
El XVIITCongrés Geologic Internacional 

p l  Profesor Dr. RAFAEL CANDEL 1 VILA 

E L XVIIe Congrés Gtologic lnternacional -al Qual hem assistit 
amb altres tres companys, en repiesentació del Govern de la 

República espanyola- es reuní a Moscú i Leningrad els dies 21 al 29 
de julio1 proppassat. Fet i fet, les tasques del Congrés comencaren 
arnb les. excursions preliminars els primers dies de juliol. Així ma- 
teix, si bé la sessió de clausura del Congrés es celebra el dia, 29 
dSaquest m-s. els congressistes no vañ acomiadar-se fins a les darreries 
d'agost o primers dies de setemhre, en retornar de les cinc excursions 
realitzades per I'immens territori de la Unió sovietica. 

La primera reunió del Congrés Geolbgic Internacional es celebra 
a París l'any 1878. Posteriorment, cada tres o quatre anys (excepte 
durant la Gran Guerra), s'ha reunit el Congrés e" diferents paisos. 
Hem de recordar I'exit assolit per la XIV' reunió. ctlebrada a Madrid 
I'any 1926 i a la qual va assistir per primera vegada una nodtida d e  
legació sovietica, presidida per I'academic A. Karpinski, aixi com 
delegacions de tots els paisos que havien estat en guerra feia pocs 
anys abans. 

La VII" sessió va celebrar-se el 1897, a Peterburg, aleshores ca- 
pital de I'imperi tsarista, i va presidir-la I'academic 'A. Karpinski, 
traspassat fa sols uns mesos quan anava a complir els seus noranta 
anys. La XVII" reunió ha estat celebrada suara a Moscú i Leninprad. 
A la meitat. exactament, dels quaranta anys transcorreguts entre la 
Vll" i la XVIIa sessió, el 1917, ocorregué un fet cabdal per a la his- 
toria de la Humanitat: la gran revolució proletaria, condulda per 
Lenin, la qual ha permes al poble rus d'assolir el seu progrés actual 
que el coLloca en un lloc capdavanter d e  la cultura mundial. Aquest 
Congrés forma part del programa d'actes organitzats a la Unió so- 
vietica per tal de celebrar e1 XX' aniversari de la Revolució. La data 
escollida per a efectuar-lo ha estat circumstanciada a les condicions 
climatologiques del país, ja que d'haver-se reunit el mes de novembre 



no hauria estat possible la realització de les excursions a la part sep- 

tentrional de la Unió. 
A la darrera sessió del Congrés, celebrada a Washington, el ,1933, 

hi prengueren part 265 membres estrangers i 637 d e  nord-americans. 
Al Congrés de  Moscú, gracies a les facilitats acordades pel Govern 

sovietic, hi .han,pres part 400 membres estrangers, representants de 
50 Estats. Fem remarcar que la delegició nord-americana era com- 

posta d'uns 150 del-gats, i que el nombre de  membres sovietics fou 
de prop- d'un miler. Malgrat rabsencia de delegats alemanys, ita- 
lians, portuguesas i d'alguhes nacions sud-americanes, aquesta sessió 
hauri  estat la rnéi concorreguda de totes les &e s'han celtbrat arreu 
del món. Aixb demostra d'una manera fefaent I'enorme interes que 
la Unió sovietica, en plena febre constructiva, desvetlla, en el mo- 
ment de  complir-se el XX8 aniversari de la gran revolució socialista. 

Si hem fet remarcar la no assistencia de  delegats de l e s  nacions 
totalithries, cal d i r  que alguns geblegs alemanys estaven inscrits com 

a congressistes i que si no hi assistiren fou segurament perque no 
pogueren comptar amb l'oportuna autorització del govern del seu 
país, tot i mantenir relacions diplomitiques normals amb el govem 
sovietic. 

El Comite d'organització. del XVIIE Congrés G-olbgic Interna- 
cional era format , pels geblegs següents: l .  M. Gubkin, president : 
A. 'A. Borissiak, vice-president ; V. A. Obrutxev, vice-president ; N. 
P. Gorbunov, secretari general; D.. V. Nalivkin, S-cretari general 
d'actes; A. A. Blotxin, secretari general d'actes ; A. A. Amiraslanov. 
secretari; A. L. Reinhard, N.  M. Fedorovski, A. E. Fersman, N.  A, 
Khudiakov, vocals. La tasca acomplerta per aquest Cornite justifica 
els unanims elogis que va rebre de tots els congressistes. Nosaltres 
estem particularment agraits per les atencions que tots eis seus mem- 
bres tingueren amb la delegació espanyola al Congrés. L'allotjament 
dels congressistes, I'organització de  visites a Museus, les excursions, 

etcetera, fou feta d'acord amb la rilntourist~), empresa oficial de  tu- 
risme que compta amb u n a  serie de  confortables hotels i amb un 
nodrit cos d'interprets, des d t l  primer moment fins al de  deixar l a  
U. R .  S. S., al sirvei dels membres del Congrés. 

Assemblea inaugural del Congrés 

L'assemblea plenaria inaugural del Congrés es celebra e{ dia 21 
de juliol, a les onze del matí, a la sala d'actes del Conservatori de  

Moscú. L'escenari, cobert d'un gran domas roig. amb els emblemes. 
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sovietics, presentava al fons un mapa. geologic de la U.  R. S. S. a 
gran escala i les escultures de Lenin i Stalin. Salutacions als congres- 
sistes en sis idiomes diferents es  Ilegien -n pancartes 'i transparents, 
així com una frase celebre .del-camarada Stalin : iiPer la -mateixa raó 
que la ciencia s'anomena ciencia, 6 s  per aixb mateix que aquesta no 
admpt cap clacse de fetitxes, no tem d'aixecar la seva m& contra el 
passat i obeeix escrupolosament la ven de I'experiencia i de  la prac- 
ticai,. Als escons dels congressistes hi foren. installats microfons, en 
connexió amb la cambra dels traductors, de tal forma que poguessin 
escoltar les comunicacions i s e s i r  les discussions en quaisevulla de 
les. sis Ilengües oficials. El treball dels traductors fou aclaparador i 
d'un exit mai no aconseguit en cap Congrés similar. 

Seguint el costum establert, la sessió fou presidida pel Professor 
Philip Smith, com a cap de  la delegació nord-americana, ja que el 

darrer Congrés es va celebrar a Washington. El Professor Smith. des- 
prés d'unes paraules de  salutació, declara obert el Congrés i concedí 
la paraula a! Comissari del Poble d r  la Indústria pesada de la U R. 
S. S., camarada V 1 Mejlauk. el qual dona la benvinguda als dele- 
gats estrangers en nom del Govern sovietic i remarca la tasca realit- 
zada en el domini de la Geologia pels geolegs russos després de  la 
revolució. 

L'assemblea, per unanimitat, va elegir president del Congrés I'a- 
cademic 1. M. Gubkin, vice-president de SAcademia de  Cienci-s de 
la U. R. S. S.,  condecorat amb 1'Orde Lenin, la més preada conde- 
coració sovietica. Sacorda igualment nomenar Secretari general I'a-.' 

cademic N.  P. Gorbunov i vice-presidents del Con,grés tots -1s caps 
de lei delegacions estrangeres. A iniciativa d'aquestes s'acorda amb 
gra"s aplaudiments nomenar President d7Honor del Congrés el cama- 
rada.  M.  l .  Kaiinin, presideni del Comite executiu central de  la 
U. R. S. S. 

A proposta també de les delegacions estrangeres, s'acorda decla-~. 
rar la llengua russa oficial del Congrés amb igualtat de drets que I'ale- 
manya, anglesa, espanyola, francesa i italiana, que s'havien adoptat 
com a oficials en congressos anteriors. 

A continuació feren ús de la paraula: el camarada V. 1. Koma- 
rov, president de I'Academia de Ciencies de la U. R. S. S., el qual 
saluda els cpngressistes en nom dels treballadors de la Ciencia i explica 
els progressos realitzats des del 1925 gracies a les-exploracions i in- 
vestigacions dels geolegs sovietics i dels exploradors de les regions 
artiques; i. després el camarada V. A. Obrutxev, dega dels geolegs 



russos, president de la delegació sovietica en el Congrés, qui dedica 
el seu record al malaguanyat savi Alexandre Petrovitx Karpinski, pre- 
sident del VIle Congrés Geologic Internacional i una de les figures 
més valuoses de la ciencia geologica a la qual reté I'esforc de la seva 
llarga vida. 

Les reserves mundials de petroli 

Aquest fou el tema de la dissertació de l'academicl. M. Gubkin. 
president del Congrés, Ilegida en la primera assemblea plenaria. Per 
la importancia d'aquest treball, en donem un breu resum q u e  tradulm 
del report oficial : 

Ben sovint -comenta dient l'academic Gubkin- es sent dir als 
geolegs i als dirigente de la. indústria petrolífera que el petroli esta 
a punt d'esgotar-se. Pero si hom observa les xifres de les reserves 
mundials de petroli, des del comencament del segle actual, s'arriba 
a la conclusió que no hi ha motiu de fer un pronostic tan pessimista. 
Durant els darrers dotze anys (1925-1917). les reserves conegudes han 
augm-ntat 3,531.7 milions de tones i aixo sense comitar que més de 
1,800 rnilions de tones han estat extrets en aquest mateix període. 
Aixo significa que, a mesura que sVaugmenta el consum, la prospec- 
ció de les riqueses petroliferes i les reserves no deixen de créixer en 
proporció. 

L'avaluació de les reserves mundials de petroli s'empren per 
primera vegada en el XVII' Congrés .Geologic Internacional. En 
Congressos anteriors s'han calculat les reserves d'hulla, de ferro i 
d'altres minerals. Aixo ens porta a sotmetre a aquest Congrés la qües- 
tió de I'adopció d'un metode únic per tal d'efectuar I'avaluació i d'un 
sistema únic de classificació de les reserves de petroli en el subsol. 

La classificació que  nosaltres proposem al Congrés perque sigui 
adoptada com a classificació internacional, és aplicada en la U.. R. 
,S. S. des de fa uns quants anys. El temps ha vingut a demostrar la 
seva importancia practica. 

Aquest sistema de classificació reparteix les reserves d e  petroli 
en categories segons el grau amb que s'han estudiat i explorat els 
jaciments i els diferents horitzons de cada jaciment.. En I'estat actual 
dels nostres coneixements, aquest 'sistema permet resoldre amb la 
major precisió possible totes les qüestions referents al plantejament 
de l'explotació, a la prospecció de  jaciments ja coneguts i a la recerca 
de nous jaciments i de nous terrenys petrolífers. 

En l'actualitat, més de 45 jaciments són explotats industrialment 
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en la U. R. S. S., més de 80 són explotats mitjancant sondatges a 

gran fondiria, més de 160 foren objecte de  prospecció des de la iris- 
tauració del regim iovietic i kés de 650 estructures foren ja estudia- 
des i en condicions de sotmetre-les a prospeccions profundes amb. 
finalitat industrial. 

En establir les reserves de petroli a I'Azerbaidjan, hem registrat 
més de 400 eitructures diferents. Així, doncs, no'cal estranyar-se que 
les reserves:nostres creixin, no ja cada dia, sinó cada hora, i que les  
xifres que nosalties hem establert, ja fa temps, hagin diesser objecte. 
de revisió en l'actualitat. . . 

L'avaluació de les reserves mundials d i  petroli efectuada per  
I'academic Gubkin, ha mostrat que s'ha produit un salt sobtat al curs 
dels darrers anys quant a les reserves de. la U.  R. S. S. Si es pren. 
com a punt de partida les reserves el 1 .' de gener del 1935, v&em 

que aquestes han passat de 3,200 milions de tones a 6,376 milions de 
tones, o sigui que s'han duplicat. Les reserves de petroli de la U. R.. 
S. S., ja avaluades, es calculen en 3,877.2 milions de tones, la sual 

coSa suposa el 54.8 % de  les reserves mundials i situa la U.  R .  S. S. 
al primer lloc del món quant a reserves petroliferes. El segon l$oc 
I'ocupa Estats Units d'America del Nord amb una reserva de 1,765.3 
milions de tones, o-sigui el 25 % de les reserves mundials. 

