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Es presenta el procés de muntatge d'un esquelet de Myotragus balearicus 
(Artiodactyla, Bovidae), el bóvid endemic de les illes Gimnesies, fet a base de 
repliques d'ossos provinents de la Cova Estreta (Pollenya, Mallorca). Una bona 
part deis ossos originals provenen d'un mateix individuo Es donen diferents 
mesures de l' esquelet. 
Parau/es clau: reconstrucció, muntatge, Myotragus balearieus, Cova Estreta, 
Illes Balears. 

RECONSTRUCTION OF SKELETON OF MYOTRAGUS BALEARlCUS BATE, 
1909 (ARTIODACTYLA, CAPRINAE): NEW MORPHOFUNCTIONAL 
IMPLICATIONS. The reconstruction of a skeleton of Myotragus balearicus 
(Artiodactyla, Bovidae), the endemic bovid from the Gymnesic Islands, made of 
plastic casts of the original bones from Cova Estreta (PolI en ya, Mallorca) is 
presented. The main part of the original bones belong to the same individual. 
Different skeletic measurements are given. 
Keywords: reconstruction, mounted skeleton, Myotragus balearicus, Cova 
Estreta, Balearic Islands. 
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Des de que l'any 1909 la senyoreta 
Dorothea M. A. Bate va descriure el que eren 
les restes del bovid nan de les Gimnesies 

(Bate, 1909) han estat nombro ses les troballes 
de restes esqueletiques de Myotragus 
balearicus en gran quantitat de caves, avenes 
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balmes de Ma ll orca 1 Menorca . La 
indubtab le abu ndancia cl"aq uests animals 
durant el Pl eistoce superior i I-I oloce ha 
permes I" estudi de moltes de les peculi ars 
característiq ues anatomi ques qu e va anar 
adquir int aqu est arti odactil graeies a la seva 
Ilarga evo lució en condic ions d·in sular itat. Un 
nombre important de cicntífics i naturali stes 
han fet aprox imac ions a la morfo logia funcio 
nal i I" eco logia en genera l d'aquest peti t 
bOvid. Pero mes són encara els que han ex tret 
gran quantitat d'ossos deis múltipl es jac iments 
de la geografi a balear sense que s' hagi pogut 
obtenir mai un esq uelet complet art iculat del 
mateix indi viduo Són pocs els casos en que es 
varen aconseguir trobar gran part de les restes 
d ' un mateix animal en conn ex ió anatomi ca. 
Aq uests són els casos del 1\llyotrag us de Son 
l aumell (Capdepera) (M untaner i Cuerda. 
1956), el de Ca' n Sion (Po llen¡;:a) (Ad rover i 
Ange l, 1967), i el de la Covota de la Penya 
Roja (A lcúd ia) (Trias. 1986). El primer es va 
trobar a un es pedreres de mares l' any 1956 i 
ac tualment forma part de la co l' lecc ió MN IB. 

(M useu de la Naturalesa de les IlI es Balears) 
estant actualmen t desarti cul at i molt es de les 
scves peces fragmentades. El segon es troba 
muntat al Museu de l Co l' legi La Sa ll e de 
Ciutat (Fig. 1). Va scr trobat complet 1" any 
1964, i va ser muntat per D. Manuel Bassols. 
reconstruint alguns deis ossos que es varen 
extreure. El tercer, consistent en ossos bastan! 
fragmentats, també es troba conservat a la 
co l'lecció de vertebrats M lB. /\. I'i ll a de 
Mal lorca, actualment, apa rt de l de Ca 'n Sion, 
només es té constanci a de la presenc ia d'un 
altre esque let muntat de Myotraglls balea

ricus, el del Museu de Mallorca (prov in ent de 
la Cova de Moleta. Só ll er) i d'una reconstruc
ció parc ial d' un esquelet. ex posada actualment 
al Museu 13alear de Cieneies Naturals de 
Só ller. i reali tzada a partit de restes de 
difercnts exemplars provinent s de la Cova de 
L1 ena ire, la Cova Tancada i la Co va de Son 
Maio l, donació de D. l oan Pons. Són var is 
els esquelets d 'aqu est eaprí endemi e que es 
ve uen ex posats a diferent s museus nae ionals 
i estrangers. A la Península Iberica s'han de 

