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A. TORRES MINGUEZ. Notas Malacol6gicas, V. Respuesta al Sr. P. H. criti-
co de A-chiv fur Mollu-kenkunde.- R. P. J. PuJIULA. Foliculo primitivo
con dos vesiculos genninativos de PURKINJ6.

I no havent mes assumptes de que tractar el Sr. President alga la
sessi6 a les 20 hores.

La estacio paleontologica del (Tont de Ferro)> i algunes

consideracions sobre el volcanisme Oloti

per

Antoni de BOLES

Seguint els mews treballs de revisi6 de les notes i materials recollits
per el meu pare D. Ramon de BOLES, he trovat ones apuntacions en tin
paper esgrogeit pel temps, que ha resultat esser tin croquis fet a (lapis,
ja mig perdut, amb acotacions quasi geroglifiques, de la situaci6 de les
capes del terreny en el desrnont obert per fer els fonaments del ((Pont de
Ferro)) damunt el Fluvii en la carretera d'Olot a Santa Coloma de Farnes,
on foren trobats abundants restes de mamifer quaternari, amb indicaci6
de la capa en la qual els f6ssils foren trobats. Amb paciencia he pogut
desxifrar les notes, i reconstruir el croquis amb tota escrupulositat,
encare que prescindint de mides, per quant les notes no foren preses amb
i„tenci6 de mostrar cap relaci6 de mesura.i avui el poso a la consideraci6
dels senyors consocis de la INsrrruci6, (Fig. 1)junt anib algunes reflexions
sobre el volcanisme d`Olot, suggerides per les dades concretes sabre la
situaci6 de les capes volcaniques respecte a les sedimentaries que ens
aporten les notes preses en 1888 per el men pare.

Es de lamentar que el meu pare, dart dun criteri que pecava d'humi-
litat excessiva, no hagues publicat ja en el sett temps aquesta inforntaci6,
puix ella ja hauria pogut servir de guia als que fins are han estudiat la
regi6 volcanica d`Olut. Dut ell d'uti afany inesgotable de recerca i obser-
vaci6 dels fets de la rlatura , que Ii feu aplegar quantioses col•leccions
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(herbari nombr6s, col•lecci6 paleontolbgica amb restes de Mamut i Rino-

ceros, col'lecci6 volcanica, col'lecci6 malacolbgica terrestre i fluvial, que

servi de base a J. M. SALVASA per a la seva monografia Contribution al

esludio de la fauna nralacologica de los Pirineos catalanes o sea

DescripciOn de la comarca de Olot en relacion con la faunula malacolo-

gica local, col'lecci6 de in Ilacolbgia marina, col'lecci6 petrografica,

collecci(5 entontol6gica, etz.) en sa major part de la comarca d'Olot, no

era gens donat a la publicaci6 de les dades que recollia. Cal tenir en

compte, perb, que la epoca de la seva major activitat fou la que va desde

els anys 1875 at 1890 en que les facilitats per a donar a publicitat eren

escasses, durant la qual aplega la major part de les seves col'Ieccions, i

que despres d'aquesta epoca, en la hora en que la revisi6 dels materials i

la nteditacio dels fets observats I' haurien dut a la publicaci6 de notes,

algunes d'elles ja esbocades en els sews papers inedits, f6u quent les obli-

gacions de Ia professi6 i la familim li restaren Ileures per ocupar-se de les

Cicncies Naturals, que no deixa mai, per, d'una nlanera absoluta. Es de

creure que I'esperan4a de realitzar aquesta recollida de fruits del seu pa-

tient treball no I'abandoua mai, perb la mort prematura, sobrevinguda

quan encare estava en plena vigoria, Ii privy de poder -la dur a terme.

* *

La estaci6 paleontolbgica de que parlem,fou descoberta durant l'abril

de ('any 1838. En aquella data es treballava en les obres de construcci6

del «Pont de Ferro> que va inaugurar-se el 10 d'agost de 1890, havent-se

obert els indrets on corresponia fonamentar-hi les pilastres. Aquestos

treballs posaren at descobert una serie d'estrats (Fig. 1), que reposaven

damunt una roca basaltica, al cim de la qual, info,os en el fang turb6s

del tiltint (lit, es trobaren abundants restes fbssils de mamifer.

