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SESSIO CIENTIFICA DEL 7 D'OCTUBRE DE 1920

Presidencia del Rnd. P.J. M.' de Barnola, S. J.,

President.

Assisteixen els Srs. P. Barnola, Bataller, Bofill i Pichot, Botey,
Broquetas, Codina, Faura i Sans, Font Quer, Marcet, Mas de Xaxars,
Sala, Zariquiey i Vilaseca, Secretari. Es excusada l'absencia dels Srs.
P. Pujiula S. J. i Ignasi de Sagarra.

El Sr. President obra Ia sessi6 a tres quarts de set del vespre i sa-
luda als Srs. Membres presents, reunits per primera vegada despr6s de
les vacances d'istiu i fa vots per a que les tasques de la INSTITUCi6 siguin
enguany tan o m6s profitoses que en els-anys precedents.

El Sr. Zariquiey presenta, seguidament, alguns exemplars de la mos-
ca de l'oliva (Dacus olew) i dos especies d'Ichneumbnids procedents d'oli-
ves atacades d'Arenys.

El Dr. Faura i Sans dona compte de la seva assistencia a la Reuni6
Extraordinaria celebrada a Burdeus per la Soci6t6 G6ologique de Franca
durant el passat mes de setembre, i proposa de part de la Societat Lin-
neana de I'esmentada ciutat l'intercanvi de publicacions. Tambe manifesta
haver recollit un abundant material de fossils terciaris i haver fet un estu-
di comparatiu entre els jaciments catalans i francesos el qua] sera publi-
cat oportunament.

El President presenta el prbleg del treball pbstum del Sr. E. Vayreda
titol'lat (Flora de la Mare de Deu del Mont>> redactada pel nostre consocj
1), Pere Vayreda, fill de l'autor.
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Els Srs. P. Barnola, Dr. J. R. Bataller i S. Vilaseca proposen per a
soci a D. Ramon Roig i Comas, de Vilafranca del Penades, qui es dedica
a Geologia.

Els Srs. P. Barnola, Barriel i Vda. Rosals a D. Eduard Mari, qui es
dedica a Botanica, domiciliat en el carrer de Ponent, n.° 66, 3.er

El Consell Academic de l'Institut del Museu de la Universitat de In
Plata tramet la noticia de la mort del sell Director i distingit naturalista
D. Samuel A. Lafone Quevedo.

El Sr. Codina comunica tambe dos tristes noves: la mort del Frere

Lindan, E. C., ocorreguda el 4. IX. 20 a Toulouse, el qual s'havia distin-

git formant una notable col'lecci6 de lepidopters de la Vail d'Aran, que

es conserva en el col•legi de Les, i que dit membre havia tingut ocasiO

d'admirar ensemps que coneixer a 1'autor, tan excellent company, tambe

artista, tan savi com modest. Demes, participa la perdua del Frere Bianor

conegut per les seves contribucions en coneixement de la Flora i Fauna

entomoldgica de les Balears, i de qui el germa Sennen ha redactat per

a la INSTITUCIO una Nota necrolbgica.

A continuaci6 s6n presentades varies notes bibliografiques i les se-
gtients:

