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SESSIO CIENTIFICA DEL 5 D-OCTUBRE 1922

PresidNicia del Sr. Artur BoFILI. i POCH

President

A les 18-45, amb assistencia dels membres P. BARNO : A, BATALLER,
BOFILI. 1 PICHOT, CODINA, FAURA, MARCET ( J.), MALUQUER (S.), MAS DE
XAXAKS, VILASF CA I ZARIQUIEY ALVAREZ, qul acts a de Secretari, el
Sr. President obre la sessio.

F3scusen la no assistencia EIS Srs . R. CASANOVA DE PARRELLA i FERRER

i V.:R'I'.

SOn admesos els dos membres presentats en la sessio anterior: En
Eugemi VILA i CORO, Metje de Castellbishal ( Barcelona ), que es dedica
a tieologia, proposat pelS Srs. BATALIER, ZARIQUIEY ALVAREZ I FERRER
VEe r, i En Antoni COLOMER i PUJOL , que viu en la Plassa de Santa
Anna, num. 15, 2°n, i es dedica a AnOlisi quintic , proposat pels
Srs. CRESPI, BATALLER i CODINA.

Son presentats tres noun membres.
Mn. BATALLER innova clues sensibles perdues per I'INSTITUCIO:

Mr. Erlouard HARLE, de Burdeus, membre corresponent , i D. J. J. LANDE-
RER, de Valencia, membre numerari , abdos des de 1920, morts aquest estiu;
el mateix membre comunicant es pregat de redactar ones notes necrolo-
giques clefs malaguanyals companys.

El Sr. MALUQUER (S.), corn deixeble del plorat autor de la Flora de
Catalunyu, es congratula en doldre's de la lentitut en que aquesta ve
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publicant-se, de que la esmentada obra esta actualment en activa impre-

sio, de faiso que abans de terminar el present any restara acabada, segons

noticies que per haber-les sabut conninica Mn. BATALLER.

Es Bona conte breument de la Excursio col'lectiva cientifica regla-

mentaria (11-1922) de I'INSTITUCIO, a in Comarca d'Olot, quina relacio

anirt en el proxim BUTLLETi.

El P. NAvAs tramet varies publicacions de que es autor; el membre

P. FALLOT, de Grenoble, ha fet donatiu de llur magistral publicacio -Etude

geologique de la Sierra de ,llujorque»; i el Govern de la provincia de

Buenos-Aires (Argentina), tramet la publicacio: Okras completas q Corres-

pondencia cientifica de Florenlino Ameghino. Vol. III. La Antiguedad

del hombre en el Plata.

Mn. BATALLER manifesta que deixa en diposit a la Biblioteca social

una serie de publicacions periodiques referents a geologia.

El Dr. FAURA i SANS en tin hreu parlament, fa el resum de les seves

impresions amb inotiu de la seva assistencia al Congres Internacional de

Geologic de Brusel'les i a la Assemblea de Breslau, reservant-se per a

mes endevant el tractar mes ampliament aquests assumptes.

Es Bona cnntpte de les comunicacions rehudes del Consell de Peda-

gogic de la Manconntnitat de Catalunya, convocant a la VIII ExposiciO

Escolar, a la que ha concorregut nostra INSTITUCIO, exposant ses publi-

cacions.

S'ha rebut una invitacio de la Facultat de Medicina convidant a visi-

tar l'Exposicio d'Anatoinia Comparada, organitzada pels alunines de

I'esmentada Facultat, sots la direcciO del nostre membre En Joan

VAZQUEZ.

El fascicle , Lo.s aragnidos de Catalal"ta- pel P. F. P. ACOS'I'A, S. J., pri-

mer treball del pruxim volum VI (1921-1922), es repartira amb el BUTLLET1

d'Octuhre.

