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Dr. M. FAURA i SANS

1. CASSIANELLES DEL TRIASIC SUPERIOR DE CATALUNYA

Fou 1'any l-S9 que el geoleg catala AL.MERA, d'extaordinari nlereixe-

ment de la geologia de Catalunya, va descriure en una petita nota (Sobre

el descubrimienlo de la Parma de San Cassian en el trio sico de nuestra

provincia) (2), una fauna molt interessant del Triasic superior de In pro-

vincia de Barcelona, que, segons les seves indications, demostrava rela-

tions intimes anlb la fauna de St. Cassian. Aquesta noticia publicada en

una petit,, revista local espanyola, va quedar nattiralment bastant desco-

neguda. El lloc en el qual es va trobar la fauna es en el Mont Puig de in
Creu i en el Mas Fonoll de Pontons, a la part sud-est de la provincia de

Barcelona, no molt lluny del limit de la provincia de Tarragona. La fau-

na es troba en Dolomies molt erosionades que perteneixen a tin nivell

bastant elevat del Keeper. Al.ytr:RA d6na Its especies segiients (segons

les classifications de M. BER(ul uoN I MUNUia CI1AL:11AS): Cassianella all.

decusata, Cassianella aff. planidorsala, J'aticagre,aria var., Clren,nit-

zia sp. Peden sp., ;1lodiola etc. Els representants mes importants i ides

interessants d'aquesta fauna s6n, sees dubte, naturalment les Cassianc-

lles. TORNQUISr (Sobre el triasic extra alpi de les Balears i Catalunya) va

comunicar en una sessi6 de la Real Academia de Prussia en 1909 (3) que

va tenir ocasi6 de veure aquestes troballes en In col'lecci6 del Seminari

eclesiastic de Barcelona. A causa de la rapidesa de la seva visita no li

I \Vu,vA IA).-Beitriige zur Kenntnis der Trias von Katalonien . - Zeilschrijt der

Deulschen Geologischen GeselLcehaft. (11onatsberichle) vol. 71. nr. 8- 12, p. 153 a 1( 0

1919.- El manuscrit fou rebut a la Societal Geoldgica Alemanya el 27 de febrer de

1914; i a causa do la gucrra fou retrecada con,iderablement la publicacio , segons

consta eu uua cola de la Redaccia firmada per R. BARTLING.

12i AUAMERA ^2,.- Rol. de la Real Academia de Ciencias v Aries de Barcelona. 1899.

iii TORNQUISr.-Uber die aussere lpine Trias auf den Balearen and in Katalonien.

Sitzungsber. d. Kiinigl. Preuss. ALad, tier 11'i.ssensch. XXXVI. 916 i 917; 1909.
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va esser possible confirmar la classificaciO de les Cassianelles ; va deixar

encare sense determinar si les peces mal conservades , que se Ii varen en-

senyar , perteneixen del tot a Cassianelles . Per a decidir definitivament

aquesta giiestiu vaig demanar a AI..MERA que m'envies material tot el mes

hen conservat posible, per a un examen exacte. El Dr. Aiu RA va accedir

amb la major amabilitat a aquest desig , per la qual cosa viii donar-li nova-

merit les grecies aqui. (1)

Una curosa preparacio de la fauna , bastant conservada per cert, ha

donat coin a resultat, amb absoluta seguretat, que es tracta en efecte de

Cassanielles , o sigui: Cassianella decussala , i una forma molt afi a in

Cassianella decussata que deniostra algunes relacions anib Cassianella

planido rata . Les Cassianelles es presenten fossilitzades en peces soltes.

Junt amb elles hi ha una ;llyophoria , que AI ..ME;RA determine con a .llyop-

horia Goldfussi Alp. i que ToRNQUISr va reconeixer coin a .1lyoplioria ves-

lita Alb. Denies vaig poder clasificar : Peclen disciles , ;llyophoria aft.

elegans, Pseudocorbnla sp., Anodailophora sp., Dentaltum . La fauna

dels gastropods es composa segons l'amable classificacib de H.BERLE de

Heidelberg , de les classes segilents : Trypanostvlus sp., Euclrrysalis Lau-

he sp. , Cryptonerla sp., Holo„yra cfr. laevissima K11-1 I, sp.