Així, doncs, els 79.8 % dz totes les reserves conegudes de petroii 
són concentrades a la Unió Sovietica i als Estats Units. Tots els altres 
paysos plegats solament posseeixen el 20.2 % de les reserves mun- 
dials. Desp& de la U. R. S. S.  i-dels Estats Units, vénen els palsos 
segiients: ' lrak (395 milions de  tones), lran (299 milions), Venezuela 
(235 milions), les Indies neerlandeses (138 milions). 

El balan$ mundial de petroli s'eleva a 7,077.3 milions de tones. 
- 

Segona assernblea plenaria 

El treball de  les seccions, de les quals ens ocuparem més enda- . . 
vant, ens va omplir el matí del ~. dia 22 de juliol. A la tarda, a un quart 
de  cinc, comensi á la sala d'actes del Conservatori (carrer de  H e r  
zen, 13) la segona assemblea plenaria. El secretari, academic Gorbu- 
nov. va llegir la llista de vice-presidents del Congrés : Dr. Philip Smith 

(Estats Units), Dr. E.Bailey (Anglaterri), V. Obrutxev (U. R. S. S.), 
senyors Charles Jacob (Franpa), Josep Royo i Gómez (Espanya), Resid 
Geneer (Turquia).'S. Tokunaga (Japó), Stephan Czarnocki (Polonia). 
Wong Wen-Hao (Xina), H .  Vayrynen (Finlandia), L. Cepek (Txecos- 
loviquia), C. Backlund (Suecia), Thorolf Vogt (hioruega), A. Heim ' 



(Suissa), D. Fourmarier (B&l&ca), Nadjib Ully Khan (~fganistan), 
Xa-Bani (Iran), S. Haughton (Africa del Sud), L. Picard  a al es tina); 
P. Bakalov (Bulgaria), C. Fox (India). Amb e1 conjunt dels altres mem- 

bres, el Consell del Congrés consta de 82 mernbres. 
Després, el Secretar¡ general, academic Corbunov, dona lectura 

a una lletra del'acadernic A. E: Fersman, dirrctor de Plnstitut Lo- 
monosov de ]'Academia de Ciencies de  l a  U. R.  S. S., en la qual 
saluda els congressistes i es-planyé de no poder assistir a les sessions 
del Congrés a causa de la seva malaltia. Els reunits 'tributarzn el tes- 
timoni de  la seva simpatia a I'eminent geoquímic sovietic. 

El professor rus M: M. Prigorovski doni  lectura al seu report 
sobre Les reqions productores d'hulla i les conques hulleres de la Unió 
de  Repúbliques Socialistes Sooietiqu&. 

Comenta lamentant que tot i haver adrecat una invitació a tots 
els paisos iuteressats perque fossin presentades en la. prrsent sessió 
les. xifres per tal d'avaluar les reserves del carbó mineral a tot el món, 
a Shora actual solament dues dzlegacions -la francesa i la sovi&- 
tica- han presentat les dades corresponents en compliment de !'a- 
cord pres a la sessió ¿le Washington. 

A continuació exposa les dades referents a la U. R. S.'S. De les 
conques hulleres actualment en explotació, la més important és la de 
Kuznetsk arnb 450,658 milions de  tones. Segueixen després la. conca 
del Donetz arnb 88,872 milions de  tones, la de  Karaganda amb 52.596 
milions de tones, etc. Reserves enormes d'hulla han estat descobertes 
.a la part N. E. de la regió artica. 1 a la majoria de les conques es- 
mentades s'han f i t  noves troballes. Amb motiu de les darreies ex- 
'ploracions horn ha trobat al territori compres a la conca, altres subs- 

tancies útils, com petroli. gas, aigiies ,minerals, sals, etc., que cons- 
titueixen uoves'fonts- de riquesa de l'economia sqvietica,. 

El treball dels gzolegs russos ha perm&s augrnentarfins a sis ve-, 
gades els recursos de la U. R. S. S. en hulla. El percentatge de  les 
reserves dVaquest país dintre de l'economia mundial ha passat de  
representar el 3.4 % el 1913 al 20 % el 1937. . - 

La quantitat de  reserves geo16giques mundials pot avaluar-se en 
8,200 milions d e  tonec, de ,les quals els Estats Units i la U. R. S. S. 
sumen el 70 %. 

El Dr. G. W. Tyrrell ocupa la tribuna i desenvolupi en la seva 
Ilzngua nativa. Sanglesa, el seu report referent a Relacions entre I'ac- 
tiuitat uolc~nica i la tectonica. Una observació'fonamental dels feno- 
mens geolbgics dernostra qur l'activitat ígnia esta íntlmament. rela- 
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cionada arnb els moviments de la crosta terrestre. L'activitat ígnia 
en el temps (períodes magmaticc) i en l'espai (províncies magmati- 
ques) e n  la seva distribució esta ~ i rc~mstanciada  amb els moviments 
orogenics i epeiroginics, o sigui arnb els moviments tangeicials i 
verticals, respectivament,.de la crosta terrestre. ,Les roques que carac- 

teritzen els .moviments oro&knics s ó n l e s  ofiolites i espelites, que 
travessen els massissos g~osinclinals i tan irrupcions en granodiorites- 
andesites. En canvi, les roques cratbgenes son caracteritzades per les 
roques fluides (basa]. d'oliví, dolerites). arnb diferents !gradacions des 
de la peridotita al granit iotambé arnb roques alcalines de  tipus traquí- 
basiltic, freqüent a lesregions oceaniques. 

L'acadkmic A. D. Arkhangelski, director de  I'lnstitut Geolopic,de 
I'Academia de  Ciencies de la U. R. S. S. ,  dona compte dels Resultats 
geologics dels Serueis generals magnetornetric i grauim2tric de la 
U. R. S. S. Aquest servei en actuar sobre vastes regions planes i no 
dislocades ha permes resoldre alguns problemes geolbgics, en con- 
nexió arnb les institucions dedicades a treballs gendesics., geofisics 
i geologics. L'academic ~rkhangelski  ha redactat el seu report en 
relació arnb les dades de I'Observaton Físic principal i el Servei de 
Geodesia i Cartografia. Les dades magnetometriques han estat reco- 
llides per un grup d2investigadors que trehallen a I'lnstitut de  Mag- 
netisme terrestre sota la direcció del camarada M .  Rose i de l'lnstitut 
deProspscció Ceofísica de V. Koljubakin i A. Paderevski. Les dades. 
gravimetriques són degudes a I'Oficina de  Geodesia del camarada 
4. Mikhailov i a I'Oficina de Prospecció Geofísica de la Unió. de 
Fedynski i E. Lustikh. La interpret'ació geolbgica de les dades ha-  
estat fEta per l'academic-A. Arkhangelski. 

L'estudi de les anomalies magnetiques a la part europea de la 
U. R. S. S. 'permet. suposar que '1 pre-cakbric cunstitueix la base de 
la plataforma europea oriental composta dr terrenys de diferents 
edats, formant 'blocs separats. Les anomalies de la gravetat ano&- 
nades de  Faye (o completes) i de  Bouger són deg&des a causes gro- 
Iogiques. El procés de la transformació de la materia determina caivis 
de densitat.en les capes pr'ofundrs de.ia crosta terrestre. En aanvi, 
les diferencies dedensitat a les capessuperiors de la crosta depenen 
de la fondaria de la formació que serveix de .  base i del reemplaca- 
mknt de roques per altres a la basel L'opinió general que els canvis 
de- densitat.de. les capes profundes de la crosta terristre serven re- 
lació arnb elsmoviments isostatics del sima,. és inexacta: Finalment, 

l'estudi de: les anomalies gravimetriques d e  la part europea dc la 
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U. R.  S. S. i de  les parts de  ]'Asia adjacents, han permes: la deter- 
minació del volum. del mass.ís pre-cambria de la plataforma de I'Est 
d'Europa ; aclarir la intcr-relació dels sistemes de plegaments de  
I'Uial, Tian-Xan i conca del Dhnetz; i determinar la relació entre 
la ,depressió del Dnieper-Donetz i la depressió germano-polonesa o 

centro-europea. 
Durant l'intrrmedi entre la comunicació del Prof. Prigorovski, i l a  

del Dr. Tyrrell, la sala es veié sorpresa per una ambaixada singular. ' 

Trenta joves pioners, presidits per l'estudiant A'leix Kanaiev, cap del 
Cercle de Geologia de I'Estaci0 Central de joves naturalistes, vingue- 
ren a saludar els congressistes. Després d'una breu allocució del ca- 
marada Kanaiev, els joves geolegs Iliuraren a la presideiicia una col- 
lecció d'exemplars recollits per ells en prova de llur entusiasme. En 
nom del Coiigrés, el president, academic l .  Gubkin, adreci la paraula 
als joves naturalistes, esperanca de la Patria. 

A causa del decés de I'esposa del Prof. O.. J .  Schmidt, ben co- 
negut per les seves recerques polars, fou suspesa la conferencia que 
aquest havia de llegir sobre Geologia de i'Artic. 

Assemblea de les cinc Seccions 

El dia 26 de julio], a dos quarts de dotze. a la sala del Conser- 
vatori, es celebra I'assemblea conjunta de  les Seccions: ((Sistema per- 
mi6 i la seva posició estratigrafica>i. i~correlacions i processos tecto- 
nicsi,. ~Formacions magmatiques i. els seus diphsitsji,, riTectonica de  
I'Asia», .Metodes geofisics en Geologia,, i iiGeologia de les regions 
irtiquesil. 

La rzunió fou presidida pels academics A. D. Arkhangelski ( U .  
R. S. S.), Ch. Jacob (Franca). V.  A. Odrutxev (U. R. S: S.) i Profes 
sor M: M. Tetiaiev (U. R. S .  S.) 

La comunicació de I'academic V .  1. Vernidski, fundador de I'es- 
c o k  geoquimica russa, va versar- sobre la Radiogeologia i l a  seoa sig- 
nificació en la Geologia actual. Donat 'el seu. interes donarem un breu 
r-sum, extret del report oficial del- Congrés. 

La Radiogeologia estudia. els procesios de la radioactivitat de1 
nostre planeta i llur manifestació e n e l s .  fetiomens geologics. El dis- 
sertant comenta fent historia del descobriment .de la radioactivitat 
per J. Becquerel- el 1896 i com, el 1908, Raleigh va establir que la 
materia de la Terra és -travessada per la desintegració dels atoms 
dispersos. Amb la desintegració, segons P. Curie i L. Laborde (1902). 

esta-relacionat l'augment 'de la temperatura de la materia de la Terra. 
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El 1904-1906 E. Rutherford i B. Boltood han provat que la massa 
d'urani 'produeix radi i el radi una emanació. constant. Des del 1994 al 

1908 Joily va basar en aquests descobriments les conclusions geolb- 
giques. . . 

La duració dels temps geologics ha estat fixada en 2,000 milions 
d'anys, seguint el metode radiog=olbgic, pel Prof. 'K.  .Chukhert, de 
New Haven, i també han pres part en ,els calculs e l i  investigadori 
anglesos i nord-amencans del eNationa1 Research Counciln, de  Was- 
hington (1924-31). Els treballs d= Rutherford i von Grosse mostren qEe, 
a part dels atoms d'urani, e l s  seus icotrops i l'actini-urani . . també es 

desintegren tan rapidament c o m  l'urani l .  Els calculs realitzats per 
Khlopin (1936), basats en aquests treballs, vénen a provar que el 

calor d- la Terra fa 3,000 milions d'anys era 5.5 vegades major que en 
l'actualitat, 

La dispersió deis elements radioactius al nostre planeta correspon 
z un període de temps de l'ordre dels milers de  milions d'anys. L'ex- 
cés d'energia: radioactiva es ta  associada, evidentment. amb els pro- 
cessos endotermals que es manifesten pels fenbmens metamorfics de 
ia crosta temestre. La potencia i la duració dels processos radioactius i 
ravaluació de I'energia ~ rodu ida  per ells. ve a remoure la qüestió de 
Ies teorizs cosmogoniques. Si es  pren com a base del calcul del 
Lemps, I'energia produida per la desintegració radioactiva dels atoms 

. en  la transformació química de la materia terrzstre, el geoleg té dades 
prou precises p e r  a calcular .qiiantitativament l a  duració dels temps 
geolbgics i expressar numericament la termodinamica dels processos 
geologlcs tan sols amb I'esiudi dels fenomens segons la Radiogeologia. 

