
1 - Historia de les investigacions paleontologiques sobre 
polipers fossils a Catalunya i a les regions limítrofes 

Es relativament curt el procés del desenvoIupament de les inves- 
t:gacions científiques referents als polípers fossils cretkcics de Cata- 
lunya. Les primeres descripcions de formes noves es troben en els 
treballs del peoleg frances H. Coquand, qui publica la seva Monogra- 
phie palé~ntologi~ue de I'étage aptien de I'Espagne, a Marsella, l'any 
1865, en que descriu un sol pis, l'apti&, i pretén fer veure que l'antic 
regne d'Aragó és la comarca on aquest terme de la formació cretacica 
es presenta millor desenrotllat i és, al mateix temps, el més interessanf 
Les del doble punt de vista d'aplicacions industrials i de les riqueses 
pnleontol~giques. 

A la pagina 181 cita els segiients polípers: 

Parasmilia aptiensis Pictet et Renevier. 
Thamnastraea utrillensis H. ~ o q u a n d .  
Platycyathus Orbignyi Fromentel. 
Thecocyathus cretaceus E. de Fromentel. 
Phyllocoenia Frome.nteli H. Coquand. 
Phyllocoenia Ferryi H. Coquand. 

Descriu tres especies noves, que trobk també a la Catalunya me- 
ridional. 

Alcide d'Orbigny, en el seu Prodrome de Paléontologie stratigra- 
phique, dóna diverses cites d'exemplars recollits a Espanya. que des- 
prés figuren a les obres monumentals de Milne Edwards, Haime, 
Fromentel, Ferry i Michelin. 

Lluís M.& Vidal. novel1 enginyer de mines, tot just sortit de 
1'Escola. i en plena efervescencia republicana, presenta a la Junta 
Superior de Mineria la seva notable memoria Datos para el conoci- 
miento del ferreno garumnense de Cataluña, impresa per ordre d-1 
Covern Sany 1874, on es descriuen nombrosos fossils nous, recollits 
per ell, dels. quals ens interessen: 

Columnastraea Leymeriei, 
Valloria Egozcuei. 
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Aquesta darrera forma pertany a un  genere nou que descriu I'au- 
tor. 

L'any següent, 1875, Vidal publica la Geología de la provincia 
de  Lérida dins els volums del Boletín de la Comisión del Mapa geológi- 
co deEspdía; a les planes finals de la memoria hi ha un  catileg de  les 
especies fossils esmentades a l'obra i distribui'des per nivells, tal com 
segueix: 

TURONLA 
Cyclolites polimorpha E H .  
Ceratotrochus' minimus Fromentel. 
Astrocoenia Konincki E. H .  
Columnastraea striata E .  H. 

SCNONIA 
Diplocteniurn subcirculare Michelin. , 

Cyclolites poiymorpha E. H .  

G~RUMNIA 
Columnastraea Leymeriei Vidal. 
Valloria Egozcuei Vidal. 

En la Nota acerca del sistema cretáceo de los Pirineos de Catalufia, 
Cámidos y Rudistos, publicada en  el mateix Boletín C. M .  G .  de Es- 
paña l'any 1878, Vida1 dóna una detallada descripció estratigrifica de  
les diverses localitats, agrupades per províncies, i a I'acabament de  
In part paleontologica presenta un  quadre amb la llista de les especies 
crethciques dels Pireneus catalans, i cita els següents polípers. tots 
del creticic superior. que atribueix al turoniii i senonii: 

Astrocoenia Konincki. 
Astrocoenia decaphillia. 
Cyclolites ellipticus. 
Cyclolites polymorphus. 
Cyclolites tenuiradiatus. 
Cyclolites Reussi. 
Columnastraea striata. 
Ceratotrochus minimus. 
Diploctenium subcirculurr. 

Diploctenium lunatum. 
Elasmocoenia explanata. 
Heterocoenia oerrucosa. 
lsastraea Reussi. 
Leptoria Konincki. 
Pachygyra daedalea. 
Pachygyra labyrinthica. 
StyUna geminata. 
Synastraea composita. 

Cal remarcar que les especies Elasmocoenia explanata i Synastraea 
cornposita no  vénen citades després en  el catileg de  Mallada. 