Grecies a I'amabilitat del Dr . ADILRA m'ha estat possible determinar

mes detalladarnent el nivell de la fauna . El perfil del Triesic superior es,

segons les seves indicacions , pels alrededors de Foix , provincia de Barce-

lona, el seguent (d'abaix a dalt):

1. Plaques de calissa dolomitica en el maciu de Foix.

2. Capes amb ,llyophoria veslita ALBERTI.

3. Calissa compacta amb Pucoules.

4. Arenisca rogenca que conte guix.

5. Llosetes de calisses amb gastropods i Gervilleia sp. (2).

G. Rauwaques (Carnioles) i margues rogenques que contenen guix.

7. Dolomies amb Cassianelles i la fauna que les acotnpanya , esnlen-

tada abans.

S. Bancs macissos calissos de I'Eocenic amb Alveolina.

Les Cassianelles estant , per In tant, aparentment en el nivell del

Keuper. L'idea este molt aprop de paralelitzar aquestes Dolomies d'Es-

panya que contenen Cassia nelles amb les capes cassianes del Snd del

Tirol. L`associaciu amb .llyophoria veslita , que es troba tambe en les ca-

pes cassianes , es una afirmaciu de la exactitud d'aquesta cuncepcit. TORN-

QUlsr ha posat aquestes Dolomies espanyoles a igual nivell que les mar-

it i - Mentrestant el mon cientific ha hagut de lamentar la mort del meritissim

geoleg cataia en 1919.

t2) - Se tracta d'una forma amb costelles eoncentriques i socs radials que a

cansa del seu malt estat de conservacIG no's podia determinar especificament.
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gues rocoses d'Alemanya o a les Dolomies principals dels Alps. KOKEN (1)
(Contribucions per a coneixer les capes de Heili(yenkreuz , Dicertacio
de l'lnstitut Geologic Imperial i Real de I'Imperi ), volgue considerar-les a
causa de la presencia de .llyophoria vestita corn a equivalents de les ca-
pes de Raibl. Les Cassianelles indiquen un nivell encara mes baix Segons
les indications de BrruNee CassianeIIa decusala es troba en capes cassia-
nes una mica mes modernes.

La fauna confirina, per taut , la meva afirrnacio feta antericrment
(WrRM, Contributions al coneixement de la provincia triasica ibero -balear,
Discusions de l'Associaciti naturalista medica , Heidelberg) (2) de que el
Ketiper de Catalunyu demostra influencies alpines, i que en aquests temps
hi havia una commnicacio anib ('ocean alpi.

Aquesta fauna demostra curioses relacions ainh la fauna descrita per
mi, de Mora d 'Ebre (3). Tambe a les capes de Trae/i'ccras de Camposi-
nes s'hi han trobat Cassianelles , in classificacio de les quals , no obstant,
va topar amb certes dificyltats , puix estaven mal conservades . El Pecten
discites esta representat tambe a Pontor- s, corn a Camposines ; una Jhro-
phoria de Camposines recorda la ,11. vestita . No s'han trobat Ammonites a
Pontons.

Totes aquestes relacions, potser solament aparents fan pensar que
ambdues faunes poden perteneixer al mateix horitzo . Fins ara les capes
de Trachiceras de Mora han estat posades igual, per Moislsovlcs, a causa
de considerations de paleontologia comparada , al Muschelckalk. En les
Baleurs el Protrachviceras Curionii es presenta en associacio amb el Pro-
Irachviceras Vilcmorae o sigui el mateix Ammonites que es troba tambe a
Mora . Es veritat que el 1'rotracltyceras Curionii esta principalment repar-
tit en les Capes de Reitzi, perm entra tambe en una caps semblant a la
de Sant Cassias. El geoleg espanyol MALLAUA havia atribuit aquestes ca-
pes de Mora al Keuper per rani de certes observacions estratigrafiqties.
Solament an examen exacte en el Iloc mateix del Tridsic de Tarragona
pot aclarir aquesta giiestio.