C(I M[JNiCACIONS VERBALS:

Nous Bathysciinae Catalans (Col. SILPi-IIDIE).-El Dr. ZARIQUIEY

ALVARH:z resum breument les excursions espeleologigties que ha realitzat

aquest estiu en recerca de Silfids cavernicoles. Presenta tin treball en que

es descriuen varies especies noves d'aquests insectes i fa circular entre

els pres nts una capseta en quina ultra de les especies en aquell descrites,

hi ha alguna altra forma, segurament nova, pero que no pot publicar-se

pet escas material que per a el seu estudi to encara.

Les especies presentades son les seguents:

Anilloehlantgs Raholai Zariq. Cova Tassana, en la Gala Reparada, prop de

Cadagiu s, Prov. Girona.

Speonomas Mercedesi Zariq, de la Bofia de S. Jaume, prop de la casa
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Boixadera dell Banchs, a -1 ' ,bores de Berga, pero ja dins de la Pro-

vincia de Lleida (11-VII-22).

bpcurtonrns A/ru•torcl/ i in lift . Roca. Un sol exemplar amb el note de

Adclops IV1ru•torctti Roca, en la col•leccio Martorell, foe: Coves de

Bella-Briga, Camprodtin, (Pireneus) 1879.

SpPOplrrlns Kiescnrrretteri subsp. Putracoi Zariq, de les coves de Patraco,

prop de Esparra^uera i al peu de Montserrat, (6-IX-22).

Spr^uplrilns Kicsenruetteri subsp. Castetlsapcrai Zariq. Avenc de Castell-

sapere, Lu Barata, S. Llorens del Munt, 12-X-13; 4 exemplars recollits

per A. Codina.

Trogtorhurinus F''PITPI'! subsp. Jcunneli Zariq. Cova de la Fuu Montaner,

ti-IX-"?2. (quasi la majoria dell exemplars eren mascles.

Geu.? sp."? Uu sal exemplar sofa una pedra, prop de la ermita de S. Pere

de Grau d'^scales, a les votes de 1'Aiguadora, Bergada, (11-VII-22)

pnJV. Btucelona.

Claricies sobre 1'habitat de alguns coletipters interessants.-El

P. BAHNI)LA, en num del membre Sr. K. de CASANOVA, cunnurica 1'abun-

dancia del fonncis cerambicid Rosulirr alpine L. a I'ermita de Nira. llonn,

de Cabrera (Barcelona), a 1.300 metres el 23.VIII-1922. EI Sr. CODINA con-

firma aquesta noticia i manifesta que durant la seva estada aquest estiu

alli del 19-26.VII, Pogue obsen^ar com en una de les freixes (Fru.virurs),

centenaries de davant I'ermita, que miry very Vic i que temps ha fou mitj

abrusacla pal llam, hi viuen abundosanrent fins veure-1s caminar per la

part Seca del arbre. D'un altre coleopter, fins ara riolt escas en les col.lec-

cions Curabrrs grunrtlutns L., din, que es frequent trobar-lo en una habi-

tariti de la rectoria de Hustalets de Bas (Girora), eixint d'entre les juntu-

res do les fustes del empostissat. Ultra es troba tambe al peu dels sautes

(Suli.^•) prop dell tees yue vorejen la Font Moixina a Olot.

Tanrbe ha observat que ei Carubns uiolaceas ^erundensis Born, to

coshuns arborifiles, havent-lo vist caure d'un Ilor (Laurus nobilis L.) de
davunt de 1'esmentada rectoria i un altre volta d'un platano (Platcurus
orir^rriulis L.), al prat dr. les Mores (Olot).

Consii;na adhuc que li ha sigut frames pet membre Sr. MaLUQUER

(S.), c'I cohejat coleupter ripiforid Rhrpiphortts srrbdiptcru.ti Bosc pruce-

dent d'Artesa de Segre (Lleida), que formara entre les col'leccions del

Museu de C. N., just amb el Carubns uiolucPUS pscadonrril,c^rr Cod. de

les homes de prop del riu la mateixa localitat . Queda Lambe probada

plenament la presencia a Catalunya de la Cicinclelu (Cato^tricr) nrelon-

clrolicu F., puix de la se^ona localitat coneguda que es Ahnacellas (Llei-

da), ti-9-VI1.22, el rnemhre S. NOVELLES n'ha portat alguns centenary.

