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Revisio d'una faunula cretacica

recollida al Pedraforca

pel

I)tt. J. R. B.% i,m i.t:Fi

El nostre ronsoci i amic A. Llopis i Llaih , que en una exploraci6

que fou fa temps al iriassi, del Pedraforca recol-lecta uns fossils, ens

i''ha Iliurat uns quants perque verifiquenr les determinacions que els
Toren donade, en una nota anterior apareguda a les planes del nostre

Rut l letf.

La veritable atribuci6 estratigr:ifica de les capes on es recol•lectaren
els fossils quell;IX a dubtosa per les classificacions palentologiqLies, ja
que es citaven formes de molt variats nivells, i algunes especies, encara
que tenen bastant d'oxtensio vertical, no passen de certs limits, mentre
qua altres determinan amb precisi() alguns nivells.

Aixi teniem que entro la fauna estudiada hi havia, per exemple,
ha Serpula. {*ordialis, <lue sembla exclusiva del jurassic, a la qual era
assignada edat campaniana en of cretacic superior ; la To robratula du-
tenzpleana. d'Orb. quo corn ;a maxim arriba a 1'albia, es 'eta pujar al
canrpaniia ; i a alguns foraminifers, tals cony les nrbitolina, que s'estenen
this al cenrnnaniii, era atribuida la mateixa edit del cretacic superior.
Altres formes portaven determinacions correct us, its a dir, d'especies
propies del nivell assenyalat.

En llegir I•a Vista dell fossils recollits horn trobava a mancar certs
fossils que no Talton mai en els estrats del cretacic superior catala, que
potser its una de les regions mes iurportants del mOn en els temps dels
mars cretacics, com es pot veure en el treball sobre Les fauues de Pachvo-
doules de la province catalane enlre Segre et Fraser, publicat 1'any 1932
i del qual nosaltres fdrem esnient en comunicar a ]a Lrstitucio la troballa
de noes localitats do la Pseudotoucasia catalaunica Astre. Aquests fos-
sils :r quO ens referinr eren els Rudistes, dels quals no es donava cap
roferi ncia i solanient s'indicava la possible identificaci6 d'unes rnargues
amb les capes amb Ostrea larva i Ilippuriles de Saldcs.

Hem estudiat novament els fossils que motivaven la rota del senvor
Llopis, i, a parer nostre, pertam-en, taut cis de les calcaries coon els de
le, rnargues, al pis aptia, cis a dir, son del cretacic inferior, no del supe-
rior. Per tart, convenia rectificar o ratificar les determinacions en tant
que aixd fos possible.

Algunes formes, ja a primer cop dull, los creguerem del cretacic
inferior, altres ha estat diffcil determinar-les. Hem fet les consideracions
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que hem cregut pertinents sobre cada una de les formes, hem donat la
cita de la figura amb que es pot identificar 1'exemplar i n'hem reproduits
alguns per si hi havia algun dubte en la nova deterulinaci6. Tot seguit
donem el resultat de la revisi6.

Panopaea lata (Agassiz) d'Orbigny

Lim. 7 Fig. 7

PICTET et CAMPICHE.-Description des fossiles du terrain cr6tac6 des en-
virons de Sainte-Croix, pmg. 57 : pl. 101, fig. 3 ; p1. 102, fig. 1.

L'exemplar es incomplet. T6 60 rim. de longitud, respon a una con-

quilla subrectangular Carta i poc inflada. El badall de les valves no 6s
tan gran en el costat anal com en els exemplars figurats per Pictet.

A Suissa es troba en les margues d'Hauterive que corresponen al
pis neocomi'a mitj?. S. Gillet creu que in P. late 6s una varietat de
P. plicata tipica en el neocomi'a mediterrani.

L'lnoceramus regularis amb que' ha estat conf6s aquest exemplar

cs oblongo-ovalat amb lfnies de creixement ondulades, i 1'individu figu-

rat per d'Orbignv 6s molt m6s gran i in seva forma general no con-
corda amb l'exemplar que tenim.

Pervinqui're, a Tunis, colloca 1'I. regularis en el Senoni3: Heinz,
en els sous treballs sobre el- Inoceranms de tot el m6n, li assigna la
mateixa edat, mentre que 136hm el colloca en el maestrictid.

