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3 - Estudi dels principals jaciments fossilífers peninsulars 

En un treball anterior comentavem corn a localitats explorades 
nou jaciments ; cinc d'elles corresponien al cretacic inferior i les quatre 
darreres al cretacic superior ; els jaciments que esmentem en la present 
nota passen del triple i quasi tots els hem visitats pmsonalment, corn ja 
havíem indicat. 

En les notes e~tratigrifi~ues sobre els jaciments seguirem una dis- 
tribució similar i els distribuirem en jaciments del crztacic inferior 
i del cretacic superior. En cada una d'aquestes agrupacions seguirem 
un criteri geografic dzls massissos, en la seva exposició ; estudiarem 
primer els jaciments catalans i després els forans principals i donarem 
noticia de les localitats menys conegudes. 

La distribució dels jaciments és corn segueix. 

Cretacic inferior 

Catalunya 
¡.-Mas de Comú (com. Montsia). 
2 . S e r r a  de Codal1 (com. MontsiA). 
3.-La Roqueta, Canyelles (corn. Garraf). 
4.-Les Mesquites, Vilanova i la Geltrú (corn. Carraf). 
5.-Masarbones (corn. Alt Camp). 
6.-Marmella (corn. Alt Penedes). 
7.-Castellvi de la Marca (corn. Alt Penedes). 
8.-Castellsaroca (corn. Alt Penedes). 
9.-Pedraforca (corn, Berguzdi) i Val1 del ~lamisell  (corn. Pallars 

Jussa). 

Regions limitrofes 
10.-Villahermosa del Río (Castelló). 
1 l .-Cortes de Arenoso (Castelló). 
12.-Benasal (Castelló). 
13.-Morella (Castelló). 
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14.-Terol (provincia). . 
15.-Mallorca (Balears). 
16.-Diversos. 

Cretacic superior 

Catalunya 

17.-Carbonils (corn. Alt Empordi). 
18.-Biure d'Empordi (com. Alt Emporda). 
19.-Torroella de Montgrí (corn. Baix Empordi). 
20.-Berga (corn. Berguedi). 
21.-Esplubins (corn. Alt Urgell). 
22.-Monts~r (coh. La Nogueral. 
23.-Collades de Bastús (com. Pallars Jussi). 
24.-Serra Sta. Magdal-na, La Pobla de Segur (com. Pallars Jussa). 
25.-Toralla (corn. Pallars Jussa). 
26.-Torallola (corn. Pallars Jussi). 
27.-Isona {com. Pallars Jussi). 

Regions Iimitrofes 
28.-Esp& (Osca). 
29.-Diversos. . . 

Els jaciments del cretacic inferior I i 2 corresponen a I'extrem.de 
Catalunya; la un& i 'continúitat de les serres d-1 Montsih, Godall i 
Montcaro és  ben palesa. Els jaciments 3 i 4 es poden considerar dintre 
del massís de Grraf ,  unitat geogrifica ben definida. Els jaciments 
5.' 6, 7 i 8 radiquen en. el bloc creticic de l'alt Penedes ; el número 9 
és un complex que només es relaciona perque forma part del Pireneu 
i perqu& els dos jaciments pertanyen ai creticic infenor de la zona 
axial. 

De les regions limítrofes, els jaciments 10, 11, 12, 13 i 14 formen 
tots part de I'immens clap creticic del baix Aragó i del Mestrat ; els 
dos primers prbxims al massís de Penyagolosa; el de Benasal i MO- 
rella dintre del Mestrat, i els de laoprodncia de Terol en el Iímit nord 
del mássís creticic indivis. 

Adjuntem arí une's notes sobre -1s jaciments mallorquins i altres 
menys importants (núms. 15 i 16)., 

Així corn els jaciments del crcticic inferior es troben principalment 



a la zona meridional de Catalunya. els jaciments del creticic superior 
radiquon al nord de Catalunya i a la regió pirinenca. 

Els jaciments 17. 18 i 19 es troben quasi per complet a I'extrem 
del Pireneu Oriental ; Berga (núm. 20) ve situada a la part mitjana. 
limitrofa amb la zona axial; els Esplubins (núm. 21) en situació quasi 
identica a la val1 del Segre ; els jaciments 22. 23. 24. 25, 26 i 27 limiten 
o voregen la conca de Tremp ; els dels Montsec a la zona exterior i els 
altrcs dintre de la conca i a les vores. El jaciment d'Esp&s (núm. 28) 
es troba en disposició identica a la provincia d'Osca. El núm. 29 
compren diversos jaciments menys importants. 

Cretacic inferior 

Catalunya 
I .-Mas de  Comú (Ulldecona. com. Montsii) 

Aquesta localitat es troba al full d'Alcanar. número 547 del 
Mapa Topogrific d'Lpanya. dins el massis del Montsii: aquesta 
casa és al flanc N.E. d'un sinclinal. I'zix del qual segueix en tot el seu 

Els Qunlre dlollor~s. a la serrn del ;Ilorilsih. </<,.S del  nii,ell <Ir/ jncilrienl <le p<ili,~<~rs 

curs el barranc del mateix nom: els petits planells que voregen la 
casa a ponent estan formats en la part baixa per calcaris margosos 
i en la part superior per gresos argilosos; en els calcaris hem trobat: 
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Monopleura trilobaia d'Orbigny. 
Polyconites Verneuili Bayle. 
Lima cottaldina d'Orbigny. 
Orbitolina conoidea-disebidea A. Gras. 

La fauna corallina recollida conté: 

Dendrogyra cf. radiata Michelin,,. 
Eugyra Cotteaui Fromentel. 
Eugyra neocomiensis Fromentel. 
.Eugyra pusilla Koby, var. pauciseptata de Angelis. 
Conuexastraea DeSbri Koby. 
Cryptocoenia Picteti Koby. 
Heliastrnea uarians Fromentel. 
Heliastraea Montsiai Bataller. 
Asfrocoenia mognifica Fromentel. 

Dintre d'aquest massis hem trobat en altres indrets alguns poli- 
pers, pero no en l'abundincia dcl Mas de Comú: els principals in- 
drets són : 

Ermita del Remei, en el t e m e  d'Ncanar amb: . 
Cryptocoenia Picteti Koby. 
Thecosmilia catalaunira de Angelis. 

Frcginals, a tocar I'estació d-1 ferrocarril: 
Conuexastraea Almerai de Angelis. 
Maendraraea submorchella de Angelis 

Tots aqu-sts jaciments pertanyen al pis aptih 

2.-Godall (com. Montsii) 

El jaciment d'aquest nom es troba a la serra de Codal1 proper al 
cami que va a Les Ventallcs i en vistes quasi de la serra del Montsii ; 

Tal1 geolbgic de Cudiill a les Venfalles 
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el tal1 geologic del massís ha estat donat en la memoria explicativa 

del full d'Alcanar número 547 i és com segueix: per sota el poble es 

troben el calcaris compactes que coronen també alguns pujols pro- 
xims ; ve després un tram margós sobre el qual es veuen les argiles gro. 

guenques i rogenques explotades per les teuleries. en 1:s quals s'han 

constmit algunes basses per conservar I'aigua per al bestiar i per a 
rentar; tot seguit es troben calcaris margosos. el niv-ll inferior dels 

quals conté Ostrea i la part superior de color més blau. Nerinaea. 

Mis amunt vénen gresos bmns i rogencs amb abundants polípers; 

aquestes capes presenten : 

Toucasia Lonsdalei Sow. 
Cerithium Valeriae Verneuil. 
Nerinaea chloris Coquand. 
Nerinaea gigantea Hombres Firmas. 
Cardium amphitrites Coquand. 
Cypnna curvinostns Coquand. 

Els bnnrs cnlraris cr,,lUrics d ~ l  nlnssis dpl dlor~lcnro <les dcl rnnii de .llns f ie 
Barberana. pnssal Col1 I'PIIIOS 
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Uns redufts bancs de calcari dolomític formen un petit cingle que 
limita la mola en direcció N.E. En la mola és on hi ha més freqüent- 

ment els polípers ; ols foren citats per Coquand. 

Les formes determinades són: 

Eugyra Cotteaui Fromentel. 
Eugyra digitata Koby. 
Eugyra neocorniensis d'Orbigny. 
Eugyra pusilla var. pauciseptata de Angelis. 

' 
Conuexastraea Alrnerai de Angeiis. 
Conuexastraea dubia Koby. 
Cyathophora regularis Fromentel. 
Rhabdophyllia neocorniensis Fromentel. 
Synastraea utrillensis Coquand. 
Maeandraraea subrnorchella de.  Angelis. 

En aqucsta regió separada de-la zona de Godall i del Montsia 
hi ha el muntanyam que culmina amb el Montcaro on tot i que les for- 
macions cretaciques tenrn notable desenrotllament, no han estat ob- 
j-cte d'una exploració seriosa, la qual és segur que donaria bons re- 
sultats, tant més quan es'coneixen llocs notables per I'abundancia d- 
f&ssils, com la cova del Vidre i Serrissoles, a Mas de Barberans D'a- 

quest terme, Mallada ens cita les formes: 

Heliastraea Frornenteli Coquand 
Heliastraea Ferryi Coquand. 

Tots aquests jaciments pertanyen al pis aptia 

3.-La Roqueta (Canyelles, com. Garraf) 

Pertany al terme de Canyelles i es troba al llevant d'aquest poble 
i al nord de Vilanova i la Geltrú en el full geolbgic segons d'Almera ; 
el jaciment fossilifer fou ja citat per de Angelis, qui esmenta d;es 
formes només, d e  les quals no hem retrobat la Leptophyllia eturbensis 
<e From-ntel. El nivel1 dels polípers correspon al del Polyconites 
lierneujli Bayle, molt freqüent en aquest jaciment, així co* unes 

capes amb Toxaster Cotlegnoi Sismonda. . . 