COMUNICACIONS VERBALS

Cites sobre especles d ' escursons a Catalunga .- El P. Barnola parla

sobre l'abundor amb que segons diverses dades s'han trobat enguany

exemplars de varies especies d'escursons en nostra terra, cosa que sembla

esdevenir tambe en altres pa'issos.En tres anys d'escusionejar per Andorra

tot i havent-hi sentit parlar molt de la fregtiencia amb que se'n troba-

ven, mai n'havia pogut veure cap. Enguany tornant tin jorn pluvisquejos

de la Massana, i a un quart escas de la capital, en troba tin exemplar aca-

bat de mater d'un colp de dalla; mesuraria uns GO cm. de llargaria, que ve

a esser el maximum que acostumen a assolir; va tallar-li el cup que con-

serva en alcohol. Sembla tractar-se de la Vipera lalastei, de color fosca,

l'anomenada en el pais (segons digue el metge, Sr. Ferrer qui s'aplega

poc abans pel cami) 1'escursO negre dels Pireneus. De Viladrau i encon-

torns sap que no solament se'n hall vist nombrosos exemplars, mes que hi

ha qui ha perdut una vaca, qui tin gos, picats pels verinosos reptils. Als

comen`aments de setembre en rebi un individu viu, perfectanient conser-

vat, que to 44 cm. de llargaria, del tot semblant en la coloracio al d'Ando-

rra. El 4 de l'esmentatmes en excursio feta amb alguns dels deixebles de
1'Escola d'istiu, en mig de la carretera entre Vilallonga i Llanas en colli tin

de jove, amb les apariencies de Vipera aspis. Vuit dies el serva viu, fins

que en rebre el de Viladrau els prepara tots dos en alcohol.
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Un bonic insectivor de flt ria .- El dos de setembre arribant a Nuria

el P. Barnola amb alguns dels seas deixebles de I'Escola d'istiu, se'n va-

ren anar a preparar el dinar a la font intermitent dita del Bisbe Belloch;

ramenant pedres feriren tin bonicoi animal6, que segurament es el Micro-

tits (Chionomys) nivalis aquitanicus Muller. En el catAleg de Mamifers

d'En Cabrera s'indica la probabilitat de sa presencia en els Pireneus cata-

tans; ara resta demostrada. El tenia trobat a Andorra, fa dos anys.

La foca Monachus monachus Herrm. a la Costa Brava. - Se-

gons manifesta el Sr. J. B. d' Aguilar - amat, el dia 16 del prop pas-

sat mes d'agost entre dos i tres de la tarda la tripulaci6 del yawl

<< Stella Maris » en la que figurava 1'ex-soci de l'INSTITuc1O A. Armen-

got, va observar en la cala anomenada La Tuna,prop del cap de Bagur,un

pinniped de bastant tamany, que segons pogueren recollir de boca dels

pescadors d'aquella encontrada fa molt temps que viu per aquells indrets;

dits pescadors Ii diuen hou mart. Dit pinniped no pot Esser mes que Mo-

nachus tnonachus Herrm. unic que es troba en el Mediterrani i amb rela-

tiva frequencia en les illes Balears. De la presencia d'aquest animal a les

costes catalanes manquen noticies, doncs sols ha estat citat a Torredem-

barra per nostre consoci Josep Maluquer amb el nom de Plioca vitulina L.

(Butll. I. C. H. N., 1902, p. 126). Tampoc figura cap exemplar catali en les

col'leccions ptibliques dels Museus de nostra terra. En el Museu de

Ciencies Naturals hi ha tres exemplars, una femella adulta, un mascle jove

i tin fetus, procedents tots de les Balears.

tIveny d 'ana "Contribuci6 a la fauna catalana " ( Lepidbpters).- El soci

En Ignasi de Sagarra comunica haver descobert una forma nova per a Ca-

talunya, de la Zvcraena carniolica Scop., que s'aparta de la raca occitani-

ca Vill., fins ara l'unica catalana que coneixia. Fou trobada en els prats

de la vora del Balira, enfront d'Andorra la Vella. El company En Ascensi

Codina ne porta un altre exemplar carat entre Tuixent i Gbsol (Cadi) en

un bosc de pins, el 23. VII. 20.

De Sta. Coloma de Queralt ha estudiat una bona serie d'exemplars

de la Lycaena dolus Hb. recollits pel recol'lector del Museu de Ciencies

Naturals. En aquella encontrada hi viu, doncs, una colbnia important d'a-

quest lepidopter fins ara col'locat d'una manera poc precisa, en la fauna

catalana.

Entre les Heterbceres que es citen en la nota, podem indicar la Der-

thisa hispana Bsd. amb la forma Gruneri Bsd. del Migdia d'Europa i Nord

d'Africa.