Nosaltres tenim recollida la Panopaea iota al Mas d'En ('alaf, de
Masllorenq, i tvnbo ha estat trobada a In Casa Alta de Castellet.

Lima parallela d'Orbignv non Woods

A D'ORRIGNv.---Paleontologic franl,aise. Terrain cr6tac6. Toni. 3, ph-
gina 539 : pl. 416, figs. 11-14.

Per la forma general, aixi com pet hombre de costelles radiants, que

arriben fins a 18, prescindint de les dels costats, creiem que t'exemplar

que tenim 6s l'espccie d'Orhignv, encara quo tingui uns dos millimetres

m6s.

La Lima cottaldina, segons Mallada, presenta tamb6 el mateix nom-

bre de costelles, peril les valls, coin figura d'Orbigny, tenen una cos-

tella intermedia, i a la part superior de les costelles grosses es nota

una costella superior que manca a in L. cottaldina i que no es veu tam-

poc en els mottles que tenim.

Hi ha una dificultat estratigrmfica, i 6s que la Lima parallela 6s
prdpia del gault o alhil. Pictet In considera com a sindnima de in seva
espi Cie L. itieriana.

Exogyra Couloni (Defrance) d'Orbigny

LArn. 7 Fig. I

PICTET et CAMPICHE. Description du terrain cr6tac6 des environs de
Sainte-Croix, peg. 287: pl . 188, fig. 2,
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La sinonimia d'aquesta espicie es molt extensa, com es pot veure

or, el treball de Pictet. L'exemplar que tenim correspon, al nostre enten-

dre, a una varietat de les formes carenades que fuig dels tipus exogi-

riformes per a arribar a un contorn subtriangular. Estratigrificament

aquesta esp6cie es troba en el neocomih mitjh de Sainte-Croix.

A Espanya 6s molt frequent l'especie tipus, aixi coin les nombroses

varietats d'Ostrea aquila, que molts autors, seguint Pictet, consideren

coin una sola esp6cie amb 1'E. Couloni.

Aquesta a Catalunya s'ha recollit a l'aptih de la Casa Alta de Cas-

tellet, La Morisca (Garraf) i nosaltres Them trobada a Freginals i a

Alcanar, en el massis del Montsih. Al Nord de Catalunya ha estat reco-

neguda en diverses localitats (0. Aquila).

Exogyra minos Coquand

fig.3

L. MAI.LADA. Sinopsis de las especies f6siles que se han encontrado en

Espana, tome III, pig. 134 : lhm. 48, figs. 1-2.

Sobre la distinci6 entre les formes E. Boussingaulli i E. minds hi ha

diversitat de parers entre els paleontblegs, atPs el polimorfi^me d'aques-

tes especies.

Els exemplars que donem com a Ostrea minds s6n quelcom m6s

petits que els figurats per Pictet. L'ornamentaci6 6s m6s senzilla i s'hi

marquen diverses costelles grosses per In part convexa de la valva gran,

la qual cosa la fOu confondre amb 1'O. larva, quo 6s molt Mes ornamenta-

da i de configuraci6 molt distinta, coin es pot veure en d'Orbigny, pl. 486,

figs. 4-8. A m6s, 6s una espccie senoniana.

Exogyra conica Sowerby

PICTEF et CAMPJCHE .-- Description du terrain cr6tac6 des environs de

Sainte Croix , pig.: pl. 193 , figs. 1-2.

Conquilla exogiriforme , oval, arquejada . Valva inferior bombada

profunda , presentant una carena mitjana . La valva superior 6s plana

i solament t6 estries de creixement . L'exemplar esth quelcom escros-

tonat. Les formes trobades a Suissa s6n quelcom m6s petites i perta-

nyen a l'aptih superior.

Mallada diu trobar- se a Espanya en el Cenomanih d'O icdo. Baides,

Serra d'Enguera , aixi com en I'Aptih de Penagolosa , cap Albir, castell

de Montesa i agulles de Pinet.

A Catalunya 6s potser la primera volta que es troba , tret de la cita

de Vidal d'un exemplar precedent de Boixols.