El crel6cic inferior c i  lin<lrel del j<ii.i~~irril <le Lo norliirln. des <ir les l>ro.rin1ilnls 
de lo preso <Ir./ rirr 1:oi.r 

La fauna coraUina recollida fins ara conté: 

Eugyra Cotieaui Fromenttl. 

Eugyra pusilla Koby var. pauciseptata de Angelis. 

Diplocoenia saltensis Fromentel. 
Cyathophora regularis Fromentel. 

Cladophyllia Tobleri Koby. 
Leptophyllia eturbensis Fromentel. 

Synastraea stricta Fromentel. 

Synastraea urgonensis Koby. 

Synastraea Faorei Koby. 

Dimorphasfraea tenuistriata Fromentel. 

Maeandraraea subrnorchella de Angelis. 

Astrocoenia Tnboleti Koby. 

Aquest jaciment és considerat com a aptia. 

4.-Les Meaquites (com. Garraf) 

Es una casa de pages que es troba al t e m e  de Vilanova i la 

Geltrú. situada quesi en l'eix d'un anticlinal que figura equivocadament 
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cam a sinclinal en el full geologic de Vilafranca del Penedes, fet per la 
hilancomunitat. Aquest jaciment pertany també a l'aptii i les recer- 
c,ues practicades no han donat més que una forma no citada per de 
Angelis i en canvi s'hi han recollit alguns interessants espongiaris que 

estan en estudi. 

Fins ara es coneix de Les Mesquites: 

Eugyra Cotteaui Fromentel. 
Eugyra p-illa var. pauciseptata de Angelis 
Convexastraea Alrnerai de Angelis. 
Heliasfraea exculpta Reuss. 
Synastraea Faurei Koby. 
Peplosmilia Coquandi de Angelis. 

5.-Masarbones (com. Alt Camp) 

Es una localitat propera a Masllorenc i Bonastre, explorada en 
ocasió dels estudis del full geologic de Valls, número 446, recentment 
aparegut. 

Gricies a I'interes de Josep Catali, coneixem d'aquesta localitat 
una fauna ben variada, especialment de polípers, que es troben en els 

camps immediats al cementiri del poble i en el nivel1 mateix d'Orbi- 
tolina. El banc de polípers ve format per calcaris, bé roigs, bé gro- 
guencs d'aspecte cristallí, amb: 

Orbitolina conoidea-discoidea A. Gras. 
Ostrea tuberculifera K. et D. 
Cyprina curvirrostris Coquand. 
Firnbria corrugata Sowerby. 
Cardiurn miles Coquand. 
Trigonia caudata Agassiz. 
Phasianella Coquandi Landerer. 
Actaeoriina rnaxirna Vilanova. 
Ty(ostoma Torrubiae Sharpe. 
Terebratula chloris Coquand. 
~erebratula carteroniana d'Orbigny. 
Terebratula rnoutoniana dSOrbigny. 
Terebratula sella Sowerby. 

que acompanyen una fauna coraMina abundant en individus i variada 
en formes, de les quals hem determinat: 
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Cryptocoenia Picteti Koby. 

Cyathophora regularis Fromentel. 
Heliastraea Picteti Koby. 
Héliastraea exculpta Reuss. 
Heliastraea corollaris Reuss. 
Brachyphyllia Dormifzeri Reuss. 
Faoia hemisphaesica Frornentel. 
Coeloria - oceani d'abigny. 
Hydnophoraraea substyriaca Bataller. 
Synastraea meandra d'Orbigny. 
Synastraea urgonen~is Koby. 
Synastraea frondescens Fromentel. 
Synastraea Faurci Koby. 
Dimorphastrara bellizla d'Orbigny. 
Dimorphastraea Lamberti Bataller. 

. Dimorphastraea Lorioli Koby. 
Maeandraraea Feliri de Angelis. 
Maeandraraea submorchella de Angelis. 
Trochosmilia Portisi de Angelis. 
Astrocoenia minima Froment~l. 
Astrocoenia subornata Koby. . 
Astrocoenia urgonensis Koby. 

El jaciment pertany al pis aptia 

6.-MarmelE (com. Alt Penedes) 

Es troba als Iímits de les antigues províncies de Barcelona i Tar- 
ragona. prop la carretera que procedent de Domenys del Penedes, 
ara acaba al Pla de Manlleu, pero que seguint per la val1 de l'lnfern 
ha de trobar la que ve de Valls per Aiyamíircia i per sobre Alba. 
El jaciment rnés important fou descobert per un deixeble nostre, Ra- 
mon Saperas, de La Juncosa del Montmell, qui ha explorat diversos 
jaciments dz l'alt Penedes. Mallada diu que els voltants de Marmella 
mereixen detingudes exploracions des del punt de vista paleontologic 
per I'abundancia extraordinaria de fossils que hi ha. Les hern fetes. 

S pero les circumstincies actuals ens impossibiliten de donar la llista 
completa de les formes que hem recollit i determinat. Mallada i Al- 
mera donen una detallada successió de  les capes cretaci,ques que 
culminzn al puig on esta situat Nlarmelli. Sobre uns calcaris groguencs, 
rosate i blanquinosos que tenen una espessor de més de 250 metres 
guanyats per la carretera en sobtats revolts hi ha les argiles groguen- 



ques i agrisades amb Orbitolina alternants amb bancs margosos diver- 
sicolors que formen la part més superior del massís entre els 
metres 6 a 10 de la carretera: aquest nivell més tendre és el que dóna 
lloc a les barrancades properec a Marmelli,en els fondals de les quals 
és on més abundants són els fossils, com també en els bancal$ arenosos, 
en les argiles jaspiades i en e!S calcaris marmoris que talla la carretera. 

Estratigrificament els nivells fossilifers als q.uals ens referim ocu- 
pen el nivell més alt per damunt de les capes de Polyconites Verneuili 
que es troben per sobre els jaciments de Can Pasqual de Castellví de 
la Marca, a la Plana Bovera. La determinació dels equínidc per Lam- 
brrt, qui elc coLloca en el gault, i la determinació d'alguns cefafbpodes, 
encara que es trobi el Farahoplites Milleti d'rdat aptiana, segons M. 
Dalloni', fa que sigui probable l'edat albiana d'aquest jaciment. que 

cieixem prr ara com de I'aptii més superior, caracteritzat per una serie 
de formes banals des del punt de vista estratigrific: 

Orbitolina conoidea Lamarck. 
Terebratula sella Sowerby. 
Terebratulo depressa Lamarck. 
Terebratula tarnarindus Sowerby. 
Neithea Morrisi Pictet. 
Trigonia ornata d'Orbigny. 
Cardium euryalus Coquand. 
Turritella uibrayeana d'Orbigny. 

totes elles citades per Mallada. Les capes de Trigonia tan caracterís- 

tiqurs al jaciment d'litrillas corresponen a I'aptii superior, encara 
que per error de composició foren ~o~locades  a Miravete i Villaroya 

dintre de I'albii, en una altra publicació. 
De Angelis en el seu treball monogrific diu que .algun exemplar 

té la sola indicació de Marmelli ; es tracta evidentment del massís del 
creticic inferior, recorregut pel torrent del mateix nom d'on cita una 
lsastraea sp. Les formes de polípers que citem nosaltres de Marmelli 
procedeixen de prop del quilbmetre 8 de la carretera al Pla de Manlleu, 
masia de Can Xuec, part baixa del poble, i algun que altre de Can 
Sumo11 i de les cases noves de les Ventoses; el jaciment més impar- 
tant és el de Can Xuec. Com que aqurst jaciment té caricter recifal 
hi dominen les grans formes, d'entre les quals hem recollit exemplars 
que passen de 20 quilos de pes. Fins avui coneixem: 

Eugyra Cotteaui Fromentel. 
Conuexastraea Desori Koby. 



Cryptocoenia Picteti ,Koby. 
Cyathophora neocomiensis Frornentel. 
Montlioaultia humilis d'Orbigny. 
Montlioaultia pateriformis Michelin. 
Montlioaultia rudis Sowerby . 
Thecosmilia cataluunica de Angelis. 
Heliastraea Picteti Koby. 
Heliastraea Heimi Koby. 
Heliastraea exculpta Reuss. 
Heliastraea corollaris Reuss. 
Brachyphyllia glomerata Reuss. 
Faoia plana, Fromentel. 
Isastraea Dupasquieri Koby. 
lsastraea geometrica Koby. 
Latimaeandra Kaufmanni Koby. 
Calamophyllia Stutzi Koby. 
Coeloria Oceani d'Orbigny. 
Pseudofaoia grandiflora Reuss. 
Synastraea meandro d'orbigny. 
~ynastraea frondcscens Fromentel. 
Synastraca Faurei Koby. 
Dimorphastraea bellula d'Orbigny. 
Dimorphastraea crassisepfa d'Orb. var. subcrassisepta 

de Angelis. 
Maeandraraea Felixi de Angelis. 
Maeandraraea submorchella de Angelis. 
Trochosmilia Neuiani de Angelis. 
Trochosmilia c f .  obliqua d'Ojbigny. 
Trochosmilia Portisi de Angelis. 
Trochosmilia sandalino de Angelis. 
Pleurosmilia Volzi de Angelis. 
Epismilia Frechi de Angelis. 
Epiimilia irregularis Koby. 
Epismilia robusta Koby. 
Epismilia simplex BataIler. 
Axosmilia Almerai de .Angelis. 