La Digitalis purpurea al Port de la Bonaiga (Lleida). - E;
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membre Sr. MALUQUER (S.), tambe innova 1'abundancia d'aquesta escro-
fulariacea Florida en la primers quincena de juliol en aquesta localitat.

Presencia del Canis Familiaris L, en els terrenys giiaternaris
de Montfulla , prow. de Girona.-EI Dr. M. FAURA i Sncvs arnumica yue
la gran esplanxda del aiguabarreix dell rius Ter, Giiell i Onyar, en les roda-
lies de Girona, rests omplenada gels codols i el material d'aluvici modern

de recent formacici. Per dessota hi ha el giiaternari antic, argilos, que forma

una caps de bastanta potencia, restan ocult en la vall, i sols sobrix per
les votes; essent objecte d'explotacio per a la fabricacici de mahons, en
les rejoleries. Entre aquestes argiles s'hi han recullit moluscos del genere
Heli.r, ('yclostnnra, etz., a Palau entre Girona i Fornells. Reapareixen
tarnbe de Montfulla a Vilablareix, forn,ant una terrassa giiaternaria que

ha sigut erosionada probablement a n,ida que s'ha gnat desgastant el

pas del Congost.

La terrassa argilosa giiaterna,ia de Moutfull^i, to en la base un hancal

de material d'aluvio, del giiaternari antic, probablement sicilia, que reposa

sobre els estrats eocenics. La caps argilosa es groguenca, amb petits
granets de sorry finfssima interposats.

Doncs, be, prop de ca'n Terridas, en un tall obert en forma de des-
munt, on hi ha al ensemps una cambr, excavada en ^a mateixa argils, es
on aparegu@ 1'ossamenta d'un carnisser. Practicarem una excavacio en la
trinxera i poguerem extreurer el cram complert, amb la primers vertebra

cervical (Atlas) i les altres tres segiients; material que havem mostrat al

nostre amic En J. B. de AGUILAR-Atvta'r, regent de la seccio de Mastologia

del Museu tie Catalun}^a, per a apreciar les diferencies que poguessin

presentar-se amb el gos actual i per si podien aitals ossos atribuir-se a un

Canis lu^crs L., convenint en que I'individuu n'era un gos gran, i que no

podia esser pas de ]lop, o al menys de llop actual, per la forma dell pre-

molars, ni que tampoc podia esser el llop de les cavernes; atribuint-se,

per to tant, a un gos de raga forts i primitiva.

EI cram es presents molt desenrrotllat, bastant allargassat; per Io que

1'atribuim al Cunis ^cuniliru^is L. var. ft'rrrs? Woldr.-L'exc:mplar ha

quedat depb^itat en el Mnseu de Catalunya, n. 2062, de 1a col^leccio de

P^,leuntolo^^i^i re^^ional.

Els primers otolits fossils descoberts a Catalunya . - Segueix

manifesru^t el mateix Dr. F.aUrtn que al assistir en ]920 a la primers

reunici ^^xtraordiu^,ria de la Societal <^eoloaica de Fr<ur^a, haguda despres

de la guerrr eurupea a Burrieus, form invit;+ts per Mr. DUVERG^FR a

visitar a Merignac la seva important col^leccio de fossils de I'Aquitania,

Entre altres coses notables els crida fortament 1'atencio 1'observar I'abun-

do i varietat dbtolits fossils que havien sigut extrets d'entre els estrats
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terciaris de la comarca bordalesa; els que tenia en estudi 1 ' esmentat

paleontoleg, qui s'interessa per a que li facilitessim Jades sabre els otolits

fossils de la peninsula Iberica, havent de fer-li present que fins la data no

se n'havia pas citat cap, o al menys que ignoravem si n'existien en les

nostres col-leccions; prometent- li que retornats a Catalunya ens bescaja-

riem per a fer- ne una reserca.