Sobre els parasits naturals , saprofegs i hiperparasit de Chalicodoma

pyrenaica Lep. (H,vmenop. Apidae).-Mentre que circulen tubs amb al-

cohol contenint exemplars de larves i imago dels artrOpods de referencia,

el Dr. Bofill i Pichot d6na compte de que, ultra els parasits naturals de
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les nidificacions de Chalicodoma pyrenaica observats a Sant Julia de
Vilatorta aquest istiu, corn Stelis nassuta Latr., Dyoxis cincla Jur. (=py-
renaica Lep.) entre els himenbpters apids i Trichodes alveanus entre els
colebpters clerids, adhuc hi ha trobat corn a parasit saprofeg les larves
d'un altre colebpter que despres de donar la imago ha determinat el Sr.
Codina i resulta asser el Ptinus variegatus Duvali Lareynie, conegut fins
ara solament del mitjorn de Franca (Montpeller) d'ont procedia el tipus
(Ann. de la Soc. Ent. de France, 1852, p. X C) enc que segons diu aquest
membre adhuc es troba un exemplar en la col'leccib del Sr. Martorell i Pe-
nya amb el nom de Ptinus abbreviatus var. Duralii Larey. amb «Pirineos,>
com a localitat. Perb manifestament hi ha hagut confusiO en donar-li aquest
parentiu, de manera que P. Duvali queda definitivament adquirit per a la
nostra fauna corn a varietat del variegatus Rossi escassa de localitats.Pros-
seguint elSr. Bofill amb Go del parasits diu que ho sbn de les larves de
Ptinus com hiperparasits el Pediculoides ventricosus New. (Acarina) que
ja havia observat en un altre colebpter depredador, l'Oligomerus brunneus
Oliv., un anobfidid precisament vef dels ptfnids en la sistematica coleopte-
rolbgica. Prosseguint, doncs, l'experiment i ja en el seu Laboratori intents
la contaminacib del Pediculoides, en larves d'altres colebpters depreda-
dors dels cultius, com les de Rhizotrogus, Amphimallus i Anoxia entre
els escarabeids i adhuc larves de tenebribnid recollides atacant els tuber-
cols del Solanum tuberosum L. amb el millor exit, puix totes elles les
ha vistes sots els seus ulls atacades a petites mossegades per l'esmentat
Pediculoides. Aixb Ii fa pensar que, donat el gran poder procreador d'a-
questa especie i la facilitat de la seva procreaciO, potser seria un excel -
lent mitja natural de combat contra les larves depredadores dels colebp-
ters del que en resultaria tin gran be, especialment per a l'Agricultura.

On Solanum desconegut a Andorra . - En I'estada de quinze dies
que feu nostre President amb el R. P. Navas i dos joves aficionats per les
valls del Principat d'Andorra, troba en el cami de la Massana, i ja forca
prop de dit poble, un Solanum, qual especie encara no ha pogut identifi-
car. Es una planta arbustiva, de fulles senceres, flors blanques i baia tin
xic allargada, que no la va poguer collir del tot madura. Es forca proba-
ble que es tracti d'una especie importada i aclimatada corn tantes d'altres
de la fainflia i genere, que sembla tenir una plasticitat molt acomodaticia
a terres i zones diverses. El jorn que hagi pogut esbrinar quelcom sobre
d'ella ho comunicara tenint entre tent a la disposicib de qui vulgui, exem-
plars.

Una Falguera nova per a la Peninsula Ibtrica .-- El R. P. Barnola par-
ticipa la notable troballa del Asplenum fissnm Kit. en una bauma propera
al cami de Llortz cap a la frotera francesa en el Principat d'Andorra. Dita
especie, tinguda per calcffila, sols era coneguda fins are del centre i sud



NSTITUC16 CATALANA D'HISTORIA NATURAL 137

d'Europa en redutda extensi6, particularment en els Alps marftims, Ape-

nins, Balcans i Sicilia. Fa circular un mapa on es marquen els indrets indi-

cats pel docte Professor de Basilea, C. Christ en sa «Geographie der Far-

ne>>, fet seguint les delimitacions que aquest assenyala per a les especies

del genere Asplenum. Mes endavant publicara un extens article sobre di-

ta falguera.