Fi g. 1. Esquelet Illuntat de M)'ol raglls baleariclI s de Ca ' n Sion (tC t a pa rt ir d' ossos ori gillals) ex posat 
en el Museu del Col'legi La Sall e (Adrover i Angel, 1967) 
Fig. l . MOllnled skele lon o/ Myotragus balear icus frOIll Ca'/1 5i0 /1 (lIIade o/ orig inal bOlles) exhibired 
al Ihe Col-Ieg i La Salle MIIse lllll . (Adrover & Angel. 196 7). 
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c it ar e l del Museu de Paleontologia "Miquel 
er'usafon!"' de Sabadell (muntat a partir de 
materi al s del Bufador de Son Berenguer. San
ta Mari a) (F ig. 2) i el del Museo 
Arq ueo lógico de Madrid (muntat pel Dr. W. 
1-1. Waldren a partir de restes provinents de la 
Cova de Moleta, Só ll er) (Fig. 3). A 1" es
tr·anger. eone ixem almenys els esquelets del 
Briti sh Museum de Londres (Fig. 4) 
(A ndrews. 19 15), el de I'Smithsoni an Institu
ti on de Washington (muntat a partir de 
materi als de la Cova de Moleta donats per W. 
1-1 . Waldren) (F ig. 5), el de Nova York 
(muntat a partir de materi als de la Cova de 
Mo leta donats per W. 1-1 . Waldren) i el de 
París (de l qual desconeixem la procedenci a). 

En el present treball vo lem donar a 
coneixer la reconstrucció i muntatge d'un nou 
esquelet de Myolragus ba/earicus, que hem 
pogut reali tzar en el transcurs de is darrers 
mesos. 

El muntatge d ' aq uest esquelet de 
Mvolragus ba/earicLls, fet a base de repliques 
plastiques realitzades a partir de restes exhu-

mades de la Cova Estreta (Po ll en9a), suposa 
una nova reconstruec ió fidel de I" anatomia 
esq ueleti ca de I·animal. que. sense cap dubte. 
es tind ra a les Balears. esperant i desitj ant 
que sigui exposat en un fu tur al Museu de la 

aturalesa de les IlI es Balears (MN IB. Palma 
de Mall orca). 

Muntatge 

a) Se lecc ió i tri a de l materi al 
El primer pas de la tri a de l material 

vengué donat per 1" elecc ió del jaciment a 
partir del qual es se lecc ionari en els ossos 
susceptib les per al muntatge de I" esquelet. 
Des d ' un primer moment es va considerar 
eom a millor jaeiment el de la Cova Estreta 
(Po llen9a) degut a la gran qu antitat de restes 
de Myolragus ba/earicus actu allllent ex hu
Illades que es conserven a la eol'lecció MN IB 
(Enc inas i Aleover, 1997) , i a 1" exce l·lent 
inforlllac ió que es tenia sobre la ubi eac ió 
estratigrafi ca de cada os dins del jac iment. Es 

Fig. 2. Esquc let l11untat de Myolragus balearicus (fet a partir d 'ossos ori ginals) dc l Muse u de 
Paleontologia Miquel Crusa font de Sabadell (Barcelona) . 
Fig. 2. MOllnled skelelon of Myotragus balearicus (made of original bones) exhibiled al Ihe 
Palaeol1fology Muse um Miq uel Crusafonl of Sabadell (Barcelona). 
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Fig. 3. Esquele! I11 U11la! de .I/\"Orragl/s balear/cl/s ( fe! a pan ir d·ossos original s) del M usco A rqueológico 
de Madrid . 
Fig. 3. :I1ol/lIfed skeleron o/ MyOlragus balcar icus (lIlade o/ orig inal bOl/es) exhibired ar rhe Archaeolog ic 

Ml/sel/ lIl o/ Ivladrid. 

Fig . .t . Esquele! Illun!a! de M)"ormgl/s halearr cl/s ( fe! a pani r d ·ossos ori gil131s i repli ques) del I3 rili sh 
M useulll (Londres) (A ndrc\Vs. 19 15) . 
Fig. -l . ¡l lol/nred ske leron o/ M yolragus balear icus (lIlade or orig ina l bOl/es ami casrs) exl,ibired ar rhe 
/3r irish Ml/ se l/lIl (L ondres) (A ndre\l 'S, 1915) . 
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Fig, S, Esquelet Illunt at de II /)' o/rag lls ba leariclIs (fet a partir d'ossos ori gin als) de I' Smithso ni an 
Institution de Washington. 
Fig 5. MOIII/ /ed skelelol/ 01 Myotragus baleari cus (lIIade 01 or ig inal bones) exhibi/ed a/ Ihe SlII i lhsonial1 
II/Slilll l ion 01 Washing lon. 

va descartar la utilit zac ió de I'a ltre jac iment 
del que es di sposa d' un a gran quantitat de 
material a la co l' lecc ió MNIB, la Cova des 
Moro (Manacor), degut a la procedencia va
ri ada deis ossos, j a que un a part important 
d' aquestes restes vare n ser excavades per un 
equip de paleo nt ólegs holandcsos fa uns 25 
anys, i no es di sposa de la situac ió exacte 
de is ossos, sinó qu e únicamen t es coneix a 
quins sectors de la cova pert anyen. 