Sabut es que els otolits, estan constituits de matoria mineral, for-

mant-se en el si del aparell auditiu del peixos, per lo que tambo se'n diu

pedra de 1'orella. La descripcio deu fer-se per la forma i estructura que

presenten en cada grup dell animals que el posseeixen, assent constant

per it quiscun dels individuus d'una mateixa especie.

Revisarem la nostra bibliografia i les col leccions dels nostres mestres

en Geologia i en lloc poguerem reconOixer cap classe d'otolit, ni tant sols

que fos chat de qualque paratge de Catalunya, ni d'Espanya. En moltes

terres gurvellades mai havia jo trobat cap fossil que pogues esser consi-

derat com a otolit.

En una de les excursions d'enguany, organitzada per la Seccio de

Geologia i Geografia fisica del Centre Excursionista de Catalunya, a Sant

Sadurni d'Anoia, el dia ib de gener d'enguany, visitarem el classic llit

fossilifer mioconic del Torrent del Tr6, just a la via, entre Sant Sadurni

d'Anoia i l'Avern. Entre les marges blanques del Helvecia, el nostre

conscci En M. GUERIN i COMAS feu la recerca dun fossil, que vareig reco-

neixer tot seguit corn a ver otolit; essent per lo tant aquesta troballa la

primera de la que jo en tenia esment. Donada a coneixer la importancia

d'aquest fossil, el nostre consoci En J. ANDORRA recorda el que en la seva

col-leccio particular ell ne tenia algun exemplar de les terres plioceniques

del Ampurda. Poc despros el Sr. GUERIN visita els Hits fossilifers plioce-

nics del Plasencia, i en feu recerca d'un gran nombre d'otolits en el Papiol.

Tenint en preparacio Mr. DUVERGIER un treball monografic sabre els

otolits dell peixos vivents i fossils en col'laboracio amb M. CHAINE, pro-

fessor d'Anatomia comparada a la Universitat de Burdeus, al donar-li la

noticia de les troballes fetes a Catalunya, s'oferi generosament a fer-ne la

determinacici especifica. Tot seguit li ferem I'envio de tot el material

recullit per M. GUERIN, qui en fa donacio al nostre Museu.

Tant prompte M. DUVERGIER retie els exemplars, al fer-ne 1 ' examen,

pogue reconeixer-ne:

I especie tie S. Sadurni d'Anoia. (Miocenic.-Helvecia).

10 espocies de S. Feliu del Llobregat (Pliocenic.- Plasencia sup.)

10 espe;ies del Papiol (Pliocenic.-Plasencia).

L'esmentat especialista ens ha promos una nota per a l'INSTITUCIO

CATALANA D'HISTORIA NATURAL, fent la descripcio detallada dels otolits

de quiscuna de les formes especifiques descubertes. Empro abans de

finir el seu treball ens recomana Ii enviem tot el material que tinguessim•
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i an aquest objecte, at donar compte de les primerenq ies troballes fetes
pel nostre company En GUERIN, solicitem deis demes aficionats a la
Paleontologia que revisin les seves col•leccions particulars per si hi tenen
qualque otolit que l'ofrenariem a M. DUVERGIER, qui despres d'estudiats,
ens els retornar t, per a que figurin en les nostres col•leccions paleon-
tologiques.

A mes deis fossils, tambe li he enviat alguns otolits extrets per mi
leis peixos vivents del Mediterrani. Aitals atolits sun extrets del ]lus
Merlucius esculentus CBp, d'un petit gadide que suposa esser el Mollera,
Gacltts minuttts L., o he el G. euxinus, els dos altres son de la serie dels
Pagells i el Burru o sigui el Gobius Jozo L. La forma de 1'Orada o Aurada
Chrysophris aurato Gifnth, es molt important 1'existir vivent, per trobar-se
fregiientment entre els fossils i tambe en el Hit pliocenic del Papiol.