." Axosmilia Bofilli de Angelis. 
Peplosmilia Cusañasi de Angelis. 
Peplosmilia catalaunica de Angelis. 
~eplosmilia Coquandi de .  Angelis. 



S E C C I O  D ' O R I G I N A L  35 

Peplosmilia iberica de Angelis. 
Peplosmilia Thildae de Angelis. 
Astrocoenio minima Fromentel. 
Astrocoenia urgonensis Koby. 
P~l~trernacis  Saperasi Bataller. 

7 . A s t e l l v í  de la Marca (com. Alt Penedes) 

Diu de Angelis: iiTuto il materiale qui illustrato appartiene alla 

collezione privata dell'Almera. L'interessante fauna corallina ora si 
amrnira nel Muszo di Storia Naturale del Seminario di Barcellona: dove 
rtmarri, con altre preziose raccolte. per munificenza del ch. geologa 
spagnuolo i i .  

Per tal que aquestes paraules restessin encara veritat després de 

!a mort del gran g=&leg. emprenguérem novament les recerques per a 
omplir els buits que rquedaren aman del trasllat al Museu municipal 
de que hem parlat. Els resultats poc falaguers obtinguts vam publi- 
car-los en una nota anterior. 



Castdlvi de la Marca es troba també al limit de I'ex-provincia de  
Barce!ona amb Tarragona: -1s jaciments cl&ssics són Can Pasqual i 
Can Morgades, dels quals Almera ha donat un detallat esquema 
geol&gic, que comporta a la base -Dolomies- i després: 

a) Calcaris gresosos fossilifers que formen bancs bretxoides amb 

calcaris margosos intercalats quz porten ~ o l í ~ e r s  i rudists (25 me- 
tres). Aquest primer nivell ha donat la major quantitat del material 
de les duec localitats. 

b)  Margues groguenques, noduloses, friables (25 metres). 

c )  Calcaris en banc de poca espessor amb intercalacions de do- 

lomies (70 metres). 

d j  Segon nivell de margues calcaries gresoses que contenen po- 

lipers i rudists (4 metres). 

e) Margues molt fossilíferes que contenen quasi les mateixes es- 

pecies que el nivell a (20 metres). 

De Angelis fa notar una gran difzrencia faunística entre aquests 
dos jaciments propers: a Can Morgades hi ha un nombre relativament 
inferior de polípers i hi manquen les Horiopleura i Polyconites que e s  
traben per sobre el jacim-nt de Can Pasqual. Nosaltres hem explorat, 
la ,vessant que hi ha enfront del casalot en runes de Can Pasqual per 
on passa el cami que va a Plana Bovera i que en part ha estat romput 
recentment; zn les proximitats, al fons de la val1 hi ha  una font que 

brolla sota les margues. 
Dels jaciments de Castellví han estat citades fins ara les següents 

formes [Can Pasqual (P), Can Morgades (M)] : 

Aplosmilia Vidali de Angelis (P.). 
Dendrogyra 'Carrnonae Mallada (P.). -, 

-~&ptocoeniu Picfefi Koby (P.). ' . 

Montliuaultia humilis d'Orbigny (P.). 
Montliuaultia cf. Kaujmanni Koby (P.). 
Montlioaultiu cf. poteriformis Michelin (P.). 
MontIiuuultia rudis Sowerby (P.). 
Montlioaultia rugulosa Koby (P.). 
Thecosmilia cataluunica de Angelis (P.). 
Hcliastraea kxiulpta Reuss (P.) (M.). 
Heliastraea corollaris Reuss (P.). 
Brachyphyllia Haueri Felix (P.). 
Cladocora gabriellinae de  Angelis (P.). 
Isastraea geornetrica Koby (P.). 
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Coeloria Oceani d'orbigny (P.). 
Synastraea stricta Fromentel (P.). 
Maeandraraea Felixi de Angelis (M.). 
Maeandraraea submorchella de Angelis (P.). 
Trochosmilia Neuiani de Angelis (P.) (M.). 
Trochosmilia c f .  obliqua d:Orbigny - ( P . ) .  
Trochosmilia Portisi de Angelis (P.). 
Trochosmilia sandalina d i  Angelis (P.). 
~rochosmilia uricornis de Angelis (P . ) .  
Pleurosmilia Kobyi de Angelis (P . )  ( M . ) .  
Pleurosmilia cf:  neocomiensis d i  ~ n g e l i s  (P.). 
Pleurosmilia Stutzi Koby (P.). 
Pleurosmilia Vaughani de Angelis (P.). 
Pleurosmilia Volzi de Ange!.is (P.). 
Epismilia Frechi de Angelis (P.). 
Epismilia irregularis Koby (P.) (M.) .  
Epismilia Ogilviei de Angzlis (P.). 
Epismilia robusta Koby (P.). 
Placosmilia de Angelisi .Bataller (P.). 
Placosmilia c f .  arcuata E .  H .  (P.). 
Axosmilia Almerai de Angclis (P.). 
Axosmilia Bojilli de Angelis (M.). 
Peplosmilia Casañasi de Angelis (P.) ( M . ) .  
Peplosmilia catalaunica de Angrlis (P.). 
Peplosmilia Coquandi deAngelis  (P.). 
Peplosmilia Fromenteli de Angelis (P.). 
Peplosmilia iberica de Angelis (P.) (M.) .  
Peplosmilia Thildae de Angelis (P.) (M.). 
Astrocoenia urgonensis Koby (P.). 

Han estat suprimides d'aqucsta llista totes les formes que no tenen 
eiicara determinació específica; com són les T~ochosmilia números 1, 
2 ,  3 i altres. ' 

R.-Csetellearroca ( com.  Alt Penedes) 

Forma part del maesís on es troben els jaciments de Castellvi de 
la Marca; com que no hi hem fet cap nova exploració, únicamcnt es 
coneixen : 

Dimorphastraea crassisepta d'Orb. var: subcrassisepta d z  Angelis. 
Trochosmilia Neoiani de Angelis. 



9.-Pedraforca (com. Berguedi) i Val1 del Flamisell 
(com. Pallars Jussh) 

Aquestes dues localitats de la regió pinnenca, la primera en el 
llindar amb I'ex-província de Barcelona, són les úniques en la fauna 
de les quals s'ha esmentat la presencia de polípers pertanyents al  
creticic inferior, d'edat aptiana. 

A la val1 del Elamisell han estat esmentats per Dalloni: 

Thecosmilia catalaunica de Angelis. 
Coeloria Oceani d'Orbigny. 

Al Pedraforca han estat recollits per N. Llopis: 

Eugyra Cotteaui Fromentol. 
Astrocoenia magnifica Fromentel. 

Regions limítrofes 

10.-Villahermosa del Río (Castelló de la Plana) 

, E s  un poble de la provincia de Castelló de la Plana que limita 
ia amb la provincia de Terol, situat a les faldes de la Penyagolosa. Els 
jaciments fossilifers han estat assenyalats per un deixeble nostrz qui 
ha escorcollat acuradament tota la regií> integrada principalment pel 
creticic inferior; personalment hem fet una exploració de la zona in- 
vestigada per Pasqual Medall. 

Dos són els jaciments on han estat recollits polípers: el de Sal- 
vatierra en les proximitats del pobl: i el del Pinar de los Izquierdos 
al peu de la Penyagolosa. 

Toll geolbgic de la Pen!lngolosa, segoris P. Medall 
1 - cnlcaris amb Orhitolina. 4 - mnrgues nmb Orhitoliiia. 
2 - grcsos roigs. S - gresos raigr. 
3 - miicgues amb Trrebratula. 6 - ioiearis. 

7 - gresos amb polipers. 
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Pinar de los izquierdos 

En un lloc proper, el ilit fossilífer presenta restes de ~ e f a l & ~ o d e s  
que pertanyen, segons Fallot, als generes Parahoplites i Dufrenoya; 
cls polípers recollits comporten moltes formes de les reconegudes ala 
jnciments catalans i són : 

Eugyra Cotteaui Fromentel. 
Eugyra pusilla var. pauciseptata de Angelis. 
Pfaeocoenia decamera ,Volz. 
Conoexastroea Desori Koby. 
Convexastraea dubia Koby. 
Cryptocoenia Picteti Koby. 
~eliastraea Fromenteli Coquand. 
Synastraea utrillensis Coquand. 
Epismiliu irregularis Koby. 
Epismilia robusta Koby. 
Axosmilia Almerai de Angelis. 
Axosmilia Bofilli de Angelis. 
Peplosmilia Coquandi de Angelis. 
Peplosmilia Fromenteli de Angelis. 
Peplosmilia ThiIdae de  Angelis. 
Astrocoenia excaoata Fromentel. 
Astrocoenia subornata Koby. 
Astrocoenia urgonensis Koby. 

Salvatierra 

Es troba aquest serral entre nord i ponent de Villahermosa, limi- 
tat pels rius Villahermosa i Carbo ; el jaciment presenta a la base cal- 
earis amb Orbitolina seguits de gresos roigs que quasi formen una 
siderita; el turó ve coronat per un petit clap de gresos blancs. L'aptia 
presenta ací : 

T~igonia ornata junior d9Orbigny. 
Ostrea pasiphae Coquand. 
Exogyra Boussingaulti d'Orbigny. 
Polyconites Verneuili Bayle. 
Pseudotoueasia catalaunica Astre. 
Terebrutula sella Sowerby. 
Terebratula tamarindus d'Orbigny. 
Rhynchonella gibbsiana Sowerby. 
Rhynchonella lata d'orbigny. 
Rhynchonella multiformis Roemer. 
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D'aquest jaciment prové un nou exemplar de Actinometra Bata- 
lleri descrit per C. Astre del jaciment de Benasal. 