Com sigui que ver a l'avaluació del temps cal adoptar una uni- 
tat, I'auto; proposa el decamiríade, equivalent a cent mil anys. 

El dissertant suggerí la creació d'un Comite internacional amh 
motiu del Congrés que s'estava celebrant. el qual tindria com a tema 
de treball: 1 .' La unificació dels metodes per a la determinació del 
temps g:olbgic; 2." Organitzar simultaniament en diferents pakos la 
determinació maxima de la duració dels processos geologics en con- 
nexió amb el metamorfisme, fixar l'escala en decamiríades o en altra 
unitat del temps geolbgic dzls diferents sistemes i resAldre, corn a 
via d'exemple, alguns problemes concrets, tals com la 'duraeió dels 
plegaments caledonians o hercinians en I'escala universal;. 

Encara que no figurava al programa de I'assemblza , MI. P. Four- 
niarier (Belgica), dona j&ctura a la seva comunicació Obseruacions 
generals sobre el desenoolupament~de'l>esquistositat de les series ple- 



gades. Aquesta comunicació, d'un interes purament teoric, vingué a 
explicar-nos l a  concepció~persona1 de  I'autor sobre e l  clivellament d e  
les pissarres en relació arnb els Aoviments Orogenics i fenofnens d e  
metamorfisme. 

~ l o g u é  la sessió el magnific trebill del professor de  la Universitat 
de  Leningrad, M.  M. Tetiaiev, sobre La tectbnica de 1'Asia sooietica. 

Les principals etapes cbnegudes del desenvolupament .de I'estruc- 
tura del territori d t  la U.  R. S. S. són les etapes alpina. herciniana, 
caledoniana i carelibna. L a  configuració actual del territori sovietic 
en forma d'ascensió de  la part meridional i oriental i de descens de 
la part septintrional, arnb efusió de  laves a 1'E. i W. als llocs de  frac- 
tures, és la terminació de  l'etapa alpina. La constitució interior s'ex- 
plana per una zona de plegament alpí que abrasa al N,. E. i S. la 
seva plataforma arnb una regió intermedia dzl tipus de I'estructura 
de dom. 

La zona plegáda, en el tal1 del mesocenozoic més completa i po- 
tent, en contrast arnb la plataforma, prové del geosinclinal del primer 
ordre contrariament a la plataforma, situada sobro ,I'anticlinal corres- 
ponent. L'estructura plegada resulta de les fases consecutives locals: 

Els fenomens magmitics de I'etapa alpina es desenvolupen =n 
relació arnb l'evolució del geosinclinal general, primerament en forma 
d'efusions, després en la d'intrusions amb motiu de  les fases de ple- 
gament i per ÚItim en forma d'efusions en relació arnb les fractures 
de  I'eswrca terrestre després del plegament. 

L a  historia de les etapes més antigues mostra un estil semblant 
a l  desenvolupament de I'etapa alpina. A I'ensems es precisa la  dife- 
rencia de  la distribució geografica dels pnncipals elements d'estruc- 
tura de les divzrses etapes. A l'etapa herciniana, dues plataformes 
són separades per la zona de plegament de 1'Ural i comuniquen pel 
Sud-amb la Mar Negra. A l'etapa caledoniana, dues zones plegades, 
la septentrional i la meridional, són separades per una plataforma de  
direcció latitudinal. A l'etapa careliana. I'orientació de  les zones ple- 
gades i de les plataformes segueix la longitud. 

La distribuci0 .dels jaciments de  materies explotables esta. en rela- 
ció arnb l a  rkpartició de  les formes estructurals específiques entre .els 
lirnits d r  cada una de les etapes. Per als jaciments no metaUífeis 

sal; carbó), les zones intermedies i les parts periferiques de 
les iones plegades ?ón d'una importancia partic~ilar. Els jaciments 
metallífers estan lligats a les intrusions magmatiques de 1:interior de  
les zones plegades. 
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Les dadessobre !'estructura de  cada etapa deneguen la hipotesi 
'' 

tangencia1 .de I'origen del plegament. Aquest darrer resulta de la 
transformació del moviment ascendent de les masses i desplagament 
inferior de la materia de les capes e n  les condicioris de  resistencia 
maxima de  I'escorga terrestre. Una més feble resistencia en les parts 
superiors de l'escorca terrestre, o sobre la periferia del geosinclinal 
general, determina la formació de l'estructura de dom. 

En cada etapa d i  i'estructura, l'ascensió general de la crosta ter- 
restre, ultrapassant els límits de  I'antic geosinclirial, i acompanyada 
de fenomens d'enfonsament, crea un relleu nou. La nova distribució 
de les formes traga I'orientació del desinvolubament de  I'etapa se- 
güent.' 

Treball de  les seccions 
. . 

El nombre de  treballs presentats a les seccions passa de 400, 
registrats als tiAbstracts of paprrsn. En la practica aquest nombre 
fou molt crescut, ja que es llegiren molts treballs que no havien estat 
pfeviament extractats. Les obsirvacions. i notes presentades amb 

motin d e  la discussió d e  times diferents vénen a afegir-se als ante- 
riors. Hom calcula. doncs, en unes 500 les comunicacions presentades 
Seria impossible donar-ne compte, ja que les seccions es rennien a la 
mateixa hora en locals difzrents, de vegades molt allunyats e l s  uns 
dels altres. No teniit refeiencia directa d'algunei seccions. malvat 
que la delegació espanyola féu el ~oss ib le  per tal d'assistir al major 
nombre de reunions, ins  veiem obligats a ajornar el coneixement de  
les comunicacioix més sobresortints fins al moment d'imprimir-se els 
<<Comptes rendnsii de!. Congrés. 

!. 
El nombre de  seccions del Congrés fou el següent: 

l. Problema del pitroli i les reserves mundials de petroli. 
11. Geologia dels jaciments de carbó. 

111. Els terrenys pre-cambrics i els seus diposits minerals: 
[V. El sistema permic i la se;a posició estratigrafica. 

V. Correlació dels processos tectonics, de les formacions magi 
matiques i els seus dipbsits. 

VI. Tectbnica de ]'Asia. 
VII. Problemes de Geoquímica. . . 

VIII. Metodes geofísics 'en Geologia. 
'IX. Geologia de  los regions .krtiques. 

X. Mis~e~lania: 



Finalment cal assen~alar  les t r ~ c  rennions celebrades conjunta- 
ment pels membres del Congrés i de  la Unió paleontologica interna- 
,cional, per tal de discutir els probledes del clima al Paleozoic i 
Proterozoic. 

A part d'aquestes reunions, se'n celebraren d'altres de les comis- 
sions internacionals permanents del Mapa geologic $Europa i del 

Món, de la distribució del Sistema de  Gondwana, la Cresta terrestre, 
1'Home fhsiil, el Mapa internacional geologic de  l'Africa, la Geofí- 

sica i geotermia, etc. 

Asscrnblea plendria de clausura 

La tercera .assemblea plenaria es celebra e1 dia 29 de  juliol. a 
dos quarts de. quatre de la tarda, a la gran sala del Conservaton, sota 
la presidencia de l'academic . . l .  M. Gubkin. 

El secretari general, academic N.  P. Corbunov, dona compte de 
I'acord del Consell referent al lloc on sera celebrada la propera reunió 
del Congrés. De les duos proposicions discutides, la de la delegació 
anglesa obtingué 65 vots i. la de  la delegació japonesa solament 5 
vots. Així. doncs, queda acordat que la XVlll." sesgió del Congrés 
Geolbgic Internacional sera celebrada a Londres l'any 1940. La pio- 
posició fou adoptada per unanimitat. El president del Congrés pro- 
nuncia un breu discurs expressant la satisfacció de poder celebrar a 

Londres, el país de Carles Lyell, aquest Congrés Geolbgic, en com- 
plir-se els cinquanta anys del primer q u i  va celebrar-se a 1';An- 
glaterra. . . 

Després, el secretari general dona compte ,de les comunicacions 
rebudes d i  saluteció als membres del Congrés de part de l'lnstitut 
Geologic de Praga, ¿le I'Academia de Ciencies d'Ucraina, del Go- 
vern de la R. S. S, Uzbeka i de l'aeademic A. E. Fersman, impossi- 
bilitat de prendre part als treballs del Congrés degut al seu estat de  
salot. També dona lectura a un telegrama del director de l'estació 
vulcanol6gica de  l'Academia de Ciencies de la U. R. S. S. en la 
península de Kamtxatka, camarada Meniailov. agraint I'interes demos- 
trat pols congressistesenvers els treballs de  l'estació. A proposta del 
president. s'acorda enviar un telegrama de salutació a aquests inves- 
tigador~, aixi com. alsquatre observadorr shvietics de I'estació del pol 
Nord, camarades '~.  D. Papanin. F. K. Fedorov, P. P. Xirxov i E.. T 
Krenkel. 

A continuació pronunciaren al~ocucions els presidents de  les de- 

legacions estrangeres: Dr. Philip C. Smith (Estats Units) ; Dr. Bailey 



(Anglaterra), qui agrai a 1'Assemble.a d'haver acceptat la proposlció - 
del seu país com a seu. del futur Congrés; Mr. .Ch. Jacob (Franca); 
professor JoSep Royo i Gómez (Espanya); academic P. Fourmarier 
(Bilgica); Mr. Hadjih Ulla-Khan (Afganistan) i Mr. E. Bruce (Canada); 
etcetera, etc. 

' TaAhé es dona compte'de la creació d,'una subsecció especial de 
Mineralogia, Petrografia i Leoquímica per al futur Congrés. El Con- 
se11 del Congrés aprova també la proposició d e  l'acadimic soviitic 

V. 1. Vernadski, de crear una Comissió permanent per a la determi; 
nació de l'edat geologica mitjancant el metode radiogeologic, el qual 
determina I'edat dels estrits de la crosta terrestre pel grau de descom- 
posició dels elements radioactius. Fou elegit president d'aquesta Co- 
missió el professor nord-america Alfied C. Lane, i vice-president l'a- 
cademic Vernadski. 

Després dels discursos dels delegats estrangers puje a la  tribuna 
el professor V. P.. Baturin (de rlnstitut de Combustibles minerals de 
I'Acadeinia de Ciencies de la U.  R.  S. S.)% al qual s'havia concedit el 
premi Spendiarov. Aquest prerni fou institvit per Spendiarov el 1897 
a la memoria del seu fi!l, mort d'accident al curs d'una exploració 
geologica. Des d'aleshores ve atorgant-se amb el remanent de les ren- 
des a un geoleg del país on es celebra el Congrés. El jurat ha estat 
format per l'acad+mic Gubkin (U. R. .. S. S.), professor Sm.ith (Estats 
Units), doctor Ba~ley (Anglaterra) i professor Howeli (Estats Units). 

Finalment, I'academic Gubkin declara clausUrat el XVIIE Congrés 

Geologic Internacional. 

Exposició del Congrés 

Tot ei temps que duraren les sessions del Congrés funcionaren 
a l'ezifici del Conservatori una estafeta ?ostal i teiegrafica. unes ofi- 
cines d'informació i de premsa. un dispensar; medic; una Ilibreiia, 
etcetera. L'exposició geologica anexa al Congrés tingué per objecte 
mostrar les riqueses rninerals que s'han posat en explotació des. del 

1917 a1 i1937. . . 

A la planta baixa s!exhibireri mo'stres de!s més importants jaci- 
ments de ferro, aram, plom i altres elements. La secció destinada a 
I'or, plati i altres metalls preciosos,. ensidona a coneixer els avencos 
de la indústria de I'or (placers de Baley i Darassun) i la seva contri: 
bució al progrés cultural i sanitari del país. Xifres i diagrames ens 
assabenten que el 1937 la Direcció general de I'or (Glavzoloto).posseia 

814 exceWents sanatoris, hospitals, dispensaris, etc., en comptes.de 



- 16 que n'existien el 1923.. A més, I'exposició permet als congressistes 
admirar mnstres dela jaciments de  terres iares, nova indústria de  
la U. R: S. .S. Aquesta exhibició complementava la que h a  figurat al 
pavelló sovietic de l'Fxr;osició Internacional de París, darrerament ce- 
lebrada. 