Realment per a la determinacio de les especies (leis otolits fossils
manca tin reconeixement de les nombroses formes que presenten les
especies vivents dels Oceans; empro per a arrihar al coneixement de les
formes mioceniques i piioceniques, As molt fitil 1'estudi de les formes

d'otolits que presenten els peixos del Mediterrani, les que son poc cone-
gudes actualment. Per aixo fora d'una extraordinaria importancia el que

els ictiolegs catalans s'interessessin tambe en la recerca d'otolits deis

peixos vivents i aixi esser mes complert 1'estudi cornparatiu entre els

vivents i els fossils, ajudant la tasca empresa per M. DuvERGieu i

M. CHAINE de Burdens.

El carbonifer de la Seu d 'urgel.-Mn. BATALLER manifesta que la

existencia dels diposits hullifers en les estribacions del Cadi es coneguda

des de fa molts anys, ja que en 1875 en U. M." VIDAL, s'ocupa amb molt

detail deis mantells de hulla per refutar els errors estratigrafics de Mr. No-
BLEMAIRE (1858). La troballa de planter es molt mes posterior, ja que el
Dr. FAURA (1913) no cita encara cap reste; quasi simultaniarnent aparegue

una nota de M. DALLONI en que tracta de totes les forniacions pirenenques

compreses entre els rius Nogueres, i parlant de la conca de la Sun din clue

encara no se n'havia citat ni una sola e.;pecie, oferint interessants jaci-

ments en les pigarres que encaixen ]a hulla; ha recollit en diversos punts

plantes que refereix al Estefania, com: Pecopleris arborescens Brong, P.

oreopteridia Brong, Odontopteris, Neuropteris Grangeri Brong, Annula-

ria longifolia Brong., Calumites Cisti Brong, Sp/zenophylhtnt Sclllotheiati

Brong. Aquests diposits de hulla tornen ara a estar en activa explotacio,

lo qual ha donat Iloc a la trovalla de nombrosos exemplars de flora, dels

que sols es tenien coneixement dels citats vagament per DALLONI. Dow-in

la noticia per si a algci li conve tenir exemplars d'aquesta localitat, i1 la

que apenes es tenien lades.
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TREBALLS ORIGINALS: Joan Bta. d'AGUILAR-AMAT.-Notes rnastol6gi-

yucs. III. Alguns Mamifers de Pia de Cabra (prov. Tarragona) i dels sous

entorus. -Germ`t-JORUA. Contrib:lciO al coneixement dels colebpters de

les Balears.-.I. R. BATALLER. Existencia dun Lepidotus en el cretacic de

Beniganim (prov. de Valencia).-R. Z.tRIQUIEY i ALVAREZ. Bathysciinae

catalanes.-P. FALLO'r et BLANCHET. Observations stir la Faune des

terrains jurassiques de la region de Cardo et de Tortosa (province de

Tarragone).-A. CODINA i J. R. BATALLER. Notes hibliografiques.

I no havent-hi mes assuntptes de que tractar el Sr. President aixeca

la sessio a les 2020.

NOTES MASTOLOGIQUES

III

Alguns Mamifers del Pla de Cabra (prov. Tarragona)

i dels sews entorns

per

J. Bta. d'AGUILAR-AMAT

Essent escases en la literatura cientifica les Jades respecte a la fauna

tie la provincia de Tarragona i m@s escases encara les Jades mastolugi-

ques, crec d'interes l'esmentar tins pocs Mamifers recol•lectats o observats

per Ini en el poble de Pla de Cabra (prov. de Tarragona) i en els seus

entoins.

1.-Erinaceus aldirus vagans Thomas. No molt comic; en les rasses,

vinyes i erms: nom vulgar erisso.

2.-Crocidtu•a russula pulchru Cabrera. Senibla esser comic; hi trobat

molts cranis en Ies regurlgitacions de les aus tie rapinya que niuen en

la Torre de la Mixarda.

3.-Pipistrellus pipistrellus (Schreber). Comic en Pla de Sabra; en les

golfes dels edifiJs; nom vulgar rata-pachet.

4.-Vulpes vulpes sdaceus Miller. Comic en tot el terme; sembla criar en

els penyals tie Sant Ramon; nom vulgar gttineu.

5.-Moles moles murianensis Graells. No molt comic, Fonscaldetes, Mas

de Ia Perla de Valls; nom vulgar toixo.


