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Notes synonymigaes (DIP .)-J.--J. KIEFFER. Bulletin de la Soc. en-

tontl. de France, n.' 1, 1921, p. 7. Paris.-L'autor indica tres canvis de

nones de dipters dell quips ens interessa apuntar aqui:

Cttlicoides flariren/ris Abreu, 1915 (non (iaetghebuer, 1910.-(.uli-

coidcs .lhrcui, nom. nov. A. CODIN.A.

Contribucio a I'estudi dels terrenys triassics de la provincia de Tarra-

gona. SALVADOR VILASP.CA. Opuscle de 66 pigines amb 3 famines 11 figu-

res i I croquis geologic. Barcelona 1920. - Constitueix aquest treball del

nustre volgut company i secretari una Bella sintesis de la geologia trias-

sica de la comarca del Camp, Priorat i Prades. Es fruit de una serie

d'excursions per aquelles agrestes serres, portades a cap amb I'alta mira

de coneixer desinteresadament la coutarca i aquest proposit,quasi creient,

sigui dels unics trehalls que aixis s'han fet, per lo que es mes de Hoar. La

setia intuici6 i esperit geologics es manifesta amb la sencillesa que expu-

sa els fets que s'han presentat a Ilur consideraci6.

De.spres de nun brew introducci6 on s'exposa I` objecte i extensi6

del treball, s'anoten les publicacions sobre la geologia triassica de In co-

niarca d`En Verneuil, Baitza, Ciombau, Mallada, Almera, Faura, aixis

con les notes paleontologiques sobre la fauna, degudes a Archiac, Neu-

ntayr, Mojsisowicz, Tornquist, Wurm, Lambert, etc...

A la delimitaci6 geografica del Camp de Tarragona segneix la oro-

grafia de la comarca juntament amb sa hidrografia,tributaria ja de l'Ebre,

ja del Francoli, existint algunes corrents directes al Mediterrani.

Estableix la relaci6 dels dipasits triassics amb els estrats subjacents

del Cultn, descobert per I'autor, granit, i altres roques paleozoiques i els

nivells superiors amb el jurassic inferior i mitja, cretacic inferior oligoce-

nic, miocenic, pliocenic, i quaternari.

La serie complerta to uns 600 metres dels que correspoueu al vos-

gia 100 in., al virglorid 100, al Ladinia 200, i al keuper 2(X).

En les descripciuns locals fa esment del clap de I'Alnu4ara, clapisses

de Castellvell, i clap de Colidejou.

Fa resaltar la particularitat dels terrenys triassics catalans, que de

una part tenen caracters de la formaci6 alpina i per altra de la germanica,

impossibilitant la comparacio estratigrafica i motiva que Wurm els agr u-

pes en sa .llisckzonc'.

Al tractar de la tectbnica anota la presencia de ('anticlinal (lei Priorat

que ha separat el triassic de la Figuera del de In Serra del Pradell; segu-

ranent a aquest anticlinal es den In hifurcacio de In formaci6 Jnrassica en

la comarca extrein-occidental de la provincia. La part Occidental, con ho

demostra In fauna pelagica de Mora i Pradell, formaria tin geosinclinal:

els transtorns tectonics, posteriors al plegament hercinia corresponent al

paleozoic superior han estat sempre relacionats anib el primitiu pleganent

i finalineut al enfondrament litoral esgui la transgresi6 miocenica que

comproba 1` autor en alguns paratjes de la comarca.


