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Proposta de socis . -I'cr I nd IciI II (IcI a)nsocI D. PI cart /,n iyucc 51( pro-

pII>a pcr N :-,:I numcrari a I). Mario Cortcs [,lads' quc's dedica a Colci,p-

t( r- c-cni pr- -cntat pr'k scntors Barnola. Codina 1 Ferrer I)almau. cls

,dual- tnil,h( pi- poscn a I). Joan Yards i I.luis (inc cnnrcua la Botanica.

Admisio de socis . Hit s^'m per unanimitat I). I.luis Yilcrrcr .Ai arc, i

I \ ,lllct i A'allct prescntats cii la passada scssil'1.

Uonatius pcr a la Bihliotcca:

u\lnnu,tl (IcI I';ntonn'dugoo. pcl IL I'. I.lmginos Naas. S. J.
((Pique/:u mincralcs c industrial cytractivasn. pcr I). I,luis Alari;t Vidal.

u.Adicioncs a in Inn ptcridoln"naica de it pcninsul:tll. pcl R. I'. Joaquim

\l.' do 11aunola. S. J.

((El I,IIIpu. al,' I:riatlo (s1( una cdici;)). per I). I':mili iarrc.

Per a el \luseu:

I'odiceps nicricollis, loc. Santa Coloma de (iramanet: donatiu de Don

I znasi de Sagarra.

.Altmedula turrium, hall..Artc'a do Sc r1(. ccdida pcr 1). josep Alalupuer.

Accitcnscr slurio. loc. lioqucs dcl I'hrc. fuli.s communis, Labrax lupus,

.'^criola Utnner ilii, I;ox boots, l,L'lortc acus, l;c•pnl.r rubcsccns, Lophins

J>iscaloritts, 7'racltin ns radialus, ticbaslcs lotteriali,s, 'I'rachiuus draco

(.Aranva), ,"comber scornly-tts ( lkarat), Zeus /al'cr (Gall). Sthwraetta s'ul,,a,-is

(I?spet), (;hr_-'sophrvs aurala, I'a."cllus ccnlrodoulus,

I'erisledion cata/i-acltn ( \lal arm,tt), tiquilla mantis (Galcra), Scpi,a o//ici-

nalis, ticorpacn.a torcus. ti,turits laccrla, l'rauoscotus scabcr- (Rata), Octo-

pus a'ul"^aris, i ri la coral, Ob/.aja ntelanttra, (;cnlriscus scolopax. 'I'Ilts

aquests escmplars slip dnnat5 pcl R. P. J,Iaquim \l.' de Barnola.

Scns res rues per a tractar. a Ics dot/c i quart s'aiycca la 51(551('1.

Impresions d'una excursio cientifica

(Notes malacologiques i paleontologica)

No se si anomenar cientifica o he recreativa I'excursio gn'he fet,

no hi ha gaires dies, vers el litoral de la provincia de Tarragona, ja

que crec participava d'ambdos caracters. Tota vegada que es sempre

per a mi no verdader recreament tota excursia dedicada a rebnsca-

ment i exploracio naturalista.
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En tin mati , mes nuvol que sere, de mitjos del passat Octubre,
vaig pendre l'expres de Madrid, amb 1'agradable il•lusi6 del que
espera treure gran partit d'una vacanca de tres dies, dedicada a
recorrer platjes i boscuries , hermites i vilatges , i gaudir d ' aquest con-
tacte amb natura que tant grat es per a l'enamorat de la magna obra
de la Creacio . Despres d ' atravessar les ben conreuades hortes, millor
diriem jardins , de la delta altivial del Llobregat , i admirat cinematogrzt-
ficament les farrenyes Cosies del Garraf amb ses coves , calelles i
penyacegats ; lloc mil vegades vist i sempre nou; vera Costa Brava

de Portent , s'arriva a I'anomenat Empalme de Sant Vicens . Com era
aquesta la primera etapa de mon viatge , vaig deixar el tren per a
comencar mes rebusques de moluscs per aquells encontorns.

