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Notes synonymigaes (DIP .)-J.--J. KIEFFER. Bulletin de la Soc. en-

tontl. de France, n.' 1, 1921, p. 7. Paris.-L'autor indica tres canvis de

nones de dipters dell quips ens interessa apuntar aqui:

Cttlicoides flariren/ris Abreu, 1915 (non (iaetghebuer, 1910.-(.uli-

coidcs .lhrcui, nom. nov. A. CODIN.A.

Contribucio a I'estudi dels terrenys triassics de la provincia de Tarra-

gona. SALVADOR VILASP.CA. Opuscle de 66 pigines amb 3 famines 11 figu-

res i I croquis geologic. Barcelona 1920. - Constitueix aquest treball del

nustre volgut company i secretari una Bella sintesis de la geologia trias-

sica de la comarca del Camp, Priorat i Prades. Es fruit de una serie

d'excursions per aquelles agrestes serres, portades a cap amb I'alta mira

de coneixer desinteresadament la coutarca i aquest proposit,quasi creient,

sigui dels unics trehalls que aixis s'han fet, per lo que es mes de Hoar. La

setia intuici6 i esperit geologics es manifesta amb la sencillesa que expu-

sa els fets que s'han presentat a Ilur consideraci6.

De.spres de nun brew introducci6 on s'exposa I` objecte i extensi6

del treball, s'anoten les publicacions sobre la geologia triassica de In co-

niarca d`En Verneuil, Baitza, Ciombau, Mallada, Almera, Faura, aixis

con les notes paleontologiques sobre la fauna, degudes a Archiac, Neu-

ntayr, Mojsisowicz, Tornquist, Wurm, Lambert, etc...

A la delimitaci6 geografica del Camp de Tarragona segneix la oro-

grafia de la comarca juntament amb sa hidrografia,tributaria ja de l'Ebre,

ja del Francoli, existint algunes corrents directes al Mediterrani.

Estableix la relaci6 dels dipasits triassics amb els estrats subjacents

del Cultn, descobert per I'autor, granit, i altres roques paleozoiques i els

nivells superiors amb el jurassic inferior i mitja, cretacic inferior oligoce-

nic, miocenic, pliocenic, i quaternari.

La serie complerta to uns 600 metres dels que correspoueu al vos-

gia 100 in., al virglorid 100, al Ladinia 200, i al keuper 2(X).

En les descripciuns locals fa esment del clap de I'Alnu4ara, clapisses

de Castellvell, i clap de Colidejou.

Fa resaltar la particularitat dels terrenys triassics catalans, que de

una part tenen caracters de la formaci6 alpina i per altra de la germanica,

impossibilitant la comparacio estratigrafica i motiva que Wurm els agr u-

pes en sa .llisckzonc'.

Al tractar de la tectbnica anota la presencia de ('anticlinal (lei Priorat

que ha separat el triassic de la Figuera del de In Serra del Pradell; segu-

ranent a aquest anticlinal es den In hifurcacio de In formaci6 Jnrassica en

la comarca extrein-occidental de la provincia. La part Occidental, con ho

demostra In fauna pelagica de Mora i Pradell, formaria tin geosinclinal:

els transtorns tectonics, posteriors al plegament hercinia corresponent al

paleozoic superior han estat sempre relacionats anib el primitiu pleganent

i finalineut al enfondrament litoral esgui la transgresi6 miocenica que

comproba 1` autor en alguns paratjes de la comarca.
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Al parlar de les ofites, fa notar que fatten en el clap de I'Alnnt1ara i
i solament apareixen al S. del clap de Colldejou i en les vessants N. de
Card6.

En I` estudi de les especies fossils recollides esmente: Prolracln•ce-
ras cf. 1 ilanorae d'Archiac, especie nova per la localitat, a/pop/tnricpis
n. sp. de Pradell, Nuctrlagregariri Munster, nova per a Catalunva del
mulcheskalk inferior de la Trona ( Almucara - Albiol ), Anaulocularis
f•aurai Lambert nova especie triOssica del Mas Monet (Pratdip) i altres
citant en conjunt 17 generes, quasi tots ells nous per In localitat.

La bibliografia compren fins 63 publicacions que han sigut acurada-
ment visades per I' autor i en la cartografia anota fins 15 mapes dels que
8 son geologies.

Les primoroses fototIpies que aconpanven a aquesta monografia es
refereixen a diversos jaciments esmentats en el cos del treball i alguos
fossils recollits. Un quadre del sincronisnre del triassic de Tarragona,
Mediterrani occidental, Alps orientals del Sod i Alemanya clou, juntament
amb tin esbos geologic de la part central de la provincia de Tarragona a
escala 1/200.000, aquest bell estudi, que acredita una volta mes la laborio-
sitat de l'autor a qui preguem continui lionorant-nos amb aparici6 de sem-
blants treballs.-,J. R. BATAI,LER.

Condiciones geoldgicas de los yacimientos catalanes de bauxita.
PRIMITIvo H. SA,MPEL.AVO. Boletin del Instituto Geologico de Espafta,
tomo 41, pug. 1-147 i mapa geologico. La comanda feta a I'Instituto (ieo-
l6gico de Espana quail el descobriment (leis jaciments houxitifers catalans
ha sigut complerta pet treball que encapsala les presents ratlles.El none de
son autor solament ja ens indica la bondat d`aquesta nova publicaci6, de
la que donem tin petit extracte i brews consideracions.

En el capitol de geologia estudia rnesuradament les formacions ter-
ciaries i secundaries de la comarca, essent digne d'especial menci6 el pie
torni a discutir I'edat de les capes inferiors de I`eocenic que foren err6ni-
ament atribuTcles pels enginyers del Mapa Geologic d'Espanya al Dania
(Cretacic superior) i que nostre membre D. LLUis M." VInAI, demostra (^s-
ser terciaries i en les que troba en diferents iudrets el 13ulimusger11ncle17-
sis Vidal. Anota tumbe que la forntaci6 terciaria que ve per sobre M.
Bolet arriba per l'E. de Mediona atravessant la riera peI Moli i segueix
fins prop de M. Gelat. Havent seguit nosaltres aquests indrets, creiem
que I'esmentada formaciri esta teal representada en el mapa del Dr. Arov.-
RA empero no to 1`extensi6 que s'indica en el mapa que acompanva aque;t
treball ja que indubtablement els guixos i carnioles que es troben per so-
bre Puigcani i Masbajes s(n triasics. Seguramentque tins banes caliti()s
que es troben en aquest indret aixi corn per sohre el Moli, han donut pew
a aquesta apreciaci6 que arab tot respectem, encara que creiern son rria-
sics. Per la Plana Moline.ra on abunden carnioles i guixos identics als


