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ORTOPTEROS

1' '

Parece conveniente consignar aqui el hallazgo de las siguientes
especies de Ortopteros.

Ectobia lapponica L. Rubio. A esta especie pertenece la que cite
hace anos del Montseny con el nombre'de Aphlebia sardoa Serv.

Ephippr,-etCunii Bol var. jul;icola Bol. Abundante en el camino
de Sant Joan Fumat a Ars.

Antaxius hispanicus Bol. Sort.

Zaragoza , 16 de Noviembre de 1917.

Naturalesa, origen i edat de formaeio

de les Bauxites de la Serra de La Llacuna

'cr cI

DR. M. FAURA I SANS

En una de les darreres sessions del curs passat, mostrarem a la
Societat un exemplar procedent dels Ilits de Bauxita descoberts, a la
Serra de la Llacuna, recollit en nostra expedicio feta el 12 de maig
d'enguany. Llavors nostres primeres observacions no permetien teo-
ritzar sobre Ia seva constituciO; i demes podien esser compromesos
certs interessos industrials, amb motiu de l'entussiasme rapidament
divulgat per la premsa amb la falaguera nova de la suposada produc-
cio nacional de I'alumini metallic. Era precis alliconar-nos en un
reconeixement estratigrafic molt detingut per apreciar l'Cpoca de
formaeio.

Es la Bauxita, o sigui, I'hidrat ferrifer d' alumina !"A12 (OH)'. nFe'
O: 0H)'" objecte d'especials explotacions mineres, a Franca, des que
Berthier, en 1821 va assenyalar el lilt de Beaux de la Provenca en la
conca baixa del Rodan, prop de Mouries i Arles, don ve la denomi-



nacio de Bauxita, essent a ltiiarsella el centre de les cotitzacions
mercantils d'aquest mineral. No obstant, es troben en explotacio
molts altres llits, alguns d'ells de no menys importancia que l'origi-
nari, com a Lozere, prop de Mende; a l'Ariege hi ha el Hit de Perei-
Ihes; a Saint-Chinian i a Villa Veyrac, a l'Herault; en 1'Auvernia, hi
ha els de Madriat, Boudes i Augnat; a fora de Franca hi ha el de
Belfast a Irlanda; en el Piemont el de Mozze; a Austria el de Wochein;
en el Canada; corn tambe en els Estats Units, on tenen fabriques
d'aiuminotermia en les centrals electriques de la oCia. Pittsburg Reduc-
tion, establertes a New-Kensington i al Niagara Falls, les que
produiren en 1897, 1.814,400 quilos d'alumini del 98 °.,,.

Es poc menys que impossible assenyalar avid l'obtencio mundial
d'alumini per l'electrotermia, donades les presents circumstancies.
No obstant, es manifesta arreu la investigacio geologica de les forma-
tions que en quiscuna de les nacionalitats el terreny serva amagades
les primeres materies, per a transformar-les industrialment.

La Bauxita no tan cols es aprofitable per a l'obtencio de l'alumini

metallic, del qual cada dia es fan noves aplicacions per la seva lleu-
geresa, com tambe per esser resistent a les descomposicions; sinb que
tambe s'aprofita com a argila refractaria; serveix per a la preparacio
de l'alum i del sulfat d'alumini, etc.

A Espanya eren molt escasses i dubtoses les referencies, com ho

feu constar Calderon, (1) mereixent l'atencio les mostres procedents

de la serra de Cartagena, i d'una manera especial el Hit descobert a

Fontsanta, prov. d'Almeria, pel Sr. Calafat, i a Catalunya el
Dr. Almera, la reconegue, fa una trentena d'anys a Marmella (2) en
preparar la fulla III` del mapa geologic de la provincia de Barcelona,
trobant-la en el mateix cami que va de la riera de Torrellas a la de
Marmella passant pel moll de can Morgades a Roca de Vidal. Dessota
aquest riltim Mas, poguerem reconeixer-la recentment, presentant-se
en una petita veta de fractura, i d'escorriment, d'entre els dobles de
les calisses dolomitiques del Cretacic, on son amb relativa abundor

les pissolites; no obstant, per les impureses que 1'acompanyen, per
l'escassa quantitat amb que es presenta no es pot intentar cap aprofi-
tarnent industrial, podent esser interessant tan sols per la topografia
mineralogica.

(1) 1910.-Calder6n, ((Los ,Hiuerales de Espana», tom. 1, p. 339.