MOLUSCS TERRESTRES I I)'AIGUA SALOBRE

Havia arrivat a prou bona hora, eren les nou i minuts , havent-Ine
trasladat desde Barcelona al limit de la provincia de Tarragona en poc
menys d'hora i mitja . El cel covert encara per una Ileugera capa de
cumuls , semblava prometre a mes espatlles una immediate dutxa.

Alli vaig dirigir - nee i una vegada en tant frescal Iloc, vaig cambiar ma
posicio vertical per l'horisontal a fi de poguer tenir a tret d'ull els
petits moluscs que buscava , i que ma vista , ja no molt bona , no m'hauria

pedmes descubrir d'altra manera . Alli, en intim contacte amb les

molses i altres vegetals , i amb les rogues i humida terra, semblava
que tot el cos rebes una vivificadora injeccio de natura que renoves
les forces de mon esperit , tines hores avans tant abatudes per la diaria
lluita de la vida ciutadana . I alto pedres i mes pedres, remoc molses i
mes molses , i'ls exemplars de moluscs van apareixent cada cop amb
major abundor . Ja no caben en les capsetes i tubos , i es gfiestio de
trasladar - nme a altre floc, wont en bona claror puga donar -me compte

de la variacio de les especies recullides. Pujo de nou a la via, i sentat

en on marge , comenso a passar revista , trovant-hi les segiientes:

Vitrea (.-Hrialini(i) lucida, Drap. a. (1).
cristallina, Miill. rr.

Pijramidula (s. g. Gonrlo(Hscus) rodundata, Miill. r.

Helicella variabilis, Drap. aa.

( I) Significant a , abundant; n a, molt abundant ; r, rara; rr, molt rara.
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Helicodonta lenticula, Per. a.

Helicigona lapicida, Lin. var. Andorrica, Bourg. r.

Helix aspersa, Mull. a.

Helix vermiculata, Aliill. a.

Jarninia (-Pttpa) Montserratica, Fagot, r.

poliodon, Drap. a.

;> Brauni, Rossm. r.
umbilicata, Drap. (-Cylindracea, .11. T.) a.

nranunt, Drap. aa.

c.ylindrica, Mich. r.

Clausilia rugosa, Drag. val. Penchinati, Bourg. rr.

Miens, Lin. var. Catalonica, Fagot. (1) aa.

Ccchlicopa ( Ferussacia) folliculus, Lk. aa.
subcylindrica, Lin. rr.

Caecilioicles (--Caecilianella) acicula, Mlill. r.

D'entre aquestes especies cal sitar especialment en la Cl. bidens,

Lin. var. Catalonica , Fal;ot, el fet de que fa uns cinquanta anys

habitava tambe en abundancia , junt amb 1'Helix Compcutyouni,

,heron. en les muralles de nostra comptal ciutat , havent desaparegut

ambdues especies al enderrocar - se aquestes . Avui se trova en abundor

la Cl. bidens , var. Catalonica desde mes enlla de les Costes de

(iarraf fins a Tarragona i probablement mes lluny . Fa pocs anys va

trovar-se'n una colonia a la falda de nostre Montjuic.

Mentres estava repassant el citat recull, una pluja , per sort de

curta duraci6 , rn'obliga a guarir - me, mes que depressa , en el primer

aixupluc que vaig trovar . Passada aquesta vaig dirigir-me vers la costa

maritima, distant pocs minuts de la via ferrea , amb 1'esperanca de

recullir del mateix modo abundants moluscs maritims , esperanca que

prompte va esvair- se al trovar - hi tant sols algunes valves soltes de

pelecipods , sense importancia i en mal estat de conservacio. No fou

sens profit, no obstant el petit passeig qu'havia fet, ja que la planura

arenosa immediata a la platja, plena arreu d ' estanyols , me proporciona

an bon aplec d'especies congiliologiques, tipiques d'aquells Ilecs.