n. DESCRIPCIO I)I; LA FAUNA

Lamel'lihramin/s

Cassianella decussata Mi'NST. Sp. Malgrat que la conservacio de
les peces no si,tii del tot molt bona, es perfectament suficient per a
una classificacio Segura. Davant men tine exemplars solts, d'altres en

I ! KOKF.N - lieitriive zur Kenntnis der Schichten von Heiligenkreuz. Ab. d. k k.
Geol. Reichsanstalt. Tomo XVI.

12^ WURM iAL.- Beitraee zur Kenntnis der iberiech -balearischen Triasprovinz.
t'eri,andl. d. Aa,urh.lied Verein.s //eidelbern. Tom XII, plane 535; 1913.

131 WuRM. - Obra citada , p. 561.
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rogues esculpturades, i tambe impressions buides; i en aquestes ultimes

s'hi pot veure d'una manera excellent 1'esculptura. El nnmhre de les cos-

telles principals de la curva dorsal, es, com en 1'especie de Cassian, ge-

neralment 5 - G. Les costelles secondaries es troben algunes vegades prop

del vertex; moltes vegades estan debilment desenrrotllades. Generalment

es pot dir que les costelles en la forma espanyola semblen menys bastes

que en la de Cassian. Per6, he vist entre el material de Cassian peces

que, corn 1'especie espanyola, tenen costelles mes fines.

Els fbssils en els quals la radiaci6 es veu generalment d'una ii anera

confusa, demostren els caracters propis de les Cassianelles. Quant a la

forma i amplada de la curva dorsal s'ohserven bastantes variacions. Brrr-

NeR ho diu expressament respecte a I'especie de Cassian i dihuixa diferen-

tes variacions. En el material espanyol In han formes amb dors pla i am-

ple que varien considerablement del tipus decussata. Jo pensava, al prin-

cipi, que es tractava d'una forma diferent de la C. decussata, una forma

que s'aproximava a la Cassianella planidorsata. Tambe MCNIER Cn.v.M.as

I BERGERON, als goals s'havien presentat les Cassianelles de Mas Fonoll

per a la seva classificaci6, destingien demes de la Cassianella cf. decus-

sala altra forma que deien Cassianella cf. planidorsata. No ubstant, Coot

paracions amb la C. planidorsata de S. Cassian han donat per resultat

que el descens de Ia part mitja de la conquilla, tan caracteristica en

aquesta forma, contra Pala devantera, hi falta en I'especie espanyola. De-

mes el dors no sembla rasclonat com en el tipus planidorsata, sin6 sola-

ment aplanat. Tambe ha estat possible observar en el material espanyol

totes les variacions des de les formes amb on dors estret altament curvat

fins a les formes amb tin dors ample aplanat. Per si es vol distingir la va-

riaci6 amb dors ample aplanat del tipus deeussala Basta, al men entendre,

cal separar-la coin a var. planidorsata.

Pecten discites SCILOTm"aM. Una forma de Pecten es perfecta-

ment igual al Pecten discites. Els diferents exemplars varien bastunt en

el tamany. Es molt estrany que el Pecten discites s'hagi conservat fins

en aquest nivell tan alt.

Myophoria vestita ALIT. (11yophoria Whalelerae v. B. var. reslila

KOKEN). TORNQI Isr havia ja reconegut aquesta Mpophoria del Triir-

sic superior de Pontons i havia cridat I'atenci6 per la seva impor-

tOncia estratigrafica. El nombre de les costelles que estan davant del

bord6 areal es de 7, eu els originals d'ALrti ii, com diu expressament

RI.:m..NSTRI'NK (Contribuci6 al coneixement de les Myophories del Triasic

alemany; Comunicaci6 de I'lnstitut geologic de Baden) (1), i com jo mateix

he pogut observar en excel'lents exemplars, aquest ninnero no es de 12,

d i RiiRENSTRUNK. - Beitri ge zur Kenntnis der dentschen Trios - Myophorien.

