
en el cas dels macromamífers, és perfectament 
consistent amb la presència d’aquests ambi-
ents humits, mentre que els petits mamífers 
indiquen també la presència de zones més àri-
des no massa lluny.

CONCLUSIONS I PROPOSTES DE DIFUSIÓ

Gelida és un municipi amb un ric patrimoni pa-
leontològic que comprèn fins a tres jaciments 
amb vertebrats fòssils del Miocè inferior: Can 
Julià, Can Martí Vell i les Cases de la Valencia-
na. Per bé que aquests es coneixen des de la 
dècada de 1950, les darreres intervencions pa-
leontològiques han permès recuperar una im-
portant quantitat de nou material i precisar la 
seva edat, que es situaria entorn als 16,5 i els 

16 Ma. A més, defineixen la localitat típica d’al-
gunes espècies, com el rinoceròtid Dromocerat-
herium mirallesi, actualment en estudi. La situ-
ació dels jaciments es coneix perfectament, fet 
que permet protegir-los adequadament i l’estat 
de conservació és bo. Val a dir que hi ha molt 
pocs jaciments de vertebrats del Miocè inferior 
a Catalunya amb una riquesa comparable als ja-
ciments gelidencs, de manera que representen 
una oportunitat única per conèixer bé la fauna i 
l’ambient d’aquest període.

Bona part del material fòssil ha estat descrit i 
publicat en revistes d’àmbit internacional, de 
manera que la fauna i el paleoambient existent 
es coneix amb detall. Resta tan sols socialitzar 
els jaciments, donar-los a conèixer i valorit-
zar-los fora de l’àmbit científic. A aquests efec-
tes es podrien emprendre diverses accions, que 
van des de la senyalització dels jaciments amb 
panells informatius que resumeixin el seu valor 
i importància a la realització d’exposicions tem-
porals on es mostrin els principals exemplars 
recuperats.
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