La importancia del coneixement de la 
situac ió i disposició exactcs de les restes 
óss ies din s de la cova es basa en fac ilit ar 
I'empare ll amellt d'ossos d'un mateix individuo 
En efecte, dins un depósit on hi ha hagut una 
deposició primaria de is fó ss ils, la probab ilit at 
de trobar ossos d 'un mateix indi vidu és major 
eom més a prop es ti guin (és a dir, qu an es 
trobin dins la mateixa quad rícul a d' excavac ió 
o en quadr íc ul es cont ígües) i quan estrati gra
ticament se situin en un mateix ni velL De fe\. 
e l coneixement de la ubi cac ió deis mate ria ls 
va ser fonament al per a la identi ti cac ió de 
materi als pert anyents a un mateix individu o 

Una vegada que s' hav ia considerat com a més 
propi ci el j ac iment de la Cova Estreta, es 
dugué a term e la se lecc ió d'ossos que va 
permetre \' emparell amen t de cada os de l 
costat dret amb el co rresponent del costat 
esquerre. Degut a la gran quantitat de material 
disponi ble, es dec idí comenya r pels ossos 
Ilargs de les extremitats. Els criteri s basics de 
se lecc ió varen ser inic ialmcn t els de la 
mateixa o pro pera loca lit zac ió en el jac imcn t 
i el del mateix estat de fo ss ilitzac ió i 
concrec ió, sense ob lidar, óbviament, els de 
mi da, rob ustesa i, com no, els de semblanya 
morfo lógica. Aquesta fo u una de les tasques 
més comp li cades i que més temps va ocupar 
en el proeés de reconstrucc ió i muntatge de 
I' esq uelet de MyOlragus ba/earíc/ls, ja que 
suposava eol'loear totes les peces d' un mateix 
os (a vegades en un nombre superior a 140) 
sobre un a taul a i intentar trobar l' os de 
I'esquerra i el de la dreta del mateix individuo 

Una vegada efectuada aqu esta tasca 
s' hav ien de trobar els altres ossos de les 
ex tremitats corresponents a un mateix ind i-
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vidu. En aquesta tasca també tingué molta 
importancia la situació estratigratica i l'estat 
de fossilització de cada os. A més, es va 
utilitzar diferent material de comparació per 
tal de veure com articulava I 'húmer amb el 
radi i el femur amb la tíbia. De fet, 
I'articulació húmer-radi és més evident i ínti
ma gracies a que l'ulna actua com si es 
tractas d'un engranatge i no hi ha possibilitat 
d'error a l'hora d'articular-los. La complicació 
de l'articulació femur-tíbia radica en la 
presencia deis meniscs entre els dos, fet que 
no permet el contacte di recte, en la major 
part d' aquesta articulació, entre el dos ossos. 
Es van triar manualment els ossos del 
zigopodi que articulaven millor amb els ossos 
de I'estilopodi, i els ossos de I'autopodi que 
es corresponien amb els del zigopodi, 
comprovant-se I'adequació deis materials que 
més s'ajustaven amb els criteris d'ubicació 
estratigratica i topogratica abans esrríentats. A 
continuació es varen identificar els membres 
anteriors i posteriors d'un mateix individu, 
seguint els mateixos criteris adalt exposats. 

Acabada aquesta recerca es disposava 
de set grups d'ossos lIargs de les extremitats 
(húmer, radi-ulna, femur, tíbia i metapodis) 
pertanyents a set individus diferents. Es va 
decidir continuar la tria d'ossos per a l'in
dividu, del qual, segons un primer estudi del 
material disponible, seria més facil articular la 
resta de I'esquelet, encara que a partir d'aquí 
no es tractessin d'ossos del mate ix individuo 

Després de I'elecció deis dos femurs, es 
va seleccionar una pelvis completa que fos de 
la mida adequada als caps deis femurs selec
cionats previament, tot i que probablement la 
pelvis ja no pertany al mateix individu que 
tots els ossos lIargs previament seleccionats. 
A partir d'aquí es va imposar un criteri 
d'adequació de mida enfront de la ubicació 
topogratica i estratigrafica. Després de triar la 
pelvis adequada, es va seleccionar un sacre 
que hi connectés anatómicament, continuant 
posteriorment amb la resta de la columna 
vertebral de darrera cap endavant. El nombre 
de vertebres de cada grup (lumbars, dorsal s, 
cervical s i caudals) es va obtenir del nombre 

d'aquests ossos presents als bóvids domestics 
com la cabra (Capra hircus), ovella (Ovis 
aries) i bou (Bos taurus), (Sisson i Grossman, 
1982). Es va triar una primera vertebra cervi
cal o atlas que connectés perfectament tant 
amb la segona vertebra cervical o axis com 
amb els cóndils occipital s del crani. 

