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ELS JACIMENTS PALEONTOLÒGICS DEL CRETACI SUPERIOR 
CONTINENTAL DELS PIRINEUS: NOVES ESPÈCIES DE DINOSAURES I 
VERTEBRATS DE L’ILLA IBEROARMORICANA

Àngel GALOBART LORENTE
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Museu de la Conca Dellà

RESUM: just abans de l’extinció dels dinosaures, Europa era un conjunt d’illes connectades 
de forma intermitent amb els continents asiàtic, americà i africà. Entre aquestes illes s’hi tro-
bava l’anomenada Iberoarmoricana, els sediments de la qual es troben avui en dia a banda 
i banda del Pirineu. Al vessant sud s’hi ha fet excepcionals descobriments de restes de dino-
saures i altres vertebrats que han permès la descripció d’un mínim de deu noves espècies 
desconegudes en altres jaciments europeus.

RESUMEN: justo antes de la extinción de los dinosaurios, Europa estaba constituida per un 
conjunto de islas conectadas de forma intermitente con los continentes asiático, americano 
y africano. Una de estas islas es la llamada Iberoarmórica, cuyos sedimentos se encuentran 
hoy en día a ambos lados del Pirineo. En su vertiente sur se han llevado a cabo excepcionales 
descubrimientos de restos de dinosaurio y de otros vertebrado, que han permitido la descrip-
ción de un mínimo de diez nuevas especies desconocidas en otros yacimientos europeos.

ABSTRACT: just before the extinction of the dinosaurs, Europe was a set of islands intermit-
tently connected to the Asian, American, and African continents. Among these islands was the 
so-called Iberoarmoricana, whose sediments are now found on both sides of the Pyrenees. 
On the southern slope, exceptional discoveries of dinosaurs and other vertebrates has allowed 
the description of, at least, ten new species unknown in other European sites.

Paraules clau: dinosaures, Cretaci Superior, Pirineu, Iberoarmòrica, extinció.
Palabras clave: dinosaurios, Cretácico Superior, Pirineo, Iberoarmórica, extinción.
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1. INTRODUCCIÓ

A banda i banda del Pirineu s’estén una franja 
de terres de color gris i vermell que correspon 
als sediments anomenats Garumnians i que 
es daten de finals del Cretaci i inici del Pa-
leogen, fa entre uns 72 i 55 milions d’anys. El 
terme Garumnià, tot i que està en desús, en-
cara és un bon indicador d’aquests sediments 
continentals que, en la seva part inferior, ens 
ha donat una bona representació de fòssils 
d’animals i plantes de finals del Campanià i 
del Maastrichtià, els dos darrers estatges del 
Mesozoic, just abans de l’extinció dels dino-
saures.
Aquests sediments corresponen a les zones 
costeres i fluvials d’una gran illa situada al sud 
d’Europa: Iberoarmorica. Aquesta illa variava 
de mida depenent de les fluctuacions del ni-
vell del mar i era punt de pas de les migra-
cions faunístiques provinents de l’Àsia, Amè-
rica o Àfrica.
En el vessant sud dels Pirineus aquests aflora-
ments tenen una major extensió a les comar-
ques del Berguedà (Província de Barcelona), 
Alt Urgell, Pallars Jussà i Noguera (Província 
de Lleida), a Catalunya, i a la Ribagorça ara-
gonesa.
A nivell geològic els sediments ens indi-
quen una retirada del mar cap a l’oest, cap a 
l’actual Golf de Biscaia, que té lloc durant tot 
el Garumnià. A mesura que el mar es retira, 
augmenta la superfície de zona costanera i 
platges de sorra, representades pels Gresos 
d’Areny. Les platges es van desplaçant cap 
l’oest i nous ambients colonitzen les costes 
abandonades, primer en forma d’aiguamolls 
i zones pantanoses (que donen lloc a sedi-
ments grisosos, també anomenada Unitat 
Gris) i finalment acaben constituint una xar-
xa fluvial molt ben desenvolupada que aporta 
uns sediments vermellosos (Unitat Vermella 
Inferior). Tot aquest procés de regressió ma-
rina sofreix una parada temporal, associada a 
les conseqüències de l’impacte d’un asteroide 
a la Terra, ara fa 66 milions d’anys, i que va 
suposar l’extinció dels dinosaures no avians. 
En el registre geològic aquest fet es queda 
registrat en uns estrats calcaris, de gruix va-