Una serie dc pedres, precioses tallades serviren de deiostració 
de  les riqueses naturals de  la Unió Sovietica. 

Al pis principal veiérem mapes, tal1 geologics! exemplars, etce- 
tera, representatius de la geologia regional de la U. R. S.  S., en els 
quals es fa remarcar la riquesa dels diposits amb estadístiques de  les 
explotacions. Entre els mapes geologics dcls diferents territons sovie- 
tics, cal recordar: 1 )  Mapa geologic a l'escala 1/1,500.000 de les Re- 
públiques S. S. A. de  Kazakh, Khirghiz, Uzbek i Turkmenia, així com 
de les regions adjacents. 2) Mapa geolbgic dels Urals a I'escala 
1/500,000. 3) Mapa de  la de Kola. 4) Mapa de les Repúbli- 
ques trascaucasianes. 5) Id. d'Ucraina. 6) 'Id. de la. R. S. S. de  Bax- 
kiria. 7) Mapa de  les zones petrolífmes de la R. S. S. A.  del Daghe- 
stan a l'escala 1/100.000. Finalrnent, destacava el mapa de tota la 
U. R. S. S. a I'escali 1/1,000,000. En un altre pany de paret veiérem 
els mapes del Pamir i del Tadjikistan, hasats en 1:s dades recollides 
pei la coneguda expedició científica de ]'Academia de Ciencies de  
la U. R .  S. S. dirigida pel Professor D. l. Txerbakov, director adjuni 
de  1:l~stitut Lomonosov, de  lo susdita Academia, i que han motivat 
la publicació d'una interessant Memoria rrThe scientific Resultats of 
the works of Tadjiko-Pamirian expedition,> (Moscú-Leningrad, 1936). 

Entre els minerals útils representats a l'exposició són a iecordar: 
diposit de,sals pntassiques de  Solikamsk, diposits d'apatita de Khibi- 
na, rninerals de  níquel i cobalt de I'Ural mitja i meridional, crisfalis 
de grandaria excepcional de minerals d'arsenic de la regió deL la-. 
kutsk, fluorita optica de  Knlikolon, rninerals de tongsteri i molibden 
de la Siberia oriental,. crnmites de les muntanyes de I'Ural, dip&sits 
Zestany.de ¡'Asia central i Siberia, quars bptic de la part polar de 
-1:Ural. sofre dz  ¡'Asia central. També .foren exhibits els nous  mine- 
fals'de la Khibina Tundra.Minerals de ferro de nombrases locilitats, 
entre els -quals destaquen els de Magnitogorsk i Telbess. Els exem 
plars de  carbó dels jaciments;descobzrts eis darrers anys: Karaganda. 
Bureia, Kuzbass. Txeremkhovo, Xurab, etc., i amb ells excellents pre- 
paracions microscbpiques de petrografia dels carbons i de microbio- 
logia del petroli. 
- , Una szcció especial contenia els aparells fabricats a la U. R., S. S. 



per a la prospecció geofísica. Finalment. una secció d e  litei.atura cien- 
tfica, serví perque els congressistes coneguessin les darreres edicio'ns 
de !'Academia de Ciencies de  la U. R. S, S : ,  l e s  de I'Editorial d e  
1'Estat de MosCú, de la Unió d'edicions científiques i tecniques, etc. 

Museus i collecciuns geologiques visitades. 

L'Academia de Ciencies de la U. R. S. S.. actualment en vies 
de traslladar-se'de Leniograd a M o s ~ ú .  va iiaugiirar en honor dels 
congressistes alguoes seccions del seu irnportant Museu. Són a recor- 
dar les magnífiques col.leccions de  l'lnstitut de Paleontologia de I'Aca- 
demia. que dirigeix el professor A. A.  Borissiak, on es  conserven les 
restes de vertebrats del permic i triassic, els insectes del permic, la 
fauna carbonifera de la conca de Moscú. l'exposició paleoecol~gica. 
També, sota la direcció del professor Krijanovski, varem visitar dues 
sales de! Museu Karpinski. de i'Academia, que conterien els zxern- 
plars de minerals més notables recollits amb motiu de-les expedicions 
científiques organitzadts durant els darrers vint anys. Totes &"estes 
colleccions són installades provisionalment, fins i tant no sigui aca- 
bada la construcció del uou edifici, a l'avinguda Bolxaia Kaluikaia, 24. 

En edifici a part, al carrer de Staro Monetoy, 33/35, hi ha Ens- 
tallats els laboratoris de I'lnstitut de Petrografia de I'Academia, on 
es celebra una exposició de les roques més notables del País i es  
convocaren reunions parcials per tal de discutir problemes litologics. 
Al mateix edifici hi ha installar l'lnstitut Lomonosov, que varem. visitar 
amb el seu director adjunt, professor D.  l .  Txerbakov, i que compren 
quatri seccions: Museu rnineralogic (en part installat "al Museu Karr 
pinski, provisionalment), lnstitut rnineralogic, lnstitut geoquímic (que 
diiigeix el savi academic A. E. Fersman, actualment malalt) i Labo- 
ratori de cristallografia i rontgenologia, que dirigeix el professor A. W. 
Xubnikov, a qui tampoc no poguérem saludar per trobar-se fora de  
Moscú, i per absencia seva ens acompanyi el doctor Lammlein. 

' ' 

Paragraf a part mereixen les valuoses coBeccions de  l'lnstitut 
Geologic de  Prospecció, .que porta el nom'del malaguanyat Comissad- 
ri del Poble C. C .  Ordjonikidze. installat a I'edifici de la Univorsitat, 
Mokhovaia. I l .  Compren tres seccions: Museu geologic, Museu mi- 
neralogic i Museu petrografic. 

U Museu geologic conté interessants colleccions de la plataforma 
russa, dels Urals. ' la Cr i rn~a  i e l  Caucas ; exemplars dels sediments 
de la Mar Negra, segons les investigacions de I'academic V. D. Ar- 
khangelski ; fauna de braquiopodes del carbonífer superior de IIJraf; 



. . 
co'leccions -de Paleobotinica: flora permica de la conca de  Petxora, 
f h r a  aptiana dels voltants de Moscú, flora quaterniria interglacial. F.1 
departament de vei~ebrats presenta una exposició sistemitica, amb 
u n  exemplar d'Elasmotherium i represrntacions de  la fauna del neo- 
gen superior i del quaternari, corresponents a la part .europea de 
la U. R. S. S. . . 

21 Museu minera!&gic conté una collecció sistemitica de minerals, 
de  les més completes de  la U. R. S. S. També conté exhibicions de 
divulgació (minerals utilitzats per la indústria, genesi dels minerals, 
geoquimica, etc.). Finalment són d'esmentar les series de  meteonts, 
de minerals cri~ta~litzats i d'exemplars procedents de la regió d'Slyu- 
dianka, al llac Baikal. . 

El Museu petrogrific conté exposicions regionals de roques alca- 
lines del SE. d'ucraina, Kazakhstan i Urals, dippsits de pirita i una. 
bona collecció de roques dels Urals i d ~ l s  minerals més importants que 
es troben en elles. Anex als Muceus de I'lnstitut Ceol&gic hi ha el 
departament d'Hidrogeologia i 'enginyeria geol&gica. 

lfina altra institució visitada per nosaltres a Moscú és l"1nstitut de  
Mineralogia aplicada (VIMS), carrer de Pyjevski, 7. N'ocupa la direcció 
el prof&ssor N. M .  Fedorovski; autor d'interessants publicacions sobre 
les risue;es minerals de la Unió Sovietica i sobre les províncies mine- 
ral&giques. Per tal de  formar-se una idea de les activitati d'aquest 
lnstitut recomanen ~ropuscle del professor Fedorovski. -<iProgrés dels 
Iistituts scientifiques de 1'U. R. S. S. dans le domaine de la Miné- 
ralogie appliquée~~.  L'exposició obrrta amb motiu del Congrés i el 
Museu anex a l'lnstitut contenen exemplars de tots els jaciments 
minerals actualment en explotació en la Unió: andalusita i, cianita. 
bauxita, vermiculita, grenat, mica, fluonta, titano-magnetita, apatita, 
.ials potissiques, sofre, asbest, grafit, etc. 

L'lnstitut est i  dividit en quatre seccions que corresponen a ,les 
fases de  l'estudi del complex mineral, segons la comunicació llegida 
pel professo Fedorovski al Congrés : Geologia i hidrogeologia ; mine- 

-rals i jaciments miners; Tecnologia i Treballs de sondeig i extracció. 
Varem visitar. acompanyats pel director. els diferents laboratoris i 
tinguérem ocasió de saludar el professor E. E. Fljnt, director de  la 

. . -secció, cr.istal4ogrifica i r6ntgenol&gica, i el professor V .  V.  Arxinov, 
director de  la secció de  cristalj&ptica. i la doctora N .  E. Vedeneieva. 
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Publicacions del Congrés. 

El conjunt de les publicacions del Congrés constituiri una valuoss 
serie d t  volums que han de contenir les actes de les reunions i les 
comunicacions llegides en aquestes. La collecció completa, donada la 
importancia del Conprés i la novetat dels temes tractats (radiogeologia, 
geoquimica, mineralogia aplicada, problemes de la geologia del pe- 
troli, etc.), suposari la ciencia al dia en totes aquestes qüestions. Així 
com durant la celebració de les sessions no hi havia temps per a 
anar d'una banda a l'altra i amb freqüencia eren presentades a la ma- 
teixa hora diverses comunicaci%ns de cabdal interes, la lectura repo- 
sada dels ricomptes rendus>i del Congrés. ens permetri formar-nos 
idea d'una pila de qüestions que ara seria pr-matur encara de jutjar. 

Les guies d e  les excursions Constitueixen una collecció de 25. vo- 
Iums. Pulcrament editades, encara que sensi luxe com les del X1V.B 
Congrés (Madrid), vénen a donar. un bon resum de la geologia d e  la 
Unió Sovietica i de les seves riqueses mineres. D'estil sobri, com <es- 
cau en una guia. arnb els talls geologics, la bibliografia, els esquemes i 
mapes necessaris, contenen tots -1s detalls per a comprendre a grans 
trets la geologia d'un país tan extens com la sisenapart del món. 

Algunes coiifer&ncies donades a les assemblees plen$ries han 
estat publicades, com les d e  I'acadernic 1. M.  Gubkin, profevsor 
M. ILI. Prigorovski, Mr. J .  Desrousseaux (;,Reserves de, la France en 
combustibles solidrs>i). 

La Societat mineralbgica .russa, fundada el' 1817, una de les $0- 

cietats científiques més antigiies del món, ha editat, sota la. direcció 
del professor A. P. Guerasimov. una voluminosa Memoria (330 pigi- 
nea) dedicada als membres del XVII." Congrés Geologic Internacional. 
En aquest treball es publica un article de 1: 'l. Xafrahovski i C. A. 
Schneider (Leningrad), sobre els treballs cristallogrifics publicats a 
la U. R. S. S. en el decenni 1927-1937, amb la col~aboració de A. V. Ne- 
milova. per a la confecció de la llista bibliogrifica; un alt're article 

, d i  D. P. Grigoriev sobre els progressos de la Mineralogia experimen- 
tal durant els anys 191.7-1936; un altre de Vladimir Sobolev (Lenin- -' 
grad), sobre els progressos de la petrografia entre 1917-1937. A més . CI 

' s'insereix una nota d e  M. N. Godlevski (Leningrad) sobre investiga- 
cions mineraloyiques als diposits de borats i una altra de D. S. Kor- 
jinski (Leningrad) sobre estabilitat mineral en la profunditat. 

L'lnstitut científic de fertilitzants i insecto-fungicides, que depen 
. del Cornissariat del Poble, per a la indústria pesada. ha publicat una 



Memoria de 136 pagines, ~itulada ~Geological lnvestigations of agri- 
cultural Oies U. R. S. S.>>, editada per B. M. Himmelfarb, A. V. Ka- 
razov i l .  M. Kurman. sota la elirecció d z  racademic E: V. Britske. 
Conté nombrosos treballs sobre els jacirnents sovietics de fosforita. 