:1lill . it. Bud. Geol, Lund, sans/all. Tonto VI, pag. 222.
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sing solament de J. La diferencia que ToRNot'lsr suposava que existia en
el tipus d'At.aesn no es per tart molt gran. Conn a tinica diferencia entre
la forma esponyola i Ia de Gansigner pot, potser, mencionar-se que les
costelles en els exemplars de (iansigner estan molt a prop Ies ones de les
altres i que no semblen tenir tin dors tan agut coin en els tipus espanyols.
TORNQUISI' no havia pogut observar l'oruannent de 1'espai lunular, tan ca-
recteristic per aquesta especie. Tambe jo lie preparat moltes reproduc-
tions en motllures i tampoc lie pogut observar aquest ornament transver-
sal. Una sofa impressio en buit que procedeix d'un Iloc vei (Foix) denu>s-
tra clarament ]us traces d'aquestes costelles tranversals. Aixo fa segura
in classificaciu d`aquestu especie.

Recenti neat, KOKLN ha descrit la 311'ophoria reslila de les capes de
Heiligenkreuz (1) (Contributions al coneixement de les capes de Heili-
genkreuz, Vall d'Ahtei, en el Tirol; obra publicada per I'Institut Geologic
Imperial i Real), i comprovada In seva identitat amb .11. Whalelerae de
Br(-u sp. Ditien que la unica diferencia es el nombre tie les costelles (10
costelles, Aargen (iansingen, contra 8 a Bergamasker Alpen). Va des-
criure, per twit, la forum de Aargen com a .11. Whaiclei•ae var. veslila.

Myophoria aff. elegans DiNKeR. - La determinaciu d'una sola inr
pressio de .llpophoria, encara que estigui ben conservada presenta certes
dificultats. L'aspecte exterior es el de W. elegans. No obstant, el camp
areal cau ones recte que en la .11. elv,,owns, i tampoc s'observa Tangle clara-
ment expressat.

Pseudocorbula sp. -- Un fossil records exactament la Psendoeorhllla
-ragaria Phil. del Muscllelkalk d'Arago, descrita per mi. (2) Sobre in
constrneciu ^Leologica i el Triitsic d'Aragu. L'agut radial es ven clarament.

Anodontophora sp. - Els fossils estan massa mal conservats per a
douar-nu nun classificaciu segura.

ESCAFOPODS

Dentalium . - Un reste molt petit perteueix a 1)enlalium. Es in prova
de I'existencitt d'I;scafopods en el tear interior del Sud, tan fregii('nt en el
mar interior del Nord.

GASTEROPODS (de 1). Hanr_RLE)

Nil iioi,stl>,v

Hologyra cfr. Iaevissima Krrrl. sp. -- Bibliografia: IIgBERLE (Pe-
drazzo pal-. 339 i segiients).

I KUK'tN - Beitriike zur Kenntnis der Schichten von Heiligenkreuz Abteital Siidti-
rol!. Abhandl. d 1.. 6. Geol. b'eirlrsnnsl. Tomo XVI. quadern 4, pag . 36, lamina V. fig. 5.

i21 WuRM AlI- llber den geologicchen Ban and die Trias von Aragonien. Diese
Zeitschr . 63. pag . 117; 1911.
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Un exemplar aparenttnent una mica aplastat, col'locat sobre una ro-

ca, d'una forma fortament cupuliforme, malgrat I'estat imperfecte de con-

servacio, demostra clarament una forma hen determinada de la espira

gradual. Es tracta per tant, d'una forma amb espirals no rcabsorvides,

que segons el seu aspecte general pot considerar-se com a una Holog'ra

i que deu esser la mes proxima a la gran variacio de formes de H. laevis-

sima.

NI-RITIDAE

Cryptonerita sp.-Bibliografia: HABERLE, (iasliopoden von P(drazzo

pag. 359, 486 i 487).