Rhynchonella lata d 'Orbigny

PICTET, F. J.-Description des fossiles du terrain crOtac6 des environs

de Sainte-Croix, tom. 6 , phg. 21 : pl. 197, figs. 1-5.
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La forma determinada com a (al pot, dintre del que permet un exem-

plar deficient, identificar-se amb la figura donada per Pictet, per() hem

de fer notar que les costelles desapareixen cap a la regiu cardinal, cosa

que pot explicar-se per estar escrostonat l'exemplar.

Aquesta especie es molt frequent en tot el neocomiA i no passa al

cretacic superior. A hi zooa subpirinenca Dalloni la city de diverses lo-

calitats, i nosaltres tenim exemplars de la \lorisca, les Mesquites i

Vilobi.

Un exemplar determinat cone R. snlcata, per la forma del foramen,

gran crochet i Area, I'identifiquem amb la figura 3 de Pictet de la

R. Iota, qui crew dif(eil atribuir-la a la R. depressa. La R. snlcata re-

p. esentada per Pictet to molt poques costelles comparada amb la que

tenim entre mans.

Terebratula all. praelonga SoNverhy

Pteitu, E. .J.-Description des fossiles du terrain cretace des environs

de Sainte-Croix, tom 6 : pl. 202, figs. 10-1I.

Tenini dos exemplars en no gaire bon estat, peril quc conserver

bastant be la part del crochet. Les valves s(n sensiblement planes i no

presenten plecs en la comisura paleal confornie a la figura donada per

Pictet.

Aquesta espeeic, que pertanv it neocomi;1, ha es(at recollida t;nbe

a la Roquctit de Canyelles i nostltres Lambe i'iiaviem trobada al Mas

del Llop, en la Serra del \Iont^ia, i al Mas WEAL Calaf de

dintre de i'aptiii.

Terebratula dutempleana ti'Orhignv

Lm,. 7 fig. 2

A. n'Oatitr ,xv. P,dc ortologie francaise. Terrain crdt.ic , Vol . IV, pA-

gina 93 : pl. 511, figs. 1-8.

Tenim exemplars de dimensions extraordinAries , puix que arriba

a 50 millimetres de longitud , guar els mcs grossos citats per Mallada

sols tenen 22 millimetres.

Lit forma general recorda nuts la T. de(rressa ( Pictet, IAm. 205,

fi(f. 6) que no la figurada per d'Orbignv (lAm. 511, figs . I a 3), que es

mes amply en la part frontal.

EstratigrAficament aquesta especie pertanv a l'albiA, peril a Suissa

i a Espanva es troba tambe a I'aptiA , per on la collocacib en el senonia

seria una Cosa desentonant.

A Catalunva es coneixia de i'aptiA de la Roqueta (Canvelles ), i nos-

altres Them recollida it \ias d'En Calaf de Masllorenc . Dalloni la cita

de nioltes localitats subpirinenques.

Terebratula tamarindus Smvcrbv

Pieria, T. J.-Description des fossiles do terrain cretace des environs

de Sainte-Croix, tom. 6, pig. 96 : 111. 204, fig. 1-3.
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Atribuim una frn-nia de contoru arrodonit i ;imb obertura o foramen
relaticainent gran a 1'espccie figurada per Pictet i que haeia estat con-
si(lerada cum a 7'. c arnea, pert) que, a nods de pert<tnt-er a un nicell molt
superior, td l'obertura petila i les arees on disposici(' diferent. Per error
d'imprcmla apareix amb cl nom de T. conica Sow, que no existeix.

La 7'. tantarirtdrrs es cuneixia de la Casa Alta de Castellet, de Ca-
o}-elles i (1'Olicella, en el massis do Garraf.

Toxaster Collegnoi Sismouda

Lint. 7 fig. 5

A. U't7sr,it',x^. Palrontologie francaise. Terrain crctace, tom. 6, pagi-
na 109: pl. 846.

Aquesta forma (ds quasi tan ;tnipla cone Ilarga, deprimida, subhexa-
gonal, molt cixaniplada i sinuos;t per (1rn ant, estreta i truncada per dar-
rera. Tenim quatre exemplars de dimensions mitjancs i dos de mds pe-
tits, l'un suficientnuvtt caracleritzat i 1'altre molt deficient.