Entre'Is joncs i altres plantes propies d'aquells sorrals, vaig poguer

notar la presencia dels segiients moluscs:

(1) La Cl. Cataloluca Fagot es tant semblant a la Cl. bidens, Lin., abundantissima en les

Balears, que ' l maxim a que ' s pot aspirar is a considerar - la coin varietal d'aquesta
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Leucoclrroa candidisima, Drap. aa.

Helicella (s. g. Cocklicella) acuta Miill. aa.
ventricosa, Drap. a.

conoidea, Drap. aa.

elegans, Gml. (= terrestris, Chem.) a.

troclroides, Poiret. r.
Penckinati, Bourg. r.
variabilis, Drap. aa. (1)

o cartkusiana, Mill. a.
Vallonia pulclrella, Af ill, rr.

Helix aspersa, Miill, a.
punctata, Mill, a.
pisana, Miill. aa.
splendida, Miill, a.

Buliminus (s. ^^. Ckon(Irus) quadridens, Miill, a.

Amb sots afegir-hi dos o tres especies mes, podriam donar aquesta

Ilista no sols per al hoc en que va trobar-se, sing tambe per a tota

la faixa arenosa que compon el litoral de tot Catalunya.

Se trovan prop de aqueix hoc els banys medicinals de <'Comarruga»,

lloc concurregudissim durant els mesos de calor per nombrosos es-

tinejants. I se compren que aixis sia, ja que sa bonica situacio al peu

de la mar i junt a una petita eminencia cuberta d'elegants torres i

xalets, fa que tant del Vendrell corn de la part de Tarragona, sian

moltes les families que esculleixin aquest floc per a pendre-hi banys

medecinals i de platja. Naixen les aigiies del manantial de Comarruga,

entre les capes del Secundari i les impermeables del Miocenic inferior

en son contacte amb la sorra litoral, formant a son brollament on petit

estanyol qui to constant comunicacio amb la mar per medi de tin rec

que en aquells dies hi abocava alguns milers de phonies d'aigua. Aquesta

comunicacio constant me sugeri tot seguit l'idea de la possibilitat de

trovar-hi una fauna malocologica d'aigua salobre.
I aixis fou, ja que al aixecar les primeres pedres de sota l'aigua,

aparegueren qualques individuos de Alexia Mijosotis, Drap. Recullits
aquests, vaig seguir una exploracio llarga estona, donant per resultat
la trovalla de les segiients especies.

Alexia myosotis, Drap. molt abundant.--Vaig tenir ocasio, fa

( 1) Eutre les diverses varietats de aquest molusc , tant polimorf , se n'hi trova en aqueix floc

una que to la particularitat de tenir una espira tant alta cons son diametre.
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nlguns anys, de recullir aquesta especie en l'Estany del Remola (Prat
del Llobregat), encar que en molt poca abundor. El que vaig comu-
nicar en una de Ines darreres notes llegida en aquesta Institucio (I ), y
havent visitat amb posterioritat dit estany vaig notar la total desapa-
ricio de aquesta especie junt amb la de altres tambe propies de les
aigues somes o salobres.

Hrjdrobia similis, Dup.-abundant. Aquesta especie qui es de
forma semblant a la Bithynia tentaculata, Gray. (molusc d'aigua
dolsa) encara que de tamany bastant mes petita que aquesta, es la
primera vegada que he lograt trovar-la, no recordant haver-la vist
citada fins avui en nostra terra.

Paladestrina acuta, Drap.-poc abundant.-Tinc tambe recullida
aquesta especie en el susdit Estany del Remola, fa alguns anys.

Trunratella truncatula, Drap.-rara. -Els exemplars aqui tro-
vats, es diferencien una mica del tipo, per son major tamany, test mes
groixut i costelles ben marcades, pero el fet de citarse aquesta com a
tinica especie que habita en Europa, em feu creurer que dites lleuge-
res diferencies obeixen sols a un possible polimorfisme. En una excur-
sio a la pintoresca peninsula que to com a bras mes avensat el Cap-
de-Creus, feta l'any passat, vaig tenir ocasio de recullir bastants
exemplars de dita especie en un estanyol inmediat a la platja de Cu-
]era (Prov. de Girona), qui to frequent comunicacio amb el mar.

