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Al parlar de les ofites, fa notar que fatten en el clap de I'Alnnt1ara i
i solament apareixen al S. del clap de Colldejou i en les vessants N. de
Card6.

En I` estudi de les especies fossils recollides esmente: Prolracln•ce-
ras cf. 1 ilanorae d'Archiac, especie nova per la localitat, a/pop/tnricpis
n. sp. de Pradell, Nuctrlagregariri Munster, nova per a Catalunva del
mulcheskalk inferior de la Trona ( Almucara - Albiol ), Anaulocularis
f•aurai Lambert nova especie triOssica del Mas Monet (Pratdip) i altres
citant en conjunt 17 generes, quasi tots ells nous per In localitat.

La bibliografia compren fins 63 publicacions que han sigut acurada-
ment visades per I' autor i en la cartografia anota fins 15 mapes dels que
8 son geologies.

Les primoroses fototIpies que aconpanven a aquesta monografia es
refereixen a diversos jaciments esmentats en el cos del treball i alguos
fossils recollits. Un quadre del sincronisnre del triassic de Tarragona,
Mediterrani occidental, Alps orientals del Sod i Alemanya clou, juntament
amb tin esbos geologic de la part central de la provincia de Tarragona a
escala 1/200.000, aquest bell estudi, que acredita una volta mes la laborio-
sitat de l'autor a qui preguem continui lionorant-nos amb aparici6 de sem-
blants treballs.-,J. R. BATAI,LER.

Condiciones geoldgicas de los yacimientos catalanes de bauxita.
PRIMITIvo H. SA,MPEL.AVO. Boletin del Instituto Geologico de Espafta,
tomo 41, pug. 1-147 i mapa geologico. La comanda feta a I'Instituto (ieo-
l6gico de Espana quail el descobriment (leis jaciments houxitifers catalans
ha sigut complerta pet treball que encapsala les presents ratlles.El none de
son autor solament ja ens indica la bondat d`aquesta nova publicaci6, de
la que donem tin petit extracte i brews consideracions.

En el capitol de geologia estudia rnesuradament les formacions ter-
ciaries i secundaries de la comarca, essent digne d'especial menci6 el pie
torni a discutir I'edat de les capes inferiors de I`eocenic que foren err6ni-
ament atribuTcles pels enginyers del Mapa Geologic d'Espanya al Dania
(Cretacic superior) i que nostre membre D. LLUis M." VInAI, demostra (^s-
ser terciaries i en les que troba en diferents iudrets el 13ulimusger11ncle17-
sis Vidal. Anota tumbe que la forntaci6 terciaria que ve per sobre M.
Bolet arriba per l'E. de Mediona atravessant la riera peI Moli i segueix
fins prop de M. Gelat. Havent seguit nosaltres aquests indrets, creiem
que I'esmentada formaciri esta teal representada en el mapa del Dr. Arov.-
RA empero no to 1`extensi6 que s'indica en el mapa que acompanva aque;t
treball ja que indubtablement els guixos i carnioles que es troben per so-
bre Puigcani i Masbajes s(n triasics. Seguramentque tins banes caliti()s
que es troben en aquest indret aixi corn per sohre el Moli, han donut pew
a aquesta apreciaci6 que arab tot respectem, encara que creiern son rria-
sics. Per la Plana Moline.ra on abunden carnioles i guixos identics als



INS lit (IO CArm.wa u'Hiswuia NArt-RAi.

de tota la formaciu triasica els col'loca corn el Dr. ALMERA en el eocenic.

Ens plan en aquesta ocasiu el recfiticar nostra creencia sobre els diposits

areniscosos atribuits per nosaltres al tritasic inferior que indubtablement

pertanyen al superior.

Segueix tin capitol on es descriu urn tall geologic de la zona bauxitife-

ra d'Igualada i Mediona.

En l'estudi dels minerals duna I`anhlisi quimic que es un xic diferent

dels donats en altres treballs degut a haver-se verificat sobre gran quanti-

tat de mineral i de diferents tipus. S'ha reconegut en ell la presencia del

titan en totes les mostres. Es notable I'analisis micrografic que fa dels mi-

nerals , assumpte de 1'especialitzaciu de I'autor.

En unes hreus consideracions historiques reconeix al Dr. AL.HERA coin

descobridor del mineral a C:atalunya i a GoETZ PHILIPPI corn propulsor del

resurgiment industrial.

Passa despres a descriure els jaciments que es troben ja en el lriasic

ja en el terciari comentant per aquests i acabant anib els triitsics ennume-

rant els 15 diposits reconeguts.

En el capitol d`orogenia estableix la relaciu entre els diposits de bau-

xites i ek enfondrements posteriors al secundari.

Estndia amb detencio els diversos Hits bauxitifers francesos nord-

americans , austriacs i alemanys, italians i irlandesos.

Explica l'origen de les bauxites per un proces de la lateritzacio se-

guint les idees de Campbell que molt be pot aplicar -se a alguns jaciments

trobats entre les carnioles pero no es tan facil d'explicar en el cas de

trobar se entre nivells calissos coin uns afloraments noes de la provincia

de Tarragona que radiquen en el cetacic i to el mineral el mateix aspecte

que el de Mediona. Per aquesta hiputesis cap preguntar com es formen

les bretxes bauxitiferes.

Estudia a continuaciu la giiestiu de In formaciu de la hauxita que a

tantes opinions lha donat floc.

Parla finalinent de les aplicacions d'aquest mineral, exposant algunes

dates industrials. En la bibliografia cita les principals publicacions que

s'han ocupat d'aquesta materia.-J. R. BATAI.LER.