De les indications del men pare no's dedueix si el Iloc de la troballa

fou la riba dreta o la esquerra del riu, pet-6 tenint en compte un detall

que ve consignat en el croquis, podem conjecturar quasi amb certesa que

fou en la riba esquerra, o sigui la de In mateixa bandu de la ciutat. Aquest

detall es ('haver-hi marcada en el croquis coin a indicaci6 de la primera

capa superior posada al descobert, la paraula runes. Per la situaci6 de la

poblaci6 i per la costum d'Olot de llengar les runes o enderrocs de les

cases prop del riu, s'ha de creure que les runes no podien trovar se

sin6 a In riba del mateix costat de la poblaci6, mes que mes tenint en

compte que ni tenien necessitat de passar-les a I'altra banda, ni tan sols

hi havia facilitat de fer-ho, per tal com no existien sin6 dos poets, hen

allunyats d'aquell indret, el pont de Sant Roc i el pont de Santa Magdale-

na. Pot concloure's doncs que la troballa fou fete en el desmont obert per

fonamentar la pilastra del pont Ines propera a Olot.
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En aquell temps sots fou mencionada aquesta troballa en una nota

aparegiida a aCrbnica Cientifica» de Barcelona (Volulu XI pag. 445-446)

expressant - se en els segiients termes:

(( Estacibn proto-historica en Cataluna.- El reputado farmaceutico

y naturalista D. Ramon Maria Bolos nos da en una carta particular

que tenemos a la vista, algunos datos interesantes acerca del hallaz-
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go de varios restos fbsiles . Permitanos nuestro buen amigo Sr. Bolos

que reprnduzcamos tin plirrafo de su carte . Dice as(:

" Al hater los cimientos para el puente sobre el rio Fluviu en Is

carretera de las Presas que se esta construyendo, han salido algunos

restos fusiles interesantes. Por ]as piezas dentarias me parece pue-

den atribuirse dichos restos al ciervo, al caballo, buey, a tin pequefio

herbivore y a roedores primitivos. El lecho de estos fOsiles es no

diluvirnn gris que descansa sobre basalto y tiene encinla una capa

semiturbosa ' es •tecir, el cieno de eslanyues cuhierta por aluviones

y otras erupciones volcanicas . Las piezas dentarias en su mayor par-
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to molares han sido halladas en pequefflo n6mero, no asi los huesos
defortnes y quebrados que lo han sido en gran abundancia ".

Aprovechando la coincidencia de encontrarse juntos en nuestra
redacci6n los dos tinicos catedraticos de paleontologia de las Univer-
sidades Esparlolas el Dr. Don Juan Vilanova y Piera, profesor de la
Universidad Central, y Dr. D. Francisco Vidal, professor de la Uni-
versidad de la Habana, les leintos el parrafo de la carte que acababa-
mos de recibir y ambos convinieron en que se ;trataba probablemente de
una estaciOn proto-hist6rica.

Confiamos en que el Sr. Bolos procurard completer cuanto sea posi-
ble la noticia de aquel importante hallazgo. ,>

Aquesta nota fou transcrita en el voluni Ill de la obra «Notas hist6ri-
cas de Olot- editada per el setmartari d'Olot -El Deber» (1914).

*

Els restes foren trobats en on estat de petrificaci6 perfecte. Els ossos
de cavall especialment, per el sea pes i la seva texture en lea fractures,
donee evidencia que Is sul'stencia ossia ha estat perfectament substituida
per substencia mineral.

Els fossils de moment no foren determinats amb exactitud, peril mes
tard arnb la vinguda a Olot de una excursi6 col lectiva de la Societat
Geolugica de Franca, de la quad fornlava part Mr. CAREZ, aquest docte
especialista els estudie, s'els enlporte a Paris junt amb els fragments de
molar tie F.lep/ras priurizenius i determine les especies a que pertanyien.
Mes tard, el professor de Burdens Mr. HARLr:, prou conegut per els seas
treballs en col laboraci6 amb ALSIUS per 1'estudi de la «Bora gran d'En
Carreres» de Serinye, en des sever dugues o tres visites a la regi6 volca-
nica d'Olot estudie els exemplars i coulprove la determinaci6 de les
especies.

