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El terreny sobre cl qual verses aquestes notes, malgrat les disloca-

cions que I'accidenten a cada pas i que imprimeixen a 1'orografia del

pats un segell de grandiositat diffcil de descriure, ofereix l'avantatge sin-

gular que degut a 1'escabrositat del sol solcat per rius i barrancs pro-

funds, perniet el seu compict estudi, i fa que es pugui observar perfec-

tament la disposicit, bussament i direccib de les capes i es puguin reco-

Ilir en gran nombre diversos fossils. Aixi i tot, pero, en alguns casos

el gecleg es perd en veritables laberints estratigrdfics, degut a les fle-

xions, plegaments i dislocacions diffcils d'interpretar.

Es de doldre quo aquest pats sigui desconegut pets geolegs, puix que

encara no hi ha un estudi niinucios d'aquestes formacions. Veritat es

quo de Vornvuii, Collomb, Coquand i AIallada dediquen en llurs obres,

algunes rattles a aquesta localitat ; pero, degut a la gran extensio de
Ilurs excursions geologiques, nonues 1'estudien per sobre i en termes
generals, sense davallar a details.

Ni en el ('alnlogo general de Ins esj5ecies fdsiles encontradas en Es-
[ 100, de Lluo Alallada, Hi en ];t .ti.inorsis, del mateix autor, no es troba
un sot escmplar referent a aquesta localitat, tot i esser abundants els
que es poden recollir. Fins ara hem trobat nonibroses especies classifica-
des i conservades en el lluseu Geologic del Seminari de Barcelona, i
creiem que investigacions posteriors en descobriran d'altres.

Situacid geografica , extensi6 i limits

La part de terrenv quo ens ocupa tls a 1'\V. del massis muntanvOs de
I'cnagolosa, pertanv it la provfncia de Castclhi, i, prenent com a centre
o punt de partida el poble do Villahermosa, les sexes longitud i lalitud
es poden fixar aproximadanient aixi 3' 16' de longitud a I'E. (lei me-
ridi:O de Madrid i a ± 40' 12' de latitud.

Al N. confronta amb ]a provfncia de Terol (Puertomingalvo), al Sud
amb Castillo de Villamalefa, a I'E. amb Ponagolosa i a 1'W amb el
terme de Cortes del Arenoso i Zucaina.

La soya aicaria sobre cl nivcll del mar oscil•la entre 700 m. i 1.813,
elevacn'u m;lxinia que es troba a Ponagolosa.
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Td una extensi6 en direcci6 N. a S. d' unes 5 llegues , i en direcci6

E. a W. de 4 aproximadament. La seva superficie (s de 107 quil6nle-

tres quadrats.

Geografia Fisica, Orografia

Si des dun hoc elevat ens fixem en la configuraciu d'aquest terreny

observein una s6rie de potents muntanyes separades per barranc pro-

funds, oberts no pas unicament per 1'acciu demoledora dels elements,

sin6 tambd per la dislocaci6 dels penyals ; prova fefaent dels antics mu-

viments i sotragades de la terra.

Entre les moltes proves que podriem adduir per confirmar aquesta

tesi, cap tan apropiada com in separaci6 de les calcaries margoses tra-

vessades pel riu Carbo poc abans de desembocar en el riu de Villaher-

mosa. Uns 200 metres abans de in confluencia d'aquests dos rius, en

una longitud de mds de on quilumetre, apareix un congost product per la

forcada separaci6 d'uns banes de calcaria margosa de mds de 100 me-

tres d'espessor. A ambd6s costats d'aquest barranc apareixen els matei-

xos trams amb iguals collocaci6, bussament, direcciu, etc. No obstant,

sera convenient advertir que a 1'entrada d'aquest congost, sota la cova

dita de la Guerra, hi ha uns estrats que formen dos anticlinals apilats,

que per llur discordanca acusen dues commocions successives.

