
INSTITI (I,', '. TALASA D' IIIST)k[ Nell IAL.

Oreopsyche leschenaulti var. nigricans Stgr. Sta. Coloma de Gra-
manet, primavera. Sembla que en aquesta epoca no es escassa.

Sciapteron tabani/urmis var. rhin;;iaeforinis fib. Un exemplar parat
al tronc d'un pollancre 15 V 1913.

Trochilianr niyopiformis Bkh. St. Pere de Vilamajor. Parada en la
flor d'una orenga, 25 VII 1913.

CJranraesphecia empi/'ormis Esp. St. Joan del Erm, 2 ejemplars,
volant prop del sautuari, 18 VII 1914.

Barcelona, 21 Novembre 1915.

Presencia de la Dialaga en els voltants

de Barcelona

PER

JOAN ROSALkS

Lloch de profitosa excursi6 per el minerolec i per el geolec,
ha estat i serif encara flare temps, nostre vehina serralada del Tibi-
dabo. La varietat de ses pissarres, ses interessants roques eruptives i
metamorfiques, la ja llarga serie de minerals trovats en ella, i sobre
tot sa poca distancia de nostra cititat, disminuida avui per tranvies i
funiculars, fan que sia camp obligat d'exploraci6 per a tot naturalista
barceloni. Pero si el naturalista se dedica al estudi dels minerals, nota
tot seguit amb recansa que degut a l'acci6 oxidadora de la erosi6,
continuada durant flares perfodes geologies, s'han alterat de tal
manera tots els elements de la montanya, que es dificilissim trovar tin
exemplar mineral que no estiga alterat. Mes aquest estat d'alteraci6,
sempre he cregut no podia passar del nivell hidrostatic i que forco-
sament en les capes interiors del cor de la montanya, hi devia haver
uns nuclis, on els minerals que en tart mal estat estaven en ('ex-
terior, se conservarfen en les millors condicions. Aixis, doncs, amb
motin de les obres del tunel que per el non carril de Tarrasa estii
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construint la companyia canadenca cRiegos y Fuerza del Ebro,), a la

base de la montanya de Vallvidrera, vaig creurer constituien una

bona ocasio per a poder comprobar la suposicio que tenia feta, a quin

fi aprofitant tin dels diumenges del darrer Agost, vaig anar-hi.

Arribat it Iloch i examinats Ileugerament els materials abundosament

extrets de dita foradada, vaig notar que, en efecte, gracies a son bon

estat, podien estudiar-se amb tota comoditat molts dels elements mine-

rals que acompanyen aquelles pissarres. Formen la massa que atra-

vessa el tunel, unes pissarres negroses semi-satinades que en molts

flocs passen a macliferes, conservant sempre empro, sa dita color ne-
grosa. En ima gran part de la massa hi abunden els filonets de anfibol
hornblende netament cristallisat en petits cristalls aciculars negres,
de tal manera que pasen les pissarres a verdaderes anfibolites. No he
lograt trovar-hi to anfibol actinota, tan frequent entre les granatites
i anfibolites del Tibidabo (sota l'Observatori). En canvi uns filons de
distinta color i textura observats en algunes de dites anfibolites, me

feren pensar en tin mineral ben diferent i no citat, que sapiga, en

nostra vehina serralada, ja que sos caracters corresponien mes a tin

pir6xen que a tin anfibol. Ja de retorn a casa, vaig acudir pera la de-

terminacio a les obres mineralogiques de bons actors, a la comparaci6

anib exemplars tipics de una col'lecci6, al detingut examen i al ana-
lisi quimic, si es fes necessari. Sa textura fullosa, ben diferenta de

la acicular dels anfibols, me convence de que, en efecte, era tin pit-

o-xen el mineral que tenia at devant. Ademes, sa color verdosa, sa
massa fullosa gracies at clivatge perfecte i son aspecte nacarat i
metalloide (1) me asseguraren que's tractava de la Dialaga. Ademes
segons Rinne (2) els piroxens se trovan no sols en les roques erupti-
ves, sino tambe dins els esquists cristallins, entre'ls que poden
col-locarse els de Valividrera. Un petit cristall d'entre la massa de
Dialaga, d'un dels exemplars, sembla esser de Bronzita, cosa probable
si's to en compte que sovint la Dialaga es macla amb la Bronzita.
Tambe segons el citat Rinne (3), se sol asso-ciar to Dialaga amb fa
Bronzita formant la roca piroxenolitica anomenada Dialagita.

Tota la massa de aquesta anfibolita, va alternada en filons mes o
menys amples de Dialaga amb altres de Hornblenda, plens de menuts
cristalls aciculars.

(1) Caracters que segons Lapparent distingeixen la Dialaga A . de Lapparent -I'rrcis de Ali-

neralogie-pag. 205.
( 2) Rime-Etude practique des roches - pag. 233.

(' t) Rinne - Obra citada -pag 569.
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Com fen notar en una comunicacio fa poch temps llegida per nos-
tre dignissim senyor President, es molt fregiient en dits esquists la
presencia de la pirita de ferre, que lie pogut observar pertany ii la
especie Marcasita. Tambe s'hi observa, encara que amb menys fre-
giiencia, la calcopirita i la calcita, forman aquesta darrera unas curio-
sas cristalisacions egniaxes, quina hermosa color blanea contrasta amb
la negror de la roca que recubreix.

No dupto pas que si n'estudiesiu amb calma i en diferents dies,
dits materials extrets i no en una horn escasa en que jo vaig estar-hi,
se trovarian altres minerals noes que vindrien a enriquir la ja nombro-
sa Ilista dels fins avuy trovats en las montanyes qu'envoltan el Pla de
Barcelona.

Barcelona 29 Setembre 1914.

OBITUARI

Forca sensibles son per el mon cientific les noves necrologiques
de que'ns pertoca fer-ne una curia ressenya.

La primera es Ia de D. Lluis Adaro, Director de la Comisiri del
Mapa Geologic d'Espanya, mort ara fa prop d'un mes i mig. Havia
treballat preferentment sobre els terrenys carbonifers d'Asturias; i
amb nlotiu de la crissis carbonifera a Espanya publica tin Ilunrinos
informe sobre els carbons de la peninsula. Despres de la juhilaci6
de nostre consoci en Lluis M. 1 Vidal fou elevat a la direcciO general
de Mines, hoc que ocupa amb gran zel fins als derrers moments de
sa vida. En el Congres internacional de Geologia, Hidrologia i Clima-
tologia, celebrat ara fa dos anys, ell sapigue exposar les questions
geologic-hidrologiques mes transcendentals de nostre terrer. I en els
seas tiltims dies s'havia ocupat en la col'laboracio de les investigacious
sobre I'aprofitament industrial del plclti a Espanya, apoiant els trevalls
del ingenier Sr. Orueta (1).

En els camps de batalla ha sigut mort el jove i sabi geolec En
Robert Douville, fill del eminent Henri Douville. Sa memoria de
doctorat versa sobre els Prealps sudetics, en 1906; trevall que demos-
tra sa clara intel'ligencia prometedora de grans empreses d'investi-

(1) V Butll. de I'Iusl. Cal. <l'llisl. Val., n. 8