Basant-nos en aquests treballs podem dir qiie les especies represen-
tades en aquella troballa foren:

Rupicapra europea, Cuv. (molar - 3)
Bos taurus L. (molar - 1)
Egrurs Cabal/us L. (varis molars i ossos, cubito enter)
Sus, sp. (dos ullals)
Capra hircus L. (un molar)

Resten encare alguns ossos llar,s de petit mamifer que no han estat
determinats.

El conjunt d'especies identificades ens donen quasi la seguretat de
que es tracta de on diposit corresponent al quaternari superior, amb tote
probabilitat del pis magdaleni&.
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Aqui donaria fi a n'aquesta conninicaci6, si no fos que els fets apun-

tats tenen alguna relaci6 amb els fenuniens volcanics de In comarca olo-

tina i poden donar algun aclariment per al seu estudi.

En efecte, pal fet de que la capa en la qual anaven inclosos els fussils

estava directament superposada a tin mantell basiltic, In determinaci6 de

In epoca en que fou dipositat aquell sediment, ens proporciona una dada

molt valuosa, per a fixar la cronologia d'aquell mantell basaltic dannint

del qual reposa.

El mantell basaltic sobre el que va fonamentar- se la pilastra del pont,

es el mateix que 's troba en tot el Eons del pla de Llacs, proper al Iloc de

In troballa, i es tambe segurament el mateix que omplena tote In vall

d'Olot i forma a Sant Joan les Fonts i Castellfollit les caracteristiques

cingleres.

Damunt del basalt, els f6ssils es trobaven infosos en una mena d'ar-

gila turbosa que el men pare anomena drluvrum gris i fang turb6s.

Aquesta formaci6 turbosa es fa visible en molts indrets a In vora del riu,

espec;alment en les excavations que per treure terra fan en la rajoleria

o «bilvila,) de Sant Roc. El caracter i situaci6 d'aquestes quatre capes, la

mes inferior de les quals es la fossilifera, donee a compendre que es for-

maren en una epoca en que alternaven el regim lacustre amb el regim de

fortes corrents fluvials. La formaci6 de Ilacs o aigua-molls a seguit de In

important emissiii volcanica del basalt, no costa gaire d'imaginar, ja que

les depresions per on les gigues s'escorrien quedaren terreplenades i en

alguns indrets aixecades de mes de 50 metres. Havent-se obturat In sorti-

da natural de les gigues de In vall, es natural que s'estenguessin per el

pla, fins que In seva labor de denudaci6 de nou els Iii ohris cami.

Damunt de les quatre capes que representen aquesta epoca lacustre-

fluvial, es presenta una nova formaci6 volcanica, no basaltica, que es tin

nou aclariment en is cronologia dels volcans olotins.

Tot ens fa creure que aquesta capa volcanica representa In erupciu

explosiva del Montolivet, el mes occidental dels tres volcans afilerats

damunt d'Olot, ultimes manifestacions, en direcci6 N. W. de In energia

volcanica. El Montolivet es el crater mes proper del indret de que park m,

puix que In seva base meridional no en dista mes de 185 metres. La erup-

ci6 del Montolivet, per be que fou en direccio S. i W. vers on estengue

menys el sen radi d'acci6, es de creure que no deixii en aquell indret de

cubrir el sbl d'escories i inatcries liiviques, que en les segiients avingudes

del riu foren cobertes per les gigues i els diposits fangosos , venint aixis a

integrar In serie d'estrats de In ribs del Fluvia.

Aquestos fets no fan altre cosa que comprovar el parer emes per la

Comissi6 de Ia R. S. Espaiiola de Historia Natural, presidida per el savi
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gealeg Dr. Salvador CALDER6N,en la seva "Memoria sobre las formaciones

volcdnicas de la Provincia de Gerona" (1906) en desglossar les manifec-

tacions volcaniques en quatre temps ben marcats:

ler, Manifestaci6 volcanica antigua representada per les roques dole-

ritiques englobades (enclaves) que s troben en els productes d'alguns

volcans (Roca Negra de Sta. Pan).