Nova localitat del Asplenum glandulosum Loisel. - El mateix

membre dona compte d'haver recollit aquesta escassa falguera en el cami

de l'Ametlla del Valles, vers Sant Miquel del Fall, pel juny prop passat.

Era sota un recolze del pinyolenc roig que gaireb6 front per front de la

central electrica, qu'aprofita el saltant d'aigua de la gran cascata, es se-

para bruscament de les margues sendroses nummulitiques que s'estenen

fins al cim de la Serra de Berti.

La var . Alpina Schl. del Asplenum viride Huds.-No massa abundant

en nostra Flora l'especie, pot Esser que encara ho sigui menys la varie-

tat que porta el nom de les altures mes considerables i fredes on es cria.

Entre altres indrets la recolli nostre President 1'istiu passat en les es-

querdes de les pissarres que limiten els darrers dels Pessons en front de

la fita del gran Ilac on comenca 1'escorriment del reguer6 a qui en dona nei-

xenGa, i qualques uns dels blocs erratics (ho semblen quan menys) que hi

ha cami amunt, i molt a prop de l'Estany de la Non; localitats andorren-

ques. Semble que no havia estat citada encara de Catalunya.

La Lunularia cruciata (L.) Dum. amb Carpocefals . - Per assegurar
el Dr. Casares d'aquesta especie: ararisima vez se la encuentra con' car-
pocefalos» (Flora Iberica - Briofitas - I.° p. Hepaticas, p. 280), creu el

nostre President fer avinent que el 30 del prop passat setembre en recolli
qualques pens tots plens de carpocefals, i sense conceptaculs,segons acos-
tuma a esdevenir, a Olzinelles, en el gran mur que recull les aigues del
barranc i fonts a la llarga de l'anomenat <<camp gran>> de Can Valls.

Una nova localitat de la Pistomecita . -- El Dr. Bataller manifesta
que segons I'analisi per ell practicat d'un mineral recollit pel Sr. A. Co-
dina a Guardiola de Berga (29. VII. 20), en unes argiles'gipsiferes, i entre
nombrosos cristalls biparimidats de quart, que es troben a la carretera
de Figols poc abans del pont, resulta esser aquest mineral la Pistomecita,
ja recollida en alguns indrets propers a dita localitat.

lious minerals i roques de la zona metambrfica de Toledo .- El Dr.
Marcet i Riba exposa que la crida fete pel seu benvolgut gealeg En Lu-
cas Fernandez Navarro, en els cSilicatos naturales espafioles>, encorat-
jant a la recerca de nous silicats, dintre els inexplorats afloraments petro-
grafics, una volta mes ha donat els seus esperats fruits.

A la Ilista de minerals de dita regi6, trobats especialment per Fernan-
dez Navarro, H. Pacheco, G6mez de Llarena, Mallada i Dupuy de Lome,
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s'hi deuen incloure, de moment, nou mes, que en ordre de representaci6

s6n:

Cordierila
Hiperstena
Labrador-Bitownita
Zoisila

Antofilita

Tremolila

Actinota

Epidota i

Pleonast.

Les roques que en nostre exploraci6 recullfrem, seguint I'itinerari

geolagic facilitat per I'il'lustrat Conservador del Museu Nacional de

Ciencies Naturals, En Josep Royo, les havem reunides en dotze tipus, ca-

racteritzats mes be microscopica que macroscopicament. Aquests tipus s6n:

1. Pegmatites; granftiques-sienitiques; granatlferes; cordieriliqucs.
(Barranco de la Rosa)

II. Pegaiatiles; sienftiques; cordieritiques. (Barranco de la Degolla-
da)

III. Pegmatites; sienftiques. (Estaci6 F. C.)
IV. Gneis granitoids granulftics; granitics-dioritics; cordieritics (Es-

taci6 F. C.)