Els polípzrs no són tan nombrosos ni variats en especies com en 
el jaciment anterior : hem determinat : 

Eugyra Cotteaui Fromentel. 
Placocoenia dccomera Volz. 
Conoexastroea Desori Koby. 
Cyathophora regularis Fromentel. 
1-lcliastraea Fromentcli Coquand. 
Sy~astraea meandro d'Orbigny. 
Synastraea utrillensis Coquand. 
Trcchosmilio Portisi de Angelis. 
Axosmilia Almerai de Angelis. 
Astrocoenia subornato Koby. 
Astrocoenia urgonensis Koby. 

I I .-Cortes de Arenoso (Castelló de la Plana) 

Es un poble també limitrof amb Terol a ponent de Villahermosa 
del Río; la formació cretacica és  continuació de la que hem vist a tot 
el Mestrat; un dels nostres deixebles. V.  Badenas, ens ha portat una 
fauna molt important especialment en espongiaris i alguns cefalbpo- 



S E C C I O  D ' O R I G I N A L  41 

6 - 8  que estudien respectivament el Dr. L. Moret, de Grenoble, i el 
nosire amic R. Ciry, de Dijon. 

El jaciment de Garranchosa comporta entre altres: 

Pholadomya hispanica Coq. 
Arca cotfaldina d 'Gb .  
Ostrea aragonensis Coq. - 
Ostrca rectangularis Roemer. 
Nerinaea chloris Coq. 
Toxaster Collegnoi Sism. 
Heteraster obiongus Brong. 
Terebratula depressa Lam. 

Els polipers determinats perianyen a :  

Thecosmilia catalaanica de Angelis. 
Synasiraea Faorei Koby. 
Dimorphastraea bellula dsGbigny. 
Polytremacis Saperasi Bataller. 

Formes totes conegudes de l'aptii catali 

12.-Benasal (Castelló de la Plana) 

El jaciment d'on provenen quasi tots els polipeis que tenim reco- 

llits es troba al camí de I'ermita de Can Cristofol que domina l'esta- 
bliment de banys de Fuente Ensegures, dz Benasal. 

Tal/ geolbgic de l'frrnitn «'e SI. CiisiOfol u Beriusal, segoiis F<illot i Balatlci. 
' 

1 - margues. 4 - calesri s n h  Toncasia. 
2 - capa de N<:ri!tarn. 5 - cnlcari conipncte. 
3 - marguer COrbitoliiin. G - calinri amb prerodiolitidr. 

i - gres innrgbs. 



L'edat aptiana daaquest jaciment ve constatada per la fauna que 
en altra ocasió hem recollit i presenta: 

Neithea Morrisi Pict.-Ren. 
Exogyra Bousszngaulti d'Orbigny. 
Alectryonia eos Coquand. 
Nerinaea chloris Coquand. 
Tercbratula sella Sowerby. 
Heteraster oblongus Brongniart. 
Toxaster Collegnoi Sismonda. 
Actinornetra Batalleri Astre. 
Orbitolina conoidea-discoidea A. Gras. 

De les capes margoses d'orbitolina i dels calcaris amb Toucasia 
provenen la majoria dels polípers que esmentem. Cal notar que són 
formes relativament escasses, alguna de les quals fou ja descoberta 
per Mallada, i són: 

Heliastraea Coquandi Mallada. 
Synastraea stricta Fromentel. 
Trochosrnilia Portisi de Angelis. 
Trochosrnilia sandalina de Angelis. 
Episrnilia cornucopia E. H. 
Peplosmilia Frornenteli de Angelis. 

Molts d'aquests exemplars figuren a la Collecció Guerín, de Bar- 
celona, el qual eis ha prestats gentilment per a aquest estudi. 

13.-Morella (Castelló de la Plana) 

Hem estat repetides vegades en aquesta encimbellada vila d'on 
tenim recollit abundant material paleontoldgic; a més, fou ací on 
Almera comenci la seva carrera científica sota el mestratge de Lan- 
derer; hem tingut un deixeble procedent dVaquesta vila, qui ens ha 
remes nombrosos exemplars. Amb tot, quasi diríem que ens manquen 
exemplars de polípers, que són ben rars. De Morella i els seus con- 
toms es coneixen les següents formes: 

Eugyra neocorniensis Fromentel. 
Cycloseris Escosurae Idallada. 
Platycyathus Orbignyi Fromentel. 
Thecocyathus cretaceus Fromentel. 
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D'altres indrets del Mestrat han estat citats algun que altre polí- 
Fer, com d'Anglesola (Iglesuela) i d'Alcali de Xisvert (a la plana), la 
Synastraea utrillensis Coquand ; de Xert, la Montliuaultia icaunensis 
d'orbigny, i de les vores del Mijares, la Eugyra Cotteaui (interrupta 
Fromentel). Els jaciments són d'edat aptiana. ' 

. . 
14.-Terol (província) 

Els jacirnents que han propo~cionat polípers radiquen tots en les 
formscions del creticic inferior que es troba a la part oriental de la 
província i que integren el gran massis que pcl Mestrat es continua 
cap a Tarragona i Castelló de la Plana; la major part de les troballes 
han estat fetes per Coquand, alguna per Mallada i per nosaltres. Són 
bactant rars els exemplars i tarnbé les especies, que agrupades per 
localitats són : 

ESCUCHA 
Heliastraea Ferryi Coquand. 
Synastraea utrillensis Coquand. 
Astrocoenia minirna Fromentel. 

UTRILLAS 

Eugyra Cotteaui (rnterrupta Fromentel) 
Heliastraea Frornenteli Coquand. 
Synastraea utrillensis Coquand. 

Dendrogyra Carrnonae Mallada. 

OBON 
Platycyathus Orbignyi Fromentel. 
Parasrnilio aptiensis Pictet-Renevier. 

ALCAINE 
Platycyathus Orbignyi Fromentel. 

ALCALA DE LA SELVA 
Eugyra Cotteaui (interrupta Fromentel) 

1 5.-Maiiorca (Ba.lears) 

Les cites de polípers creticics de Mallorca són donades per Haime 
en la nota Notice sur la géologie de l'ile de Majorque (1855); tots ells 

pertanyen al creticic superior i són: 



Heliastraea sulcati-lamellosa de E'nisalem, 
Cyclolites elliptica de Binicalem. 
Placosmilia Parkinsoni dz Binisalem. 
Parosmilia centralis d'lnca. 

Nosaltres, a més. hern vist a 1:s Colleccions de  l'lnstituto Geoló- 
gico, de Madrid. un exernplar amb la localitat riMallorca,,, sense més 
indicacions. classificat com a Cyclolites polymorpha Coldfuss (Vi- 
trma número 5). Els estudis estratigrifics de detall portats a cap per 
F.lllot semblen constatar I'absencia del creticic superior al nord i centre 
de l'illa després de demostrar que el lignits de La .Selva i Einisalem 
no eren garumnians. La qüestió del Micraster de  Llorenc Carcias. que 
no sabem com acaba. demostraria qu: la mar senoniana domina sola- 
ment el S.E. de Mallorca. 
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En una excursió realitzada amb els nostres alumnes vam trobar 
al torrent de Pareys un políper rodat, el qual no podem separar 
d'una especie que hem descrit con1 a Heliastraea Montsiai que pertany 
al cretacic inferior i que podria procedir d'algun illot nerític proper. 

16.-Altres localitats espanyoles del creticic inferior 

Resten qualques localitats disperses a la Península d'on s'han citat 
especies de ~olípers que no tenen ni de molt la importancia de les 
que hem esmentat, que ~ o d e n  servir de guia per si es vol con- 
tinuar I'exploració peninsular. 

L t ~ u ~ l ~ ~ ~ . ~ ~ n a s t r a e a  maeandra d'Orbigny. 
Spastraea stricta Fromentel. 

C R I S Z A B U R N A C A . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  stricta Fromentel. 
Z~~~~T~. -k?on t l ivau~t ia  icaunensis d'orbigny. 
CIEZA.-Centrastraea collinaria d'Orbigny. 
A ~ ~ ~ ~ s ~ . - R h a b d o c o r a  cretacea Fromentel, 
CASTIELLO DE OVIEW.-Trochosmilia compressa Lamarck 
LUANCO.-Astrocoenia radiata Meneghini. 

No hem pogut explorar un jaciment que coneixem de les proxi- 
mitats de Lecumberri, com tampoc un dz la província de Valencia, 
del qual tenim referencia, ni algun de la provincia d'Osca citat per 
Dalloni que no entren de al nostre treball. 

Cretacic superior 

Catalunya 

17.-Carbonils (com. Alt Empordi) 

Es una antisa de la qual, actualment, no hi ha més que 
I'església, situada en mig d'una collada: tota I'encontrada és molt 
fossilífera i es troba dintre del terme d'Albanya: els llocs d'on pre- 
ferentment s'han citat fossils són: Carbonils, Can Roquitl, Paradella, 
La Trilla, collet del Noguer, Puig d'Alí, que es troben tots a redós de 
Carbonils. La geologia. paleontologia i tectonica, han estat objecte de 
serioses investigacions, com també la mineria, per ]'existencia de bancs 
de lignit inexplotables i perque hi ha en les proximitats uns filons 
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metaHífers . Els jaciments de Carbonils pertanyen al cretacic supenor, 

del qual s'han caracteritzat els santonia, campania, maestrictia i ga-

El crelacic superior de la vall al/a de la Mllga proper al jacil7lent de la Trilla 

rumnia . Vid al ha descrit nombroses formes noves d'aquesta encon

trada ; com amostra podem esmentar: 

Codiopsis Fontei (Maestrictia) . 

Eucyclus Cossmanni (Santonia). 

