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I " (. x1st;, I Ic la did Bill-di "'ahil a la Serl.;l (1v Farrilix Arlif

I'el maid; del 1J21 ^a), vaig publicar una rota preliminar sobre la

re^;iti d'11rta, la goal note indicava la presencia a la Serra de Patrols

d'una pudin^;a que repose sobre el Cretaci, pudinga que vain considc-

rar nunnnulitica a cause de contenir cbdols de calissa amb lielc^nrni-

tt^s, calissi amb siler i altres elements de fades crettcia o jurassica, i

p:'I fet de no haver pout trobar cap dells amb ,'^4rnrniulite^s; dins la

mateixa Serra, vaig indicar la presencia a I'Ermita d^llrta d^una calissa

yu°Icom sorrenca, asps, blavenca amb patina hurella i aannpan^^^^da

de la pudin^a abans dita, tut font notar que iormava el nucli dun

^inclinal tombat cavalcat per "hrias.

I,'an^^ se^iient (b), F^i.i,trr publicava rl seu magnific treball
sobre la Serra Nord de Mallorca, en el goal, feat referenda, a nianera

de complement, a la redo d'^1rta, coincidei^ amb la meva upini(^, amb

iota independcncia del meu treball, ja que era ei resultat de les st'et's

excursions yue havia fet I'any l^l`?0. Vail continuer sustenint aquest

punt de vista I'any 14)2 refor4at amb el fet que sobre la mateixa
unitat tectbnica i pocs quilbmetres mss al SE havia trobat 1'l^.ocenic
superior comprovat per una fauna rice de diverses especies de
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nunnnulits, entre ells el X. Faibictni )'rev. "lot aixo va fer que, durant

I'excursiti del Congres Geologic de laity 1512(i, no fos discutida I'edat

de la dita pudinga i calissa sorrenca, i sembla restar definitivament

establerta la seva atribucio al Nummulitic.

A les darreres excursions fetes per ultimar el mapa de its serres

de Llevant, actualment en publicacio sota els auspicis de la I)iputacio

de l3alears, vaig trobar rodat dins un camp llaurat, de la zona stipo-

sada nunin) ilitica de I'Ermita d'Artii, un exemplar de Chlumys praes-

cuhriusculrrs Font, var. cutuluunicu Alm. que a la seva ganga

incloia Amphistegina. La falta de Hum va impedir reconeixer miller

el terrenv: peru tornant-hi acompanyat d' En Guillem COLOD1, hem

pogut trobar a la pudinga i a la calissa diverses seccions de Ostrueu

i de pectinids, an d'ells evidentment tin Flubellipecten sp. end. En

Guillem Coi.oM, que ha tingut I'amabilitat d'examinar al microscopi

les roques recollides, ha trobat Operculinu analoga a les del I3urdiga-

liii de la Serra Nord de Mallorca, i, per acabar de resoldre tot dubte,

la ,1lioipypsinu cf. irre^ ularis, i queda ferman)Ent establert que el

pretes Nnnnnulitic de la Serra de Farrtitx es, en realitat, I3urdigalia, i

no s'ha pogut trobar el nit's petit seuyal de cap nummulit. his petits

codols inclusos dins la roca son calisses amb Calpionel/a, potser del

jurassic superior i calisses fines anib Logena Colomi Lapp.: aquestes

darreres demostren que procedeixen del Neocomia de facies batial.

his tails publicats al meu treball no tenen altra alteracio clue

considerar con) a burdigalia el nuns nulitic del nucli del sinclinal de la

Serra del Farrtitx. ")'mini, doncs, que In ha hagut una intensa erosio

posteocenica i pre-burdigaliana que ha fet desapareixer la quasi Iota-

litat de I'Foct uic superior dipositat sobre el Cretaci. El Iiurdigaliii

dipositat posteriornient is probable que hagi desaparegut quasi total-

ment pel trenatge del mantel) superior, i que s'hagi conservat dins el

nude del sinclinal trmbat, pierces a i'accio protectora dell seus fiancs

cretacis. Aqueixes observacions confirmen una vegada rues I'edat dels

dos grans nuiviments tectonics de Mallorca exposats en els treballs

anteriors.