En la Reseña geológica y minera de la prooincia de Gerona pu- 
blicada uns anys després (1884) pel mateix autor, en tractar del cretacic 
superior empordanes esminta les següents especies, distribddes així: 

TURONLA 
Cyclolites ellipticus. 
Cyclolites polymorphus. 
Colurnnastraea striata. 
Diploctenium lunatum. 
Pachygyra daedalea. 

SENONLA 
Diplocteniurn subcircularc. 

. ,a tercer volurn de la Sinopsis de las especies fósiles que se han 
encontrado en España, publicat per Lluc Mallada, és dedicat al cre- 
thcic inferior. L'autor dóna una idea general sobre la seva distribució a 
la Península, juntament amb el caracter pitrografic predominant. i reco- 
neguda la importancia p a l e ~ n t o l ~ ~ i c a  que té a Espanya. s'ocupa només 
en aquest treball del cretacic inferior, és  a dir, del wealdia a I'albia, 
i deixa per a un altre volum la resta: el 'N per 100, diu, de les es- 
pecies han estat recollides a l'urgo-aptia de Castelló de la Plana i 
Terol i .  al .neocomi& d'Andalusia. Descriu a.continuació les formes 
cretaciques quc es coneixien en aquella data i esmenta una ckotzena 
tie generes de políPers. alguns dels quals figuren després en les lamines 
que acompanyen aquest treball. Les formes són: 

Parasmilia aptiensis Pict-Rin. 
Plaiycyathus Orbignyi From. ' 

Thecocyathus cretacius From. 
Montlioaultia icaunensis Orb. 
Cycloseris Escosurae Mallada. 
Rhabdocora cretacea From. . . 

Eugyra interrupta Fromentel. 
Eugyra neocomiensis From. 
Dendrogyra Carmonae Mallada. 
Phyllocoenia Ferryi Coquand. 
Phyllocoenia Frornenteli Coquand. ~ . 

Synastraea utrillensis Coquand. . , 

Centrastraea colfinaria d'Orb. 
Heliastraea Coquandi Mallada.. - . . . . . 

Cón descrites trcs formes noves a la Península. 
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Al Catálogo general de las especies fósiles encontradas en España, 
publicat per L Mallada, I'any 1892, vénen aplegades per primera ve- 
gada tot-s les formes conegudes : es citen del cretacic inferior solament 
disset especies, d.alguna de les quals és la primtra vegada que se'n 
f a  esment. Aquestes són: 

Astrocoenia radiata. 
, Heliastraea Coquandi. 

Centrastraea collinaria. 
Synastraea utrillensis. 
Synastraea meandro. 
Synastraea stricta. 
Phyllocoenia Fcrryi. 
Phyllocoenia Fromenteli. 

Eugyra interrupta. 
Eugyra neocomiensis. 
Rhabdocora cretacea. 
Cycloseris Escosurae. 
Monfliuaultia Icaunensis. 
Thecocyathus cretaceus. 
Plafycyathus Orbignyi. 
Parasrnilra aptiensis. 

Dendrogyra Carmonae 

D'aquestes, set ja havien estat citades per Coquand i dues úni- 
cament pertanyen a Catalunya i encara vénen citades per Mallada 
mateix a I'ex-provincia de Tarragona. 

La llista d'espicies del cretacic superior és moit més nodrida. ia 
que dóna un-s 46 formes que comprenen des del cenomanii fins al 
garumnih, i són. 

Cyclolites elliptica. 
Cyclolifes hemisphaerica. 
CycloIites gigantea. 
Cyclolites polymorpha. 
Cyclolites tenuiradiata. 
Cyclolites crassisepta. 
Cyclolites Reussi. 
Synastraea decipiens. 
Synastraea agaricites. 
Centrastraea cistella. 
Heliastraea sulcati-lamellosa. 
Heliastraea cribaria. 
Isastraea Reussi. 
Brachyphyllia Dormitzeri. 
Calamophyllia Vidali. 
Heterocoenia uerrucosa. 
Heterocoeni'a excentrica 
Asfrocoenia Koninchi. 