A aquestes dislocacions podem afegir I'acci6 destructora dels ele-

nments, car, degut a ]a talc dels grans boscos que abans poblaven les

seves muntanves, les aigiies han arrossegat la terra, deixant en desco-

bert les formacions rocalloses. En alguns ]lots, cram en Las f loses, que-
den en peu alguns pilars de colossal alcada, que son testimoni d'aques-
tes notables erosions.

Totes les muntanyes, considerades en Ours majors extensions li-
neals, mantenen una orientaci6 parallels a Penagolosa, bussant, amb
nu's o menys potiOncia, en direcciu NW. o SE.

Hidrografia

Aquest pals es abundant en aigua, puix que dificilu;ent es troba una
masia, de les moltes que In ha, que no tingui la seva ;leu d'aigua ri-
qufssima., o almenys potable.

Entre les moltes fonts que es troben, citern, corm de passada, la de
San Bartolomd, ]a de Picayo, la de Las Canales, la Fuen-Cali6n, El Gra-
nero, El Cavio i la de Las Mozas.

Sense davallar a details minuciosos sobre les diverses rieres que
originen aquestes deus, i sense explicar ]a mauera com s'apleguen per a
formar torrents i rius, ens fixarem en els principals currents que sol-
quen aquesta comarca. El principal ds el del riu de Villahermosa, cone-
gut pels naturals amb el nom de Major, al qua] aflueixen tots els altres.
"I'6 el seu origen a la provincia de Terol, al terme de Valdelinares (Colla-
do de la Gitana) ; i desprds d'haver engruixit el seu cabal amb les ai-
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goes recollides en les versants del baix Aragu, als pobles de Linares,

Castelvispal i Mosqueruela (Monies de Pinar Ciego), seguint an curs

desigual, estret i tortu6s, entra a Villahermosa travessant la regib en

riirecci i NIV. a S. i, desprbs de recollir les aigiies dels barrancs lnfierno,

Iluerticas, Hu Montana, Regajo, Carbo, Magru i Martina, sort d'aquest

terme per ter-se mes tard tributari del Mijares, en el qual desemboca

entre els pobles d'Espadilla i Vallat.

Aquest riu, en estat normal, ultra fertilitzar les fortiroses valls que

travessa, tc el cabal suficient per a nioure algunes filbriques electriques,

serres, molins ; pert en estat anornurl, en temps de torrentades per les
pluges estitiengties, r"s tanta I'aiguir que recall dels versants gropers,

que el sell curs impetuos a rossega, de passada, roques enornies que
sembren de desolaci6 les hortes i eIs sembrats, de mes d'obrir tin Hit pro-
fund, com Veurem im s endavant.

Estratigrafia

F.Is napes geologies assenyalcn en les provincies de (levant tin gran
boldr6 cretaci que ocupa una gran part de les provincies de Castell6 i
Terol. Aquests diposits, observats en conjunt sobre el mapa, apareixen
com till gran triangle egtiilhter de hues de 100 quilometres quadrats. Un

-N-
Yi "Svemol a

Mu.Cl-

15

Cu0 a ka la 5%A t'ro..

y

ea,.{efera.

Tall gcol6gic de la Muela (Trifisic)

1. - Calcaris de Fueoides. 2. - Guix

dels vcrtcxs d'aquest triangle Fs it Caste116, i nn d'aquests costats marxa
parallel al litoral cap it Tortosa, on, collocant-Iii tin segon vertex, el sea
costat es prolonga fins it Montalban, it la provincia de Terol, per a vi-
rar en Ifnia desigual i sintiosa fins a trobar-se de non a Castell6.
4questa superficie cretCcia forma una grail planell, les planures del
qual, en arribar prop del litoral mediterrani, es tallen bruscament, cons-
Iituint una pintoresca i accidentada regib mtiutanyenca. El punt culmi-
nant de tot aquest sistema radica a Penagolosa i (s el clue ens proposem
dollar a coneixer.
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Aquestes formations pertanyen al cretaci inferior. Verneuil i Collomb

Its col•loquen al pis neocomia ; Landerer les hauria denominades tenen-

ciques o ergo-dptiques: avui les denominem aptianes.