riable, que donaran lloc de nou als sediments 
vermellosos dels rius del Paleocè.
Val la pena remarcar que aquestes unitats que 
hem comentat (Gres d’Areny, Unitat Gris i Uni-
tat Vermella) només són indicadors ambien-
tals, no cronològics. Això és així ja que, per 
exemple, les platges que es desenvolupen a 
l’est (al Berguedà o Alt Urgell) es formen a fi-
nals del Campanià (fa uns 72 milions d’anys) 
en tant que el mateix Gres d’Areny a la Riba-
gorça es forma fa 66 milions d’anys. Aquest 
aclariment geològic és de gran interès, ja que 
implica que dos esquelets trobats en el mateix 
tipus de sediments poden estar separats per 
més de cinc milions d’anys.

2. ELS PRIMERS DESCOBRIMENTS 
DE DINOSAURES

La història dels descobriments de restes de di-
nosaures al vessant sud del Pirineu comença 
l’any 1917 amb les obres de l’embassament 
de Sant Antoni de Talarn. Al finalitzar les 
obres, durant les tasques de construcció del 
canal de desguàs de la presa, els treballadors 
troben un gran os fossilitzat que acabarà dipo-
sitat la Museu de Geologia de Barcelona i que 
seria el primer os d’un dinosaure, un saurò-
pode, trobat a Catalunya. Posteriorment, als 
anys quaranta, i durant les prospeccions en 
busca de gas i petroli, es troben noves res-
tes d’ossos, però no serà fins l’arribada del Dr. 
Walter Kühne, l’any 1954, que es fa la primera 
excavació per extreure part d’un esquelet d’un 
dinosaure (fig. 1). Els ossos que extreu Küh-
ne al jaciment d’Orcau (municipi de Tremp) es 
depositaran al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, i allà hi restaran durant 
més de 50 anys sense estudiar en detall.
No obstant, un parell de publicacions (Tal-
ens, J. 1955a i b) posen en relleu la riquesa 
de la Conca de Tremp pel que fa als fòssils 
de dinosaure. Des de llavors, es succeeixen 
petites campanyes de prospecció i excavació 
dutes a terme per universitats europees, fins 
que a mitjans dels anys 80 un equip format 
per paleontòlegs de l’Institut de Paleontologia 
de Sabadell i la Universidad Autónoma de Ma-
drid descobreixen nous jaciments a la zona. 
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Un d’aquests, el de Sant Romà d’Abella (fig. 
2), conserva part de l’esquelet del que serà 
el primer dinosaure descrit al Pirineu. Els in-
vestigadors de l’IPS, Josep Vicens Santafé i 
Mª Lurdes Casanovas (Casanovas-Cladellas 
et al 1993) descriuen el Pararhabdodon iso-
nensis, primer com un rabdodontid i després 
com un hadrosaure. Posteriors estudis han 
permès incloure Pararhabdodon dins del grup 
dels Lambeosaurins, hadrosaures amb cres-
ta, amb clara afinitat amb els hadrosaures 
asiàtics, com el Tsintaosaurus.

Fig. 1: imatge del jaciment d’Orcau durant les 
excavacions dutes a terme per Walter Kühne 
(camisa blanca, a la dreta de l’imatge) i Emilia-
no Aguirre, amb la col·laboració dels senyors 
Josep Montané (camisa fosca, a l’esquerre de 
l’imatge) i Nadal. Archivo MNCN-CSIC

Fig. 2: imatge de les excavacions al jaciment 
de Sant Romà d’Abella. En la imatge Josep 
Vicenç Santafé, Eduard Domínguez  i Antoni 
Adell. Foto del Museu de la Conca Dellà.

