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teriors en el Cataleg del Sr. Bofill, 1905, peril d'aquests 15 no es to noticia
de que s'hagin tornat a citar d'Africa. Tot lo qual fa concloure a l'autor
d'una tart necessaria com oportuna rectificaciO, que hi ha inoltes proba-
bilitats per a creure que les ultimes 15 espr?cies sun realment espanyoles i
que es molt facie que les altres 11 (adhuc que trobades posteriorment en
Africa), en esser descrites, ho foren sobre tipus de Catalunya, com una
d'elles Nomada antiwana.

L'autor cita els nouns d'aquestes 26 especies, pet-6 jo m'excuso de fer-
ho per que sun com ja lie dit en el Cataleg del Sr. Bofill. Acabare dirigint
al Sr. Dusmet an mot castella grafic i alentador, com tin crit encoratjador
al company del que s'espera sempreeficac ausili: ,dale!. A. CorsN:A.

Algunos Trechus ( Duvalius ) (Col.. C.ARAR ) de la provincia de Tarra-
gona. Ricardo Zariquiey . Boletin de la R. Sociedad Espanola dr, Histo-
ric Natural. T. XX. Nunes. 5-6 (Mayo-junio), 1920, p. 195.8, 3 fig. L'au-
tor, an altre estirnat company, afortunat en liars interessants descobertes
en coleopterologia hipogea i espeleulogica catalana, descriu cn aqucsta no-
fin una nova especie i una nova subespecie de Trectrns : T. (Dut'ulals)
I'itasecai a. sp. descrit sabre 2 exemplars, muscle (tipus) i femella re-
collits per A. Guintjuan en la cova de Pratdip (31. XII. 18) a uns trey qui-
l6inetres de Colldejon, sobre In Muntanya Blanca, a 370 s,'m. i dintre de
la propietat d'En Pellicer i Domenec, de Reus, es dedicada al seu antic i
company En Salvador Vilaseca amb qui realitza 1'exploraci6 de 1'esmen-
tada cova; i el 7'. (Drn'aliuc) Berthae subsp. Bolivari descrit sobre an
nnascle recollit per ells i sabre tres exemplars capturats per En Caudido
Bolivar de Madrid en I'excursiC) qui' acompanyat del Dr. Jeannel feu a
la Cova Santa del Montsant i a qui dedica la nova forma. El tipus de la
u sp. roman en la col'!ecciu de ['ardor i els de Ia it. subsp., en les de
I'autor i la d'En C. Bolivar Avuloren aquest treball tres bones figures del
Sr. Benitez de Madrid del, Trechrrs (Ducalnrs) catalans, dues per a les
dos noves formes i una del 7. (Dnealia.c) Berthae de la Cova Gran de la
Fchrti i nna clara sin6psis per a palesar les diferencies entre la nova sub-
especie respecte de It's dues formes tipus. Tot estu minuciesa, detallada
i prinmurosament exposit. A. CuuiNA.

Sur ['existence et les facies de divers etages jurassiques dans la pro-
vince de Tarragona ( Catalogne ). M M. W. Kilian et P. Fallot . Comptes
Rcndus de I'Academie des Sciences, Tom. 171, n." I prig. 19-22. Paris. -
Es aquesra nota in avers, per a I'estudi paleontohrgic de la comarca ta-
rragouina del que solament tenen coneixement els actors per les dales
(pie acompanyen als materials remesos pel Dr. Faura i Sans. Ab ells ban
pogut precisar I'existencia de diversos nivells del jurassic catalA que fins
ara havia sigut considerat cunt liasic seguint les indicacions de Mallada:
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queda distribu'it aixis: Serra de Tivissa i Mas Rame (Capsanes), basic i
bajocia; Serra de Cardo, liasic de fades espanyola, bajocia i batonia;
Tivenys, liasic, bajocia i cal'Iovia.

Segueixen despres tines considerations i conclusions sobre cada tin
d'aquests nivells establint correspondencies amb les formations jtirassi-
ques dels Munts Universals de Logrofio i amb les Balears on esta verifi-
cant tin estudi detallat M. P. Fallot.

El bajocia descohert es identic en cefalopods al de les regions tirreni-
ques, Penisula Iberica, Mallorca i Africa septentrional que cousisteix en
I'associacio de formes ammonitides de Suahia i Normandin amb tipus me-
diterranis dels Baixos Alps.

Batonia. Noten que sempre es presenta aquest pis amb sit fades
d'ammonits corn a Tortosa pert al cap de Salon hi ha an clap de facics
mediterrania amb braquiopods, coca que no es troha ni a Andalusia ni als
Munts Universals.

Cal•lovia. Les faunes de cefalopods del cap de Salon i Font de Carla-
des corresponen a les trobades per Dereims a Terol.

El jacirnent de Carlades demostra I'existencia de les capes supra ju-
rassiques de l'oxfordia i sequania amh cefalbpods id^,ntics als (lei classic
lilt de la Muntanya Crusol. El kidmeridgia i titonic (portlandia) no tenen
representants.-- J. R. i,ATAi re P.

Mapa geolGgico de Espana por las comisiones de Ingenieros de Minas
y puhlicado por el Instituto (icolSgico Madrid 1919. Escala 1'1.500 000.--
Despres d'un espai de vintiset ant's -;'ha pnblicat la 2." ediciO d'aquest ma-
pa amb la pulcritud que caracteritza al predit centre cientific espanyol: com
a mapa de conjunt de la Peninsula es d'nn valor indiscutible. Shan let rec-
tificacions respecte at miocenic de la depressio del Ebre, que afecten a Ca-
talunya com tambe les corrections dels claps diluvials del Valles i Pene-
des. Solsament hem de uotar que la formacio cretacica de la regio de Ber-
ge existeix en l'edicio anterior, corn tambe en el mapa gran (1:400.000) tin
error que va esser rectificat per 1). Lluis M." Vidal referent a tin suposat
granit eruptiu entre els diposits cretacics de les immediacions de Sant Ju-
lia de Cerdanyola, que es redueix a grans blocs de granit i d'altres for-
macions paleozoiques devallats per les impetuoses corrents del quaterna-
ri. (Mein. R. Acad. Cien. Art. Barcelona. 3." epoca Vol. VI n.° 18 pag. 253
-256. Any 1907). En la present edicio s'ha fet cas orris d'agtiesta rectifica-
cio havent-se assenyalat una nova erupcio granitica, es a dir, s'ha duplicat
('error, i per I'escala a que esta fet el mapa aquest fenomen no es podria
representar.

Respecte a altres regions, res podem dir, per no esser de nostre do-
mini, solament notarem que el clap terciari de In vall d'Albaida (Valencia)
no pertany al pliocenic, com figura en totes les editions, sino al miocenic
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