V. Gncis granitoids; dioritics quarcifers; biotftics; cordierftics. (Es-
taci6 F. C.)

VI. Granulrts; sienftres; cordierftics. (Estaci6 F. C.)
Vii. Granulits gneisics; dioritics quarcifers, cordierftics. (Entre Es-

taci6 F. C. i Barranco de la Rosa)
VIII. Gneis granulftics; dioritics quarcifers; biotftics. (Entre Estaci6

F. C. i Barranco de la Rosa)
IX. Gncis glandulars; dioritics quarcifers; biotftics. (Entre Barranco

de la Rosa i de la Degollada)

X. Gneisgranitoids; dioritics quarcifers; biotftics (Barranco de la
Degollada)

XI. Granils gnefsics; dioritics quarcifers; biolilics. (Riu Tajo, prop
Barranco de la Degollada)

XII. Granulrts; labradorics - bilownilics; hiperstenics. (Estaci6 del
F. C.)

Sobre el jaciment neoiftic de Ciurana (Tarragona).- El Sr. S. Vilase-
ca manifesta que el turn de Ciurana, situat entre el riu del mateix nom
pet N. que el separa de Gallicant, i I'Estupinya pet S.,guaitant sobre Cornu-
della i tot I'alt Priorat, es un estreb nordoccidental de la clapissa triasica
de i'Alinucara, constitu'it per un basanient de pissarres dinantianes, el
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Vosgia i el Muschelkalk inferior. Es una localitat particularment notable

per haver estat important estaci6-taller durant el periode neolitic, proba-

blement el neolitic antic. El mateix comunicant feu recsaltar aquesta im-

portAncia trobant, mes enlla de Prades, un abric prehistoric amb abun-

dant. restos d'una industria litica semblant i alguns fragments de ceramica

no ornamentada (v. aquest BUTLLETi, vol, XIX, no. 8); de manera que !'an-

tic taller ciuranenc hauria compres tota la llarga i ferestega serralada de

les Gritelles,estesa des de Ciurana a Prades,regi6 rica en abrics naturals,

plans estrategics i bastant fertils i en corrents d'aigua, enfront del Mont-

sant quins silex o pedres fogueres dels guixos i margues de la basa (Oli-

gocenic) haurien constituit una primera materia inestroncable.

De nou ha visitat Ciurana recollint en els sews marges o feixes, mig

recoberts per terra de conreu, de vuit o noucentes peces treballades en

silex i una vintena de destrals polimentades, que junt amb altres objectes

prehistorics del mateix punt espera estudiar a part . Limitant-se als esca-

sos rectos de mamifers trobats fins ara entre tot el material , aquests co-

rresponen, segons la determinaci6 del Sr. D'Aguilar-amat:

Sus Scropha L., porc cingla o porc.-Un ullal inferior dret, mancant

part de la corona.
Cervus elaphus L., cervo. -Un troc de banya de 12 cm. de llargaria,

reste anAleg als trobats a Caldes de Malavella on,demes de les coves de

Lleyda, Gracia, Sant Julia de Ramis, s'ha trobat en condicions semblants.

A continuaci6 es donA compte dels segiients treballs originals trame-

sos per llurs respectius autors:

Dr. FONT QUER: Una nova Sideritis de la Vall del Segre.-FRERE SEN-

NEN: ca continue . Trois especes de plus pour la flore de Barcelone.--

R. GONZALEZ FRAGOSO: Algunos Uredales del Herbario del Museo de Cien-

cias Naturales de Barcelona.- JACINT ELIAS: Notes paleogeografiques

del Valles. El curs del rill Llobregat durant I'epoca Sarmantiana.-

I dels treballs d' A. WORM tradu'its al catalA pel Dr. FAURA I SANS: I. Sobre

el Triasic de Catalunya. II. Quelcom sobre el Triasic de la provincia de

Tarragona.

Finalment, es fan circular diferents tiratges a part del P. Barnola, Co-

dina, Prof. E. Harbort, de Berlin, P. Navas, Vidal i Zariquiey, quins

autors n'han fet present a la INSTITUC16; i no havent-hi cap mes assumpte

de que tractar el Sr. President aixeca la sessi6 a dos quart de nou de la

vetlla.