3. EL SEGLE XXI, L’EXPLOSIÓ 
CIENTÍFICA DELS DINOSAURES 
DEL PIRINEU

Amb el tombar del segle XXI, un nou equip de 
recerca format, bàsicament, per investigadors 
de l’Institut Català de Paleontologia i l’Àrea 
d’Estratigrafia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, duen a terme desenes de campan-
yes d’excavació i detallats estudis geològics 
que han permès la descripció de noves espè-
cies de dinosaures, tortugues o cocodrils.
Si comencem amb aquests darrers, s’han 
descrit dues noves espècies de cocodrils: 
Allodaposuchus hulki (Blanco et al 2015) i 
Allodaposuchus palustris (Blanco et al 2014). 
El primer en el jaciment de Casa Fabà (Pallars 
Jussà, Lleida), a partir d’un fragment de crani 
de grans dimensions (fig. 3), fet que va ins-
pirar el seu nom de hulki, en honor de l’heroi 
dels còmics Marvel “Hulk”, o la “Massa”, com 
ens va arribar aquí.
El segon, A. palustris, es descriu a partir de 
bona part de l’esquelet d’un cocodril de mida 
més petita trobat al jaciment de Fumanya Nord 
(Berguedà, Barcelona). Finalment, l’any 2020 
es va descriure una nova espècie de cocodril 
ben particular: Ogresuchus furatus (Sellés et 
al 2020). Aquest cocodril, trobat a Coll de Nar-
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gó, és particular perquè va ser furtat (d’aquí 
el nom de l’espècie furatus) del jaciment, just 
abans de la seva extracció. Afortunadament 
els treballs duts a terme per la Unitat de Delic-
tes Patrimonials dels Mossos d’Esquadra van 
donar els seus fruits i el cocodril retornat, amb 
més o menys danys, per la seva preparació 
i estudi científic. L’altre particularitat d’aquest 
exemplar és que es tracta d’un cocodril corre-
dor del grup dels sebècids, un grup que no-
més es coneixia a la Península Ibèrica en jaci-
ments de l’Eocè, quasi 20 milions d’anys més 
moderns que Ogresuchus. Fins el moment del 
descobriment d’aquest exemplar, els sebè-
cids només es coneixien en els jaciments del 
Cretaci superior de Sud-Amèrica, la qual cosa 
ens permet suposar que en aquell moment hi 
va haver una primera migració de faunes des 
del continent sud-americà fins a Europa.
Pel que fa a les tortugues, en el jaciment de 
Torrebilles (Pallars Jussà) es va trobar una 
closca bastant sencera d’una tortuga terres-
tre que, després de comparar amb les ja 
existents, els seus autors van considerar que 
era una espècie nova: Polysternon isonense 
(Marmi et al 2012).
Abans de passar als nous dinosaures, cal re-
marcar que tot el Pirineu és molt ric amb clos-
ques i ous de dinosaure, especialment el muni-
cipi de Coll de Nargó (Alt Urgell, Lleida). Si bé 
bona part dels ous descoberts, oospècies en 
terminologia paleontològica, eren ja coneguts 
i descrits científicament, la majoria de dino-
saures sauròpodes, s’han trobat dues noves 
oospècies. La primera, Prismatoolitus trempi 

(Selles et al 2014a), del jaciment de l’Espinau 
(La Noguera), és una nova forma d’ou de di-
nosaure carnívor (teròpode) que nomes s’ha 
trobat al sud dels Pirineus. L’altre nova oos-
pècie, Spheroolithus europaeus (Selles et al 
2014b), correspon a closques d’ous fragmen-
tats d’hadrosaure trobades al jaciment de 
Pont d’Orri (Pallars Jussà). Aquest fet és molt 
important perquè els ossos d’hadrosaure són 
molt comuns en els jaciments dels Pirineus, 
però fins aquest descobriment no s’havia tro-
bat cap ou d’aquest grup. Finalment, pel que 
fa als ous, volem remarcar que un article cien-
tífic recent identifica un tipus d’ous, els Caira-
noolithus, com a ous d’anquilosaure (els dino-
saures cuirassats) (Selles & Galobart 2016).

4. ELS DARRERS DINOSAURES 
DESCOBERTS

La localització, extracció, preparació i estudi 
dels ossos de dinosaure és una tasca molt 
complexa i que s’allarga molt en el temps, 
principalment perquè solen ser ossos molt 
grans però a la vegada molt fràgils i molt difí-
cils de restaurar.
No es estrany que ara, molts anys després de 
les primeres campanyes d’excavació fetes pel 
nostres equips, comencin a descriure’s noves 
espècies.

