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L'autor ja prou conegut pets sells nonibrosos i prenats treballs en el
camp de la neuropterologia ens dona una nova prova de la seva activitat
extraordinaria en publicant en els Arxius de la Seccio de Ciencies de
I'institut d'Estudis Catalans de Barcelona, la monografia de ('ordre dels
Rafidiopters.

Aquest nou ordre d'insectes, disgregat pel P. Navis, amb el nom de
R/taphidroplera (191(i) de I'antic ordre dels Neuropters sem-wu lalo, son els
A'aphidiodea ordre de Handlirsch ( 1909) i els Raphidida fam(lia de Latrei-
Ile (1510) com el mateix autor indica en dar la sinonimia. L'autor comenca
el sell treball entrant minuciosament en Ia Etimologia (agulla o alena) i en
la Caracteristica de I'Ordre. Segueixen les Noticies Historiques de desde
Linne qui inventa el nom generic molt escaigut de Raphidia per a una o
dues especies (Raphidia opltiopsis), passant per Schneider (1843) que es-
crivi la primcra monografia dividint-los en dos generes Raphidia L. i lao-
cellia Schn., despres per la Revisiri de I'Albarda (1891) qui els puntualitza
i dibuixa molt encertadament per a fer coneixer molt be les especies, per a
arrihar al P Navas (1913) qui aventura dividir la familia en dues tribes,
Rafidins i Inocel'lins descrivint una munio d'especies, adhuc de generes'
fins en present en que I'autor en aquest treball, divideix I'ordre en dues
families Rafidids i InocCI-lids fea de pas remarcar que queden per a ex-
plorar, en quant a les Rafidies, bona part de ('Asia, Africa, America meri-
dional i cap a la Oceania de la que no es coneix re. Capitols sobre I'Orga-
nografia amh una figura de la reticulaciu de abdues ales per a la nomen-
clature de nervis i cel-les, Biologia, Distribucio Geografica i extensa Bi-
hliografia Alfabetica per actors, introdueixen a la part taxonomica de di-
visi(i de 1'ordre, valent-se per a la sistematica de Glares claus sinoptiques,
primer en families i despres en generes i especies acompanyant a n'aques-
tes ultimes quasi sempre figures ades de I'extrem de I'addomen ades de les
ales o ambdues coses a I'ensemps o tamhe a voltes del cap i del protdrax.
En una pritnera addicio, la troballa d'una forma tipica en S. Joan de l'Erm
(Lleyda), I'obliga a modificar la taxonomia de I'ordre i aixi divideix ara la