Un exemplar ample, amb espira elevada pero aplastada, ]us voltes

fortament arquejades i an espira) Ina mica globulosa, ci que esta colocat

sobre una roca, es pot considerar amb hastauta seguretat com a perte-

neixent en aquesta especie, quo tambe existeix, coin s'ha comprohat, on el

Muschelkalk alemany. La peta anlb el sea aspecte exterior demostra

semblantia al Cryplonerila elli/Wea KnTi, aixi coin al C. Conoidea J.

Boats i pot considerar-se com a una forma de trancisio entre aquestes

dues especies. He classificat aria peca setnhlant de Mora de Ebre coin C.

elliplica.

A aquesta forma perteneix probablement tambe la impresio buida

d'un exemplar una mica mes gran del mateix (loc.

PN RAWDI:. I DA?

? Trypanostylus sp. Bibliografia: HABERLE, Pedrazzo pag. 390.

Segons el sea aspecte exterior, el fragment d'un fossil d'una forma

tnrriculada punxaguda, que consisteix en trey voltes baixes, que creixen

lentament, perteneix segurament a aqueste especie de formes. El costat

esta limitat d'una manera conipletament plana i amb angles obtusos, en

la seva part inferior una mica ctincova. Aquest exemplar s'apropa el mes

probablement a T. Iriadicus KIT a. Sp. (HABERLE, Pedrazzo, pag. 397); no

obstant, es impossible veure exactament el caracter de )'espiral; potser

tambe, quo es tracti d'una forma perteneixent a SpirosMhts o Ontphaloplc-

cha.

Euchrysalis LAI'Bt:R sp. Bibliografia: Knit., S1. Cassian, Ili, pag.

203; i HABLRI.E, Pedrazzo, pag. 509.)

A aquesta especie perteneix probablement tin petit exemplar, apro-

ximadament de 5 nim. de diametre, una mica pupoide, amb espirals que

creixen lentament i que al costat estan una mica aplastats, I'ultim espiral

qual esta una mica mes baix en direccio axial, i fent-se mes petit. Es im-

possible veure el caracter de ('espiral.

Aquest exemplar s'assembla probablement mes al L'. fusiformis
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Mrsie sp . (firm, S. (,'assian, III , 1894, pug. 204, taula VI , grahats
23 - 24, 2(3 - 28 i 54). No obstant no hi ha prous seuyals caracteristiques
per it una identificaci6 segura.

Ili. UNA FAUNA DEL TRIASIC SUPERIOR VALLDENEU

DI'illes de la fauna anteriornucnt descrita, el senyor AiMeeA em va
enviar urea serie de fossils del Keeper de Valldeneu. La fauna procedeix
de cali.ssa i inargues i e,t5i en part molt hen conservada. Com a represen-
tant nits interessant s'lia de nlencionar la Jfrophoria Gold%ussi de Alb.,
del qual tine molts exemplars a la vista. La forma correspon exactanient
a 1'especie alemanya. Demes hi ha una Gerri/leia que is identica it la
Gerrllleia iihslriala CRFDN. Alguns exemplars demostren aquest angle
molt agut, algunes vegudes corn un ganivet, del dory, que Zei i.ea ha ob-
servat tamht en exemplars alernanys. (Nova revista anual per a Mineralo-
gia. Suplement 25, 1908, pag, 73, taula 1, grahat 3.) (1) Aquestes forines
que a Alenranya son caracteristiques en el limit tie la Dolomia podrien
dir-se var. linela (ioi,oc. ja que la Jh'opltoria Goldjtr..si es presenta tam-
hC, en el mateix nivell, la fauna espanyola deu tenir aproximadament la
mateixa edat que el nostre Let/enh'ohle (Keuper inferior, nivell superior).

27 de Febrer de 1914.

11) ZELLER, - .\'cacs ,/ahrb. f, 111n. 13/1. 25, p, 73. Taf. I, Fig.` 3; 1908,