Donant per acabada ma rebusca, vaig dirigirme a dinar al hotel
del balneari, puix el temps havia transcorregut amb rapidesa i era ja
mes de mig-dia. Finit aquest vaig pendrer de nou el tren per a diri-
gir-me a Torredembarra.

PRESENCIA DEL MASTODON ANGUSTIDENS, cuv.
A TORREDEMBARRA

Al arribar a aquesta poblacio, vaig esser amablement rebut per el
director de les escoles del «Patronat Roig->, Sr. En Frederic Montse-
rrat, excellent mestre i entusiasta admirador de la Historia Natural.
Acompanyat al edifici escolar, honra de la poblacio i record perenne
del donador, vaig quedar admirat de la grandiositat, excellent distri-
bucio i condicions higieniques del citat edifici, treyent-ne is impresio,
que si en totes les poblacions de Catalunya de la importancia de

(1) <<Cambi de fauna en I'Estany del Remola>.
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Torredembarra, poseissin escoles com aquesta i que poguessin esser

dirigides per pedagocs del tremp del Sr. Montserrat, rostra terra res

tindria que envejar, en giiestio de primera ensenyanca, als demos

paissos. Passarem en el domicili de dit senyor el restart de la tarda en

el arreglo i classificaciO d'una bonica col-leccio de moluscs procedents

de Filipines i altres flocs de 1'Ocea Pacific, composta de alguns cente-

nars d'exemplars, cedida at Patronat per una familia de la poblacio,

aixis coin tambe en fer el matrix amb una serie de roques i minerals,

procedents d'excursions escolars, efectuades per els alurnnes de dit

Patronat. Entre ]as que ell creia roques, vaig notari tot seguit tin

exemplar allargat que per sa textura, forma i color, em feu creurer

seria un fragment fossil de defensa d'un proboscidi. Preguntant per la

procedencia, resulta esser procedent d'unes excavacions practicades

en la mateixa poblacio at engrandir el diposit d'una cinia. Al mati

segiient ens trasladarem at Iloc de la trovalla, aon buscant entre la

terra extreta, lograrem encara recullir altres petits fragments que'm

feren ratificar en ma opinio del dia avans. Vaig creurer de rao atri-

buir aquest fragment a nn Mastodon, probablement el Al. an-

Usti-dens, Cuv. per las segents raons: 1." El terreno en que fou trovat

pertanyia a les marques del Burdigalia ben caracterisades per els fossils

trovats en el mateix floc (Pecten, Ostrea, etc.) 2." No podien esser

dc Manrrrllr (Elepli(is lvhuu,enius) ja que aquest genero no apare-

gue en Europa fins at Plioci nic. 3." No poden pertanyer a tin Dino-

tlierium (altre prohoscidi de la mateixa epoca), per no presentar dits

fragments la forta curvatura especial en les defenses dell animals de

aquest genero. 4." La atribuim of Al. angustidens, Cuv. a causa

d'esser aquesta la especie m^s frequent per tot arreu, ja que el

M. Lonpirostris, Kaup., ha estat citat molt rares vegades.

Emplearem tot el restant del dia en visitar les inmediates pobla-

cions Roda de Para, notable per I'arc roma que's trova en son terme,

Pobla de Montornes, i la costa de Cap-gros, propera at dit Torredenr

barra. En la excursio a les dues primeres poblacions, tinguerem ocasio

de visitar algunes pedreres anib molt potents capes de molassa,

plenes de fossils de fominifers casi indeterminables, i en el tros de via

