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El darrer Congres de les Ciencles a Valladolid

La seccio de Ciencies Naturals IIV). comenca ses tasgnes anih la

memoria del Sr. Hernandez Pacheco, sobre el I^Estado actual de ]as

inuestigaciones prehistoricas y paleontologicas en Espana,). Es

tin ertidit recull dels documents fins are publicats en aquestes mate-

ries. Al s'endema (19 ) baix la presidencia del Excm. Sr. Marques de

Cerralbo es dona lectura dell trevalls presentats fins a Ia data i es feu

una ordenacio per a donar-ne compte . El primer va esser el del Pare

Pujiula . Los organos tiginatelepticos de la Ampelopsis heileracea

(vinya verge). Estudia dits organs que son els circells amb sos discs
adhesius, anatomica , histologica i fisiologicament; presenta notables

dibuixos relacionats amb el seu trevall, que fou indiscutiblement dels
mes tecnics de la sessio. Nostre soci honorari , D. Lluis M.`> Vidal
Ilegeix sa interessantfssima nota: >'Cerdmica de Ciempozuelos en una
cueva prehistorica del Noreste de Espana ;) . Es refereix a la >>cova

fonda > de Vilavella. Descriu particularment el modo que tindrien els
troglodites que la varen habitar de fer els adornos dels restos de
ceramica trovats, fixant-se en details que fan deduir que tindrien tin
grau de cultura tin xic superior an els coetanis dell voltants de Ma-
drid. Presenta dibuixos i fotografies que il'lustren d'allo mes les seves
erudites apreciacions. Segueix tin trevall d'un altre soci honorari de
nostra Institucio, el R. P. Navas, qui fa Ia ressenya de 1'excursi6 veri-
ficada I'istiu derrer pel nort d'Espanya, cita la recullida d 'unes 200
especies de Neuropters, que venen a esser al menys la tercera part
de les que's coneixen de la peninsula ; tin grapat de les trovades son
noves per a la fauna iherica , i tine per a la mundial. Derrerament el
P. Laburu, que l'any passat feu estudis especialisats en el laboratori
bacteriologic municipal de nostra ciutat , presenta una curta , pero molt
ben trevallada , rota: «Contribucion al estudio de los cristaloides
nuclares ;>; es fixa en nuclis de Mules vegetals, deduint quatre fami-
lies i una especie no citadel de cap citolec, en el concepte de posseir
this inclusions .-Dia 20, el Sr. Angel M." Taladriz , catedratic a
l'Institut de Valladolid, dona compte duns ossos fossils per ell recu-
llits a Fuensaldana ; en margues i sorres d'un riu avui desparescut, de
la epoca miocena , son colossals defenses i molars de Dinoterium i
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Mastodon, que presenta a 1'examen dels congressistes deixant a
lliure discusio to referent a especies i altres pormenors, per no ser ell
especialista en paleontologia. Convidats a donar el seu parer en espe-
cial els Srs. Pacheco i Vidal, convenen en la epoca del jaciment,
rebutjant ]'idea de que pugui tractar-se de la epoca oligocena, com
s'ha escrit falsament dels terrers vallisoletans; i que per lo que pertoca
a la determinacio especifica sols despres d'un ben detingut examen es
pods dictaminar-ne, encara que sembla prou segur tractar-se d'espe-
cies inedites. El Sr. Rafel de Buen, die en quatre paraules el contin-
gut d'una nota que presenta relativa a les campanyes oceonografiques
que to verificades els istius de 1913-1915, en el canoner <-Vasco
Nunez de Balboa,>. En brew resum el jove i il`lustrat farmaceutic de
Revenga (Palencia), D. Bernardi Rojo, tracta del extens trevall que
ha presentat, que's la Flora del districte on exerceix la seva carrera,
amb anotacions sobre algunes families, i dient qual deuria esser la
missio cientifica aplicada a les ciencies naturals dels apotecaris rurals.
1I R. P. Navas fa la ressenya de la faniflia dels Sicupsids, que ell
acaba de formar desmembrant-la de la dels Hemeribits, i que distri-
bueix en tres tribes. El R. P. M. Gutierrez, S. J., llegeix en part, i
en part explica verbalment, un notable trevall sobre <'Paleogeografia
de afegint quatre mots sobre'ls estudis comencats d'una cova
descoberta pel mateix pals, en que s'observen curioses figures rupes-
tres. Amb aquesta ocassio el Dr. D. Blay Lazaro recorda l'idea expo-
sada en el discurs inaugural de la seccio per el Sr. Pacheco, referint-
se al nombrament d'una Comissio encarregada de proposar els medis
oportuns i efica4os per a defensar les coves, figures repestres, monu-
ments prehistorics...; i per a fer trevall positiu demana que s'anome-
nin tot seguit els senyors que semblin mes indicats, com serien segons
el see parer, els senyors Marques de Cerralbo, Comte de la Vega
de Sella, Pacheco, Bolivar, i Rivas Mateos. Demanada la paraula
entenc dec adherir-me a la proposicio, que segurament sera acullida
per unanimitat (ho foe tot seguit), amb l'esmena, o aditament, de que's
formin juntes locals, a les regions, on coin a Catalunya es dedica
particular estudi a aquestos monuments, interessant al mateix fi a
les autoritats. S'accepta la proposta, i es recomana al senyor Vidal
que s'interessi an aquest sentit, cosa que dit senyor promet fer. La
seccio d'Historia, al enterar-se d'aquest acord, el va fer tambe seu,
demanant que com emanat de les dugues, es presentes a la junta gene-
ral, a fi de que fos una de les conclusions generals del Congres. --
Dia 21. Era tanta la tasca que mancaba pel gran nombre de trevalls
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presentats, que de la major part es feren solz^iment comunicacions
verbals; dels que no hi eren els actors presents sots se'n donii compte.
El R. P. Barreiro, agusti, que venia actuant de secretari, exposa el
tema de dos notes de dos germans seus d'habit; tin d'ells: „Estudio
oftalmologico de los Insectos» del R. P. Agusti Melcon, que sembla
de verdadera importancia; l'altre del R. P. Eusebio Negrete: «Cuna
del primer hombre, questio forca debatuda, que estudia filosofica i
antropologicament. El dit P. Barreiro seguidament dona lectura en el
sec trevall: «Estudio de algunos Alcionarios de los mares cantabrico y
mediterrJjneo%>, treball complert baix tots els aspectes, pero singu-
larment per 1'estudi de les espicules dels polipers, de que pot pre-
sentar precioses microfotografies, merces a la col'laboracio del
R. P. Valderrabano, S. J. Descriu especies que li semblen noves,
pero que no s'atreveix a denominar, avans de consultar a espe-
cialistes; cosa ara prow dificil per la circunstancia de la guerra.
Amb el P. Navas i Sr. President, Ii demanem que feta una revisio,
prengui animo per a completar la seva obra, per a que no passi corn
tantes vegades, que'ls extrangers s'han aprofitat de nostres estudis
avencant-se a la denominacio de nostres novetats. El Sr. Pacheco fa