Leptoria Konínchi. 
(?) Leptoria radiata. 
Valloria Egozcuei. 
CIadocora humilis. 
Latimaeandra massiliensis. 
Maeandrina Vidali. 
Maeandrastraea arausiana. 
Maeandrastraea circularis. 
Aspidiscus cristatus. 
Pachygyra daedalea. 
Pachygyra labyrinthica. 
Pachygyra Orbignyi. 
Dendrogyra rudiata. 
Leptophyllia Archiaci. 
Diploctenium lunatum. 
Diploctenium subcirculare. 
(?) Trochosmilia compressa. 
(?) Trochosmilia depressa. 



Astrocoenia decaphyllia. Placosmilia Parkinsoni. 
Stillina? gemminata. Placosmilia Vidali. 
Stephanocoenia Dumortieri. Parasrnilia centralis. 
Collumnastraea striata. Ceratotrochus minimus. 
Collumnastraea Leymeriei. Platycyathus Terquemi. 

D'aquestes, 37 especies pertanyen al cretacic superior catala ; de 
les nou restants, inoltes pertanyen a formacions properes a Catafunya, 
com són les d'Osca, on treballa principalment Mallada. Moltes deter- 
minacions les féu Mallada amb exernplars tramesos per Vida1 cap al 
1890. Algunes d'aquestes especies no han estat encara descrites, ni 
figurades. 

El treball de G. de  Anpelis, Coralli del Cretacico inferiore della 
Catalogna, publicat Iqany 1905 a la Palaeontographia italica, és la més 
important i única memoria sobre els coralls catalans fossils, i no 
diem iberics perque no existeix treball de cap mena referent a Es- 
panya. Els materials aplegats per Almera procedien quasi tots dels 
voltants de Castellví de la Marca. 

El nombre reduit de formes reconegudes fins a l'aparició d'aquest 
treball es pot deduir de tot el que hem dit a les .planes anterior*; en 
aquestes pagines són esmentades fins a 51 formes noves per al cretacic 
d'Espanya, 22 de les quals són noves per a la ciencia i també dues 
varietats. Són les següents: 

Dimorphastraea crassisepta d'0rb. var. subcrassisepta. 
Latirnaeandraraea submorchella. 
Latimqeandraraea Felixi. 
Thecosmilia cafalaunica. 
Cladocora Gabriellinae. 
Conuexastraea Almerai. 
Aplosmilia Vidali. 
Eugyra pusilla Koby. var. pauciseptata. 
Trochosmilia Portisi. 
Trochosmilia Neuiani. 
Trochosmilia sandalina. 
Epismilio Frechi. 
Epismilia Ogiloiei. 
Pleurosmilia Kobyi. 
Pleurosmilia Volzi. 
Pleurosmilia Vaughani. 
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Axosmilia Bofilli. 
Axosmilia Aimerai. 
Peplosmilia Thildae. 
Peplosmilia Coqaandi. 
Pepiosmilia catalaunica. 
Peplosmilia iberica. 
Peplosmilia Casañasi. 
Fenlosmilia Fromenteli. 

De Angelis fa una detallada descripció de les formes restants; 
algunes queden com a formes generiques perque no pogui precisar 
amb el material recollit si són v-rament especies noves. Nosaltres hem 
extractat les principals característiqnes de les 24 formes noves pres- 
cindint dels detalls particulars peculiars dels individus. A la meritoria 
labor portada a cap pel geoleg italii, hem volgut palesar la nostra 
admiració, lligant estretament a les formes estudiades una nova es- 
pecie que hem recollit en els mateixos jaciments. 

L. M.a Vidal publicava. I'any 1917, a I'Asociación Española para 
el progreso de las Ciencias, en ocasió del Congreso de Seoilla, una 
Nota paleontológica sobre el cretáceo de Cataluña on apareix la diag- 
nosi d'un genere nou, Anisoria, la paternitat del sual es deu al paleon- 
toleg frances Philippe Matheron, mort fa anys. La determinació  del^ 
nou gen-re es coneix pel catkleg de la collecció adquirida pel muni- 
cipi de Marsella, on fou inclos pel professor Repelin. 

D'aquest genere es dóna la descripció d'una especie també nova, 
Anisoria Vidali Mallada sp., que havia figurat de molt de temps dintre 
el genere Meandrina, com es pot veure al Catileg de Mallada, nú- 
mero 2.157, pigina 160. 