El crani va ser seleccionat segons 
criteris de mida i integritat. Molts deIs cranis 
obtinguts en excavacions es troben al jaciment 
fragmentats per les parts més fragils, tal com 
pels premaxil'lars com pels arcs zigomatics. 
Malauradament, són pocs els cranis que es 
troben íntegres en el jaciment. Del crani es 
tenia una mandíbula associada, l' esquerra. 
Degut a la impossibilitat de trobar la mandí
bula dreta associada, es tria una peya de mida 
i morfologia similar i amb un desgast dentari 
identic, i que es connectés anatómicament 
amb la peya del costat esquerre. La replica 
que més tard es va fer d'aquesta mandíbula es 
va retocar perque s'ajustas millor al costat 
dret del crani seleccionat. 

Un cop obtinguda la columna vertebral, 
es varen anar seleccionant les costelles amb 
l'ajut de diferent material de comparació de 
bóvids actuals. La resta deIs ossos de les 
extremitats (omóplats, calcanis, astragals, os
sos del carp, sessamoideus, rótules i falanges 
deis dits) es varen triar segons criteris de 
mida i de connexió anatómica respecte als 
ossos llargs anteriorment seleccionats. Per a la 
tria de l'estemó, s'hagué de reconstruir a 
partir de· dos grups d'estemel·les (peces que 
formen I'estemó). Un grup de cinc estemel'les 
fusionades i una darrera estemel'la lliure. Una 
vegada obtingudes totes les peces óssies d'un 
esquelet (del que es presenta un lIistat, taula 
1), es va procedir a l'elaboració de les 
repliques. 

b) Realització de repliques 
Per a la confecció deIs motiles i repliques de 
l' esquelet es varen emprar els següents 
materials: silicona i guix com a materies 
primes deIs motiles, i cola per a marbre, 
ciment blanc i pigment per a la construcció 
de les repliques, a més de I'ús de ceres, 
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Taula 1. L1istat deis ossos utilitzats per a l'e1aboració de les répliques. Tots els ossos provenen de la 
Cova Estreta, excepte el siglat com a CM (tretzena costella), provinent de la Cova des Moro, Manacor, 
i el siglat com a C2 (vuitena costella) provinent de la Cova C2 (Ciutadella de Menorca). En primer lIoc 
es dóna el nombre de col'lecció, seguit de la quadrícula, i nivell (no en tots els casos). 
roble l. List of bones used lo elaborate Ihe casts. Al! Ihe bones are from Cova ESlreta, excepl the bones 
under acronym CM (rib 13), from the Cova des Moro, and C2 (rib 8) from Cava C2 (Ciutadel!a de Me
norca). Firsl, the collection number is given, fol!olVed by the square and level (not in al! bones). 

Os 

Femur 
Tibia 
Húmer 
Radi 
Ulna 
Radi-ulna 
Metacarpia 
MetatarsÍ!\ 
Patel·la 
Maleol 
Magnum 
Escafoides 
Semilunar 
Unciforme 
Cuneiforme 
Pisiforme 
Falange Ira posterior esq. 

Ira posterior dreta 
Ira anterior esq. 
Ira anterior dreta 
2na posterioresq. 
2na posterior dreta 
2na anterior esq. 
2na anterior dreta 
3ra posterior esq. 
3ra posterior dreta 
3ra anterior esq. 
3ra anterior dreta 

Sessamordeus proximals 
Sessamordeus distals 
Astragal 
Calcani 
Omoplat 
Pelvis 
Crani 
Mandíbula 
Atles (Ira vert. cervical) 
Axis (2na vert. cervical) 
3ra vertebra cervical 
4rta 
5na 
6na 
7na 
1 ra ven. toracica o dorsal 
2na 

Esquerre 

50246 L5 
50323 L5 
50238 L5 
50235 L5 

50305 L5 
50250 L5 

51445 L4 -140/-160 
46593 07 -50/-70 

50294 L5 
44842 L4 

55901 L5 n2 
43087 L6 superficie 

44672 L4 
,r- 50137 'K4 

53167 L5 
55465 N8 ni 
55579 N8 ni 
53119 L8 ni 

50145 K4 
55629 M8 ni 
55617 N8 ni 
43105 L8 ni 

55848 K4 -90/-100 
55815 L6 superficie 
53260 Gal 2 Gorg 

43106 L8 ni 
50233 L5 

56009 Gal 2 Gorg 
50298 L5 
44659 L4 

45633 07 -20/-30 

Ore! 

