
30 L'existencia del nivell de les quarsites amb bilobites
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El nivell de les quarsites antb bilobites, del siluria inferior, tan
caracteristic a tota la resta d'Espanya, no havia estat trobat fins ara a
Catalunya; els nostres estrats ordovicians mancats la major p;rrt de
vegade, de fossils caracteristics, han estat posats en nivelis estrati-
grafics erronis que poc a poc s'han anat esmenant.

Entre el Segre i el Noguera I'allaresa, vers el No de in Sett
d'Urgell, hi ha tin gros clap paleoroic que I)ALL()NI (3) col-loca al
siluria inferior, el qual clap s'esten fins al pen del t1lontseny de Llessui
i forma les serres de Sant Joan de I'Erm que integren el puig de l'Urri
(24(10 m), el Ras deles ('onques i el cim d'Ordosa.

Els materials quc el formen son quasi exclusivantent pissarrosos;
Ies pissarres son grisenques o blavoses i presenten patents banes de
quarsites intercalades; contenen abundosos noduls de limonita i votes
d'oligist i siderita; el printer d'a(uests minerals es tan constant, que
gairebe el trohem amb els mateixos caracters arreu on afloren aquestes
pissarres (Castellbb, puig de I'Urri, Rubi6, etc.); totes les cap( s es
presenten molt rebregades i bussen unifornicnicnt vers el SE: el limit S
del clap esta en contacte amb el carbonffer a Rubio, del qual les cares
suporten les del pernto trias amb el seus gresos i conglomerats ver-
ntells, si^rie autoctona sobre la qual ha corregut I'al16ctona de la
serra dc la Guardia, formada de siluria ntig•devonia-carbonifer. En
canvi, a la vall del Segre on no existeix el contacte anormal i Ies
capes es succeeixen tutiformentent fins al devonia el nivell de pissarres
;unh intercalaciorts de quarsites suporta Ies capes de pudingues del
I,landeilo i les pissarrcs, grauwackes i calcaries normals de Caradoc.

Pujant dc In Sea d'Urgell per Adrall, cap a CastelIN), van trav c-
sant-se tots cis nivelis pissarrosos del siluria inferior, en contacte,
alla, amb el miocc-t continental de in plana. Entre Castellbit i el case-
rill de Can Turri son frequents Ies intercalacions dames pissarres dares,
(Fun verd6s fosc, tan carregades de silice que esdevenen gairebe
veritables quarsites: flies amunt de Can Turri, seguint la carretera
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que en rapides giragonses prrja vers el port de Sant Joan, aquestes

quarsites contenen en alguns indr(,s (en el mateix angle de la segona

corha) unes formes llargues i entrecreuades, finament estriades i molt

abundoses, que en veure-les no dubtarem a classificar-ks court it rester

de Bilubites, en el qual cas representen les capes mes baixes del

Tremadoc; i el cambria, concordant amb el siluria i fins ara gairebe

confus amb ell, restaria perfectament delimitat.

Ai,mr iuA (1) posa al nivell de Tremadoc les pissarres

purpuries del I'apiol i les quarsites de Montcada amb Bilobiles (?),

capes que posteriorinent han estat col•locades a la base de Caradoc.

CARAI.I' (2) city el cambriir i el siluria inferior al Pirenen Central,

si be sense precisar els nivells estratigrafics, i DALLONI admet

aquesta classificaci6.
MENGEL (41) admet que les capes del siluria inferior i mitja s6 ti

pot separables, degut a Ilur completa coneordanca i a la manta de

restes fossils, i que esdevenen nretanrorfiques at massis del Canig6.

FAI'RA i SANS (7) col•loca corn AL.mutlnA at Tremadoc les pissarres

purpuries del Papiol, que son del Dinantia (10), i nega en absolut la

presencia del nivell de les quarsites: admet, amb DAI LONI (4), I'exis-

tencia, en iniciar-se el periude siluria, dunes terres pirenenques que

explication I'absencia d'aqucst nivell i la presencia dels conglomerats

de I'ardlnes, prova evident d'una considerable regressi6.

Srr,rzn:r. (I I) assenyala el Tremadoc als voltants de Barcelona,

representat per una serie pissarrosa, pert amb absentia absoluta del

nivell dels Bilobites.