Dejanira T rillae (Carumnia). 

Retusa W oodwardi (Santonia). 

A urieula T rillae (Carumnia). 

Solen ambiguus (Santonia). 

Lima Lavoisieri (Santonia) . 

Cyprina Mugae (Santonia). 

Arca Llulli (Santonia). 

Pectuneulus Buehi (Santonia). 

Perna Paradellae (Santonia) . 

Els recifs de rudists són molt freqüents i amb ells s'ha precisat 

r estratigrafia: hem realitzat una exploració parciál en recerca de po-
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Iípers acompanyats de R. Margineda arnb resultat ben falaguer: la 
rnajoria de les formes foren trobad-s prop de La Trilla i Can Roquill. 

Tal1 geoldgic del jacimeiit de la Trilla, segons Vida1 (Ashauer silua al Puig 
d'dli un contacte anormal) 

1 - calcaris. 4 - resus celcaris nmb polipers. 
2 - mnrguer diversicolors. 5 - gane de rudirtr i polipers. 
3 - gresos. G - calcaris. 

Donem a continuació la distribució per nivells de les especies fins 
ara citades: 

Santonia 
Pachygyra daedalea Reuss. 
Pachygyra labyrinfhica Michelin. 
Placocoenia orljignyana Keuss. 
Cladocora tenuis Reuss. 
Diploria meridionalis Vidal. 
Cyclolites crassisepta Fromentel. 
Cycioiites efliptica Lamarck. 
Cyclolites polymorpha Goldfuss. 
Platycyathus Terquemi E. H. 
Dirnorphastraea glomernta Reuss. 
Djploctcnium lunatum Michelin. 
Astrocoenia reticulata E. H. 
Astrococnia rarnosa Michelin. 
Stephanocoenia forrnosa Goldfuss. 
.Columnastraea striata E. H. 

Campania 
Hydnophoraraea Ferryi Fromentel. 
Hydnophoraraea paroiconus Oppenheim. 
Hydnophoraraea styriaca E. H. 
Diploctenium subc~rculare Micheling 
Columnastraea striata E. H. ~ 



Maestrictiii 
Dendrogyra pyrenaica Michelin. 
Cycloiites tcnuiradiata Fromentel 
Cyclolites undulata Blainville. 
Placosmilia Parkinsoni E. H. 

En la part descriptiva es pecisa la localitat corresponent de cada 
una de les formes citades. 

18.-Biure d'Empord& (com. Alt Empordd) 

Es un poble proxim a F'igueres. El jaciment es troba ai cementiri 
de Biure i els seus voltants: consta de glesos argilosos i de calcaris mar- 
gosos groguencs i foscos en llur fractura. Els fossils són molt variats, 
diu Dalloni: vénen acumulats en certs bancs en una veritable luma- 
qi2ela i comprenen un gran nombre d.especies molt característiques 
del campanii. 

Dóna aquest geoleg una llista molt llarga de les formes que hi ha 
trobat, entre altres: 

Actconella Iaeois Sow. 
Lima semisulcata Desh. 
Hippurites oariabilis Mk.-Chal. 
Agria cf. salignacensis Bayle. 
Radiolites aurigerensis Mun.-Chal. 
Radiolites angeoides Picot de Lap. 
Rhynchonella Eudesi Coq. 
Meandropsina Vidali Schlumberger. 

H. Ashauer ha puhlicat una s&rie de detalls tectonics d'aqucsta 
encontrada: la fauna corallina no és molt abundosa ni variada si pres- 

S 
%. X .  

Tal1 geologic del jacirnenl de Biure, segons Ashauer 
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cindim dels Cyclolites; hem explorat aquest jaciment amb Ramon 
Margineda d i  Vilajuiga i hem determinat les sepüents formes: 

Thecosmilia Marginedai Bataller. 
Heliastraea Lilli Reuss. 
Diploria aff . meridionolis Vidal. 
Hydnophoraraea ataciana d'orbígny. 
Hydnophoraraea styriaca Michelin 
Cyclolites tenuiradiata Frornentei. 
Cyclolitcs elliptica Lamarck. 
Phyllosmilia Basochesi Frornentei. 

19.-Torroella de Montgrí (com. Baix Ernpordi) 

Aquest jaciment es troba dintre del rnassis de Montgrí a la val1 
de Santa Caterina : no hem visitat el lloc i sols podern donar les dades 
que han publicat els ge&ligs que han estudiat la regió. 

La descoberta de polípers es deu al mestre nacional Blasi qui 
comunica els exemplars recollits a San Miguel i a Solé: el-exemplars 
tenen particular interes perque deno t~n  la presencia dels nivells supe- 
riors del cretacic en aquesta encontrada ; seria molt convenient fer un 
estudi esfratigrific acurat d'aquest cretacic, els nivells fossilífers del 
qual pertanyzn a I'aptii i vénen caracteritzats, segons els geolegs 
abans esmentats, per : 

Orbitolina conoidea. Ostrea rectangularis. 
Orbitolina discoidea. Ostrea Boussingaulti? 

Rhynchonella gibbsiana. Neithea Morrisi. 
Terebratula sella. Glauconia heluetica. 

El creticic superior sembla format per uns calcaris sorrzncs gra- 
nuloso~ amb equínids, Neithca quadricosfata, Alectryonia larua; en 
aquest nivel1 sembla que és on s'han recollit els polípers. 

Als nivells inferiors s'ha reconegut la presencia d i  Chaetetes sp., 
al costat sud de la Cala Mongó, i seccions de coralls dendrohelids a la 
Cala Gran de YEscala, on nosaltres hem trobat en altres ocasions bra- 
quiopodes i restes d'espongiaris. 

Als nivells supenors s'han recollit quatre exemplars d'Aspidiscus, 
forma que a Catalunya només es coneixia dels voltants de la Pobla 
dc Lillet Els exemplars provisionalment han estat determinats com a :  

Aspidiscus Felixi Renz. 
Asp~discus Felixi Renz, var. nova 



Aquest gener- es coneix des del cenomanii per amunt; d'ací 
I'interes de  la seva troballa en aquest lloc que s'havia considerat com 
del creticic infeior. 

20.-Berga (com. Berguedi) 

Comprenem amb aquesta denominació el massís del creticic su- 
perior situat al nord d'aquesta població on radiquen els llits lignitifers 
d~ Fígols. Cercs, La Nou. Peguera. Malanyeu. etc. Aquest creticic 
superior est i  format pels pisos santonih. campanii, maestrictii i ga- 
mmnii. La troballa de I'Aspidiscus cristatus Edw. dóna lloc que es  
pugui creure en la probable existencia del cenomanii a la serra de  
Falgars. Vidal esmenta una localitat on els polípers són abundants, 

la qual nosaltres intentivem explorar. tant més quan les referencies 
que hi ha de formes són relativament escasses, car es coneixen sola- 
ment les següents especies: 
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Zona de Vallczbre-Fígols 
Pachygyra Vallcebri Vidal. 
Stylina gerninata Goldfuss. 
Platycyathus Terquerni E. H. 
Astrocoenia Konincki E. H. . 
Cyclolites elliptica Lamarck. 
Cyclolites gigantea d'Orbigny. 
Cyclolites hemisphaerica Blainville. 

Zona de Falgars 
Cyclolites tenuiradiata Fromentel. 
Heliastrnea exculpta Reuss. 
Aspidiscus cristatus Edw. 

A la part del Cadí. en els Cortals. H. Boissevain ha recollit una 
Pachygyra princeps Reuss. 

Quasi totes aquestes formes pertanyen al maestnctii ; una explo- 
ració metodica tindria molt d'interes després de les notables recerques 
que sobre els paquiodonts ha publicat C. Astre, qui creu que no exis- 
teix en aquesta regió cap fauna cenomaniana ni turoniana. 

2 1 .-Esplubins (com. Alt Urgell) 

Es troba dintre del congost del Segre en el trajecte d'Oliana a Or- 
ganyi i es diu així del lloc on antigament hi havia la masia d'aquest 



nom. Dalloni ha estudiat novarnent aquesta zona que comenga amb. 
els dip&sits liasics. prop del quilornetre 96. que nosaltres hern escorco- 
llat recentment. Dintre drl  cretacic superior. amb profusió de braquio- 
podzs. hem trobat a I'indret del suilometre 99 una forma nova per 
descriure. que pertany al genere Leptophyllia. 

Els polípers fins a m i  coneguts d'aquesta localitat són: 

Hydnophoraraea styriaca E. H. 
Cyclolites elliptica h m a r c k .  
Diploctenium subcirculare Michelin. 

En la memoria de hl. Dalloni sobre els Pireneus hi ha un tal1 geo- 
Iogic d'aquest indret pel Turb. 

22.-Montsec (com. La Noguera) 

Aquesta serralada. una de les més interessants de la comarca de  la 
Noguera. no dubtaríem a anomenar-la el paradís dels paleont&legs. 
No ha estat explorada a fons i Vidal =n deia fa vint anys: irEn la 
gruesa formación margosa que ocupa la base del cretáceo superior y 
que forma el piso del amplio escalón del Montsech, puede también 
hacerse una abundantisima colecta de fósiles, de los cuales hay oarias 
especies nueoas que me propongo describir.ii 



Del valuós i abundant material recollit per Vidal, avui curosament 
guardat al Museu Martorell. sols aparegueren u n  pare11 d e  notes. des- 

? 
rriptives de fossils. 

Dalloni ha fet grans recerques estratig~afi~ues i paleontol&giqurs 
i ha els resultats en la seva obra dels Pireneus Catalans; 
J .  Lambert ha descnt els equinids recol.lectats; Douvillé s'ha ocupat 
dels hipúrids ha precisat els nivells de la serralada. 