50251 L5 
50297 L5 
50241 L5 

50319 L5 
50310 L5 
50213 L4 
50233 L5 
50218 L4 

46594 07 -60/-70 
53366 L5 -180/-200 
53348 L5 -180/-200 

50894 Gal 2 Final 
53386 L5 -180/-200 

50294 L5 
56002 Gal 2 Gorg 

50327 L5 
55484 M8 ni 

55532 Gal 2 Gorg 
43103 L8 ni 
55621 N8 nI 

56652 L6 superficie 
53201 L6 superficie 

43104 L8 nI 
50108 K4 

55817 L6 superficie 
55744 Gal 2 Gorg 

53295 L8 ni 
53406 L5 -180/-200 

53402 Gal 2 Gorg 
44658 L4 
50037 K4 

51560 L6/-300 
44954 M6 n2 44951 M6 n2 

48138 070/-20 
45726 07 -20/-30 44042 07 -10/-20 

50831 N8 n2 
50870 N8 n2 

43772 07 -10/-20 
44211 07 -20 

45118 N7 -40/-50 
51816 L6 superf 
51826 M8 ni Gal 

44700 L4 
44700 L4 
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(Contínuació taula 1) 

Os 

3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
8na 
9na 
lOna 
Ilna 
12na 
1 ra vértebra lumbar 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
1 ra vértebra caudal 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
8na 
9na 
lOna 
Ilna 
12na 
13na 
14na 
15na 
16na 
Sacre 
Ira costella 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 
7na 
8na 
9na 
lOna 
Ilna 
12na 
13na 
Ira esternel'la 
2na 
3ra 
4rta 
5na 
6na 

Esquerre 

52040 07 ni 
52084 M8 ni 

46122 07 -40/-50 
43652 07 0/-10 

43809 07 -10/-20 
43822 07 -10/-20 
51936 Gal 2 Gorg 
55197 L6 superf. 

44877 M6 n2 
sense núm. 

44901 M6 n2 
52299 M6 ni 

43037 L6 superf. 
52336 L6 nl+2~300 
52336 L6 ni +2/-300 
52336 L6 ni +2/-300 
52336 L6 nl+2~300 

44915 M6 n2 
55096 07 ni 

55072 M8 
50079 K4 
50079 K4 

43018 L6 superf. 
55040 M8 ni 

55124 Gal 2 final 
55044 M8 ni 
55054 N8 n2 

45824 07 -20/-30 
50232 L5 
55102 07 
44860 L4 

52398 L5 -180/-200 
44833 L4 

52339 L6 ni +2/-300 

Dret 

52884 M8 ni 
52666 N8 n2 

52827 Gal 2 Gorg 
52738 Gal 2 final 

52987 Gal I 
52575 L6 nl+2~300 

44609 07 -40 ni/-50 
52518 M8 ni 
52689 08 n2 

52739 Gal 2 final 

52459 M6 ni 
52757 Gal 2 final 
52825 Gal 2 Gorg 

52672 07 ni 
52991 Gal 1 

52828 Gal 2 Gorg 

52842 M8 ni Gal 
52989 Gal 1 
52652 N8 n2 

52834 Gal 2 Gorg 
C2 40401 KI9 

52731 Gal 2 final 
CM sense núm. 
44924 M6 n2 
44924 M6 n2 

CM sense núm. 
54622 Gal 2 Gorg 
43250 Devora niu 
43250 Devora niu 
43250 Devora niu 
43250 Devora niu 
51127 Gal2 Gorg 
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vaselines i estris tals com espatules, pinzells, 
pinces, tisores, etc. 

Una vegada enllestida l' elecció del 
ossos original s, se n'hagueren de reconstruir 
alguns per completar qualque petita manca. 
Així, mitjanc;:ant cera i amb altres ossos igual s 
de diferent mida com a models es va comple
tar la part de I'os que faltava, normalment 
alguna apofisi o qualque fragment d'epífisi i, 
especialment, la zona del premaxil'lar del 
crani. 

Un cop els ossos incomplets varen ser 
arreglats es va iniciar el procés de replicació 
d'aquests gracies a l'elaboració de motiles a 
partir deis elements originals. Es necessitaven 
dos motiles, un primer, elastic i mal'leable i 
que adoptés la forma exacta i detall s de cada 
os, i un segon motile, rígid i compacte, per a 
mantenir la forma de I'anterior a I'hora 
d'omplir-lo. 