El Laboratori de Paleontologia de la Universitat de Moscú ha 
publicat amb rnotiu del Corrgiés els "olums. 2 i .  3 dels  r roble mes 
de Paleontologiai>. Contrnen 25 treballs paleontologics i bibliografia 
sobre els treballs publicats durant els darrers anyy. Així queda prepa- 
rat el congressista per a comprendre el; temes discutits al Congrés 
sobre I'zstratigrafia del Pre-Cambric, Carbonifer, Perinic i Triassic, 
evolució dels foraminífers, insectes i tetrapodes i ecologia dels mollus- 
cos miocenics i plioc&nics, segons les recerques efectuades en les coi- 
ques de la part meridional de la U. R .  S. S. Aixi mateix, I'esrnentat 
khoratori ha publicat uns ~Estudis &e Micropaleontologian. dedicats 
als rrsultats dels treballs d'investigació sobre fbssils m i c r ~ s c ~ ~ i c s .  

L'obra cabdal és, sens dubte, la carta geolbgica de la U. R. S. S. 
a l'escala l/5,600,OW, editada en vuit fulles i tirada a Leningr?¿, als 
tallers de Cartografia del Servei del Comissariat del Poble d.e I'lnti- 
rior. L'excellent execució litografica a 24 co!ors honora editors i di- 
rector~ de tan important obra -que ha istat qualificada de ripla quin- 
quennalii. de la geologia sovietica. La compilació de dades ha estat 
ef-ctuada a l'lnstitut Central Cientific de Geologia i Prospecció 
(ZNIGRI). de Leningrad. sota la direcció del geoleg D. V. Nalivkin. 
Hi ha c~~labora t  el personal de I'lnstitut Geologic de I'ricademia de 
Ciencies de la U. R.  S .  S., el de I'lnstitut Artic de la Unió i el de 
1"institut Geolbgic i de Prospecció de la Nafta. Han treballat 51 inves- 
tigador~ en la tasca de compilar I'extensa bibliografia sobre la Geolo- 
gia d'un país que és la sisena pari del món. 

També s'hanpublicat amb motiu del Congrés catalegs i cornpila- 
cions bibliogiafiques a l'objecte de donar coneixement als membres 
estrangers de les obres grolbgiques publicades a Rússia des del 
seg1:li XYIIÍ.', 

El tiratge total de Ilibres, fulletons i rrports publicats amb iriotiu 
del C o n ~ é s  es calcula en uns 88,000 exkmplars. . , 

r 

Recepcions i visites 
. ,  , 

Els congressistes estrangers foren ex~raordiniriament obsequiats 
durant llur estada a la Unió Sovietica. Entre les recepcions a honor' 
llur cal recordar : l'oferta - pel Comit? d'organització del Congrés a 
I'Hotel Metropol d i  Moscú, el dia 20 de juliol; la de I'Academia de 
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Ciencies de la U. R. S . S . ,  al seu estatge social, el 21 ; la del Soviet 
de Moscú. celebrada a '  l'estació de Khimki, després de-l'excursió pel 
canal Moscua~Volga, el dia 27: la recepció i el concert al Kremll, 

oferts pel Govern, de Comissaris del POble de la U. R. S. S., el dia 28, 
i, per últim, la celebrada a l'estatge social de l a  VOKS, Societat 
de relacions culturals entre la U. R. S. S. i I'Estrangkr, el dia 29, al 
Palau de la Bolxáia Gruzinskaia, 17. . totes aquestes festes, els de- 
legats espanyols tinguérem ocasió de palesar l'afecte i la simpatia dels 
companys sovietics rnvers la nostra República i el desig d'un triomf 

., 

definitiu sobre els feixistes. Encara s:ha d'esmentar la invitació rebuda 
pel president.de-Ia'Delegació, professor J. Royo Gómez i I'autor d'a- 
questes ratlles de dirigir la p a r i l a  drs del microfon de la Radio 
Centra? de Moscú. el dia 29 de juliol, en l'emissió de 11-ngua espanyola. 

Els matins o les tardes lliures foren aprofitats pels congressistes 
prr a visitar Museus, fAbriques i centres de carhcter sanitari o social. 
En grups peiits , acompanyats pels interprets de la iilntourist)~, varem 
visitar la famosa Placa Roja, on s'aixequen. el mausole~i que guarda 
les despulles de Lenin, visitat cada dia per milers de persones arriba- 
drs  dels pobles de la U. R. S. S. i de l'estranger. La Placa Roja és un 
conjunt admirable d'edificacions: al fons la Catedral de Sant Basili, a 
la dreta el Kremll, la fortalesa misteriosa, plena de palaus i d'esglésies, 
amb la campana gegantina i el canó del tsar. El Kremll és alguna cosa 
més que una fortaleia i que un Mus-u: és la residencia oficial del 
govern rus. Visitanttambé la ciutat seguírem les vies.principals, per tal 
d e  veuse el contrast. entre el ve11 Moscúdels tsars i la ciutat moderna 
dels sovirts. Els projectes, en vies d'execució, que varem'veure a I'ex-, 
posició permanent d'arquitectura i urbanisme, inaugurada amb motiu 
del Congrés d'arquitectes, ja deixen entrrveure. el que sera Moscú d'ací 
deu anys: el port de cinc mars, que ja és avui, la capital de la sisena 
part del món, sera la ciutat més bella de totes. També vhrem recórrer 
el «Metro,i, un dels exits del pla quinquennal; les línies ja construides 
i les que estan en construcció sumen ja 38 quilometres: el projecte 
cnmplet suposa un tracat de 80 quilometres. Les estacions són d'una 
bellesa arquitectonica insuperable i d'una riquesa en marbres i jaspis, 

que rnai no s3hagués vist. si l'empresa constructora no fos el 
Estat. 

Entre els Museus visitats recordem: el 'Museu Lenin, que reuneix 
els rrcords personals de I'istadista rus, fundador del regim actual ; el 
Museu de la Revolució, complementari de I'anterior, que permet for- 
mar idea dels moviments revoluciouarisarreu del món, figurant-hi, 



adhuc algunes sales dedicades a la Revolució .espanyola ; el Museui  
YExposició de Puxkin, oberta arnb motiu del centenari d e  l'autor del 
Boris Godunoo, arnb el seu palau-teatre del segle XVIII.'; el Museu de 
les Nacionalitats, que reflecteix la -  historia del desenvolupament, les 
condicions de vida i els costums de les nacionalitats que constitueixen 
la U. R.  S. S. Per últim hem de recordar les Galeries Tretiakov, rica 
coHecció de pintures dels millors autors russos des 'del segle XI." als 
nostres dies. 

Entre les fabriques visitades figuren les següents :Fabrica metal- 
iúr&ca aSerp i molotn (La falc i el martell), fabrica d'utillatge Ordb-  
nikidzé. fabrica electrica <!Dynamoi>, fabrica de rellotges número 2, etc. 

La visita a la casa central dels pioners i octubristec ens féu coneixer 
aquesta admirable institució d'assistencia infantil, que compta arnb 
sucursals en totes les ciutats importants de la U. R. S. S. Alguns con- 
gressistes visitaren també el Dispensari de Kaganovitx i la Policlínica 

del Comissariat del Poble de la Indústria pesada. 

Paragraf a part mereix el Parc Central de Cultura i conjunt 
de cinemes, teatres, sales d'espectacles i atraccions diverses, arnb tota 
mena d'esports i diverticions, arnb la seva ciutat infantil que porta el 
nom de Josep Stalin i a la qual són acollits a les hores de treball .els 
infants d'edat escolar i pre-escolar, sota la vigilancia de professores es- 
pecialitzades. En un dels teatrrs, el rtTeatre Verdii, varem assistir a la 
representació de La jira de Sortxins&, per la famosa companyia del 
Teatre de  masses. 

L'excursi,ó al canal Moscua-Volga va ocupar el dia 27t de juliol. 
Vam embarcar els congressistes a l'estació de  Khimki, arnb els vai-. 
xells .<iMolokovii, sLiapedevskii>, riSlepniovii i <rDoronin>,. Aquest 
canal inaugurat recentment és el més gran del món i constitueix una 
de les més importants-construccions del segon pla quinquennal. Fa- 
cilitara el transport de mercaderies per via fluvial i al mateix temps 
augmentara el cabal d'aigiies de- Moscú. Conté 7 ponts. arnb 1 1  re?- 
closes, 5 estacions de bombes i un conjunt de  240 edificacions. El 
desnivel1 entre l e s  aigiies dels dos rius que uneix és de 38 metres. 
Durant la cunstrucció han quedat negats per les aigiies 196 pobles i 
vei'nats i una ciutat de 4,000 habitants que s'ha hagut de construir 
nivament.. arnb millora de les srves condicions higi&niques. El pres- 

, . 
supost d'aquesta fantastica constmcció ha  estat de  1,941 .W,O00 de 

rutiles. . . . . . -. 

Els congressister que no prengueren part a l'excursió a Lenin- 
-grad, efectuaren el dia 25 d r  julio1 una excursió a Kolomenskoie, en 



vaixell pel Moscua. Es una antiga possessió dels tsars amb esglésies 
d'una rara arquitectura del segle XVI' i una casa de repos de Pere P. 

Visita a Leningrad 

Part dels congressistes -en nombre de 230 estrangers i 140 so- 
vietics- sortirem en dos trens especials de Moscú vers Leningrad, 
el dia 23 de julio1 al vespre. Arnbarern a Leningrad el dia 24 al matí. 

Leningrad, I'antiga capital de I'imperi tsarista; la Yalmira del 
Nord, arnb els seus magnífics palaus i parcs esplendids, s'enyora de 
la seva antika grandesa. 1 potser contribueix a aquesta evocació la 
tranquil-litat malenconiosa dels.seus canals que la converteixen en la 
Venecia sovietica. 

Un film forca interessant ens sembia ara la nostra visita a la ciutat 
on-s'estatuí el regirn sovietic. Records dels episodis de la Iloita. Con- 
templació rapida dels llocs on s'esdevingueren els moments culmi- 
nants de la Revolució. Visitem com un llamp els Centres científics i 
els Museus. Recepció al pala0 de Peterhof, organitzada pel soviet 
de Leningrad, on veiérem L'inoblidable panorama dels seus jardins 
i de les cascades que ens recordaven el Versalles Ilunya ... 
. A Lzningrad fórem rebuts a l'lnstitut Central de Ceologia i de 
Prospecció (ZNIGRI), a 1'Escola de Mines (on radica I'lnstitut Fedorov. 
que organitza una sessió científicas honor nostre), a la Universitat, on 
encara resta el 'record de Mendeleiev, descobndor del sistema perio- 
dic dels elements químics. A Leningrad vam visitar també la forta- 
lesa de'Pere i Pau, plena d'epiiodis sagnants; el Palau d'Hivern, on 
fou enderrocat el regim tsarista; Museu de l'Ermitatge, amb I'expo- 
sició dedicada a Rembrandt. Un tomb per la ciutat meravellosa ens 
féu coneixer les seves magnifisques perspectives i els seus monuments: 
I'Almirrllat, la catedral lsaac (actualment Museu antireligiós). 1'Aca- 
demia de Ciencies, etc. Cal esmentar també el Museu Artic. que 
conté documents, exemplars i tota 'mena de dades sobre les expedi- 
cions polars efectuades en tot temps i molt particu1armen.t les dar~e-  
res organitzades pel govern dels comissarisdel poble: veiérem I'e- 
qUiPatge de l'avió aP-17231, fotografies i tota mena d e  grafics sobre 
l'expedició del iiTieliuskini,, etc. Finalment, e l  Museu d'Historia Na- 
tural, on es conserven les despulles del Mammuth, i'elefant llanut dels 
temps gelars.'conservat milers d'anys als g la~os  de la  Siberi?. Pro- 
dueix emoció contemplar la carcassa d'aquella bestia prehistbrica, 
extingida a poc~d'ésser representada a les coves d'Altamira i d'altres. 
del Nord de la Península iberica. 



lnstitut Central de Geologia i de Prospecció 

Fou organitzat el 1931 en fusionar-se una serie d'lnstituts espe- 
cialitzats (de la Carta gzolbgica, dels metalls, del carbó, de les subs- 
tancies ütils no metallíferes; d'tlidrogeologia, de Geofisica) i del Trust 
de sondatges, creat el 1929 amb motiu de l a  reorganització de l  Co- 
mite geolbgic. El Comite geologic, fundat el 1882, tenia pzr objecte 

aixecar la carta geologica de la Rússia europea, si bé les grans difi- 
cultats de caracter economic li impediren fer una tasca definitiva. Cal 
tenir en compte quo el pressupost de despeses era de 30,000 rubles al 
comencament i de 70,000 més tard.Amb aixb, el 1918, solament era 
conegut el 10 % de- la 'superficie del país. Pero després de la Revo- 
lució, el govtrn sovietic va incrementar extraordiniriament les. inves- 
tigacions mineres, com a base de I'economia de l a  Unió. Es per 
aquesta causa que, solament el 1936, s'han despes més de mil milions 
de rubles en els.treballs geolbgics i do prospecció. 