La fauna dels mars cretacis i del nivell aptin os excellentment re-

presentada pels exemplar recollits, nombrosos i ben conservats.

Les formations mes generals d'aquests terrenys son integrades per

capes potentissimes de Pseudotoucusia. i Orbitoliiza, alternant amb ca-

.Sal vahevva
E

Tall geologic de Salvatierra

1. - Gresos blaucs. 2. - Calcaris d'Orbitolina. 3. - Siderita roja amb rester d'Ostrea.

4. - Guix triasic. 5. - Quaternari.

pes de margues blavoses amb Toxaster Collegnoi i altres. A mOs hi

abunden els gresos roigs, que passer gairebo a impregnar-se de ferro,

especialment de carbonat fOrric. Ili abunden tambe cls bans de gresos

blancs micncics.

Per a major intelligencia i per a donar mds unitat al conjunt, seinbla

convenient estudiar ja el punt culminant d'alguna serralada, ja la vall

dels principals rius i barrancs, anib els vessants que els originen.

Massis cretaci de Penagolosa

A la part W. de la localitat que estudiem s'eleva la tossa imniensa

de Penagolosa, I'altura sobre el mar de la qual ascendeix a 1.813 metres.

Es la muntanya mOs alta de la provincia de Castello, i tambe la itun-

tanya cretOcia de major alcAria de la Peninsula, si deixem de bandy

lee clapes cretacies dels Pireneus.

Tant Penagolosa com les serres que la volten son tallades gairebo

verticalment. Aquesta circumstnncia fa que no sigui accessible sino pel

costat nord. La seva orientacio os de N. a S.

La part superior os constituida per banes de calcOria urgoniana

quallada d'Orbitolina alternant antb banes de gres roig. El ls trains infe-
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riors d'aquesta muntanva s6 n integrats, segons Fallot i Bataller , per do-

lomies triasiques i guixos del Keuper.

El gruix total do les capes cretacies ascendeix, segons Verneuil i

('ollomb, a la xifra de 600 a 700 metres ; pero pel que es despron dels

estudis recent,-,, potser arriba a 1.800 metres, gruix veritablement sor-

prenent i en pots llocs constatat.

La prolongacici de Penagolosa do na origen a Golosilla, molt sem-

blant a aquella en in seva configuracioi, encara que de menor u.!(ria.

Ambdues soon constituides per idOntics materials, la qual cosa permet col-

locar-les a 1'urgonin.

Les capes de gresos roigs, en els quals doming en abundhncia el

carbonat ferric, continuen en una extensi5 d'alguns quilometres. El savi

gedleg senyor Lluc M'fallada, en I'Explicaci6n del mapa geol6gico de Es-

pma, referint-se coin de passada a aquesta localitat, s'expressa en els

termes segiients : <Des del pen mateix de Penagolosa, creuant el barranc

del Carbo a un quilbmetre de Villahermosa, fins a la dreta de Puerto-

mingalvo, amb 50 metres cf'espessor i vora 1.000 metres d'amplada,

s'est6n una capa de gres roig argilenc calcifer i micdfer rogenc d'aspecte

igual a In triasica o rodeno, anib la qual el confongueren alguns geolegs.

Alterna amb capes de calcaria margosa granulada quallada d'orbitoli-

nes bussant 45° a 1'WSW. Pero, a migjorn, les calvaries d'orbitolina de

I'urgonia alternen amb trams de margues blavoses.n

En unes calvaries margoses, a uns 300 metres al SW. del pic de

Penagolosa, en la mania la Casica, es troba un jaciment fossilffer en el

qual es recullen les segiients espocies de cefalopodes :

Parahoplites gr. IVeissi consobrinus.

lloplites ( Dufrenoya ) furcatus Sow. sp.

Vies avail, en el vessant del barranc del Pinar de los Izquierdos, hi

ha el jaciment de polipers mes abundant trobat fins ara en aquesta loca-

litat_ S'hi classifiquen les segiients :

Astrocoenia suhornata d'Orbigny.