tin brett resitm del trevall del Compte de la Vega del Sella «Avance al
estudio del paleolitico superior en la regi6n asturiana.» El dit P. Bar-
reiro pren de nou la paraula, per a donar brew idea d'un trevall fet
per ell, amb ocasio que's trovaba a les illes Carolines, descobrint
semblances notables entre l'idioma dels indigenes i amb el de certes
tribus mexicanes, particularment la otoini; dato que podria servir

per a fer hum en tin punt tan discutit i encare no resolt de cap etnbgraf
respecte a l'orige de la poblacio indigena carolina. El R. S. Sierra,
salesia, presenta i explica breument els dibuixos d' un troc de banya

de cervo magnificament trevallada, presumint se tracta del remat

d'un basto de mando d'un quefe de les tribus prehistoriques de les
rnontanyes de Santander, floc aon fou recullida.

El P. Navas Ilegeix tin interessant trevall: <,Nota sobre nuevos

generos briologicos exoticos encontrados ultimamente en la Penin-

sula iberica,> del R. P. Alfons Luisier, que estaba malalt. Lo mes
curios es la trovalla de genres de molses propies d'Australia. Em
toca el torn per a donar compte de la nota: <,El xerofilismo en los
Helechos,» referint-me als exemplars de totes les parts del mon,

que havian exposat amb els objectes i aparells del Col'legi de

S. Josep, per a confirmacio de les diferencies produides en els teixits

de les Falgueres per la seca, i medis de defensa de qu'estan pro-
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vistes. El R. P. Balasch S. J., Ilegi gran part d'un llarg trevall

