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Anlh tot el sentiment que produeix la perdue d'una valor internacio-
nal en ple periode de treball, ja ens associiirem, des de la revista catala-
ua Ciencia, al dol de la ciencia francesa per la mort del gran geoleg con-
tenlporani Wilfrid KILIAN als 63 anys d'edat i professor d'enca de 30 anys
a la Universitat de Grenoble, sen de la geologia alpina.

Els nombrosos treballs, que passer d'un miler, d'aquell geoleg, mem-
bre de l'Institut, han esdevingut basics per al coneixement, per ell preci-
sat, de la geologia dels Alps, ell fixa I'estratigrafia, la paleontologia iia
tectonica de la gran serralada. EI sen nom anira sempre mes Iligat al co-
neixement dels Alps.

L'AcadOnna de Ciencies de Paris I'envia a Andalusia, en qualitat de
membre de la Missi6 geologica tranlesa per aquella corporaci6 en 1885
per estudiar els terratremols d'aquell any.

Ells plan recordar en aquestes rattles el savi que honora el nostre
pals trametent a la Reuni6 extraordinAria de la Societat Geolbgica
de Franca a Barcelona I'uny 1898 tin treball important en el que interve
activament i amb el qual coutribueix a fixar la nostra geologia.

Fruit de les seves observacions son els treballs segilents: Sur la pre-
sence du facies vaseu.r du Barremien en Catalogue.- Bull. Soc. Geol.
Franc., T. XXVI, peg. 581, Paris, 1899.

Sur les Cephalopodes du Crctace inferieur des environs de Barcelo-
ne-Bull. Soc. Geol. Fr. T. XXVI, peg. 825, Paris 1899. Traduit a I'espa-
nyol, en el Bol. Com. Map. Geol. Esp.,T. XXVII, pag. 179, 1900. Madrid,
1903.
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Lethaea Geogaostica.- II jeildas Mesozoicum: 3 Band, Kreide, ers

to Abteilung, Unterkreide.---Stuttgart, 1907-11.

Sur l'existence et les facii°s de divers etages jurassiques Bans la

prov. do Tarra.gone (Cataloone).- Coniptes Rendus Acad. Scienc. Paris,

juliol, 1920. 19-22. Amb la col laboraciO de Mr. Paul FAI.LO r.

A la darrera ReuniO extraordinitria de la Societal (ieolOgica de

Franca a Alsacia, en setembre 1925, tinguerent encara ocasiO de salu-

dar al malaurat savi; pocs dies despres una maligna enfermetat el porta-

va a millor mon.

En la sessiO necrolbgica celebrada el curs prop passat a I'Institut

Francais de Barcelona per honorar la nlemoria dels grans homes de la

Franca morts I'any 1925, el director Mr. Be.RIRAND i nosaltres ferent res-

sortir breument el record del savi i de la seva obra geolbgica a Catalu-

nya.

A Grenoble, per honorar el record del geOleg, s'ha format una Co-

missi6 per altar un bust d'ell a la Universitat, prop del Laboratoti de

Geologia que instal'la, posar una placa auto el sett retrat, i la Ilista com-

pleta de Ilurs treballs, i editar una rota necrolOgica.

Descansi en pan el geOleg dels Alps, i bou amic del nostre pais!
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