que posa en comunicacio ambdues poblacions, hi pognerem observar

entre altres capes del Surdigalia, una de molt interessant amb calissa

pisolitica. La visita al anomenat Cap-gros, fou tambe forsa interes-

sant, a causa dels meravellosos efectes d'erosio que el mar a obrat en

aquella costa. Entre Torredembarra i Altafulla, els sediments del Bur-

digalia npareixen en una faixa d'uns 25 metres de gruix visibles, aon
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l'acci6 del mar in ha deixat tin considerable nombre de grans baurnas,
canals subterranis i ponts naturals, degut a la poca duresa de la roca.
Aquesta esta tan atapaida de fiissils que forma una verdadera luina-
quel'la. Entre ells hi poguerem reconeixer los Sculella lusilanica.
Lurid, junt amb altres equtnits , Peclen , Oslrca , Ccrithium, clc.

I lavent deixat aquell vespre mateix Torredembarra , en poc temps
el tren va conduir - me a Tarragona , aont vaig tenir la satisfaccio de
con ixer al mestre ptiblic de aqueixa capital Sr. DelclOs , una de les
niillors figures del magisteri catal"i i tin dels pocs mestres que dOna en
son program d'ensenyanca 1'importancia deguda al estudi de l ' Historia
Natural. Aprofitant nma estada en la romana ciutat, aquella mateixa
nit, vaig tambe classificar i ordenar una notable serie d'exemplars del
nnrseu escolar que posseeix la escola per dit senyor dirigida . Crec de
mia importancia escepcional la formacio de petits museus d'Historia
Natural , local o al menys regional , en les escoles de primera ense-
nyansa , a quip fi aprofito aquesta ocasio per a pregar a tots mos conn-
panys , que cedeixin sos sobrants d'especies vulgars o mes abundants
per a ' ls museos de dites escoles , a fi de que amb la cooperacio de tots
i amb un esfore^ insignificant , poguern contribuir en una verdadera obra
de cultura . Fora de aquest plan , dificil sera trovar altre medi de dotar
nostres escoles tie col'leccions d'exemplars que per sa constant com-
templacio , fassin naixer en els nois entusiasme per a dedicar-se quan
sian grans al estudi d'algun dels tres Regnes de la Naturalesa . Alguns
pensaran que'ls inestres podrian adquirir per compra els exemplars
que poc a poc integrarian el museo , peril aquets deuen pensar tambe
que es taut migrat el presupost que tenen asignat per a la escola, que
it vegades es curt per a comprar el material mural i de menatge, mes
indispensable . Jo per una part he comensat a trevallar en pro de
aquesta obra , repartint en abundor col-leccions de minerals i roques
ja arreglades en capsetes, tubos i etiquetes junt amb el catalec raonat
per a major claretat de mestre i deixebles . No cal dir que arrcu han
estat rebudes amb el major entusiasme i que no 'm cap pas dubte con-
trihuirdn a crear per a 1'esdevenir una nova generacio de naturalistes
en nostre terra , corn tins grapats de petites llavors llenzades al etzar
per la ma del sembrador poden esdevenir tin camp de ufan(is blat
prometedor d ' una bona cullita.
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PRESENCIA DE [-'HELIX COMPANYONI, ALERON A TARRAGONA.

UNA NOVA VARIETAT DE L'HELIX SPLENDIDA, MILL

Tenint intent al segiient dia de visitar la bonica platja de Salon.