El primer motile es va construir amb 
un tipus especial de silicona, emprada 
habitualment per a la replicació d'escultures. 
Abans de recobrir els ossos, aquests varen ser 
untats amb vaselina per evitar possibles 
adherencies indesitjables. Sobre I'os també es 
va col, locar un tap de cera que serviria 
d'obertura per on omplir el motile, així com 
una tira de cera al llarg de l'eix de I'os que 
constituiria un sistema d'obertura a mode de 
cremallera per on poder recuperar I'original i 
posteriorment la copia. La silicona es va apli
car en dues fases, una primera on es recobria 
una meitat de I'os i la cinta de cera, i una 
segona on, ja seca la silicona anteriorment 
aplicada i retirada la cinta de cera, es cobria 
la resta de l'os. La silicona que havia recobert 
la cera era untada amb vaselina per a evitar 
I'adherenc.ia de la segona passada i per a 
després constituir la part del motile per on 
extreure ros. Quan el motile de silicona ja 
estava eixut i enllestit era recobert pel segon 
motile, en aquest cas rígid i preparat amb 
guix, i dividit en dues meitats que encaixaven 
perfectament per poder extreure el motile de 
silicona. 

Després de l'obtenció deis dos motiles 
ja, es podia extreure I'os original i comenc;:ar 

a omplir els motiles. A través de l' obertura 
deixada pel tap de cera es va vessar una 
mescla constituIda per pigment blanc, ciment 
blanc i cola de marbre fins a omplir-lo 
completament; després, el motile era agitat 
amb la finalitat d'omplir tots els racons del 
motile i eliminar les bombolles d'aire 
d'aquestes zones. Transcorregudes unes hores, 
la mescla ja havia endurit i ja es podien se
parar els motiles i retirar la copia o replica de 
l'os. Després, les repliques varen ser polides 
per eliminar petits excedents de pasta. 

L'última etapa en la replicació fou do
nar un color a I'os similar a la coloració 
original. Aquesta va ser obtinguda gracies a 
l'aplicació d'una mescla d'aigua i sediment 
del jaciment de procedencia deis ossos, que 
es mantenia o era fixada a la superficie de 
l'os amb un fixador emprat habitualment com 
a consolidant de material ossi. 

c) Muntatge de I'esquelet 
Després de la: construcció de totes les 

repliques es va iniciar el muntatge deis 152 
ossos que varen constituir I'esquelet. 

Les extremitats varen descansar sobre 
una base de fusta pero no varen suportar en 
realitat tota l'estructura. L'esquelet va ser 
suportat per duesvares metal'liques que 
mantenien tota I'estructura a nivell de la co
lumna vertebral. Aquestes dues vares anaren 
muntades sobre la base de fusta i aguantaven 
la columna a nivell de les primeres vertebres 
toraciques i de les lumbars. La columna ver
tebral estava també atravessada per una altra 
vareta o anima d'acer des de les vertebres 
cervical s fins a les sacres, i que mantenia la 
seva corbatura. A I'extrem anterior d'aquesta 
anima es va insertar el crani, amb les man
díbules aferrades a nivell de I'arc zigomatic, 
i a la part posterior, rere les sacres, s'afegiren 
les vertebres caudals, unides entre sí per 
filferro. Totes les vertebres foren a la vegada 
unides amb cola per tal d'assegurar el 
manteniment de l'estructura. 

Els ossos de les extremitats anteriors 
foren units amb cola des de les falanges fins 
als omoplats, i aquests suportats a nivell de 
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les primeres costelles sobre una vareta trans
versal procedent del primer eix vertical de 
metall. Les extremitats posteriors, a més de 
estar encolades en part, tenien els ossos 
articulats mitjan9ant peces metaJ'liques 
insertades a les epífisis, que permetien cert 
moviment de les articulacions. La pelvis va 
ser col·locada sobre les sacres i unida a 
aquestes amb perns. 

Les costelles foren afegides amb cola 
entre les vertebres corresponents i l' estemó es 
va col'locar a la seva posició gnkies a una 
inserció amb filferro sobre dues vertebres 
toraciques. 

Característiques anatómiques peculiars 

Durant el muntatge de I'esquelet es 
varen haver de prendre una serie de decisions 
sobre diferents aspectes anatomics, que degut 
a la manca de material de Myotragus de com
paració, podrien ser erronies. Efectivament, la 
bibliografia anterior no especifica alguns deIs 
punts de l'anatomia de Myotragus que, fins 
que no es trobi un esquelet complet articulat, 
ara per ara, són dificils de comprovar. 
Aquests punts, pero, no varien gaire 
l'estructura general de l'esquelet. 

Per comen9ar, s'ha de dir que no es 
coneix el nombre exacte de vertebres caudals. 
Entre els bovids aquest nombre és variable 
(entre 18 i 20 als bovins ¡entre 3 i 24 als 
ovins, Sisson i Grossman 1982). Es va optar 
per co¡'¡ocar-ne setze, un nombre intermig als 
deIs ovins, pero que esta proxim al nombre 
mínim de vertebres caudals deIs bovins, 
sempre pensant que podria no ser la quantitat 
exacte present a l'animal viu. La coa, en 
conseqüencia, pot ésser més llarga' o més 
curta que la que es presenta en aquest 
esquelet muntat. Adrover i Angel (1967) 
col'locaren sis vertebres caudal s a l'esquelet 
de Can Sion, bé que indicant que tenien 
molts de dubtes al respecte. 