2611. t'olcans honro„enis o sigui la epoca de les grans emissions de

basalt que cobreixen les valls d'Olot, Hostoles, Santa Pau, Llemana etz.

sorgides per esquerdes del terreny o falles geologiques; emissi6 ocorre-

guda de una fais6 tranquila, sense explossions ni trasbalsaments. Apogeu

de la energia volcanica.

3er. Volcans estralificals representats per els craters olotins i de les

comarques veines, essencialment explossius, als quals deuen el seu origen

les grederas, formacions laviques estratificades. Decadencia de la ener-

gia volcanica.

4rt. Periode d'agotanient, representat per els petits pujols volcanics

i camps de lava escoriacia,del qual n'es un tipic exetnple el Bose de Tosca.

La estaci6 paleontologica i la situaci6 de les capes en el desmont del

"Pont de Ferro" confirmen aquesta opini6, especialment en el que fg re-

ferencia al periode de calina que's va produir entre el seg6n i el tercer

temps, o sigui entre la emisi6 de les or rents basaltiques i la formaci6 dels

critters olotins; i fins demostra que aquest temps fou de bastanta durade,

ja que va donar floc a la sedimentaci6 de quatre capes al'luvials, amb

canvi per dugues voltes del regim lacustre al regim fluvial.

Adentes d6na una nova base per a recolzar la cronologia dels volcans

olotins. Desde LYELL, printer geoleg que's planteja el problems de la seva

cronologia, ve afirmant-se que les corrents basaltiques reposen damunt

de sediments quaternaris que no contenen palets basaltics ni pedres lavi-

ques. CAREZ en el seu Etude des terrains cretaces et tertiaires du Nord

de I'Espagne, (Paris). afirma que les corrents basaltiques olotines se so-

breposen a formacions amb Elephas prirnigenius essent per tent pos-

teriors al quaternari mig (perio(ie mousteronia).

La prova d'aquesta afirntaci6 de CAREZ se funda en haver-se trobat

un molar ben determinable de Elephas prinrigenius en els al'luvions de

Vianya. Aquesta demostraci6 no to un valor gaire positiu, car el mo-

lar trobat o recollit per el nteu besavi Dr. Francesc BoL6s(autor de la pri-

ntera mem6ria sobre la regi6 volcanica) i guardat en la col,leccid del meu

pare,no va acompanyat de cap document que indiqui el Iloc on aparegue,ni

la seva relacib amb els materials volcanics. El men besavi, no reconegue

el que podia esser i no feu altre Cosa que guardar-lo.De viva veu habia jo

sentit al men pare que el Iloc on fou trobat era el Clot del Llop proper a

Sobeyas. Pero es impossible precisar que correspongui a an al-luvi6 infe-



118

C,

z

'Tl

L7

r.^ C

Cc
a

M

is

V

C-1

INSTITUCIO CATAL ANA D'HISTORIA NATURAL



INSTITUCI O CATALANA D HISTORIA NATURAL 119

rior a les corrents baseltiques que entree dins la veil de Vianya. (1)
Tal vegada CAREZ feu conlparan4a entre els al 'luvions de Vianya i

els que es ttoven dejus el bassalt. Pero de cap inanera pot considerar-se
con an fet indubtable I'afirmacio de CARr. z, anib tot que to cools aspectes
de probable , perque fins avui no ' s to noticia concrete de la troballa de
cap reste de nlamffer fossil procedent de les capes subjacents als m ssi-
ssos basaltics . I no es que no se n'hagin trobats de restes d 'aquesta pro-

cedencia , sing que no han pogut esser aprofitats per la ciencia. Tinc noti-
cia certa , que a Sant ,loan les Fonts, en tin indret proper a Dorn : nech, fou
feta una excavacio davall el basalt, essent trobats bastants ossos que fo-
rent Ilensats , puix no hi donaren inlportencia. (2)

Acceptant com a deduccib del que havens anotat fins aqui que I'estrat
fossilifer del (Pont,de ferro, pertany at pis nlagdalenia , podem fixar que

(1) Posteriorment a 1'entrega d'aquesta nota, he fet una investigaci6 a la Vail de
Vianya, per tal de fixar el floc out fou descobert el molar d'Elephas primigenius.