L. M.& Vida1 publicava la darrera memoria t'any 1921, titulada 
Contribución a la paleontología del cretácico de Cataluña. en el vo- 
lum XVII, núm. 2, de les Memorias de la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona, on entre nombroses formes noves del crethcic 
s~perior (33 generes, distnbcts en 43 especies) descriu diversos po- 
lipers nous : 

Diploria meridionahs. 
Placosmilia Bofilli. 
Placosmilia Vidali. 
Trochosmilia osensis. 



Pachygyra Vallcebri. 
Thamnasfraea garurnnica. 
Heterocoenia garurnnica. 
Stylophora garurnnica. 

Alguns es coneixien d'antic, pero no havien estat descrits, i les 
figures, ara reproduides, restaven quasi inedites: es dóna referencia 
d'algun jaciment de zoofits. molt abundant, que es diu la iiCorna de 
Vallcebre, en una colina que hay al oeste de la casa llamada La 
Barraca]]. Sena interessant d'explorar aquest Iloc, ja que de la conca 
figolina són molt poques les cites que es tenen. 

A les planes del Boletín del Instituto Geológico, F. Gómez Llueca 
tia donat compte de la troballa a Bernedo d'un jaciment amb Aspi- 
discus cristatus Lamarck, una nova varietat del qual fa, tot i recordant 
I'antiga troballa d'aquesta especie al nord de Berga. 

En els treballs geologics portats a cap per a I'aixecament del Mapa 
geologic d'Espanya en el full d'Alcanar, vénen ressenyats diversos 
jaciments fossilífers amb polípers, alguns exemplars nous dels qials 
fLguren amb la dznominació generica de lsastraea n. sp. 

En el full de Valls també ve descrita una nova localitat, la de 
blasarbones, amb la llista de les formes estudiades. 

En les investigacions przliminars d'aquest treball hem fet una re- 
visió i un inventar; d e l ~  polípers existents al Seminari donats a con&- 
xer en un treball que es publica al Butlleti de la Institució Catalana 
#Historia Natural. Els polípers cretacics de Catalunya de la Collecció 
del Serninari de Barcelona, en que donavem compte dels principals 
jaciments de que es tenen exemplars, feiem una abreujada descripció 
estratigrifica, distribuits en creticic inferior i superior. amb la llista 
alfabetica de les formes trobades, i en un esquema de Catalunya 
marcavem cadascuna de les localitats citades. 

L'any 1976 publicavem a la revista Ibérica, número 1.103, cor- 
responent al 18 de gener, una Contribución al estudio de los potíperos 
cretácicos de Cataluña, on descrivíem i figuravem una vintena de for- 
mes noves que havien ja estat citades en el treball anterior. Donivern 
tarnbé un breu resum de les investigacions realitzades a Espanya sobre 
aquesta branca de la pale~ntolo~ia.  
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Descrivíem : 

Phyllocoenia Montsiai. 
Thecosrnilia Marginedai. 
Meandrastraea Mirallesi. 
Calarnophyllia Marini. 
Leptophyl1ia Astrei. 
Leptophyllia Alrnerai. 
Trochosrnilia Marini. 
Episrnilio sirnplex. 
Placosrnilia de Angelisi. 
Phyllosrnilia catalaunico. 
Diploctenium Folloti. 

Dirnorphastraea Larnberti. 
Laiirnaeandraraea Sarnpelayoi. 
Anisoria Linarii. 
Dcndrophyllia Darderi. 
Trochosmilia Guerini; 
Trochosmilia Manduleyi. 
Flabellosmilia .Santasusanai. 
Enallohelia ilfolladai. 
Polytrernacis Bofilli. 
Polyirernacis Soperasi. 

Un inventari aproxirnat palesa que fins aquests darrers temps es 
coneixien &es 44 especies noves, descrites per primera vegada a L- 
panya, la gran rnajoria de les quals eren de Catalunya, distnbiüdes 
per pisos en la següent forma: 

Urge-aptia, 3 especies; Aptii, 25 especies; Bedulii, 2 especies. 
Santonii. 4 especies ; Carnpania, 1 especie ; Garurnnii, 9 especies. 

Avui s'ha duplicat el nombre de les especies noves per a la fauna 
cretacica catalana, com tindrem ocasió de constatar, en tfactar de les 
especies conegudes, en una altra part d'aquest treball. 