(2) 1900.-Almera, «Mapa Geol6gico y topogrdfico de la provincia de Barcelona.-

Regidn tercera, o del Rio Foix y la Llacuna s. Escala de 1: 40,000.
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Poc abatis del comenGament de la guerra ens foren presentades
ones mostres de Bauxita rogenca, compacta, amb abundor de pissoli-
tes incloses; assegurant nos que eren recollides de la conca alta del
Segre, i pel seu aspecte deduirem que podria molt be trobar-se en les
estribacions meridionals de la serra del Cadi; ferem l'analisi d'aquesta
nlnstra i el resultat fou el segiient:

( )xid d'allimina . . . . . . 49.40
de silici . . . . . . . 36.20 .
de ferro. . . . . . . 10.60

Oxids de calci i magnesi . . . No n'hi ha.
Aigua i altres cossos. . . . . 3.80 >)

100.00 ",, i

Romanent a Espanya de des del comenFament de la guerra 1'espert
geolec alemany Rodolf Goetz-Philippi, coneixedor dels classics Ilits
francesos, excursionejant per la peninsula iberica, amb 1'exclussiu
objecte de buscar Ilits de bauxita de condicions especials per a esser
explotada industrialment, ha tingut ocasio de descobrir diferentes for-
macions amb Bauxita. Vingue a Catalunya, i li foren facilitades del
Museu del Dr. Almera les poques dades que podien esser-li interes-
santes, quan recorrent per diferents indrets de nostra regio li propo-
saren tines mines ja demanades; quart, en reconeixer les mostres,
se pogue convencer de la presencia d'importants afloraments de Bau-
xita, flavors comencaren els analisis, les negociacions, i alguns
assaigs industrials, etc., i en estendre's la nova s'han fet altres demar-
cacions rnineres, apareixent nous afloraments per diferents indrets de
la serra de La Llacuna.

En la Revista minera, Iberica, etc., aparexien umbrivoles refe-
rencies; la premsa anuncia la vinguda d'una comissio especial de
I'Institut Geologic d'Espanya, i en la Reial Societat Espanyola
d'Historia Natural el senyor Calafat en publicOO una nota cientifica (1)
reproduida en la revista alemanya Deutsche Warte (2).

Interessant-nos la troballa, i tambe per coneixer la formacio
d'aquest mineral tan envejat, el qual podria esser objecte d'una vera

(I) 1917.-Calafat, ..Sohre los nuevos yaci,nientos de Bauxita e,: Espana.. Bol. de la
Soc. Esp de Hist. Nat. torn. XVII, n.° 7.

t_) Atalaya Alemana , any 11, n.° 43, p. 3, Barcelona '-,7 d'Octubre de 1917.
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explotacio nacional, decidirem estudiar les formacions geologiques
amb les seves relacions estructurals per a deduir-ne el probable origen
de la constitucio de la Bauxita catalana. Sabut es que les teories sobre
les formacions de les Bauxites son molt diferents; es frequent suposar
com Coquand, Meunier, Spencer, etc. que les Bauxites son d'origen
hidrotermal, mentre altres com M. Auge, s'estenen en considerar-les
formades per erupcions geiserianes; tambe son atribuides a sedimen
tacions, en condicions especials, per la qual cosa es troben fregi1ent-
ment interestratificades.

No obstant, essent respectuosos amb totes les suposicions fetes
pels eminents geolegs que han estudiat els diferents flits estrangers,
sense mostrar-nbs contraris a Ilurs teories, reflexionant en les descrip-
tions publicades, i fixant-nos tinicament i exclusivament en els aflora-
ments, objecte d'aquesta nota, debem exposar nostre convenciment
d'esser constitu'ides les nostres Bauxites per efecte d'una reduccio
metal•lifera entre els estrats del Keuper en les flats romputs mitjan-
cant els moviments geotectonics.

Havem practicat el reconeixement dels afloraments de que havem
tingut noticia, com: els de prop de Sant Joan, Orpinell, Tossals dels
Agullons, Puigfret, Montori, El Puig, Els Casals, can Xixella, can
Torrents, can Morgades de Miralles, etc. Tots els flits son verges,
sense haver-s'hi practicat cap treball d'exploracio; solament a Orpi-
nell, i encara superficialment. Aixi es, que el mineral es troba, gene-
ralment, escampat en la superficie, d'on s'han recollit les mostres, i

d'algun Wells fins n'han extret certes particles considerables.
El terreny que interessen tots aquests afloraments, segons consta

en el mapa del Dr. Almera, pertany al triasic superior o Keuper.

