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mentación.—Dr. R. ZARIQUIEY (fin): Formigues de Cadaquérs (Girona),
capturades en setembre de 1929. - Dr. R. JEANNEL: Bathysciinae nouveaux
d'Espagne.

I no havent-hi més afers de qué tractar, el senyor President alça
sessió a les 19 hores 45 minuts.

Notes sobre el triásic de Barcelona i Tarragona
per

Mn. J. R. BATALLER i M. GUERIN

Amb ocasió ie la reunió extraordinaria de la Société Géologique de
França a Barcelona fa més de 30 anys tur BOFILL, gran geòleg català,
va publicar una nota sobre el Tries amb Ceratites de l'estació d'Olesa (3),
remarcant, segons apreciacions de Moistsovics, que pertanyen les formes
fòssils trobades al Muschelkalk probablement al nivell inferior i que la ma-
joria, potser tots aquests Ceraates devien ésser especies noves o almenys
són indubtablement del tipus i apariéncia de les formes del Muschelkalk.
Es difícil decidir, din, si aquest Muschelkalk pertany a la formació germà-
tuca o a la formació mediterrània: una de les espècies comunicada recorda
molt be una forma del Muschelkalk inferior gerinánic: el Ceratites Ante-

cedens Beyrich: entre les al tres formes és impossible reconèixer relacions
en alguna forma mediterrània coneguda. Dissortadament en aquestes
capes de Ceratites no s'lla pogut descobrir materials en millor estat de
conservació que pugui aportar més Iltun sobre aquesta qüestió teórica tan
interessant.

Nombrosos geòlegs estrangers han visitat el famós jaciment d'Olesa,
arreplegant materials que es troben actualment als Museus d'Alemanya i
principalment a Berlín, Tubingen i Frankfurt a Maín.

En BOFILL dona prèviament en un altre treball (2) una esquematice des-
cripció de les formes que recollí: en una diu que es pot estudiar el dibuix
dels tabics, presenta poques i grosses costelles provistes de dues sèries

de tubèrculs, una vers la sutura i l'altra prop del dors, essent aquests
majors prop de dita regió, ço que succeeix tumbé amb les costelles res-
pectives que es van engruixint a mesura que al dors s'apropen Presenta
aiximateix al dors tina quilla separada per dos solcs, un a cada part de la
mateixa. El dibuix dels tabics no és complicat, reduint-se a tres fortes on-
dulvions bastant regulars. El seu diàmetre arriba quasi a un decímetre:
refereix provisionalment aquesta a l'Hungarites Pradoi afí a H. nodosus.
Altra espècie presenta major nombre de costelles: per tant apareixen més
atapeïdes, essent menys robustos els tubèrculs. Altra, de petites d:men-
sions, si bé presenta relativament menys costelles, té els tubèrculs rnolt
sortints i no den referir-se a individus joves de la primera forma citada.
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El jaciment d'Olesa fou explorat amb èxit per TORNQUIS t, atribuint-ho
erròniament al Muschelkalk superior (9) i publicant poc després una nota
palleontológica en què es descritiett tres espéies noves que també rela-
ciona amb les formes gertnániques (10), aquest treba II ha estat desccnegut
de tots els geòlegs d'aquí. En tenir un de nosaltres feta la descripció dels
exemplars recollits, ens sorprengué l'existència d'aquesta nota que ens
donà coneixement Eit M. SCHMIDT, de Tubingen que estudia de fa uns anys
tot el Triásic ibèric inferior (8).

L'estratigrafia del jaciment d'Olesa iio sembla del tot clara comparada
amb la de les localitats tarragonines i altres de la regió. S, bre els con-
glomerats i arenisques roges micácies venen unes argiles de colors va-
riants que en certs Ilocs comporten guixos: els dipòsits superiors són
cauces francarnent marines del Muschelkalk que en altres jaciments con-
tenen litt horitzó ben caracteritzat per la presència de Mentzelia, la qual
l'hem pogut recollir, per?) a les col leccions del Musen Municipal existeix
un exemplar ben preparat procedent d'Olesa; en aquestes capes cauces
properes a la base es ¡roben els Ceratites, però estan sumament disloca-
des. Seguint petit corriol que voreja el túnel, es retroben els bancs d'a-
renisca vermella inicäcia aquest cop amb guixos atribuïts al trias superior:
Ilur disposició no sembla tan uniforme cota figura al tal] geològic de Sant
Pere Sacama donat per En BOFILL: la presència d'una falla permet la su-
posició de la repetid() dels estrats inferiors al Muschelkalk essent llavors
les cauces de les pedreres de l'Asland atribuibles al Muschelkalk, per?) no
se n'han trobat mai en elles Ceratites ni Mentzelia com nota En BOFILL, Si
Puco/des i Nut/ca gregarea que segons en VILASECA (II), pertany al Mus-
chelkalk i aquest modo de veure concorda ainb les apreciacions de
SCHMIDT.