DALLONI (3) atribueix at siluria inferior les pissarres negies argi-

loses i virolades que suporten les pissarres verdes i les quarsites de

I'Arenig, sense fer menci6 del ja esurentat nivell.

Resnlta, doncs, d'aquesta breu exposici6 historica, que el Trema-

doc, com els altres nivells del siluria inferior, excepte el Caradoc, no

estava representat paleontologicanrent it Catalunya, i. per consegiient,

la separaci6 entre el siluria i el cambria, perfectament concordants,

era exclusivanrent litologica, i, per tart, artificiosa. L'extencio que

els terrenys silurians tenen at nustre I'ireneu i els relativanrent pots

estudis que se n'han fet feien sospitar l'existi^ncia d'aquests nivells

desconeguts, i I'any passat caracteritzavem a la Molina el Llandeilo

atilt) la troballa del Calymene Tristani Brog. (8). Peru aquesta troba-

Ila, que ens permetia separar be aquest nivell del Caradoc, no to la

inrportancia de la descoberta dels Bilobites, limit inferior del siluria,

i, per consegiient, separacio neta d'aquest amb el cambria.
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Di'iociiBR ((i) establia la separaci() entre aquests dos periodes
merci,s it ana pudinga quarsosa de grossos elements empastats en un
ciment argilos molt fort, sobre les quals reposava una potent serie
pissarrosa. No se si aquestes pudinges son les que DALLON1 (3) col.lo-
cii al Llandeilo, ja que aquest autor no precisa els nivells estratigra-
fics ni en els tails iii en les descripcions, degut, corn In notar, it In
maraca de documents paleontoliogics. En aquest cas, les quarsites que
posy corn de I'Arenig, en les quals nosaltres hest trobat els Bilobites,
passarien a la base del Trentadoc, i les capes de pissarres negres
argiluses, fins ara tingudes corn d'aquest nivell, serien cambrianes,
corn veurent ntes endavant.

Aquest nivell de quarsites de l'Arenig, segons DALLONI, is Cons-
tant a tot el Ilarg del Pireneu. A Ia Vail d'Aran reposa danuutt les
pissarres cristalHlines de Canejan i suporta les pudingues (Liandeilo) i
les capes del gotlandiir, i continua viers I'oest fins a Luchon. Ws
annunt de Viella, al Port de in Picada i formant el cirn d'Alba, afioren
de nun Its quarsites en capes potents i les pissarres grisenques i ver-
doses que les porten intercaiades. Al Port de la Bonaigua presenten
els mateixos caritcters just amb les pissarres carburades i les pudin-
gues quarsoses que tenen en aquest Iloc grail potencia.

Aquestes pissarres silicies amb quarsites es retroben viers Andorra
fornnant Una sine de cons de in frontera catalana. A Coma Pedrosa i al
Medacorba sobre in vail d'Arissal sOn grisenques o verdoses i porten
abundoses vetes metal-liferes. A la vall del Segre, bussant 95° it l'oest,
suporten concordantntent les capes del gotlandia. Ws a lest encara,
it la vall de Ribes i it la collada de Tosses, segueixen les mateixes capes
amb els esmentats caracters fins it arribar al contacte amb el ntassis
cristal-lofilic on esdevenen inetantitrfiques.

Ara cal un detingut estudi de tots aquells afloraments per tai de
fixar definitivantent el limit del cannbria i cercar eis nivells del siluriit
que ens manquen per estahlir antb precisio I'estratigrafia de I'ordovi-
ciit; perb, tanmateix, corn it prelininar, hem cregut convenient fer nn
petit eshos d'aII6 que al nostre entendre drain rsser aquests nivells
estratigrafics: per aixit seguim el quadre de DALLONi and) el qual es-
tent d'acord en molts punts:

1. Cantbriit. - Pissarres siliciques, nticacies molt potents; mar-
bres cipolins. pissarres negres argiloses i pissarres antb
capes primes.

II. Ordovicia. - a) Tremadoc: Pissarres verdoses o grisen(ues
and) potents banes de quarsites intercal,tdes, que it ('astellbit
cuntenen Crusiuau Suhortcti. Delg.
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b) Arenig: Manca?

c) Liandeilo: Pudingues quarsoses; pissarres amb Fucus;

pisnrres verdoses amb Cult/mere Tristani. Brong.