L'estratigrafia. que semblava suficientment aclarida, resta nebu- 
losa si ens atenem que en alguns treballs se suprirneixeu certs : 
nivells del cretkcic superior fonamentant-se en dos talls geologics do- 
kats per Vidal, un en el treball presentat a la Société Géologique d e  
France; el 1898, en ocasió de l'excursió ci6ntifica que es practica al 
Montsec, i l'altre en ocasió d'un treball de vulgarització. 

En cas de no existir el coniacik, a quin nivel1 s'haurk de collocar 
I'Hippurites montsecanus? Dalloni considzra que el coniacia del Mont- ' 

sec esta caracteritzat per H. resectus, H. socialis, P~aeradiolites Ponsi, 
Rndiolites sauuagesi, Rhynchonella petrocoriensis. Sobre el Proeradio- : 
lites Ponsi (donat pzr Sphaerulifes per Vidal) del Montsec d'Agei- i : 

Pas Nou de Vilanova de Meii s'ha ocupat incidentalment C.  Astre : 
(Pachyodontes, pig. 88). 

El Montsec, disposat transversalment, ocupant part d'Osca i de 
Te*-província de ¿leida, és tallat' pels rius la Noguera Ribagorcani 
i la Noguera Pallaresa en tres trossos que vénen anomenant-se Montsec I 
d'Aragó, Montsec d'Ager i Montsec de Rúbies, pels pobles o encon- 
trades en que es troben. 

Montsec de Rúbies 

Nosaltres bem explorat amb preferencia el Montsec de Rúbies, 
que també és anomenat de Meii i fins de Vilanova: elc nivells fossi- 
Iifere explorats prrtanyen al santonia que comenca amb un gres cal- 
cari gris o blanquinós i a voltes ferrugiuós, ple de miliolids i amb molta 
profusió del .gran foraminífer Lecaztna elongata Munier-Chalmas i 
amb : 

Turrifella Michaleti. 
Hippurites giganteus. 
Hippurites galloprouincialis. 
Hippurites incisus. 
Micraster corbaricus. 
Phymosoma microtuberculuturn, segons Dalloni 



formes quo predominen al jaciment de la Llobera que presenta en la 
part baixa elements esporadics. sobretot Cyclolites i Placosmilia, i en 

E1 dlortlsec rle Ilúbies. inisl des  ilcl j<icú~ioi l  <lc In I.lol>er~i 

la part alta els coralls recifals. Dintre d'aqucst massís. les localitats 
coraUines principals són : 

Riu Merler 

Petit curs d'aigua per darrera de I'ermita de Vilanova dz Meia. 
seguint la nova carretera que de Vilanova ha de travesar el Montsec ; 
en aquest lloc hem recollit : 

Stenosrnilia tenuicosta Reuss. 
Leptophyllia conica Fromentel. 
Dendrophyllia Darderi Bataller. 
Phyllosrniiia Basochesi Fromentel. 

La Llobera 

Pujant fins a quasi I'escaló del Montsec, al nivel1 del poble de  
Rúbies, seguint la carretzra nova del Montsec. que es deixa en el 
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repli mar& i en direcció cap a llevant. en uns plans bosquetans i 
pedregosos on predominen els elements ferruginosos, es troba el jaci- 
ment anomrnat de La ¿lobera, conegut per les trobaltes fetes pel 
rnestre nacional que ens' ha acompanyat en repetides exploracions. 
Hem recollit en aquest nivell: 

Rhipidogyra Martini Michelin. 
Pachygyra princeps Reuss. 
Platysmilia augusta Reuss. 
Plctysmilia uarians Reuss. 
Heterocoenia pro~;incialis Michelin. 
Heterocoenia uerrucosa Reuss. 
Nefocaenia decusata Oppenheim. 
Nefocoenia lobata Reuss. 
Montlioaultia Reussi M .  Edw. . , '  

Elasmophyllia deformis Reuss. 
Lasmogyra gracilis Felix. 
Astrogyra Edwardsi Reuss. 
Maeandrastraea circularis Michelin. 
Maeandrastraea crassisepta d'Qrbigny.. 
Maeandrastraea macroreina Michelin. 
Maeandrastraea Mirallesi Bataller. 
Heliastraea cribaria Michelin. 

, Heliastraea corollaris Reuss. 
Heliastraea sulcatt-lamellosa Mich~lin. 
Heliastraea Toucasi Fromentel. 
Heliastraea pediculata Deshayes. 
Heliastraea Lilli Reuss. 
Heliastraea lepida Reuss. 
Heliastraea exculpta Reuss. 
Favia conferta carpatica Trauth. 
lsasfraea profunda Reuss. 
Maeandrella Michelini Reuss. 
Leptoria Koninckii Reuss. 
Leptoria voracissima Oppenheim. 
Diploria crasso-lamellosa E .  H .  
Diploria latisinuata Felix. 
Cyclolites dumortieri Fromentel. 
Cyclolites ellipfica Guettard. 
Cyclolites placenta Reuss. 
Cyclolites polymorpha Goldfuss. 



Cyclolites undulata Blainville. 
Leptophyllia cernua Fromentel. 
Leptophyllia Archiaci Fromentel. 
Synastraea agaricites Goldfuss. 
Synastraea cornposita Sowerby. 
Synastraea decipiens Michelin. 
Synastraea procera Reuss. 
Synastraea lepfophylla Fzlix. 
Dirnorphastraea montuosa Felix. 
Maeandraraea angulosa Reuss. 
Maeandraraea asperrima Reuss. 
Maeandraraea ataciana Michelin. 
Maeandraraea rnarchella Felix. 
Dendrophyllia Darderi Bataller. 
Trochocyathus arnphitrites Felix. 
Trochosrnilia Archiaci Fromentel. 
Trochosrnilia Boyssiana Michelin. 
Trochosrnilia cornplanata E .  H .  
Trochosmilia costata Fromentel. 
Trochosmilia depressa Frornentel. 
Trochosmilia didyrnophylla Felix. 
Trochosrnilia heterophyllia Fromentel. 
Trochosrnilia osensis Vidal. 
Trochosrnilia patula Michelin. 
Episrnilia cornucopia E .  H .  
Placosrnilia Bofilli Vidal. 
Placosmilia dissimilis Fromentej. 
Placosmilia Vidali Mallada. 
Phyllosrnilia aegiale Felix. 
Phylbsrnilia Basochesi Fromentel. 
Phyllosrnilia catalaunica Bataller. 
Phyllosrnilia costata Fromentel. 
Phyllosrnilia flabelliforrnis Frornentel. 
Astrocoenia deiaphylla Michelin. 
Astrocoenia hexaphylloides Felix. 
Astrocoenia Koninckii E. H .  
Astrocoenia Orbignyana E. H .  
Astrocoenia ramosa Michelin. 
Stephanocoenia forrnosa Goldfuss. 
Colurnnastraea striata E. H .  
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Polytremacis Partschi R- -uss. 
Polytremacis septifera Gregory. 
Ahrdorjjia chaetetoides Trauth. 

La part superior del pis santonia és molt més potent i essencial- 
ment margoka: forma l'ample pla inclinat i el sol del terreny cultivat 
a Rúbies: aquestes margues recorden les maestrictia'nes de la conca 
de Tremp, especialment de Sensui i Torallola: són dlavoses i alternen 
amb els bancs de calcaris cretosos arnb miliolids, segons Dalloni.: 
Aquest nivel1 VE caracteritzat, segons aquest geoleg i segons Vidal,. 
per : 

Pinna decusata. Biradiolites fissicostatus. 
Lima marticensis. Hemiaster Faurai. 
Exogyra plicifera. Micraster corbaricus. 
Hippurites Toucasi. Micraster coranguinum. 
Hippurites canaliculatus. Rachiosoma rubiesensis., 
Praeradiolites sinuatus. Phymosoma regulare. 

La Lecazina elongata i la compressa no manquen tampoc. 

Rúbies 

Els jaciments es trobin a prop d'aquest poble, a la font de  la 
Plata, així com en uns ciaps erms propers a unes explotacions mineres 
de lignit en el camí de Santa Maria de Meii a Rúbies. La fauna coral- 
lina reconeguda fins ara d'aquests paratges, segons Vldal, Mallada, 
Dalloni, Bataller i altres, presenta: 

Heterocoenia uerrucosa Reuss. 
Montliuaultia humilis d'Orbigny. 
Heliastraea cribaria Michelin. 
lsastraca Reussi Goldfuss. 
Cyclolitcs elliptica Lamarck. 
Cyclolitcs poIymorpha Goldfuss. 
Cyclolites ReusSi Fromentel. 
Cyclolites undulata Blainville. 
Synastraea splendida Fromentel. 
Synastraea media E. H. 
Ceratotrochus minimus Fromentel. 
Diplocteniurn aff. cordatum Goldfuss 
Diplocteniurn Falloti Bataller. 
Diploctenium lunatum Michelin. 
Di~loctenium Matheroni Michelin. 



Diplocfenium subcirculare Michelin. 
Placosmilia angulata Fromentel. 
Placosmilia arcuata E. H. 
Placosmiliu Bofilli Vidal. 
Placosmilia Vidali Mallada. 
Flabellosmilia Santasusanai Bataller. 
Stylocoenia lapeyrousiana Michelin. 

En el Pas Nou, també sobre Vilanova, en el Montsec de Rúbies. 
ha trobat Vidal : 

Maeandrastraea circularis Michelin. 
Columnastraea striata E. H. 