Per it forma general, no cordiforme, 1'apl;inament de la part de
sohre, Ia disposiciti de 1'anus i de la Boca fa que 110 cs pugui confondre
aquesta espAcie mob el gcnere .llicrostcr del cretacic superior.

El Tox(rster ('olle"fnoi (^s una de les espccies nit's lipiques i fir-
giients del cretaric inferior, abundant en quasi totes les localitats cata-
lancs (lei pi, aptiii, i j;t h;tv is est;tt cit;tt d'aquesta regi().

Per error d'impresi() port;t el nom de M. cirangrrf rturtt.

Eugy°ra Cotteaui Fromentel

Liras. 7 fig.

Ptlr:cr:a, P. L. -La fauna coralligena del Cretacco (lei Monti d'Ocrc
nell'Abruzzo Aquilano, pig. 117. Tav. Xl, figs. 4-5.

Atribu'im a aquesta cspecie i i forma deterntinada cone ;t Lalimaean-
dra sp. per no presentar coluniel-la i les series calicinals soldades

De Angelis fa an estudi delintitatiu de les espccies conegudes del
gcnere I i,gvra, segons el qu;11 estudi a forma que tenim entremans
queda lintitada a les espccies K. Coticnti, dligitala i interrurta.

i.'K. digilata (s frequcnlment dendroide a amb branques mes o
moots cilindriques ; IT. Coltcarni t(o la superficie calicinal plaint segons
Precer i l'amplaria do les calls de 2 a 3 millimetres segons De Angelis.
I:I Hombre d'embans (ds de 4 en 2 millimetres, c r"Icters quo presenta el
noire exemplar.

.lquest;t especic hacia est;tt citada per De Angelis coin a procedent
de l'aptia de les '.A7esgttitos, a A-ilanoca nosaltres i'hem trobada a la
Ro(lueta, Alas de Comu, Godall, Les A'entalles i a Can Xuec de Marine-
lli : (ds, doncs, abundant a tot i'aptia catala.

Astrocoenia magnifica Fromcntel

Lam. 7 fig.6

iy(ltlY.-Monographic des polvpiers cretacds de la Suisse, pig. 56
pl. 12, fig. 5.
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L'exemplar determinat com a Astrocoenia decaphylla Mich ha de

considerar-se, a parer nostre, com a A. magnifica Fromentel, i pot iden-

tificar-se amb la figura que citern. La grandAria dels calzes i la distAncia

(leis centres calicinals corresponen a les de 1'exemplar de Collaz. El

nombre d'embans arriba fins a 48, mentre que en la A. decophylla, se-

gons Fromentel, n'hi ha 20: 10 de grans i 10 de petits. Hem d'observar

que la columella 6s multitrabecular, com en la forma dibuixada per Felix

de A. decafihylla. L'exemplar figurat per Reuss to tambe els calzes mass

petits.

Nosaltres hem trobat in .4. magnifica en l'aptih del Mas de Comu,

en la serra del Montsia.

Algunes formes esmentadec on el trehall del senvor Llopis com a

Arc a. aff. vendimiensis, encara que l'ornamentaciu estigui bastant hen

conservada, per la deformacih de l'exemplar no gosem classificar-la es-

pecificament.

Lin motile de regulars dimensions determinat coma Astarte tampoc

no permet una clsissificacih miss precisa.

Acompanven, finalment, aquests P)ssils un petit lot de TerebrAtulcs,

cue. semblen liasiques ; pere, com quo no tenen lligam molt estret amb

els exemplars determinats, deixem llur classificaci() per a ana altra

ocasid. Coln en tots els fossils d'aquest nivell procedents do les ramifi-

racions del Cad], la ganga i els f6ssils matcixos presenten bona quantitat

d'estronci.

Oueda hen caracteritzat 1'aptiO del Cim del Calderer amb

Orbitolina conoidea.

A strocoenia magnifica

Eugyra ('otteaui

Toxaster ('olegnoi

F,xogyra Couloni

Panopaealata

que representen un nivell (,](,\ ;it dintre d'aquest pis i que en aitres in-

drets de la mateixa serralada vc caracteritzat per cefalhpods cull Pucosia

liptoviensis Zeuschner, Nautilus requiernianus.