Quan es va seleccionar un possible 
estemó, es va comprovar, que, seguint la 
morfologia de cada estemel'la (peces que 

formen l'estemó) i fen! homologies amb altres 
especies, s'arribava a la conclusió de que 
l' esternó de Myotragus balearicus estava 
format per sis estemel'les i no per set tal com 
passa als al tres artiodactils (Sisson i 
Grossman, 1982, encara que po! estar redult 
a sis en alguns ovins). El significa! funcional 
d'aquest fenomen es troba en estudi ac
tualment, encara que la troballa d'un estemó 
comple! "in situ" permetria comprovar i estu
diar més a fons aquest fet. Així, contant amb 
una estemel'la menys, resultava dificil esbrinar 
el nombre de parells de costelles present en 
I'anima!' La bibliografia sobre anatomia de 
bovids actuals indica que el nombre de 
costelles és de tretze parells (rarament catorze 
a ovins), vuit deIs quals s'adhereixen a 
I'esternó entre cada esternel'la mitjan9ant 
cartílags (costelles vertaderes o estemals) i els 
altres cinc romanen lliures (falses o asternals), 
formant el final caudal de la cavitat toracica 
(connectades amb les costelles vernes pels 
músculs intercostals). Cada costella té com 
origen les fosses o facetes articulars de les 
vertebres dorsals. Per tant, el fet de tenir una 
esternel'la menys podria significar dues coses: 

- el nombre de costelles connectades a 
l' esternó es podria veure redui't en un parell; 
tenint, per tant, un parell de costelles falses o 
asternals més, o, 

- la reducció del nombre d'esternel·les 
estaria associada a la reducció del nombre de 
costelles, cosa que tal volta podria implicar la 
reducció del nombre de vertebres dorsals. 
Així, el nombre de costelles seria de dotze 
parells. 

Sense entrar en consideracions ftincio
nals, es va optar per manten ir un nombre de 
tretze parelles de costelles i no reduir el nom
bre de vertebres dorsals. Per no entrar en 
discutir quin és el nombre de costelles con
nectades a l'esternó no s'han posat els 
cartílags d'unió entre les costelles i l'esternó 
(tant per la dificultat que aixo suposava com 
per evitar possibles errors anatomics). Nova
ment, la troballa d'un nou esquelet articulat 
donaria c1aredat a aquesta particularitat ana
tomica. 
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Fig, 6. Esquelet Illuntat de Myo/raglls balearic lIs (fet a part ir de repliques), vista frontal. 
Fig. 6. MO lll1led skelelOn o/ Myotragus bal caricus (/l/ ade o/ CCISIS). fron/al "iel\' . 

La di sposició dei s ossos de les 
ex tremit ats ve do nada per la situació de les 
facete s i cares arti cu lars de cada os. Així. 
1" an glc qu e forma cada os amb els ossos amb 
els que csta en connex ió anatomi ca correspon 
al que ve don at segons la seva articul ac ió. 
Per tan!. la co l' locac ió pecu li ar de les 
ex tremit ats, sobretot a 1" articul ació dei s 
estil opodi s (fémur i húmer) amb les sevcs 
co rresponent s cint ures (pelvis i omoplats, 
respecti vament), donava a I" animal una fi gura 
de com si caminas amb les potes obertes o 
""lI eugerament eixancades" (Fig. 6). Aq uest te t 
esta clarament relac ionat amb el tipus de 
locomoció de I" ani mal. que hav ia de ser lenta 
i amb poca capaci tat de moviment, (Lei nders 
i Sond aa r, 1974 ; Le inders, 1979; Alcover el 
al. , 198 1) i amb l' estru ctura corporal general. 
Actualment aquest pu nt s'esta estudiant, enca
ra que es pot avanc;:a r (tal com es pot veure a 
l' esque let). qu e sense cap dubt e, I" anima l 
presentava un ex traord inari vo lum abdominal. 
que el re ia pesat i lent a I' hora de caminar. 

S' ha de di r també, qu e a I" esquelet que 
aquí es present a, ralten dos ossos, que, 

conscientmcnt , no es varen posa r. Aquests 
són la I1bu la o peroné i els hi oides (ossos de 
la Il engua). La I1bul a no s' hav ia identifl cat 
eom a tal fln s fa poe temps per membres del 
nostre equipo És una petita estructura oss ia 
prima que es junta, mitjantc;:ant un carti lag, a 
I' apofis i flbu lar de la tibi a. Aq uesta apofi si 
fibul ar de la tibi a va e ser erroniament consi
derada com a I1bu la per Waldren ( 1982). La 
difi cu lt at de la col ' locació a I'esquelet rad ica 
en el desconeix ement per part deis aut ors dc 
la répli ca dc I" esq uelet, d ' una substancia qu e 
simuli les caracteristiques d' un cartilag, per tal 
de diferenciar-l o de I' os (aquest és també un 
de is motius pe l que no es posa ren els 
cartil ags que jun ten les costell es amb 
I" estern ó). Els hi oides no són gaire visib les 
pel fet d ' e tal' situats a la cav itat buca l. entre 
les mandi bul es i el paladar. per tant es va 
optar per no posa r-l os. 