Astrocoenia excavata , Fromentel.

Astrocoenia urgonensis Koby.

.4xosmilia Rofilli de Angelis.

Axosmilia Almerai, de Angelis.

Convexastraea sp.

Crvptoeoenia Picteti Koby.

Epismilia rohusta Koby.

Epismilia irregularis Koby.

Epismilia n. sp.

Eugyra Cotteaui d'Orbigny.
Eugyra pusilla Koby var. Pauciseptata de Angelis.

Peplosmilia Fromenteli de Angelis.

Peplosmnilia Coquandi de Angelis.
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Peplosmilia Thildae de Angelis.

Placocoenia decamera Volz.

Ph_vllocoenia hro,nenicli Coquand.

Rhabdophvllia n. sp.

.Svnastraea utrillensis Coquand.

El bussament normal es veu alterat en arribar al marges del riu

Carho. Des del costat oposat a la masia de Roncales fins at nioli Morte,

els trams de calcaries, gresos roigs i margues han arribat a la vertical.

S'hi presenta la fauna caracterfstica del nivell aptia, reconegut per les

formes :

Orbitolina conoidea Gras.

Toxaster (' ollegnoi Sismonda.

Ostrea aquila d'Orbignv.

Nerinnea c hloris Coquand.

Natica sp.

In el pla del nias Borraz i sota les eaicsiries margoses esti'rils,

tamb6 en disposici6 vertical, apareixen els guixos triasics amb filades

de gresos de grossos grans de quars . En les argiles Haves i grogues

s'ha recollit un exemplar de

Vicarya Lujani Verneuil, d'edat aptiana.

Les capes de calcaria entren en contacte discordant amb altres no-

ves capes horitzontals o amb dthil bussament de margues i calciries,

que constitueixen les carenes de Santa Barbara i barranc Magro fins

a arribar al Estrecho . l d'ntiques formacions en aquesta pi-m-hicia hall
estat atribuides al triasic ; per tart, b6 es poden col-locar aquests en
la mateixa formaci6, puix que, baldament fins ara no es trobin asse-
nv;dats en els mapes geologies, queda fora de dubte que pertanven a
aquell, cosa que restara comprovada en parlar del triitsic.

Serres de Salvatierra i Villaralto

Amb aquests noms s6n coneguts els terrenvs limitats pel rill Villa-
hermosa i el rill Carbo, que afronten, per la part N., amb la provfncia

de Terol a Puertomingalvo.

Les faunes fossils, en llurs grans varietats, es troben esbargides en
gran abundor en els gresos roigs, margues i calcOrics d'orbitolina que
els constitueixen.

Entre altres s'hi han classificat fins ara les segiients

Terebralula sella Sowerby.

Terebratula lamarindns d'Orbigny.

Rhynchonella gibbsiana Sowerby.
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Rhvnchonella later d'Orbigny.

Rhvnchonella multifornus Roemer.

Pseudotoncasia catalannica Astre.

Polvconites Verne iii Bavle.

Exogyra Ronssingaulti I'()rbigny.

Osl veer pasiphae Coquand.

Trigonia ornata junior d'Orbigny.

.1ctinonielra 13atalleri Astre.

.Svnastraea utrillensis Coquand.

Phyllocoenia Pronienleli Coquand.

103

Prop de la masia de Roncales, en unes margues que entren en

contacte amb potents trams de gresos blancs, es troben :

Salenia praeslensis Desor.

Ostrea cf. linguaris Lam.

Ost rea Carnueli Coq. var. . 1irolles i Bataller.

Plicatula planrnen Lam.

I'onopaea cavter ud 1 Orb.

.Verinaea chloris Coq.

Vatic a sp.

Davant mateix de la desembocadura del Cavio hi ha :

Toxaster Collegnoi Sismonda.

Rhvnchonella lata d'Orbignv.

Terebratula tamarindus d'Orbigny.

Ostrea oquila d'Orhignv.

Pecten Dutemplei d'Orbigny.

