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segons es veil en el gran desnrunt de llicorelles de la carretera de Relli-

nas, en revoltar aquesta bon xic abatis d'arrivar als Cans.

Resultir, adenles, clue en topar aquestes prempsades amb els ramals

o carenes que de N. N. E. a S. S. W. s'havien format en epoques inte-

riors, els arragaren, fornlant-Iii replecs o sacsons de traves, per quips

soles s'hi escorren avui les aigues dels xaragalls laterals clue aflueixen el

torrent del Llor, a la Xuriguera i a la riera de La Barata.

A n`aquests aven(:os o corriments taut remarcables poden atribuir-se

les tart sobtades inflexions o girades que envers el S. F. experinlenten

les principals currents del N. W. del Valles, com la que sofreix el Buxa-

dell davant del canal del Mime; el torrent del Llor enfront dels Castellots,

prop du Coil Cardus; in Xuriguera al costat del Guilart; i la riera de La

Barata part d'annult de can Torrella de Matadepera.

Veils aqui lo mes interessant que pot dir-se referent als corriments

i cavalcaments ocorreguts an aquesta part del N. W. del Valles.

Deixo de pariar de les empentes de llevant envers ponent, que a

les darreries de la epoca Ponliana prempsaren nostres terrenys, pro-

duint-hi inclinacions i rebregaments, taut per a no allargar mes aquest

treball, com per no haver observat corriments ni cavalcaments deguts a

a n`aquests esfor4os, pet-6 les dites inclinacions demostren clarament les

influencies de les pressions mediterranies.

Es compren que essent rostra regib tant propera a la fossa medite-

rrauia, s'hi hagin deixat seutir anib molta intensitat les repercussions dell

trastorns esdevinguts a dita conca. Ciairebe podem assegurar que totes

les palpitacions de la escor4a mediterrrnia han deixat senyals ben inarca-

des de liar actuacib en els accidents tectonics de nostres valls i mun-

tanyos, essent dits accidents corn els sismograms dibuixats en la super-

ficie del terrer.

Conve, dopes, continuer en properes excursions els estudis ara co-

mencats, en la seguretat de que han de resultar de gran interes, per a el

mes complert coneixement de la geodinamica de nostra regi6.

Terrassa, seternbre de 1923.
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Notizla della presenza del Genere Synxenus (Myriopada, Giplopoda)

in Catalogna e descrizione di quattro specie . Dr. E. SIi.vESTR1. - Publica-

tion; dt, la Jrultrl de Cienc its Nato als de Barcr Iona, 1923. Treballs del

Museu de Ciencies Naturals de Barcelona. l'ol. IV, n.° 5, 15 pig. (6 fig.)

Barcelona, 1923.- La troballa per I'autor en les seve, excursions cienti-

fiques per Catalunya pel getter d`enguany , primer en el Montsia prop de
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Ulldecona ( prow . de Tarragona ), despres per ell i despres jo prop de Llo-

ret de Mar at costut de la carretera de Tossa (prov . de Barcelona) dun
petit Diplop . r.l Pselafognat del genere Synxenrrs ha sigut for4a interessant
puix I'egre,i professor Silvestri e, I'autor del genere Syn.renrrs descrit
sabre exemplars d'una especie ( S. orienlalis ) que ell recol ' Iecta prop de
Salto del Uruguay . De des de aquellu Cpoca ( 19(0) fins ara ningri , que ell
sapign , havia parlat de tal genere perm ell n'havia recollit exemplars

prop Stellenbosch (Africa mer.) i en el Munt Lofty (Australia mer.) en 1913

i ties turd en 1922 en I'Uadi Lanelia , prop Merg en Cirenaica . La forma
catalana no es distingeix pero del Polyxentts plalrcephalus descrit per
Lucas sabre exem p ars de Kouba (Alger) en 1846 si be aquesta especie per-
tanv, segons I'autor , al genere Sraxenus corn els de Cirenaica , essent
aquestes quatre ( dues de catalanes ) les liniques localitats conegudes de la
esmenteda especie si he es de creure que to un area de dispercid conti-
nental Ines extensa.

Hit aquesta iota l'autor descriti novament el genere Synxenus i pels
caracters que apunta el troha molt diferent de tots els gCneres fins ara
coneguts dels Polr.reitidae manifestant que pot Csser considerat cons el
repro'a ittanl Tina faunlia nova que anomena Srnxenidae, dona una clan
per it dNtingir les quatre especies conegudes dell, S. plalyeephalus, S.
orienlalis , S. capensis n. sp. i S..A'ovaehollandie it. sp. que descriti amb
detalls hiolilgics i acontpunvunt bones figures .- A. CODINA.

Entomologia de Catalunya : Hemipters , A.CoDINA.Un vol. 4t de 150pa-
gincs., I lane, (ti) figs.). Fauna de Catalunva. Publicacions de l'Institut
d'Estudis Catalans. Seccili de Ciencies. 1921. Barcelona. - L'ordre dels
insectes Hemipters, tart postergat aqua, necessitava una obra accessible
que facilites its estttdiosos al menys el coneixement Lie les generalitats i
ctassificaci0 fonamentul per families, per a clue trobant ja expedita I'entra-
dn, pugnin introduir-se mCs a funs a l'estudi duns sers naturals for4a in-
teressants, que per la varietat de Ilurs formes i per la positiva utilitut qu,
aquell estudi ens reporta per estar intimament relligat amb I'econontia agra-
ria,els fa avui ser els preferits dels aimants de I'entotnologia practica.L'obra
ve, doncs, on socors ('aquesta necessitat. Es compon d'un PrOleg on
s'exposen Ies raons que recomanen els estudis de sistematica, i de non ca-
pitols: Morfologia-Organografia: Biologia: Economia:Cassa: ConservaciO:
IlistOria: Ribliografia: Abreviacions: Classificack). En cada capitol es
tracta extensament la nnateria de que Cs objecte cunt per exentple el
d'Historia que consta de 500 cites cronolugiques d'hemipter6legs amb
sintesi de Ies seves obres i el de Bibliografia arnb 229 re vistes cientffiques
on es trohen treballs sabre hemipterologia, els autors, i l'any. Finalment,
la taula dell grups taxonornics d'Oshanin (1916) arranjada per a els he-
mipters de Catalunya, que es la ties moderna, amb 2 Subordes, 8 Series,