L'lnstitut, sota la direcció del gebleg camarada P. Nikitin, esti 
dividit en gmps regionals i en grups especialitzats o equips que rea- 
litzen e1 treball geolbgic arreu de la U.  R. S. S .  La direcció científica 
de =ada grup esta confiada a un especialista eminent. El personal 
ciintífic de I'lnstitut compta 500 persones. d e  les quals més de 110 
són doctors en Ceologia, professors i membres zfechus de I'institut, 
100 treballadors científics de primera categoria, 140 de segona caté- 

goria, encarregats de treballs autbnoms, i a més tota una colla 
d'enginyers i tecnics quz porten a t eme  les-recerques cienfífiques. 

Ser ia  impossible d'expressar en el reduit espai que podem dedicar a 
aquest Centre ni tan sols un resum de les sevts principals activitats. 

El Museu Txernyxev, sota la direcció del gebleg camarada P. l. 
Stepanov, reuneix els ?xemplars recollits al curs d e  les expedicions 
organitzades per I'lnslitut i té per objecte la divulgació popular dels 
coneixements geolbgics irla preparació científica dels futurs 'investi- 
gadois. D= I'antic Museu del Comite geol&gic fins al  Museu actual: 
installat al Palau de la Geologia en I'sredny prospectiu, el Museu ha 
passat per una serie de  fases constructives. El pressupost que de 1914 
a 1917 era de 17.0üO rubles anuals ha passat a 406,000 rubles en l'ac- 
tualitat. L'irea total de les seves.instal.lacions és  de 3,000 m.", el re- 
corregut que hade'fer el visitant pei-tal d i  veure les coHeccions exhi- 
bides és de 3 quilbmetres. El total d"exemp1ars és d'uns 360,000, 80.000 
deli  quals d n  exposats. Les.seccions que comprei el Museu són les 

següents : 
, 
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1. Pdeontologia, amb les restes deis peixos rlasmobranquis del 
C .  Meliooprion, del Carbonífer, i del gegant placoderm devonia Hete- 
rosteus as mussí Ag., de la regió de Leningrad; I'Ulemosaurus soija- 
gensi, nova especie de reptil del Permic; la magnífica co'lecció de 

'plantes fossils estudiades per Seminent especialista M. Zalecsky ; Ses- 
quelet rrstaurat d'un reptil mari, Dollosaurus lufugini lakovlev, del 
Senonia del Donetz; els estegocefals de la C O ~ C ~  del Volga i del 
Dvina; una gran tortuga oligocenica. Stylernys karakolensis Riabininl 
del Kazakhstan: restes de mamífers sarmatians de Sebastopol, estu-. 
diats per A. Borissiak : . dipbsits postterciaris del Volga, d'entre els 
quals sobresurten les restes del Protopteris Seiuardi Zalessky. 

11. Petrografia, que conté totes les roques i preparacions micros- 
cbpiques dels trebalis publicats pels investigadors sovieiics, amb 
exemplars destinats a estudis comparatius, entre els quals sobresurten' 
éls del professor A. Zavaritzki, autor de la monografia sobre les 
roqu-s de les Muntanyes Ilmen, als Urals meridionals. 

111. Geologia regional. Es l a  secció més extensa i fóra impossi- 
ble de donar-ne un resum. Conté els millors exemplars recollits, clas- 
sificats per comarques i regions naturals. En les sales asiatiques des- 
taca I'essuelet del reptil drl creticic Mandschurasnuras amurensis 
Riab., del riu Amur, muntat sota la direcció del professor A. Riabinin. 

IV. Ceologia economica. Compren les exhibicions dels jaciments 
més importants de la U. R. S. S. ~ o & e n s a  per les installacions refe- 
rehts als olis minerals i segueix Smb -1s diposits carbonífers del De- 
vbnic, Carbonífer, Permic, Triasic, Jurassic i els d'edat terciaria. Des; 
prés, la part dedicada als minerals no metAl.lics, com són IessaIs po- 
tassiques de Solikamsk, e1s borats de les muntanyes de I'orst de Ka- 
zakhstan, el grafit de Krasnoiarsk, els asbestos de I'Ural, les miques 
de la regió del llac Baikal (a I'est de Siberia) i les d r  la regó, de 
Sliudianka. el &rindió i l'andalusita de Kazakhstan occidental i de la 
regió dels lakuts. La secció. de minerals metallics presenta, amb moltes 
altres mostrrsdegran interes economic, exemplars de minerals radio- 
actius i terres rares del Mont llukspor en les muntanyes Khibines (pen- 
ínsula de Kola). del dipbsit de Taboxar i de Tiuia Muiun (Kirghizia); 
dipbsits p~limit&llics dels Monts Altai ; de coure de Kazakhstan i dels 
Ura t  centrals; de ferro de Magnitogorsk, Krivoi Rog, Crimea: l'a- 
nomalia magnetita de &rsk ; el manganes de Nikopolsk (Ucraiia) i 
de Gebrgia. 

. . 
V. Divulgació geologica. Té per objecte I'orrjanització d'excur- 

sions populars, sessions de cinema, 'obres educatives per als cercles 
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de ujoves geolegsn, informacions als professors de l'ensenyament mitja 
per tal de visitar les colleccions del Museu i poder desenrotllar les 
Ilicons de geologia. orientació als excursionistes. organització d'expo- 
sicions, preparació de coWeccions tipus per a les escoles. etc 

Museu de Mines de Leningred 

Esti instailat a 1'Escola de Mines. Aquest Museu fou creat a les 
daireries del segle XVIII' i bzn aviat es veié assortit de tota mena dk 
minerals de l'extens territori rus. Més tard es completa amb una col- 
lecció d'estratigrafia i geologia regional. Creat el 1882 el Comite geo- 
Iogic, oncara van romandre' alguns anys juntes les dues insiitucions, 
fins que aquesta darrera ~ a .  installar-se en edifici independent. Amb 
motiu de la revolució, el Museu ha experimentat una renovació amb 
increment de 1-s seves seccions i creació de seccions noves de Petro- 
grafia, jaciments metallífers, Paleontologia, etc., activades en ocasió 
ael Congrés geologic d'enguany. El cataleg del Museu, publicat en 
rus i frances. dóna ben bé idea de la distribució d~ le; seccions i sales. 
Són a remarcar: Sala 1, dedicada a la divisió geoquímica, on es veuen' 
les taules de Vernadski, Fersman, Zavaritski, Goldschmidt i Washing- 
ton., els retrats dels quals veiem als murs de la sala. 

Sala 11, dzdicada a I'estructura cristal.Iina, fou organitzada sota la 
direcció del professor A. K. Boldyrev, director de I'lnstitut Fedorov, 
pels seus coHaboradors de I'obrador experimental ; conté una coHecció 
de models que represeñtzn els tipuS d'estructura cristallina: collecció 
sistematica d'agrupaments Si. O, dels tetraedres, segons Mahatxek; 
models de silicats executats segons el metode de Pauling. models re- 
presentant les estrncturzs de berille, moscovita, caoli.nita, etc., gran 
model dedicat a explicar I'estructura del quars, co~lecció sist-matica 
de models d'estructura i dels 230 sistemes de punts descoberts pei 
Fedorov, models eri vidre de cristalls, etc. Es a remarcar també &l. 
gran qnadre suspes del sostre que ens mostra el sistema peri&dic dels 
elements químics, segons el professor D. l. Mendzleiev, cada un dels 
quals esta representat per laseva estructura cristallina. En 10 vitrines 
centrals hi ha 'una collecció magnífica de cristalls naturak (potser lá 
més'completa dzl món), classificats segons les singonies, Els arkaris 
murals contenen c~~leccions destinades a mostrar les particularitats, 
morfolD&ques i físiques dels minerals. La sala esta gúarnida amb els 
retrats de ~rista~lografs i matematics eminents: E. S. Fedorov, Schoei- 
fliess, Vulf, Bravais, Steno", Romé de L'lsle, H k y ,  Goldschmidi, 
Weiss, etc. 
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Les sales 111, 1V i V comprenen la collecció sistemitica de m$- 
nerals. Aquesta coltecció esta ordenada segons la classificació del 
iiCurs de MineraloGan publicat el 1936 sota la direcció del professor 
A. K. i301dyrev i del res& del Museu, camarada V. V. Txernykh. 
Com sigui que pensem publicar un. article dedicat especialment a 
aquesta collecció, no direm res més sinó queaquesta és una de les 
primeres del món. Entre els exemplars fora de serie, per la seva be- 
Ilesa o per la seva grandaria extraordinaria, figuren: topazi, un gran 
cristal de,13 c~ntímetres, amb figures de corrosió naturals. de Mont 
Uralga, Transbaikalia; apatita, gran cristall prismatic de Sliudanka, 
regió del Baikal ; molibdenita de Txikoiski, Siberia. oriental ; topazi 
amb berille, gran drusa cristallina, de Transbaikalia ; biotita, gran cris- 
tal1 tabular de facies hexagonal, del Monts llmen, Ural meridional; 
lapisl&tzuli, amb marbre i pinta, Sliudianka, regió del Baikal; rodo- 
nita, de Sedelnikovo; Ural; labradorita, de la regió de Kiev. a 
Ucraina; gran cristall de berihle, de Belki de ~ i ~ h e r e t z k ,  Altai; aine- 
tistes de Mursinka, Ural; malaquita, de Mednorudianks, Ural; ne- 
frita; de Siberia ; crocoita, -de Berezousk, etc.. etc. 

La sala VI compren la col~lecció de Mineralogia generica, segons 
la classificació del professor A. K. Boldyrev, adoptada en la seva 
catedra de 1'Escola Superior de Mines de Leningrad. Aquesta sala i 
la V11, dedicada als minerals arfificials, obtinguts al. Laboratori de 
Mineralogia experimental, han estat iRaugurades amb motiu del Con- 
g,rés que ens ocupa. 

Per manca d'espai, no tractem de les altres seccions de tecnica 
minera, Geologia historica, Geologia física. Petrogafia, Jaciments me, 
tal.lífers i de tota mena de minerals útils; etc. Resumeixen el. treball' 
d'exploració dels ,especialistes de 1'Escola de Mines, la més antiga 
del món després de la de Freiberg. 

Recepció a l'lnstitut Fedorou 

:,. E s  celebra el dia 24 de julioi, a les cinc de la tarda, i acaba a les 
deu. Gem aleshores a les enits blanquesx i fins a mitja nit hi havi'a 

. . 
una claredat com de nit de Iluna. 

Aquesta recepció tingué per objecte donar a coneixer als con- 
gressistes les tasques de: I'lnstitut Fedorov de Cri~ta~lografia, Minera- 
logia. Petrografia i Estudi dels jaciments miners. Els membres estran- 
gers de I'lnstitnt exposaren els treballs efectuats en llurs p'ajsos. Hi 
prengueren part : 

Professor A. K. Boldyrev, director de rlnstitut i professor de 
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l'Escola de Mines: MEtode goniom~ttic i roentguenometric per a la 
determinació. dels cristalls en general i dels minerals. en particular. 
Don; a coneixer el fonament del iidetzrminador~~ cristallogrt3fic que 
ha confeccionat amb els seus c~l laborad~rs  i mostri el' primer exem- 
piar d e l  primer volum d'aquesta interessant obra, de la qual ja ens 
ocuparem. més d~ti~gullament en altra ocasió. 