En el jaciment de Villaralto es compten :

Toxaster Collegnoi Sisnwnda.

Panopaea Carteroni d'Orbigny.

Nerinaea chloris Coquand.

Serra d'Altis i Tabas

Al SW. de Villahermosa s'alca la serra d'Altis, les calcaries de

I'seudolouca.sia i Orbitolina de la qual descansen sobre guixos i ofites

triasiqucs.

En aquests banes potents de calcaries es trohen intercallacions d'ar-

giles bigarrades amb Pseutoucasia., que es prolonguen fins a San Bar-

tolome, on s'aniaguen sota calcaries ropes silicies.

El bussament cap a I'NN'. es marcadament luau.
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En els jaciments fossilifers propers a I'ermita es reconeixen :

Parahoplites gr. Il'eissi consobrinus.

llopliles (Dufrenoya) Inrcatus Sow. sp.

Pseudotoucasia catalaunica Astre.

Panopaea cartevoni d'Orb.

To.xaster Collegnoi Sismonda.

Orbitolina conoidea. A. Grass.

Identica formacib s'estdn pcl N., constituint els plans de La Ca-
nada cap al Prado de la Yegua.

En unes margues blavoses davant de la font de Las Canales es
recullen en abundancia :

Orbitolina conoidea A. Grass.

Toxaster Collegnoi Sismonda.

Terebratula sella Sow. var.

Terebratula lamarindus d'Orbigny.

Rhynchonella gihbsiana Sow.

Rhynchonella lala 1'Orbigny.

Rhynchonella multiformis Roemer.

Plicalula placunea Lamarck.

Ostrea aquila d'Orbignv.

Ostrea macroptera Sowerbv.

Cardium bellegardense Pict. Renee.

Polyconiles Verneuilli Ravle.

Pecten Dutemplei d'Orbigny.

Neithea Pauli Landerer.

Trochus sp.

A I'indret conegut amb el now de Las Ilorcas, i per tot el costat
esquerre del riu fins al moll Cobo, s'estFn una grossa faixa de mar-
ques groc-grisenques i s'hi recullen gran nombre de formes fhssils, en
Ics quals figuren en abundancia :

Orbitolina conoidea A. Grass.
Salenia praestensis Desor.
Goniopvgus delfinensis A. Grass. (radioles).

Terebratula lamarindus d'Orbigny.

Terebratula sella d'Orbigny.

Rhynchonella lata d'Orbigny.

Panopaea Carteroni d'Orbignv.

Pecten aff. Archiaci d'Orbignv.

Pseudotoucasia catalaunica Astre.

Lima cottaldina.

Pholadomya hispanica Coquand.
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En arribar a la resclosa Coho travessen el riu unes calcaries gro-

guenques que es van a amagar sota els gresos roigs del Morr6n de ]as

Narices. L'estudi microscopic ha descobert, en aquestes calcOries, nom-

broses deixalles de belemnites, ostrea, crinoideus, orbitolina i gastropodes

afectant diverses i curioses formes.

El to gris blav6s de les calcaries i margues, juntament amb el color

dels gresos blancs, predominants en el riu Montana, es veu alterat pels

gresos roigs que tornen a dominar pets costats del Parral i de les

U mbrfas.

El Triasic'

Parlem ara del Triasic no marcat en els mapes, ni citat quasi per

rap autor en aquesta localitat, pero l'existOncia del qual 6s ben certa.

El poble de Villahermosa es troba en part assegut sobre guix

(lanr. 11, fig. 1). Aquesta fornaaci6 es prolonga en direcci6 S. en una

longitud d'alguns quilometres. El riu de Villahermosa s'ha obert pas

a travel dells, la qual cosa ha donat origen a un llit escarpat. La ma-

leixa carrel era que condueix a la poblaci6 es desenrotlla sobre aquests

niateixos diposits. A ambdis costats de la vall es veuen aquests mate-

rials, I'espessor visible dels quals arriba en alguns llocs a mOs de 50

metres.