(1) Car,rdoc: Pissarres higiii-radcs, grauwacl:es amb O1-this

.4ctoirr'ce ci lcirries zoogenrs.

Cony es ven, segons la rostra divisi(), les quarsites de i'Arenig

baixen de nivell amb la troballa dell Bilobites; per tent, les capes de

pissarres negres que fins ara representaven la base de l'ordovicia deuen

esser canrbrianes, ja que aquells firssils caracteritzen els sediments

silurians inns antics. Pero en(re aquestes capes i les pudinguesguar-

del Llandeilo ens recta I'Arenig, qre. segons aixo, mancaria en

el nostre I'ireneu. Tanmateix, per, com sigui que no totes les capes

de pissarres verdoses amb quarsites tenen ei mateix caracter, car les

del cim de Medacorba it Andorra, per exemple, s6n molt diferents,

segons hear pogut observar, de les nostres capes de Castelibo, res no

tindria de particular que, nrentre tines pissarres lies de lilobites)

fossin del "i'renrrtdoc, altres (Andorra, vall del Se-re) pertanve,,sin ell

realitat it I'Arenig. No podern establir aquesta opini6 corn it Cosa certa

fins que estudis estratigrirfics roes extensor sobre aquests afiorantents

ens aclareixin aquesta giiestit"t.

Notes paleontoloi icu. - I.es formes que descobrirenr prop de

l' in Turri no s6 n massa abundoses: solanrent trobarem una I laca de

grans dimensions que en contenia una nnrniu; nraigrat aixo i degrt it

I r dures i Lie I i roca, no ens va esser possible de trenre' n mes de dos

exemplary incomplets que hem cregut identificar amb la Cra:iana

,tiapo,/ui l)elg. (n) del siluria inferior de Portugal, pero que res no

tindria d'estrany que es tractes d'una especie nova, aft it aquella.

I)r.a.ri.putt descriti tres exemplars d'aquesta especie, que dubta de

considerar-los iguals: Hies aviat cren veure-hi individus en diferent

gran de desrnvolupament, peril pertanyents a la mateixa especie, ja

que, segons fa notar, mes diferencies de forma es noten encara en

individus que ha classificat com a Cr. furci/'eru, tipus al qual corres-

pon I'espccie que ens ocupa. Fins ara no havia cstnt trobada mes que

it Vallango, d'on procedeixen els sous exemplars.

Cr..Vilnenesi, Prado, es la que to mes afinitat anrb la rostra es-

pecie, peril el suit estriat es diferent; les entries de Cr. Saportai ,,(')it

mes fines i regulars i els soics que les separen s6n menys aparents que

els d'aquelia especie; Cr. Alonspeliensis hi to Lambe estretes analo-

gies: i)I:l, 1Au0 compares ambdues especies i les diferencia per ('espe-

cial ornamentaci6 de Cr. Saportai, consistent en finissiures estries,
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,inuoses, irregulars i molt atapeides , mentre que les de Cr. i1onspe-
liensis, ntalgrat esser igualnient fines que les de ('anterior , son quasi
rectilinies i estan separades per solcs molt rtes amples.

La mida es variable: ('exemplar rtes gros de I)ni (ADO to I I cni.
i es quelcont defonnat . tJn altre caracter notable que presenta tanihe
Cr. furcifera s6n les ramificacions; in dels exemplars de Dh:LGAI)
presenta una hranca secundirria naixent de I'eix principal , c,triicter que
to tan be tin dels nostres exemplars.

Les formes per nosaltres recollides representen , per Ilurs caritc-
ters, tin tipus interntedi entre Cr..11onspeliensis i Cr. Saportai que
creiem rtes pruxint it aquesta riltima espCcie, i, per tant, no hint dub-
tat a atribuir-1'hi.

Respecte al discutit origen dell Bilobiles i it si han d'esser con-
siderats en realitat coin it restes organiques , ja ho hall tractat molt be
paleontolegs ernineuts corn el Sr. DEL(iAD(t, perque nosaltres en pu-
guem dir res de Hou ; pert, siguin o no aqueste s emprenttes restes
d'organismes , mentre ens caracteritzin les capes inferiors del siluriii,
tenen per al gciileg el niateix valor que aquells.

Laboratori tie Cieolo,.ia tie 1a Unioersitat
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