R. Candel i Vila, de Barcelona. Mineralogistes .i crista8bgrafs es- 
panyols i llurs trebnlls. 

V. V. Txernykh, de Leningrad, Principals treballs realitzats pel 
Iaboratori de Mineralogia experimental de l'lnstitut. 

D. Tonel, de Washington, Principals treballs del Laboratori Geo- 
físic Carnegie. 

Els congressistes visitirern amb aquest motiu les colieccions del 
Museu, idhuc aquells exemplars de riquesa incalculable que són ha- 
bitualment al Banc o a la caixa forta, com les pepitzs de platí, els 
exemplars d'or. les rnaragdes i altres pedres precioses de gran valua. 
Féu els honors de la casa el professor A. K. Boldyrev, ben conegut 
a casa noetra pel seu manual de Crista~lografia, traduit i editat en 
castell; el 1934. per I'autor d'aquest article. 

Visita a la Unioersitat de Leningrad 

Tingué per objecte la visita a les colleccions i als laboratoris de  
Ceologia, cota el guiatge del p;ofessor F. Levinson-Lessing, distingit 
per les seves recerques de Petrografia i els seus treballs de conjunt, 
com el diccionari de termes emprats en aquesta ciencia, que acaba 
d'ésser publicat. Coneixíem fa anys el professor Levinson-Lessing per 
haver visitat el nostri país, el 1926, a l'ocasió del XIVE Congrés geo- 
lbgic internacional, de Madrid. 

La biblioteca posseeix uns deu mil volums, dedicats a les ciencies 
geolbgiques, russos i estrangers. El Museu conté gran riquesa d'exem- 
plars, distfibuits en les seccions dz Ceologia, Paleontologia, Petrografia 
i Arqueologia prehistbrica de la U.  R.  S. S. Una revista, que ja ha 
publicat forca volums, recull els treballs dels investigadors que treba- 
llen als diferents labbratoris i als de Mineralogia i Cristaliografia, que, 
per manca de ternps, no vam poder visitar. 

En canvi, ens varen mostrar el gabinet de treball de I'eminent 
savi rus. D. l. Mendelriev, professor d'aquesta Universitat, descobri- 
dor del sistema perib$ic dels elements químics. No fa gaire que s'ha 
celebrat el centenari de la seva naixenca. 
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Excrirsions realitzades amb motru del Congrés 

Com és de consuetud, se'n celebrare?, a part de ies excursions du- 
rant el Congrés, dues series: A )  abans de les sessions del Congrés, i 
C ) ,  després d'aquestes. 

L'excursió A - l ,  també anomenada ixcursió septentrional, d i  dinou 
dies de durada, a partir del I .' de juliol. sota la direcció del professor 
A. A. Polkanov, tenia per objecte coneixer els terrenys prr-cambrians 
d e  la part óriental de Fenoscindia i els jaciments miners que formen 
intrusions en aquesks terrrnys. 

La sortida de Leningrad. s'efectua amb tren especial el dia 1 ..' de  
juliol fins a Petrozavodsk, capital de la República S. S, autonoma de  
Carelia, i des d'aquí en autobús a Rop Rutxey (formació del jotnii) 
i a Kamenny Bor (horitzó inferior.de la formació del jotnii). En vaixell 
a través del llac Onega fins a Medvegya Gora, visitant les variolites 
de lalguba, el complex volcinic de Suisaari i Xunga (horitzó superior 
del jatulii). 

A Medvegya Gora, recorregut en autobús per tal d'estudiar la 
tectbnica del proterozoic inferior. 

Altra vegada arnb el tren vers Nadvoitsy (intrusions &cides en  el 
proterozoic inferior: la construcció del Canal Stalin, que uneix la Mar . . 
blanca amb la Biltica), Xuierietskaia, Kuzema i Kandalakxa (gneis, in- 
trusions deroques acides i bisiqu-sen I'arquei, metamorfisme, palin- 
genesi, formaci6 de  venes de  porfirites subalcalines, conglomerats del 
pa!ezoic). 

Quatre dies de sojorn a Kirovsk (antigament Khibinogorsk) per 
tal de visitar rls jaciments de minervls útils. Dipbiits de luksp& i Ku- 
kisvumtxor (apatit, mina d- lovtxorrita, molins de concentració). En 
tren fins a Murmansk, per tal de visitar I'estació hidroelectrica de  Tu- 
loma, i retorn a Leningrad i Moscú. , 

L'excursió A-2, o exciirsió meridional, també de &non dies d é  
durada, a partir del 1 .' de juliol; sota la direcció dels professors N.  l .  
.Svitalski. F. l. Stepanov i A. S. Moiseiev, fou destinada a I'estudi del 
pre-cambrii de  la meitat meridional de  la Rússia europea i els dipbsits 
de  ferro amh el1 relacionats ; de les relacions tectoniques i estratipri- 
fiques de la conca carbonífera del Donetz (Donbas) i l'estratigrafia i 
tectbnica de la Península de Crimea, amb les jacimerits d e  manganas 
de  Krivoy Rog. 

L:excursió A 9 ,  dedicada a la conca del Volga, fou suspesa pel' 
nombre reduit d'excursionistes inscrits. 



L'excursió A-4, dedicada al Caucas, de dinou dies de durada, com 
les anteriors, sota la direcció del professor A. P. Guerassimov, fou una 
de les més concorregudes. Tenia per objecte estudiar l'estratigrafia, la 
tectouica i les manifestacions magmitiques del Gran Caucas, de la de- 
pressió del Kura-Rion i del Caucas menor. L'excursió travessi per la * 

regió més pintoresca i de major riquesa turística de la Unió. 
Des de Moscú, en tren especial fins al districte dels manantials 

(estrats criticics i terciaric, aigües minerals) i després de seguir la via 
Ordjonikidze, per la ruta militar del Caucas fins a Tbilisi (estrats creti- 
cics i jurissics, laves. flysch, formacions creticiqnes i jurissiques, ei- 
trats terciaris): Tbilisi i els seus voltans, amb les seves'manifestacions 
volciniques del terciari i les fonts d'aigiies medicinals. 

A Tbilisi, l'excursió es dividí en dos grups. 
El grup a a ~ ~ , ' q u e  recorregué la Transcaucisia, que té enorme inte- 

res turístic amb els panorames esplendids de I'Armenia i els famosos 
balnearis de Borjom i Narzan. El g u p  xba, des de Tbilisi, travessi el 
país en tren primer i després en cotxe arribi a Oni, per tal de visitar els 
jaciments de manganhs i els diposits secundaris i terciaris. Des d ' a i .  
en autobús, a Kutuiasi (diposits de carbó), Sukhumi, Gagry i Krasnaia 
F'oliana (formacions de flysch). Des de Krasnaia Poliana, durant cinc 
dies, recorregueren el Parc Nacional del Caucas. A Tuapse es reuniren 
els grups iiaii i nbii per tal de retornar a Moscú. 

L'excursió A-5, dedicada a I'ectudi del perrnic, i efectuada d'acord 
amb les matejxes dates que las excursions pr,ecedents.'sota la direcció 
de l'enginyer A. A. Blokhin i del professor D. V. Nalivkin. 

Tota l'excursió fou efectuada, com la major part de les precedents, 
en tren especial, fins a Samara (estrats-carbonifers i permicsy, Belebey 
(perrnic superior), Ufa, Sterlitamak, lxibayevo (jaciments pitrolífers, 
calc&is permiaus,, tal1 geolbgic dels Urals meridionals, pisos artinskii. 
carbonífer, devonic, tectonica), val1 del riu Sim (carbonífer superior). 
Berdiaux-Kusa (calcaris cambrians, estructura geologica d e  l'amfiteatre 
d'Ufa, pis artinskii, carbonífer, devouic inferior i silurii). Les Ciutats de 
Kungur i Perm, el riu Txusovaia (carbonífer, pis artinskii, pis cungurii, 
permic inferior). El .districte de Kizel (devonii. carbonífer, .p&rrnic, di- 
posit de carbó). Solikamsk (permic superior, diposits de sals). De Soli- 
kamsk en tren fins a Ferm. Des de Perm en una travessia de tres dies, 
eh vaixell, fins a Kazari (estrats permians de, la conca dels rius Kania i 
Volga, pisos kazanik i tartarii). Retorn éu tren a Moscú. 

Les excursions realitzades desprésdel Congrés foren les següents: 
L'excursió C-1, dedicada als jaciments petrolifers, fou dirigida per 
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i'academic J:M. Gubkin i pel gebleg A. J .  Krems, i la seva durada.fou 
de trenta-cinc dies, a partir del 30 de juliol. En tren especial, s'encami- 
naren els excursionistes fins.a la regió de Perm (estructura de la part 
nord de la conca del Kama ,dipbsits petrolífers de Krasno-Kamsk) i des- 
prés a la regi'ó dc !ximbaevo i Samara (dipbsits de petroli rn  el permic 
i carbonífer). Des d'allí a Rostov del Don i Bakú (visita a les ciutats, 
jaciments de nafta, excursions geolbgiques). Posteriorment, recorregut 
de tota la regió i per la ruta militar de Gebrgia a Tbilisi, i des d'aquí, en 
tren a Kelasuri i despréc.en cotxe a Gagy  i Sotxi, Tuapse, Maikop, 
Khadygenskaia (creticic, jurissic i dipbsit de I'apxeronii), Krymskaia 
i Tonneloaia (sarmatii inferior, anticlinal de Kudakinski, gresos espon- 
golítics de ia serie de Maikop) i regrés a Moscú. 

L'excursió C 2 ,  a Siberia, de quaranta dies de durada, a partir del 
29 de setembre, sota la direcció del professor M. M. Tetiaev, tenia 
per objecte donar a coneixer les -estructures caledoniana, varíscica i 
alpina de Siberia, I'estratrigrafia del paleozoic i mesozoic i els minerals 
útils (carbó ,ferro). 

Es recorregué primerament la regió de Perm, on s'estudii la secció 
dels Urals a la, latitud de Sverdlovsk, i foren visitades les indústries i 
mines que hi ha. La part de la Siberia occidental fou dirigida pels pro- 
fessor M.  A. Usov, professor B. 1. lavorski i gebleg V. D. Formitxev. 
La conca del lenisei fou recorreguda sota la direcció del professor J. S. 
Edelstein i del gebleg A. G. Vologdio i pel riu es féu una excursió de 
dos dies a Minusinsk, per tal d'estudiar el paleozoic inferior i mitji i 
després les series carbooíferes d'Abakan. Finalment es visita la Siberia 
oriental : Nigneudinsk, Txeremkhovo (jaciments decarbó), lrkutsk i !lac. 
Baikal. En aquesta regió, una travessia de quatre dies en vaixell permeté 
fer seccions en el pre-carnbrii i cambrii, tectbnica del mesozoic, dipb- 
sits de Sliudianka i excursió a les muntaoyes de Khamar-Daban. En 
tren, a Ulan-Ude (Verkhneudinsk) i en cotxe al llac de Gusinoie (160 
quilometres), per tal de veure el dipbsit de carbó. Des d'aquesta loca- 
litat, retorn a Moscú. 

L'excursió C-3, a Novaia Zemlia, de vint-i-tres dies de durada, a 
partir del dia 30 de juliol, fou dirigida pel professqr R. L. Samoilovitx. 
D& de Moscú, en tren especia1,fins a Arkhangelsk. Aquí els rnembres 
de -l'excursió, prengueren~ ei vaixell per-tal de creuw -la Mar- Blanca 
a la Novaia Zemlia. Al cap Sakharov, observació del silurii superior i 
inferior, facies granítica de Ludlow, conglomerats del Wenlock i Llan- 
dovery ;. a1 Port rus, eStudi del Silurii superior i del Devonii superior, 
el tipus nbrdic del devonii i del tournasii, a les illes Baientz; estudi 



dels granits caledoniams, i del cambrii mitji al Matotxkin Xar, on es 
féu també el tal1 geolbgic de  la regió. Es visiti a la mateixa iocalitat.. 
Camp Laguernoie, centre administratiu d e  la Novaia Zemlia i capital 
de la regió ariica, amb l'estació científica coneguda per Observatori 
Polar ~iMatotxinXarn, insta'lada a I'estret d'aquest nom, el qual. com 
és sabut, separa la part meridional de  la septrntrionanl de la Novaia 
Zemlia. 