Els carnívors
Un exemple d’aquesta complexitat ens el pro-
porciona el primer troodontid (un teròpode del 

Fig. 3: fragment del cran d’Allodaposuchus hulki i reconstrucció en vida (©ICRA ART).
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grup dels Maniraptors), un tipus de carnívor 
comú a Àsia, descrit en el jaciment de Sant 
Romà d’Abella. L’any 2003, en una campanya 
d’excavació en aquest jaciment, on recordem 
que a mitjans anys 80 havia donat els ossos 
del Pararhabdodon, es va localitzar un petit 
os allargat, que en un primer moment es va 
atribuir a un tendó ossificat de la cua de Pa-
rarhabdodon. Quinze anys després, un estudi 
detallat d’aquest os va permetre identificar-lo 
com un metatarsià (un os del peu) d’un car-
nívor molt especial. La comparació amb totes 
les mans de carnívor conegudes va deixar 
clar que ens trobàvem, encara que costés de 
creure, davant un troodontid, el primer trobat 
a Europa. El nom triat per descriure aquest di-
nosaure va ser Tamarro insperatus (Selles et 
al 2021), fent referència a un esser mitològic 
de les llegendes pallareses, el tamarro, que 
sempre es busca i mai es troba.

Els Ornitòpodes
Com ja hem apuntat, el primer dinosaure des-
crit al sud del Pirineu va ser l’ornitòpode lam-
beosaurí Pararhabdodon. Durant molts anys 
va ser l’únic dinosaure descrit a aquesta ban-
da dels Pirineus, però a partir del segle XXI es 
van descriure diverses espècies més de lam-
beosaurins, alguns a la banda aragonesa dels 
Pirineus i altres a la Catalana.
A l’Aragó són famosos els afloraments del 
cretaci terminal d’Areny i rodalies on s’han 
descrit dues especies amb certes similituds 
amb Pararhabdodon però que es consideren 
noves espècies. Són l’Arenysaurus ardevoli 
(Pereda-Suberbiola et al 2019) i el Blasisau-
rus canudoi (Cruzado-Caballero et al 2010), 
descoberts en els jaciments d’Areny i de Blasi 
i estudiats per un equip de paleontòlegs de la 
Universitat de Saragossa, coordinats pel Dr. 
Iñaki Canudo.
A la banda catalana també s’ha descrit un nou 
lambeosaure, l’Adynomosaurus arcanus, tro-
bat en sediments uns 3 milions d’anys més 
antics que el Pararhadodon i que ha resultat 
ser el lambeosaure més gran trobat a Europa. 
Les restes esquelètiques d’aquest ornitòpo-
de van ser trobades per un jove pastor que, 
de petit, assistia tot sovint a les excavacions 

paleontològiques que tenien lloc al costat del 
seu poble. Anys després, quan va trobar frag-
ment d’os entre els sediments on no va dubtar 
a identificar-los com a ossos de dinosaure i 
gràcies a aquest fet es va poder excavar i re-
construir bona part de l’Adynomosaurus.