Els geolegs francesos De Verneuil i Collomb confessen ing6nua-

ment liars duhtes, i no s'atreveixen a precisar l'edat a quo pertanyen

oquestes formacions. Tamb6 es nota que el Sr. Joan Vilanova i Piera,

en el mapa que acompava la seva obra Ensayo de descripci6n geogn6s-

lica de la proz'incia de Teruel en relaci6n con la agricultura, en delinear

els limits geologies d'aquesta localitat en el seu afrontament amb la

provincia object(, del seu estudi, col•loca en aquells el terreny triasic,

encara que d'una manera imprecisa. Diverses s6n les causes que ens

mouen a atribuir aquests diposits de guix a l'edat triasica, reconegudes

tanab6 pel Dr. Bataller en una visita feta a aquesta regi6. Com a re-

sultat dun detingut estudi, s'han descobert, en aquests guixos, petits

i innombrables cristalls de quars en lcs sexes varietats roja, lletosa i hia-

lina. No manquen tampoc els aflorarnents hipog6nics amb tipus ofitics

o doleritics que t6 en estudi el Dr. San Miguel, petits cristalls tubulars

de color gris de cer, que, segons determinaci6 del Dr. Pardillo, s6n

(1'oligist.

Details de menys valor, pero que poden il•lustrar tamb6 d'alguna

manera 1'assunapte, s6n 1'exist6ncia del triasic uns quants quilometres

m6s al S. i en la mateixa direcci6 del punt del nostre estudi, atenent al-

hora al desnivell que hi ha, car es troba 1.000 metres sota l'alcada oro-

grAfica de Penagolosa, i sota aquest gruix enorme de capes cretacies
afloren els primers trams del trias.

') La redaccib d'aquesta nota fou feta molt abans d'apareixer I'estudi de Richter
Teichmiiller , del qual reprodufm un fragment del mapa , com a guia solament.
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Aparentment trobem discordants, els dipdsits trihsics dels banes de

calchries i margues creticies ; i s'assenvalen d'una manera precisa dues

falles entre les quars apareixen en descobert els guixos triiisics amb

granets bipiramidats de quars, i gran bans de calcilries de fucoides en

diversos sentits des de la posicic m6s frequent, que 6s la vertical, fins

a I'horitzontal o de Ileuger bussament. Fins ara les argiles

o calchries examinades no ban aportat cap ftrssil, per be que cal esperar

que se'n trobin en posteriors investigacions, ja que en uns calcaris del

ba-ranc del Regajo hem recollit lines restes probablement de molluscs.

Quaternari

Reduides sin les forrnacions que podem assenvala r als periode qua-

ternari . les uniques que hi ha en tot aquest terrenv estudiat s6n con-

glomerats.

Seguint la carretera de Villahermosa it Castillo de A' ilLunalefa,

en I'indret anomenat La ,Solana , quilonletre 11 it 12, apareix una ter-

rassa poligenica forniada per palets de grandalries diverses. Aquests con-

glonierats s ('m posats sabre el guix i sabre calciu'ies niargoses.

El gruix total d'aquests dipirsits es d'uns 5 metres, i llur adcalria

sobre el nivell actual del riu s'eleva a uns 30 metres . Aquests materials

foren arrossegats, seas dubte , per 1'aigua en l'era quaterwiria ; i,

degut a la inestabilitat del flit sabre el quad decorria, aviat an.l obrint

un flit profund abandonant a la riba els materials esmentats. Altres

crniglomerats una mica bretxifornies , adherits entre ells per till durissini

ciment arena s, ca leari, cs troben escanipaits en grans blocs a la ribera es-

querra del riu , arigiies avail, fins a arribar ,It bal-ranc M agro, on se-

gueixen ies forniacions de guix.

En el barranc Regajo , uns 300 metres iii s aununt de la seva con-

flucncia amb cl rill de Villahermosa , hi ha una altra forniaci 6 hretxi-

forme en una extensic Willis 100 metres per uns 15 de gruix . E n aquest

conglomerat hi ha algu0es nilumnes d ' erosiu de regular alcada.