De les investigacions fetes he deduft:

ler. (due el Clot del Glop es tin nom quasi desaparegut de la comarca, que esta
sols en la memirria d'alg<in veil, perO que deu correspondre a la torrentera que devalla de
la muntanya de Sant Valenti cap a Sobeyas, clotada on hi ha la font dita dels estudiants.
Aquesta afirmacib esta controlada per la noticia donada per un home que en la seva infan-
tesa havia estat a la casa de Sobeyas, el qual recorda que una vella de la casa els explica-
va, que en aquell clot hi varen trobar uns OSSUS d'elefant que'Is guardaven a Can Boles,
d'Olot. Si nomes s'hagues trobat 1'exemplar que va recollir el meu besavi, aquesta relaci6
semblaria faltada de reaiitatja que no concordaria amb les epoques, ni menys amb la des-
coneixenca que tiague el men besavi del significat del exemplar. Peru com que del temps
del men pare, tin individu de la familia Sobeyas va trobar un altre exemplar que fou donat
a i'Institut de Girona, Id'ont ha desaparegut^,aquesta informacio de caracter popular, prep
tot faire de cosa fidedigna.

2n. El Iloc esmentat on foren trobats els exemplars d'Elephas, es una torrentera
o vail secundaria de la de Vianya,i per tant molt aixecada de nivell sabre la terrassa de la
vall, i tambe sobre la corrent volcanica.

3er. La current volcanica que entra dins la vall de Vianya, forma una elevaciO o
promontori que aixeca uns quants metres sobre la terrassa de la vall. Mes encare, pene-
tra els estrats quaternaris de la terrassa de tal manera que a la rajoleria primera que Ili ha
mes eella de Clocolott out no's veu a la superficie cap rastre de volcanic, es troben sota
les capes d'argila, venes de basalt descompost. Aixo crec demostra que la terrassa
quaternaria de la Vail de Vianya, en sa forma actual, es posterior a la consolidaci<i del
mantell basaltic.

12) Hi ha en la col'leccih del men pare tin metatars de Rinoceros que ports la
cita dubitativa aVianya o Casa jalsa del Sitiar ». De la procedencia d'aquest exemplar no
en tenim cap mes dada , amb tot que ens inclinem a creure sigui procedent de Vianya. A
n'aquest exemplar es den referir la cita de Mn. Bataller en la seva obra nMamifers fossils
de Cataluuya' Trebails de la INSTITUCIU CATALANA d'H. N. volum . 1918, pag. 144.
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la epoca de les erupcions basaltiques ha d'esser anterior al magdalenia.Si

poguessim accepter coin igualment provada I'afirmaci6 de CAREZ de ser

posterior al pis ntousteronia, tindriem ja fixada de una manera ben pre-

cisa Is epoca d'aquelles erupcions en el periode intermig entre aquells

dos o sigui el solutria. Pero coin que I'afirmaci6 de CAREZ, per les raons

adduides, pot esser molt discutida. entenem que no's pot anar mes enlla

en fixar ('epoca de les corrents basaltiques, que senyalar el quaternari

mitja coin a marc d'aquesta imponent manifestaci6 de I'energia hipogena.

En quant als volcans estratificats, respecte als quals la MeniOria ci-

tada de la R. S. F. de H. N. no s'atreveix a fer altra afirmacib sin6 que

s6n posteriors a les formacions basaltiques, tenim are una dada concreta

qu'ens permet eliminar els periodes inferiors al u)agdalenia, esseut logic

creure que la seva aparici6 coincidi amb la fi del quaternari o el comenq

de la era actual.

Per a fer mes visible la successi6 de les capes geol6giques a I'entorn

del crater de Moutolivet, Iloc d'estudi del present trehall, he construit,

amb I'exageraci6 obligada per a fer visibles certs details, tin perfil ideal

d'un tall geologic entre la Rivera de Ridaura i el riu Fluvia, passant per

el Iloc dela estaci6 fossilifera (Fig. 2) que no dubto donara una idea sin-

totica que ajudari la comprensi6 de aquestes rattles.