No obstant, tractant se d'uns afloraments localitzats, i quiscun d'ells

de certa caracteritzacio, es dificilissim apreciar I'horitzo estratigrafic

a que correspon; a part que 1'extens clap del Keuper, no es realment

del triasic superior en sa totalitat. Entre•can Maxines i el Moli, anant

de Sant Joan de Conilles a la Llacuna per la riera de Riudevitlles

apareixen les arenisques del triasic inferior o Virgloria; com tambe,

les cingleres de des del Torrent de les Feixes a can Sanauja, per la

vora esquerra de la riera de Riudevitlles, son de calissa del Muschel-

kalk. Aquests mateixos periodes, anteriors al Keuper, els havem

pogut reconeixer en les immediacions de Fontrubi, i adhuc poc abans

de Pontons en el paratge del Molf del mig.
Son veridics els dos anticlinals indicats pel Dr. Almera que van de

NE, a SW, entre els quals correspon el Keuper enfondrat en un sincli-
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nal que va dels Carbons a Puig I'Espinagosa i Sant Joan de Cunilles
(Mediona) Perb, en realitat tals alineacions son les predominants;
resultant de les direccions del plegament general, ocorregut abans de
l'invasio del mar eocenic. Les formacions terciaries cobreixen les tria-
siques ja rebregades. Son nombrosissims els doblecs parcials, fregi.ient-
ment en sentit normal als plegaments generals; i entre les zones mes
rebregades, particularment entre els estrats del triasic superior, es
on afloren les Bauxites.

Damunt les calisses del Muschelkalk hi ha les calisses mes o menys
margoses del Keuper, amb Myophories, Natica gregaria, etcetera;
seguidament hi corresponen les calisses dolomitiques, un xic caver-

noses, en les quals a voltes s'hi troben fossils; en concordancia hi

venen sobreposats els guixos, sense estratificacio manifesta, junta-
ment amb les carnioles; essent molt probable que els guixos del Puig
Espinagosa, i els del carener d'Orpinell siguin del nivell flies superior
del Keuper. Manquen les margues irisades; de les quals tan sols a
voltes, entre el Puig i Fons i en algun altre indret, sembla que n'hi

hagi barrejades amb altres elements formant la terra de conreu.
Doncs be, les bauxites es troben on se pot apreciar Ilur contacte,
gairebe sempre en les carnioles. I a damunt de totes aquestes forma-
tions hi ha els bancals calissos, compactes, acinglerats, de l'eocenic
marl amb Alveolines i Aliliolites: presentant-se a voltes en 1'entre-
mig les margues rogenques i guixoses del Ipresia, en estratificacio
concordant amb les calisses del Lutecia inferior.

Es venturos fixar les normes de la vera constitucio de la Bauxita
fins que es facin els treballs d'exploracio ordenats. Mentrestant tenint
present la manera de presentar-se a Orpinell, les bauxites entre les
calisses dolomitiques sumament trossejades, en marcada direccio
segons la falla del terreny i amb grosses concrecions pissolitiques
ferriferes; ni oblidant la direccio i forma aparentment filoniana, de
I'aflorament dels Casals; deixant de banda 1'extens escampall del
mineral a Orpinell, coin tambe el potent rocam de can Xixella dels
quals tenim tin concepte format, perO que en els moments presents
ens reservem; i fixant-nos tan sols en els dos Ilits abans indicats
d'Orpinell i Casals, es nostra suposicio esser formada la Bauxita com
a reduccio mineral per efectes de les pressions en les zones de plega-
mans i falles transversals, combinats amb els doblecs generals.

Aquest, doncs, es nostre criteri d'origen; i fixant-nos amb la cons-
titucio, i adhuc amb les relations estratigrafiques, es impossible esta-
blir per ara calculs de cubicacio; els afloraments estan escampats, en
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pocs Wells es pot reconeixer el caracter o les salvandes, i menys
apreciar les continuitats per a deduir-ne el volum, mentre no es prac-
tiquin seriosos treballs d'exploracio. Per les apreciacions fetes super-
ficialment podem assegurar I'existencia total de mes de 100.000 tones.

El mineral es semblant al dell flits francesos que estan en explota-
do. Es presenta amb pisolites ferriferes, rares voltes bretxoses, i la
massa d'oxit d'alumini es mes o menys blanquinosa; a voltes la bauxita
es tenyida per la descomposicio del ferro pisolitic.