En aq uest esquelet mon tat hi ha peti tes 
errades. que. en part , s' han descobel1 després 
del mont atge deflnitiu grac ies a coment ari s 
vari s de cientifl cs i naturali stes. com .loan 
Pons-Moya . Sa lvador Moya-So la i Me ike 
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Kbhler. Aq uestes errades no al'cc ten al 
disseny global de I-animal. I'ossibkment. I" er
rada més apa rent i ev ident és la eo l' locac ió_ 
massa j unt es_ de les falanges de is di ts de les 
potes_ inelús arr ibant -se a tocar. S -ha CO I11-

provat que materi al ossi assoc iat prov in en l de 
diferen ls coves complav<I amb un a majar 
separació de les falanges. La co rbal ura de la 
co lulllna ve rtebral a la regió lum bar ha ele ser 
Il eugeramen t més pronu nciada i no lan reCia 
com s-ha posat a I" esqu ekl. Aquestes en-ades, 
i d-a ltres de més peliles qu e_ probab lement. 
aniran essen t desco berl es i corregieles en un 
fUlur a \"llOra de reconslruir un no u esqu elel 
de ¡\ fy otrag lls balear/c lIs . 

Les mesures de I" esque lel qu e aqui es 
presenla (F ig. 7) eSlan relacionades a la laula 
2_ junlamenl amb mesures eI-a ltres esqu elels 
munlats. 

Agra"iments 

Volem agra'lr al Dr. J. A. Alcover la 
se va aj uela en la sek cc ió del mate ri al i en el 

Illuntalge de I" esquelet, aixi com I- entusiasme 
posat. sempre contagiós_ en I" elaboració 
d-aquest esque lel. El muntalge de I" esquelel 
ha eslat poss ible grae ies a Hans I3rinkerink_ 
professor que ens ensenya les lec niques per 
I" elabo rac ió ele rep li ques. Dami a Rami s va 
ajuelar en el procés de mUlllalge i elaborac ió 
ele rep li ques. Volem agra'fr espec ialmenl 
I-amabililat i pac iencia del Dr. Viclor Guerre
ro que ens ceeli part del Laboralori de 
I'rehi stori a per muntar l 'esquelet. El Sr. Joan 
I'ons-Moya_ el Dr. Sa lvado r Moya-Sola i la 
Dra _ Meike Kbh ler ens han fet un a se rie 
eI -inleressan ts cO Illentari s per a Illillorar un 
gru p el e caracteri sti ques anatomiques en un 
fUlur Illunlalge d"tlll allre esquelet. El Dr. Sa l
va el or Moya-So la ens facilit a les mesures de 
1" esquelel de l Museu Miquel Cru safonl ele 
Sabadc ll. Vo lem donar les grac ies a 10ls 
aquell s que d' una form a o altre, han posal 
pan ele l seu lcmps en aquest Myotraglls. Un 
deis autors (1'13) té una beca eI- in vestigac ió ele 
la Consell eri a el T elucae ió_ Cultura i Esporls 
de l Govern Balear (D irecc ió General 
eI- l:elucac ió). 

Fi g_ 7. Esquclcl IllUlltat el e A/)'olragl/s baleanel/s (kt a partir el c rép liq ucs)_ vi sta lateral. 
F/g. 7. '\/ol/l1led skele loll 01 Myotrag ll s balcari clIS (lI/aJe 01 casIS) . la/eral "iel'" 
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Taula 2. Mesures de I'esquelet de Myotragus balearicus de la Cova Estreta. Es comparen amb les 
mesures donades per Andrews (1915) i amb les de I'esquelet del Museu de Paleontologia Miquel 
Crusafont (Sabadell). 
Table 2. Measuremenls of Myotragus balearicus skeleton from Cava Estreta. They are campa red with 
measurements given by Andrews (1915) and with the skeleton measurements ofthe Paleontology Museum 
Miquel Crusafont (Sabadell). 

Mesura Esquelet C. Estreta 

Longitud maxima 83 
Alyaria a la creu 47,5 
Alyaria a la part superior 

de les banyes 49,9 
Alyaria a la part superior 

de l'escapula 42 
Alyaria a la part superior 

de la pelvis 37,2 
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