antropok>gic-paleontologic: ('El esqueleto fosil del arroyo de San

horonbon (Argentina),,> aduint una pila de raons per a desfer la

opinio que ha atribuit aquells restos humans, que avui se conserven

en el Museo «Botet» de Valencia, al periode terciari. D. Joan Cabre

comunica la seva nota: <-Nuevos datos para la Cronologia de In

cultura iberica,'> presentant tot plegat nombroses fotografies i gravats

dels objectes noument descoberts, en gran part com a col'laborador

dels trevalls dirigits pel Sr. Marques de Cerralbo. Breument comu-

nica el Sr. Villa de Rubies, In trovalla en les montanyas de Kazauski,

d' una roca hiperbasica nova, cual formula explica i explana ; la

anomena Kasariskita. Altra volta em toca presentar-me, i dono

compte sumariament de la memoria: >>Recuerdos prehistoricos y ar-

queologicos de Orihuela y sus contornos>, recull de cites inedites,

que marco en tin mapa especial, presentant les fotografies d'un idol

prehistoric o iberic. El Sr. Lazaro fir I'exposicio d'una <Noticia de

algunas agallas de Espana, > que aconipanya de nombroses fotogra-

fies. >'Ensayo de aplicacion de la teoria de asimetria molecular qui-

mica d los minerales,-> es el titol d'un estudi del tot nou, aplicat al

complexe cristalli, del Dr. i professor de la Universitat de Valladolid,

D. Ferran Lopez Mendicutia. El derrer trevall resumit fou el trans-

cendental del P. Josep M.;` Ihero, S. J., sobre: >Verdaderas y falsas

orientaciones de la Psicometria. > Els trevalls ammciats de que's dona

compte, foren: <-lntento de formar tin jardin botanico y de aclimata-

cion de plantas en Cordoba, en el siglo xvm.» i <,Ensayo de una pes-

queria espanola de hacalao en la costa atldntica de America del Stir,

en el siglo xvm», ambdos del S. Francesc de les Barras d'Arago,

amb datos recollits en el Arxiu d'Indias; >La radionizacion, la torio-

nizacion y in actinizacion como factores de la seleccion y el tremesi-

nismo en cuanto termino de la evolucion vegetal,,,) de D. Jose Munoz

del Castillo ; Los enemigos de los pardsitos de ]as plantas : Los

Afelininos. (Suplemento d la monografta de esta tribu de los Calcidi-

dos),-> de D. Ricardo Garcia Mercet: i <-Composicion de las Harinas

de trigo de Castilla la Vieja,» de D. Eugenio Munoz Ramos.
Segons es despren d' aquesta lleugera enumeracio, la tasca de In

seccio de Ciencies Naturals fou notable, aixis pel hombre com per la
importancia dels trevalls presentats en el Congres de Valladolid; i no

hi manca bona representacio de socis de I'>'lnstitucio d' Historia Na-
tural.-' Encara debem consignar alguna cosa referent a la exposicio
anexa, en lo que's refereix als estudis que conrreua nostra benvol-
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guda societat. Notabilissimes per la grandaria, perfecci6 de details,
i lluminositat, eren les microfotografies del R. P. Valderrabano, S. J.,
sobre Diatomacees, teixit nirvi6s, teixits vegetals... ; tenia exposada
tambe la seva cambra microfotografica i una estufa electrica per a
inclusions, cultius..., de propia invenci6, i fabricada a Valladolid,
que en les probes fetes marxaba tan exactament, que en GO hores de
funcionament no variaba la temperatura, ni tan cols 1i1„ de grail. El
R. P. Navas exposa dugues capses grans amb Neuropters d' Aus-
tralia, especies noves per a la ciencia, i el conjunt de medalles i insig-
nies de Congresos cientifics en que ha pros part, i de Societats de
que n'es membre. Entre aquestes feia molt bon paper I' insignia de
poc encunyada per nostra instituci6. Com a comprobaci6 del meu
trevall sobre el Xerofillsme a les Falgueres, vaig presentar 53 es-
pecies tipiques, triades de les nombroses de totes les parts del mon,
que compte mon Fferbari.

El punt de convocatoria per a el proxim, va esser Sevilla.

J. M. DE BARNOLA, S. J.

Nota geologica

Lexcursionista, que, amb l'intent de visitar els mars, rosegats
pels segles, del caste]] de Burriac i de contemplar la dilatada planuria
que's domina desde sos vetustos finestrals, puja la montanya de Sant
Vicens per sa vessant S. E.; fixara, sens dubte, la atenci6 en els
blocs colossals que's troves escampats per aquells indrets.

Lo primer que notary el qui'ls examini amb certa detenci6, es que
tots ells presentan formes anguloses i arestes wives, impedint, aixis,
suposar qu'hagin sigut arrastrats per corrents fluvials, quina acci6
erosiva hauria arrodonit sos caires. Ademes, recollint esquirles
d'aquestos gegantins fragments de roca's pot comprobar que son de
granulit, de color rosat, i que sa constituci6 contrasta amb la del
terreny subjacent, qu'es el saulo, resultant de 1'alteraci6 del granit
per influencia atmosferica,

A part aquesta identitat de composici6, s'observa qu'estan situats
en alineaci6 casi perfecta, lo qua] encara ajuda a establir, entre ells,
una relaci6 molt directe.