Tenint en consideracio els analisis a que al'ludeix el Sr. Calafat,
en sa nota cientifica, fets a Paris, en el Laboratori dels Srs. L. Morin
i P. Dubois, assajadors del Banc de Franca, els quals tan sols preci-
saren les diferencies de silici, ferro i alumina, els quals son els ele-
ments principals de la Bauxita.

Nosaltres tambe havem practicat analisi de mostres de gairebe
tots els flits d'aquella comarca, havent obtingut notables diferencies
igual que els Srs. Morin i P. Dubois entre les quantitate dels ele-
elements que caracteritzen les Bauxites. Anem a fer tuna breu exposi-
cio dels resultats obtinguts en diferents mostres, procedents totes
elles dels flits de la Serra de La Llacuna; la quantitat de l'aigua que
contenen es inferior sempre al 2 1",; la silice no es troba Iliure sing en
combinacio amb l'alumini, i en certs cassos aquest es troba substitu'it
pel ferro, des del 4.20 al 64.24 0/a; l'bxid d'alumina separat per disgre-
gacions del mineral des del 20.16 al 75.80 0!,,; el ferro hi entra en mes
o menys proporcid en formes pisolitiques hematitiques, que redu'it a
l'oxid, n'hi ha desde 4.5 a 22.30; demes hi havern pogut reconeixer la
presencia dels carbonats calcic i magnesic en reduides proportions,
formant petites granulacions interposades a la massa mineral. Per
tant, despres d'apreciar tals diferi^ncies, en mostres de certa sem-
blanca, en ('exterior, no es possible establir una llei de la riquesa
minera de les Bauxites de La Llacuna i Mediona, sense fer una crassi-
ficacio ordenada en els flits mateixos, segons l'aplicacio industrial en
que hagi d'esser aprofitat el mineral.

Resumint, doncs, havern d'afirmar que es poc menys que impos-
sible teoritzar sobre la mineralogenesi de la Bauxita dels afloraments
de l'extensa formacio triasica de la serra de la Llacuna, per no haver-
se practicat fins al present els treballs d'exploracio com es degut, amb
tin veritable criteri cientific d'investigacio. No obstant, podem afir-
mar: que no es troba la bauxita interestratificada; que tots els aflora-
ments, es troben a les zones dislocades pels moviments, geotectbnics
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preeocenics en sentit gairebe normal al sinclinal que va de la vall de
Pontons a la de Sant Joan de Conilles, interessant el de La Llacuna,
per un dels anticlinals parallels a 1'enfondrament d'entremig; i que
la seva col-Iocacio correspon cronologicament entremig de les carnio-
les i calisses dolomitiques del triasic superior o Keuper . I en conse-
gii.encia podem avencar , amb les oportunes reserves , que les bauxites
poden esser resultat d ' una reducciO mineral de Ies argiles abigarrades,
per pressio , en les zones dels enclavaments normals.

Pels distints aspectes observats en els minerals de cada tin dels
flits estudiats en els termes de Sant Joan de Conilles, La Llacuna i
Miralles ; per la varietat que es troba en els exemplars procedents d'un
mateix flit; i per les notables diferencies apreciades en els assaigs
mineralogics , no es possible establir una racional proporcio mitjana
de riquesa.

Per tant entenem que fins despres de practicats els treballs
d'exploraciO , pods teoritzar - se amb major fonament sobre la quanti-
tat i qualitat de tots i cada un dels afloraments reconeguts, per si
reialment poden assegurar una explotacio industrial.

Mentrestant to en preparacio una extensa memoria explicativa,
nostre ajudant i company d ' expedicio el jove gebleg , Mn. Ramon Bata-
Her i Calatayut , de la qua] donara compte oportunament.

a

REVISTA DE REVISTES

Per J. STA. D'A-A.

PSEUDOSCORPIONES DE ESPAhA POR JOSE FERNANDEZ NONIDEZ

El nrirnero 32 de la serie zoologica de I'Trabajos del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales» esta constituit per tin treball del senyor
Nonidez sobre els falsos escorpins d'Espanya, en el qual cita de
Catalunya: Clrelifer cirnicoides Fabr., Barcelona i Calella; Chelifer
maculates L. Koch. de Girona; Chiridirrrn museorum Leach, Cale-
lla; /deobisium Racovitaai Elling., de la cova den Merla, en Roda de
Baru; Obisium sublaeve Simon, de Girona, nou per a la fauna cata-
lana; Obisium museorum Leach, de Calella i C/rthonius tetrachela-
tus Preyss., de la cova den Merla, en Roda de Bara.