Els Sauròpodes
Una altra nova espècie amb molta història, 
Abditosaurus kuehnei (Vila et al., 2021), un 
enorme sauròpode trobat al jaciment d’Orcau 
(Pallars Jussà, Lleida), seguint la pista de 
les troballes fetes l’any 1954!. Efectivament, 
seguint les pistes del Dr. Kühne es va trobar 
el jaciment i es va continuar l’excavació de 
l’esquelet, de manera que els nous ossos ex-
trets en les campanyes desenvolupades entre 
l’any 2011 i 2015 es van afegir als que encara 
estaven dormint al Museo de Ciencias Natu-
rales de Madrid. Gràcies a la troballa del dia-
ri de camp del Dr. Kühne, s’ha pogut establir 
que ens trobem davant d’un únic exemplar de 
titanosaure (dinosaure sauròpode) que devia 
mesurar uns 15 metres de longitud i que es-
tava emparentat amb les espècies descrites a 
Amèrica del Sud. D’aquest espècimen és des-
tacable el fet que és va trobar el seu coll amb 
les vèrtebres en connexió anatòmica. Aquesta 
circumstància va complicar molt els treballs 
d’excavació, ja que es va voler extreure tot 
el bloc d’ossos i sediments d’una sola peça. 
Després de diverses campanyes d’excavació 
es va poder extreure el bloc, d’uns 4.500 qui-
lograms de pes, amb 12 vèrtebres que es van 
preparar als tallers del Museu de la Conca De-
llà. Aquest és un dels poc coll de sauròpode 
trobats en connexió anatòmica en tot el món 
(fig. 4).
Però aquest no és la única espècie de dino-
saure sauròpode present en els jaciments 
del Pirineu català, ja que en altres jaciments 
d’edat maastrichtiana, com Molí del Baró (Iso-
na), les Gavarres o Els Nerets (Tremp) s’hi ha 
trobat diverses restes de titanosaure. A Molí 
del Baró es va localitzar un fèmur de mida 
molt petita, i molt esvelt, que corresponia a 
un adult, probablement un nan. Al tractar-se 
d’un únic os no s’ha erigit una nova espè-
cie, tot i ser completament diferent a la resta 
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d’espècimens descrits tant al Pirineu com a la 
resta d’Europa. En el segon jaciment, les Ga-
varres, s’ha localitzat l’extremitat anterior de 
l’esquelet d’un titanosaure gegant, molt més 
gran que el d’Orcau (amb una mida que du-
plicaria la de l’Abditosaurus). En aquest cas 
s’espera continuar els treballs de camp, amb 
l’esperança de trobar noves restes que per-
metin descriure una nova espècie.
Finalment, en el jaciment del Nerets, que es 
va començar a excavar a partir dels anys 80 
del segle passat, s’hi ha trobat una fòssil ex-
cepcional, les restes del crani d’un dinosaure 
sauròpode. Els diversos ossos del crani es 
van trobar en un espai molt reduït i, un cop 
restaurats, es va veure que corresponien a la 
mandíbula i a la part dreta del crani. A partir de 
la digitalització d’aquests ossos s’ha aconse-

guit fer una reconstrucció virtual de tot el crani 
i la recreació en vida (fig. 5). Tot i que aquest 
crani encara està en fase d’estudi sembla clar 
que ens trobem davant un altra nou titanosau-
re, que s’afegeix a les altres tres formes ante-
riors.

5. UN ECOSISTEMA MOLT 
DIVERS AMB ESPÈCIES 
AUTÒCTONES
Aquest breu resum de les noves troballes de 
dinosaures i altres vertebrats en els jaciments 
del Cretaci superior del Pirineu ens permet vi-
sualitzar una gran diversitat d’espècies que, 
a més, sembla que són pròpies d’una àrea 
geogràfica molt concreta. Des de la descrip-
ció del primer nou dinosaure, Pararhabdodon, 

Fig. 4: vista del coll articulat del titanosaure Abditosaurus del jaciment d’Orcau (Pallars Jussà)

Fig. 5: impressió digital de la reconstrucció del crani dels Nerets, feta a partir de la digitalització 
dels ossos originals. Reproducció de l’aspecte del cap del titanosaure d’Els Nerets en vida (© 
ICRA ART).
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a mitjans dels anys 90 s’han descrit 3 noves 
espècies d’ornitòpodes, una de teròpode i una 
de sauròpode titanosaure. A més, tenim cons-
tància de tres espècies noves de titanosaure, 
que o bé encara no han estat descrites o bé 
no han estat publicades, que ens amplien en-
cara més aquesta diversitat.
Pel que fa als altres vertebrats, en els darrers 
anys s’ha descrit una nova espècie de tortuga 
i tres de cocodrils, algun d’ells del tot inespe-
rat per aquesta zona geogràfica i que ha per-
mès encetar noves hipòtesis sobre la situació 
de les masses continentals i els ponts de con-
nexió entre continents a finals del Cretaci su-
perior.
Aquestes troballes han seguit el seu curs cien-
tífic i han estat publicades en rellevants revis-
tes internacionals i ara es poden veure en els 
museus de la xarxa Dinosaures dels Pirineus. 
Aquesta xarxa té com a objectiu divulgar els 
fòssils en museus i centres d’interpretació a 
tocar dels jaciment, amb l’objectiu de aug-
mentar el valor patrimonial d’aquestes restes 
i potenciar els tresors del territori. Actualment, 
Dinosaures dels Pirineus està composada pel 
Centre d’Interpretació de Fumanya (Bergue-
dà), Dinosfera (Alt Urgell), Museu de la Conca 
Dellà (Pallars Jussà) i Centre d’Interpretació 
del Montsec (La Noguera), on podreu fer un 
vitage al passat i conèixer de primera mà 
els jaciments i paisatges on s’han recuperat 
aquests fòssils.
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