Montsec d'Ager 

Es el massís de serra més Ilarg, car arriba a tenir quasi 20 quilo- 
metres i esta limitat per les dues Noguerzs: nosaltres no hi hem fet 
recerques per ésser un lloc desavinent i de difícil accés, per manca 
de poblacions, entre altres motius. Són pocs els jaciments fossilifers 
citats, i reduides les formes conegudes, segurament per poca explo- 
ració ; la fauna corallina prové de Tragó de Noguera i del Mas d'En 
Gasol, en el camí d'Alcamora a Ager priiicipalment ; s'hi ha citat: 

Pachygyra labyrinthica Michelin. 
Pachygyra princeps Reuss. 
Maeandrastraea circularis Michelin. 
Leptoria Konincki Reuss. . 

Cyclolites elliptica Lamarck. 
~yciolites polymorphu Coldfuss. 
Synastraeo composita Sowerby. 
Placosmilia Bofilli Vidal. 
Astrocoenia decaphylla Micheün. 
Astrocoenia Konincki E. H. 
Columnastraea striafa E. H. 

Els nivells superiors del crcticic del Montsec corresponents al cam- 
panii, maestnctih i garumnih no presenten zoofits. per la qual cosa no 
donem dades sobre la seva caracterització estratigrifica que s'ha pre- 
cisat pels Hippurites. 

En les serres meridionals al Montsec, integrades en part també 
pel creticic. en els termes de Tartareu, Os de Balaguer, Cubells, et- 
cetera, s'han recollit també algunes poques formes de polípers com: 
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Trochosrnilia osensis Vidal. 
Placosmilia Vidali Mallada. 
Astrocoenia Konincfii E. H 

que pertanyen al santonii i campanii 

2 3 . 4 o l l a d e s  de Bastús (com. Pallars Jussi) 

Ea troben també a les proximitats de la conca de Tremp i ha estat 
una localitat molt interessant p ~ l s  Hippurites ben nombrosos que hi 
ha i que foren objecte d'un seriós estudi per H. Douvillé. El iaci- 
ment pertany al santonia que ve caracteritzat pels rudists: 

Hippurifes galloprovincialis. . Hippurites praecessor. 
Hippurites dentatus. Radiolites galloprooincialis 
Hippurites Maestrei. Biradiolites angulosissirnus. 
Hippurites rnicrostylus. Biradiolites difforrnis. 

segons Dalloni: en les capes properes abunden els moiluscs, equínids 
i polípers, entre els quals s'han citat fins ara: 

Pachygyra labyrinthica Michelin. 
Maeandrastraea circularis Michelin. 
Heliasfraea cribaria Michelin. 
Cyclolites polirnorpha Goldfuss. 

En la vessant nord de la Serra de Sant Corneli, dintre d'aquesta 
i en la vessant sud de la mateixa serra prop d'Orcau en un nivell 
que considera com a coniacii, la 

Montliooultia hippuritiforrnis Michelin, 

i en la vessant s u d  de la mateixa serra prop d'Orcau en un nivell 
maestrictia 

Cyclolites Reussi Fromentel. 
Astrocdenia rninirna Fromentel. 

24.-Serra de Sta. Magdalena (La Pobla de Segur, com. Pallars 
Jussi) 

Es troba a tocar la Pobla de Segur. a la riba dreta de la Noguera 
Pallaresa i prop de la casa del mateix nom. El jaciment pertany al 
campania i ha estat explorat per M.  Dalloni, qui cita, entre altres, 
els següents polípers: 



Heterocoenia excentrica Fromentel 
Hydnophoraraea Ferryi Fromentel. 
Cyclolites placenta R- -LISS. 

Synastraea agaricites Goldfuss. 
Trochosrnilia Archiaci Fromentel. 
Trochosmilia tifjouensis Haime. 
Parasrnilia rudis E. H.  
Astrocoenia decanhullia Michelin. . " 

Astrocoenia rarnosa Fromentel. 
Colurnnnstraea striata Goldfuss. 

25.-Toralía (com. Pallars Jussa) 

Aquest jaciment, així com el de Sensui, és un dels coneguts de 
més antic, ja que Mallada cita en el scu Cataleg (1892) nombrosos 
polípers recollits per Vidal. Les margues blavoscs del ma.estrictiA s'es- 
tenen de Talarn a la Pobla de Segur ; en elles han estat descoberts uns 
exemplars de Meliceritites. Del maestrictih Zaquesta part de la conca 
de Tremp es coneixen més de 200 formes especifiques. En els darrers 
treballs de Vidal es descriu una part dz la rica fauna maestrictiana que 
hi ha a Toralla. Torallola, Sensui, llocs propers a la caketera, tant la 
de la Noguera com la del Flamisell. 

Toralla potser és la  més allunyada d'aquestes locaiitats, poro Pont 
de Claverol a l'altra m& de riu és un dels jaciments importants, igual 

que hem nosaltres explorat a Torallola. 
Les formes de polipers esmentades de Toralla totes han estat reco- 

llides per Vidal. Mallada les cita per primera vegada en el seu Cataleg 
i les féu dibuixar pcr illustrar la Cinopsi, que no continua. Aques- 
tes són : 

Dendrogyra radiata Michrlin. 
Pachygyra Orbignyi Fromentel. 
Heterocoenia ercentrica Frornentel. 
Heliastraea sulcati-lamellosa E. H. . 

Brachyphyllia Dorrnifzeri Reuss. 
Cladocora hurnilis Michelin. 
Leptophyllia Archiaci Frornentel. 
Synastraea agaricites Goldfuss. 
Maeandraraea rnassiliensis d'Orbigny. 
Parasrnilia centralis Mantell. 
Stephanocoenia Durnortieri Frornentel. 
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A Sensui s'ha recollit : 

Rhipidogyra poseidonis Felix. 
Rhabdophyllia Vidali Mallada. 

Frescindint dzis nombrosos fossils que ha trobat Dalloni en els 
jaciments maestrictians de la Conca, donem a continuació la llista de 
les principals formes noves descrites per Vidal d'aquests llocs on més 
abundin ele exemplars fossils: 

Campanile Cossmanni (Sensui). 
Campanile Carezi (Sensui). 
Cerithium Naoasi (Sensui). 
Pyrazus Choffati (Sensui-Toralla). 
Tojanella Doncieuxi (Sensui). 
Ncrinaea Fournieri (Sensui-Toralla). 
Liotia sensuyi (Sensui). 
Margarita montsecana (Sensui). 
Ataphrus Cossmanni (Sensui). 
Trochus maestrichtiensis (Sensui). 
Trochus sensuyi (Sensui). 
Clanculus ilerdensis (Sensui). 
Neritopsis ilerdensis (Toralla). 
Semisolarium Vidali Cossmann (Sensui) 
Hipponix sensuyi (Sensui). 
Aporrhais ilerdensis (Sensui) 

De Sensui a la carretera hi ha mitja hora escassa. Sensui és una 
petita vila proxima a Salis. 

26.-Torallola (com. Pallars Jucsi) 

El jaciment a que ens referim pertany al maestrictii i 3s troba a 
la part baixa d'aquest poble encinglerat, proper a la  Pobla de Segur, 
en la Conca de Tremp. Radica en les marguss blaves que passen a 
gresoses a la part superior i en bancs de gres dur, de poca espessor, 
cue passen a gravera o a una pudinga d'elements mitjans, formant 
repetides intercalacions: en els sediments grollers abunden els forami- 
níters, les restes d'equínids, briozous i petits mol~luscs. Les margues són 
riques en gasteropodes variats, de bella conservació. 

Dalloni, que ha estudiat les faunes properes d'aquesta iocalitat, 
cita : 
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Actaeonella conoidea Math. 
Chama Haueri Zitt. 
Corbula striatula Gold. 
Austinocrinus Erckerti Dames. 
Bourgueticrinus ellipticus Mill. 
Siderolites Vidali Douvillé. 
Orbitoides apiculata Schlumberger. 
Orbitoides gensacica Leyrnerie. 

1 a més. diverses formes de polipers que hern retrobat quasi totes, 
corn es pot constatar en la nostra llista. Aquest jacirnent I'hem ex- 
plorat repetides vegades. 

Les formes de polípers reconegudos fins ara. conjuntament arnb 
les recollides pel professor Minus Dalloni a Can Callinet, les y a l s  
indiquem arnb una (G). són: 

Dendrogyra Dumortieri Fromentel. 
Dendrogyra pyrenaica Michelin. 
Dendrogyra radinta Michelin. 
Pachygyra labyrinthica Michelin. 
Heterocoenia costata Felix. 
Heterocoenia dendroides Rouss. 
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Heterocoenia grandis Reuss. 
Heterocoenia prouincialis Michelin. 
Elasmocoenia frondescens Fromentel. 
Nefocoenia- decusata Oppenheim. 
Plococoenia coronata Reuss. 
Montliuaultia inaesunlis Michelin. 
Thecosmilia dilatata Fromentel. 

(G)  Elasmophyltia deformis Reuss. 
Lasmogyra occitanica Michelin. 
Heliastraea sulcati-lamellosa E .  H .  
Heliastraea cribaria Michelin. 
Heliastraea compressa Michelin. 
Heliastraea pediculata Deshayes. 
Heliastraea Lilli Reuss. 
Heliastraea cxculpto Reuss. 
Heliastraea corollaris Reuss. 
Heliastraea Simonyi Reuss. 
Heliastraea delcroisiana Michelin. 
Agathelia asperella Reuss. 
Brachyphyllia glomerata Reuss. 
Brachyphyllia Dorrnitzeri Reuss. 
Cladocora ornata Felix. 
Pleurocora gemmans Michelin. 
Pleurocora Haueri E. H .  
Isastraea Iomellosissima Michelin. 
Isastraea profunda Reuss. 