vaig notar al sortir de la fonda, que encara me sobravan ones tres

hores per a la en que devia passar el tren que vers Valencia debia

conduir-me al floc aont estigue ]'antic port d'aont sorti amb son estol

de naus el rei Janine I per a la conquests de Mallorca. Vaig aprofitar

aquest temps per a resseguir les velles muralles de la ciutat, en quals

vuidats de la roca havia sentit contar hi habitavan una munio de moluscs

diversos. En efecte, ademes de moltes especies ja anomenades avans,

vaig trobar-hi gran abundor de Clausilia bidens, Lin., var. Catalo-

nica, Fagot. y de Heli.r Companijoni, Aleron. Aquesta darrera

especie que junt amb l'anterior havia habitat tambe les muralles de

Barcelona, desaparegue al enderrocar-se aquestes, pensant flavors

diferents naturalistes que se havia estingit del tot en nostra terra

aquesta especie. No fou aixis, ja que fa pocs anys se citavan dos llocs

en que hi havia colonies de aquesta Helix; l'una en les teulades de

I'antiga Facultat de Medicina (avui Escola Normal de Mestres) i i'altra

en la part superior de I'iglesia de Santa Maria de Mar. Pero to migrat

dels individuos i disminucio cada dia major d'ells, anunciavem sa pro-

pera extingio. Mon malenguanyat mestre Mn. Font i Sague (q. a. c. s.),

col'loca en els teulats de la Casa de Misericordia, alguns exemplars

de aquest interessant molusc a fi de que se reproduissin, pero me

temo que hauran seguit la sort dels denies. Crec doncs que el sol floc

de Catalunya que actualment habita I'Heli.v Conlpanyoni es Tarra-

gona, ja que ni a Tortosa, ni a Banyuls, aont fa anys havia estat

citada, he lograt trovar-la (1). La semblanca de situacio de les mura-

lies de Tarragona amb la de les que hi hague a Barcelona (latitut i

proximitat al mar) fa creure que la fauna malacol/ gica de ambdos flocs

havia estat idCntica.
Ja arribat a Salon, esperaba poguer trovar tambe on bon nombre

(1) En tota la zoua litoral circummediterranea s'hi troven gran nombre d'especies d'llcli.r,

taut senlblants a aquesta , que apar sien totes varietats d'una d'elles , les que mereixerien uua

minuciosa revisio que ,sinlplifiques sa classificacio . En una col • leccio trovo amb mes o inenys

Ileugeres variants cf'aquest tipo , les especies Alinoricensis, ,7lttrc i Balearica , Ziegler , proce-

dents de les Balears ; les _llagneti i Serpcntina de Oran; la .11a, ulosa de Malaga, i la Leptmu-

plaala de Boques del Rodano , ainb Les que pot forniar - se una senzitle graduacio.
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de moluscs maritinls que vinguessin a aumcntar la Ilista que fa algun
temps vaig publicar en nostre Butileti (1), perb per disort els darrers
aiguats i la forta mar de poc temps avans , escombraren de la
platxa tots els rester que induptablement degueren haver-hi. En va
hauria fet aquesta darrera etapa de mon viatje, a no haver estat la
trovalla de una bonica varietat del Helix Splendida , A9iill., que vaig
poguer recullir en abundor entre els joncs de una petita corrent de
aigua qui desemboca en la badia lateral at Cap de Salon. Es aquesta
varietat, com pot veure 's per els exemplars que acompanyo , de tamany
molt inferior at corrent . La mida corrent en dita especie sol esser de
uns dinou a vint milimetres , no essent raro trovar exemplars fins de
vintiquatre milimetres . Els que he trovat en aquesta localitat tenen sols
de dotze a tretze milimetres . Ademes sa coloracio es tant tipica, que
no he lograt trovar-lo entre les moltes varietats descrites per Moquin-
Tandon. Consisteix aquesta en unes faixes de color fosc que inva-
deixen la casi totalitat del blanc de la conxa.

La visita al Cap de Salon me don"l tambe ocasio de veure una
interessant duna de mes de vint metres d'alta , apoiada en la punta
cretacica del citat Cap , ]a mes alta de Catalunya, ja que les que he
visitat en La Escala i Castell- de-fels no arriben a la mitat de aquesta
alsaria.

Aqui va finir mon viatje , retornant la mateixa tarda a Barcelona,
satisfet del fruit en ell lograt i amb nou dalit per a empendrer de non
I'activa vida de la capital ; i aqui acabo jo tembe demanant - vos perdo
per ma pesada prosy, que potser haura posat a prova vostra pacienta
atencio.

JOAN ROSALS.

S No%embre, 1913.

(I) Any x, n.' 4-Abril de 1913 Fauna malacolbgica de Salon;)