Els exemplars recollits per TORNQUIST són descrits amb els noins de Ge-
rat//es flexaosiformis, C. occidentalis, C. evolato-spiaosus. Les dos prime-
res espècies semblen ésser una mateixa forma cola en altra ocasió peusem
comprovar. Nosaltres, que porten) recollits conjuntament fins 40 exem-
plars de totes dimensions creiem trobar-se encara tres espècies Inés, que
denominem Ceratites Almerai, C. catalaunictis Bataller amb una varietat,
caracteritzant-se per presentar un dors aquillat i Ceratites Grierini Bata-
Iler, amb costelles poc nombroses, grosses, bastes, una sèrie de tubèrculs
molt marcats a la part próxima del llombrígol, aquest és atnple, les voltes
són relativament abombades comparades amb altres formes del mateix
jaciment.

A. WURM és un dels geòlegs que amb més detenimeut ha estudiat el
triäsic ibèric (12)1 en la distribució de zones colloca els dipòsits calalans
en llur Mischzone, ja que el triäsic, especialment el de Tarragona, ofereix
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un caràcter especial mercès al qual no pot identificar-se en absolut ni al

triäsic mediterrani ni amb el germànic: es presenta en gran manera revolt
per transtorns tectònics intensos i grans variacions locals que dificulten
tota comparació estratigräfica. Això és degut, com diu En VILASECA, a qué

les influencies alpines i germàniques es presenten barrejades i d'una ma-

nera alternant. La mejor part dels terrenys triäsics catalans aixi com els
balears, estan compresos al contacte de la mar Mediterrània oriental i
del regim gertnanic occidental.

En S. VILASECA ha publicat (11) fa anys un excelient treball sobre els
terrenys triäsics de la part mitja de la provincia de Tarragona i al qual un

de nosaltres acompanyà en algunes recerques prèvies.
En aquest treball es fa un detallat estudi estratigräfic sobre els diver-

sos jaciments fossillífers, assignant la veritable edat dels mateixos. En

l'excursió feta per un de nosaltres amb M. SCHMIDT al jaciment de Camposi-
nes hem tingut la sort de trobar-hi Ptotrachyceras tlanovae (d'ARculAc)
E. v. Mojsisovics en millor estat que molts dels recollits i figurats fins ara

i gran munió de Daonella Lonuneli Wissmann.
L'exemplar trobat presenta algunes particularitats comparat amb els

recollits per VERNEUIL. El llombrígol no pareix tan obert com al tipus des-

crit per Moisisovics. Les costelles són en quasi tot Ilur recorregut, recti-
línies i sols es trenquen al nivell de la penúltima serie d'espines, no essent
arquejades en la forma figurada per Moistsovics a no ésser a la proximi-

tat de la boca. Les quatre sèries d'espines es troben a la posició descrita

en el tipus.
Les espines, a l'individu que hem recollit estan molt destacades. no

esfumant-se con) als exemplars estudiats pel palleontéleg austriac. Per a

observar aquests detalls ortiatnentals hem recorregut a un procediment

tan senzill com un paper satinat aplicat amb pressió sobre l'exemplar,
remarcant tot el relleu. Les dimensions són:

Diamette de la conxa, 60 mm.
Ample de la darrera volta, 28 mm.
Gruix de la mateixa, 12 mm.
Amplària del llombrígol, 14 mm.
Al nostre exemplar es poden examinar les línies suturals de les cam-

bres amb prou amplitud fins a la fotografia que donem.
La nova localitat es troba enfront de Catnposines, passada la torren-

tera que en ample meandre voreja la terrassa quaternària de 10 metres

que omplena la vall. Els estrats es troben completament verticals, insi-

nuant-se als bancs caliços un petit capbussament al NO. La continuïtat

estratigräfica amb el jacitnent de Camposines sembla indubtable. En

WURM no ha trobat amb els Protrachyceras les Daonella com ja nota En

VILASECA al parlar del jaciment de Pradell, ell les observà juntament amb
els ammonítits. Al nou jaciment es troben les dues formes conjunta-

ment.
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Seguint les formacions per a veure la disposició del guixos imtnediata-
ment per sota les calices del Muschelkalk a la van del Diable i pujant les
primeres estrebacions del Serrat de Santa Magdalena d'on es domina tota
la formació guixosa del Butsanstein super ior hem tingut la sort de trobar
en la part més superior del segon cingle unes calices margoses, groguen-
ques a l'exterior i més blavoses a l'interior, restes d'ammonítits, Megalo-
don hispanicas Wurm, conegut ja de Camposines i una forma que recorda
l' Acicala ¿bel ica Wurm.

Laboratori de Geologia del Seminari.

Juny,
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