(G) Rhabdophyllia ornata Fromentel. 
Baryphyllia Barottei Fromentel. 
Maeandrella Michellini Reuss. 
Leptoria Koninckii Reuss. 
Diploria a f f .  meridionalis Vidal. 
Anisoria Linarii Bataller. 
Hydnophoraraea ataciana d'Orbigny. 
Hydnophoraraea hydnophylloides Oppenheim. 
~ydnophoraraea a f f .  Kossmati Felix. 
Hydnophoraraea Oppenheimi de Angelis. 

fG) Hydnophoraraea styriaca E .  H .  
Cyathoseris Zitteli Felix. 

(G) Cyclolites discoidea Goidfuss. 
Cyclolites elliptica Guettard. 



Cyclolites rninirna Fromentel. 
Cyclolites polyrnorpho Goldfuss. 
Leptophyllia Alrnerai Bataller. 
Synastraea agaricites Goldfuss. 
Synastroea decipicns Michelin. 
Synastraea procera Reuas. 
Synastraea exigua Reuss. 
Dirnorphastroea sulcosa Reuss. 
Maeandraraea Douuillei Felix. . 
Maeandraraeo rnorchella Felix. 
Maeandraraea Sampelayoi Bataller. 
Maeandraraea rnassiliensis d'(h.bigny. 
Haplrrraeo reticuloris O~penheim. 
Trochosrnilia aff. arcuata Fromentel. 
Trochosmilia aff. tuba Fromentel. 
Diplocteniurn conjungens Reuss. 
Diplocteniurn aff. cordaturn Goldfuss. 
Diplocteniurn gracile Fromentel. 
Diploctcniurn lunafurn Michelin. 

(G) Diplocteniurn Matheroni Michelin. 
Diplocteniurn subcirculare Michelin. 
Placosrnilia Parkinsoni E. H. 

(G) Phyllosrnilia Basochesi Fromentel. 
[G) Pnrasrnilia compressa Fromentel. 

Enallohelia Malladai Bataller. 
Astrocoenia decaphylla Michelin. 
Astrocoenia hexaphylloidcs Felix. 
Astrocoenia orbignyana E. H. 

(Gj Astrocoenia reticulofa E. H. 
Astrocoenia rarnosa Michelin. 
Polytrernacis Bofilli Bataller. 
Polytrernacis Partschi Reuss. 
Po~ytremacis septiiera Gregory. 

27.-lsona (com. Pallars Jussa) 

Es una població d i  la Conca de Tremp. El jaciment clissic es 
t~oba  al barranc de la Posa que prcn nom d'una ermita que hi ha 
piop del Iloc. Ha estat repetides vegades descrit per Vidal, Dalloni i 
aitres: donem a continuació unes dades sobre el garumnii, al qual 



S E C C I O  D ' O R I G I N A L  65 

pertany el jaciment segons Vida], qui estudia acuradament la Conca 
de Tremp. 

Les capes de facies neritica, pero encara francament marines, diu 
Dalloni, suporten en el puig de Talarn una serie potent de gresos molt 
durs i en grossos bancs que pacsen a llits de palets quarsosos ben 
rodats, cimentats per una argila rogenca i d'origen netament fluvial. 

Tal1 geolbgic del jaciment d'lsonn, segons Vidal 
1 - quatcriiari. 3 - nirell de rudislr i polipers. 
2 - nivel1 de carb6. 4 - gresos del seiionih. 

Es troben., en efecte, en aquests gresos, en certa abundancia i més, 
freqüentment rodats, en estat de motlle, grossos exemplars de Lychnus. 

Els gresos de la base passen la Noguerri cap amunt de Tremp 
i donen lloc a un petit massís rocós que travessa el riu a l'estret de 
Santa Engracia, sobre el qual es fonamenta el barratge o la presa de 
Talarn ; una capa gruixuda de sorra. de desagregació forma la super- 
ficie del sol cobert de pinyolenc silici. Hem citat amb Marín restes de 
grans reptils procedents d'aquest Iloc, trobats per B. Casals, de 
Tremp. La presencia d'aquests animals ve a confirmar el para1,lelisme 
de les forrnacions de la Provensa arnb les del nostre Pireneu i deixa 
ja sense sentit les paraules arnb que Vida1 clou el seu estudi compa- 
ratiu arnb altres jaciments. ((No encuentro equivalente para estas capas 
(es refereix a les dels reptils) en Cataluña, ni hace falta tampoco para 
un paralelismo tan riguros0.n 

A la Posa hi ha primer els gresos roigs alternant arnb margues gri- 
senques ; després, altres margues més fosques i fins molt negres arnb 
bancs de lignit i calcaris amb plaquetes. Tota la formació descansa 
sobre gresos senonians.' sincronics del gres d'Alet,' a I'altra vessant 
pirinenca. L'erosió de la petita vall-ha tallat aquest dip&sit en que els 
alluvions antics, extraordinariament desenrotllats als voltants d'lsona, 
emmascaren l'extensió real. La fauna en gran part especial, és  



cularment rica en gasterbpodcs: les cirenes. ostres i els polips formen 
veritables bancs, mentre que els mdists són tan rars, que només es 
troba I'últim rcpresentant d'aquests en 1'Hippurites Castroi. No hem 
d'insistir a indicar que aquzst jaciment és el més notable d'Espanya 
qiiant a nivel1 i quant a I'abundor de fossils: nosaltres els hem cercats 
quasi exclusivament en la zona limitada per la carretera de Comiols 

Cl jnci!rieril de rossils ynrii,iini<iiis riel Ii<i~i.iiric <le i<i I'osn. ii Isorin 

en travesar el barranc de la Posa i la carretera nova que ha d'anar 
a Organyi. La llista de formes recollides en aquests jaciments, tot i 
que ha estat repetides vegades donada pels geolegs que s'han ocupat 
del jaciment. hem constatat. en una publicació recznt, una llista molt 

incompleta. Cense pretendre dir la darrera paraula completem l'es- 
mentada llista amb les especies següents no citades, pero conegudes 
abans del 1926: 

Calamophyllia Vidali Mallada. 
Thamnastraea garumnica Vidal. 
Heterocoenia garumnica Vidal. 
Stylophora garumnica Vidal. 
Acteoneiia agricolai Vidal. 
Pupa lsonae Vidal. 
Ostraea Elhuyari Vidal. 
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L'Anisoria Vidali, diu la publicació quecomentem, «fué descrita 
anteriormente por Mallada aunque atribuyéndola a otro, género dis- 
t in to .~  Aixo s'ha de rectificar aixi: Vlallada crea una especie que és 
1% Meandrina Vidali, que mai no fou d~scri ta, ,  sin6 figurada, i encara 
podríem dir ineditament, ja que el treball no es publica. Vidal, que 
tcnia les lamines, les dona novament a l a  ilum, així c o i  la diagnosi 
del genere i la de I'especie, com hem indicat anteriorment. La Ilista 
donada pels geolegs de fora és rnés completa. 

El~~polípers que es coneixien d'aquest jacirnent es redui'en a sis 
formes i en les nostres recerques hem reconegut, prescindint de 'les 
formes encara no.descrites, les següents: 

Heterocoenia garumnica Vidal. 
Calamophyllia Marini Bataller. 
Valloria Egozcuei Vidal. 
Anisoria Vidali Mallada. 
Cycloseris provincialis d 'abigny. 
Leptophyllia Astrei Bataller. 
Synasfraea garumnica'Vidal. 
Trochosmilia aff. arcuata Froment-1. 
Trochosmilia Guerini Bataller. 
Tro~ho~milia Manduleyi. Bataller. 

> 

Trochosmilia Marini Bataller. 
Coiumriastiaea Leymeriei'Vidal. 
StylopFlora garumnica Vidal. 

Ha estat citada d'aquest jacirnent la Calarnophyllia Vidali Malla- 
da, de la qual solament hi ha la referencia del Catileg de Mallada nú- 
mero 2.143. 

28.-0s- (província) 

No han estat fetes recerques metodiques en ets jaciments fossi- 
lifers d'aquesta provincia que vénen a ésser continuació dels coneguts 
de la part alta de l'ex-provincia de Lleida, tant del Montsec corn del 
Pireneu. Segons els treballs de Mallada, una de les localitats que ha 

. 

donat més rendiment és Espes, d'on LS coneixen: 

Maeandrastraea arausiana Michelin. 
Leptoria radiata Michelin. 
Synastraea decipiens Michelin. 
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Centrastraea cistella Defrance. 
Trochosmilia compressa Lamarck 
Trochosmilia depresso Frornentel. 
Placosmilia Parkinsoni E. H. 

Aquest jaciment és considerat com del turonia per Mallada. en 
tont que algunes especies són cenomanianes. i en aquest lloc Dalloni 

C,ii,gosl del riii Esson (creliicir sii,>erir>i.). n /'iii<ii~I de Spii.a 

ha constatat solament els nivells superiors del creticic inferior. A l'ex- 
trem del Montsec, a Osca. i en les serres que formen la seva conti- 
nuació, han estat trobades o citades algunes formes que resten sense 
importancia. 

29.-Alt~es localitats espanyoles del Creticic superior 
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MA~AR~s.-Platyc~atus Terquemi E. H. 
B ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - A s p i d i s c u s  cristatus E. var. bernedensis C. Llueca. 
VITORIA-SANTA CRUZ.-Cyclolites crassisepta Fromentel. 
S. B ~ ~ ~ ~ ~ o z ~ . - A s t r o c o e n i a  decaphyllia Michelin. 
M. Do~RA.-Porosmiiia centralis. 

Es evident que no valia la pzna de citar en el Fossilium Catalogus 
cap especie del cretacic iberic si es prescindeix dels riquissims jaci- 
ments catalans. 