Al llarg de la costa oriental de l'illa meridional de  la Novaia Zem; 
lia, fins a la Badia Negra (Txernaia Guba), pzr tal d'estudiar el devonii 
mitja, el famennii, devonii superior, la transició al carbonifer, etcetera, 
i després al Cap Txerny (visea) i a Maly I(armakuly (pissares p&rrni- 
ques). Des d'aquesta darrera localitat. el vaixell transporta els excur- 
sionistes fins a Murmansk, des d'on retornaren en tren fins a Leningrad. 

L'excursió C-4, als Monts Urals, de vint-i-dos dies de durada, a 
partir del 30 de  juliol. Fou feta en tren especial, convertit en hotel 
rulant. La direcció a n i  a carrec dels professois N. M.  Fedorovski i 
A. N. Zavaritzki. 

D'aquesta excursió, ens n'ocuparem més detingudament en una al- 
tra ocasió, ja que les dades recollides perso,nalment per I'autor d'a- 
quest article no podrien ésser exposades adequadament en un treball 
de caracter general. 

L'objecte d'aquesta excursió fou I'estudi metallog&nic dels Urals. 
Visita als jaciments de cromita de  Saranovsk, condults pels cama- 

l a d e s  Betekhtin i Zimin. Id als de magnetita de Blagodat i de  Nijni- 
Taguil, centre d'una regió minera de  gran importancia. Visita al: jaci- 
ments de platí del Mont Solovievta, sota la direcció del professor Zava- 
ritzki i del doctor A. Betekhtin. 

Després vam fer centre d'excursions a Sverdlovsk (I'antiga Ekatel 
rinenburg, o n  foren executats els darers tsars i llur familia). Visitarem 
la Casa dels Pioners i la magnífica exposició geologica de 1'Ur'al. instal- 
lada a 1'Escola de Mines ; els jaciments aurífers de Berezovsk, els d'as- 
bestos, etc. 

Durant tres dies varem sojomar a I'estació científica del Parc Na- 
cional del Mint  Ilmen, magnífic centre d'excuisions destinat als estudis 
geol6gics. per Decret sígnat per Lenin. Els seus jaciments típics. els 
escollits exemplars del Musru, la bellesa de1 territori, que compta entre 
les seves atraccions el llac de  Turgoiat, constitueixen un conjunt de  re- 

- cords in~esborrables. - - -~ ~ - 

Visita a les explotacions de  magnesita de Satka, de siderita d e  
Bakal, de carbó de Korkino. Fent centre a Orsk, visita als dipbsits de 
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limonita de Khalilovo, de garnierita dVAkkermann i de jaspis de Pol- 
kobnik (en territori de la R. S. S, A. de Kazakbstan). S'aprofiti aquí 
Savinentesa per visitar iconhixer el funcionament de les organitza- 
cions agriries kolkhosianes i sovkhosianes. 

Després, un recorregut a través de les mines de scheelita de Cum- 
beika i, finalrnent a les importantíssirnes de ferro de Manitogorsk. el 
centre industrial que ha sorgit en pocs anfs enmig d'un des-rt i que 
actualment compta amb uns cent mil habitants. 

El viatge de retorn a Mpscú es féu per Ufa i Sarnara. 
L'excursió C-5, a la regió de Moscú, tingué per objecte donar a co. 

neixer I'estratigrafia del carbonifer i la conia hullera, Fou la més curta 
de totes aquestes excursionc, d'una durada de tres dies (30 i 31 de juliol 
i 1 .' d'agost), sota la direcció del professor M.  S. Xvetzov i del gebleg 
V. S. 'lablokov. 

S'aprofita I'avinentesa per visitar la finca del comte Lleó Tolstoi, 
lassnaiti Poliana, declarada Parc Nacional i Museu del Govern so- 
vihtic. 

Tasca realitzada per la Delegació espanyola al Congrés 

La Delegació espanyola fou rebuda amb una sincera simpatia al 
Congrés. Un poble en lluita contra els enemics interiors i contra el fei- 
xisme internacional, amb la defecció de bona part dels seus intellec- 
tuals ... i amb tot i aixb encara ha pogut quedar en bon lloc internacio- 
nalment participant a les tasques d'un Congrés científic, de la impor- 
tancia del celebrat a Moscú i L-ningrad durant I'estiu proppassat. La 
Delegació espanyola fou invitada a formar part de,.Consell del Congrés 
i el president d'aquella, piofrssor Josep Royo i Gómezi fou designat 
per a ocupar una de les vice-presidencies. Els altres membres de la 
Delegació han estat designats per a formar part dz comissions inter- 
nacional~ permanents. 

La comunicació del professor Josep Royo i Gómez (Madrid) sobre 
~(Descobriments paleontolbgics als voltants de Madrid», fou llegida el. 
dia 23 de juliol a la Szcció de Paleoitologia. La del professor Gabriel 
Martín Cardoso (Madrid), sobre iiMineials de les pegrnatites de Galíciai, 
fou Presentada el dia 28 a la Secció iiMiscellinia,,. La del professor 
Vicenc Sos i Baynat (Castelló), sobre aGeologia del Triasic Ilevantí 
espanyolii fou llegida a 1á Secció de Relacions tectbniques i estratigri- 
fiques el dia 29. Finalrnent, l'autor dtaquest article prengué part a la 
seisió celebrada a l'lnstitut Fedorov de Leningrad, c o m a  membre nu- 
merari d'aqueita entitat científica, com'ja s'hadit abans. 



Simpatia enoers la República espanyola 

Els entusiastes homenatges populars units ais molt afectuosos dels 
nostres collegues sovietics del Comitk d'Organització del Congrés, es 
varen palrsar pertot arreu del territori de la Unió arnb els represeñtants 
de la República espanyola. Més d'una vintena de fotografies nostres 
publicades a la premsa, un 'nombre encara més crescut d'intervius 
foren concedits ais reporters dels primers diaris sovietics, mantes vega- 
des ens veiérem obligats a di+$ la paraula als treballadors de les fa- 
briques, als pioners i a persones de tots els estaments que ens venien a 
saludar. l no cal dir que als banquets i a les recepcions oficiats, semcre 
era reservat un lloc d'honor al president o a algun dels membres de la 
Belegació espanyola. La Radio Moscú ens invita el dia 29 de julio1 a 
parlar des del microfon al company Royo i a I'autor d'aquestes rat!les 
com a representant de Catalunya. 

Cap emoció n o  pot igualat+se a la que vam experimentar en la 
nostra visita a la Casa dels Pioners d: Sverdlovsk. on ens foren oferides 
unes flors en obsequi als nostres infants i on una nena de deu anys féu 
un parlament ple de simpatia per a l s  nostres combatents i per a 
llurs fills. 

El mapa de la Península IIberica, arnb el tracat dels fronts de 
guerra. es veu als jardins públics, als clubs, als centres d'ensenyakent. 
Tothom segueix arnb veritable interes les vicissituds de la nostra lluita 
amb el feixisme internacional. Els retrats dels nostres politics són també 
molt difosos. 1 en iuolts llocs he& vist escrita la frase simbblica: No 
pasaran. Les.nostres converses arnb els treballadors de les fabriques, 
amb, els minaires, arnb els enginyers, arnb els periodistes, sempre te- 
nien el mateix tema. 1 en tots els cors el mateix afecte, el mateix desig 
per al tnomf definitiu. Els punys closos s'aixecaven al nostre pas. 

Bastara un detall per a comprendre la popularitat de la nostra Iluita. 
Els infants cobreixen els rossos caparrons arnb el casquet dels nostres 

-milicians i soldats: ispanska xapotxka diuen ells a aquestes gorres que 
venen a totes les botigues i que les mares sovietiques es veuen obliga- 
des, si no, a confeccionar-les arnb qualsevol drap a llurs infants. 

El progrés sooi2tic 

Podem dir que hem visitat una boua part de la Unió Sovietica i 
que per tot I'immens territori que hem recorregut es palesa ben elo- 
qüentment el ripid progrés assolit sota el regim actual. Les construccions 
gegantines dels plans quinquennals: el canal Moscua-Volga, el <(Metro», 
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les vastes xarxes de comunicacions, les sorprenents obres públiques 
i els edihcis aixecats pertot arreu, la importancia del treball cientific rea- 
litzat els darrers anys, són símptomes n~olt significatius del grau de  civi- 
litzaciódel país del socialisme. .Les representacions teatrals, els films 
projectats durant la nostra estada; rrEl diputat d e l a  Bilticaa, e l  savi 
fidel a la patria. sEn el pol Nordii, aquest últim sobre la conquista 
del pol realitzada pels investigadors polars dirigits per I'academic 
Schrnidt i pel profesor N. Papanin. 

Hem pogut tarnbé comprovar l'afany cultural dels treballadors. a 
les fabliques,a les co~lectivitats agraries, a les casernes. Algunes ins- 
titucions pedag&giquzs i alguns centres d'investigacib científica, són, 
realment, rnodelici. A cada ciutat, un Parc de cultura i de repos. A 
cadaobrador una escola anexa, un diari mural, una sala de confe- 
rencies. 

. El desenvolupament de I'aviació és extraordinari: L a  mainada se& 
una afició indescriptible p-r les gestes dels herois de la ~nió'Sovietica: 
els aviadors. Hern presenciat I'emocionant rebuda que el poble de 
Moscú va tributar el dia 26 de julio1 als aviadors triomfants de la tra- 
vessia polar, camarades Txkalov, Baidukov i Beliakov, així com la dis- 
pensada el dia 23 d'agost als herois de Ia segona travessia des de la 
U. R. S. S., als Estats Units de Nord-America, camarades Groinov, 
lumaxev i Danilin. Cada dia vam seguir amb emoció les noticies sobre 
l'aeronau perduda en intentar ia'tercera travessia. 1 cada dia també el 
comunicat dels investigadors sovietics ds  l'estació polar, camarades Pa- 
panin, Krenkel, ~ed0ro.v i Xikov, ens renovava el sen record com a 
testirnoni de llur ~bnegació per la ciencia, 

~ ' e & n p l e . d ' a ~ u e s t s  savis, dignes emuls dels stakhanovistes. l'op 
timisme de la joventut sovietica, I'exernple dels treballadors, de I'esforc 
rallat i conscient, la visló clara de la seva contribució a la pau mundial. 
el respecte absolut dels governants sovietics per a tot allo que fa refe- 
rencia a la cultura i la llengua de les nacions que constitueixen la Unió 
ens inspiraren tan forta simpatia que. en deixar Leningrad, després de, 
la nostri excursió fins a les terres asiitiques, ho férem amb una veiita- 
ble recansa. El transatlintic. iiMaria Ulianovau, queporta el nom de la 
germana de Leniri. ens va deixar a Londres, capital d'un :món anta& 
nic del que veníem de visitar. . , 

. . .  , 
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RESUMEN 

El a"tor, que ha asistido aomo delegado del Gobierna de la República ea- 

pañrtia al XVll Congreso Ceológico Internacional. celebrada en Moscú e" 'el mes 
de julio último, hace un resumen de las tareas del mismo y de las excursiones 
reelizadas antes y después del congreso, así como describe las visitas efectuadas 
durante la celebración del mismo. A este Congreso han asistido más de 400 de- 
legados extranjeros. representantes de 50 estados, siendo de señalar la delegaci6n 
americana .compuesta' de 150 peólogos. El número de miembros soviéticos que 
h n  paiticipado en las tareas del Congreso pasa de un millar. A pesar de la 
ausencia de delegados alemanes, italianos. portugueses y de algunas repúblicas 
sudamericanas, la X.Vll sesión d e l  Congreso Geológico internacional ha 'sido )a 
más concurrida de cuhntas se han celebrada hasta el Esto demuestra 
de  un modo bien elocuente el enorme intcrés que la Unión soviética. en plena 
fiebre constructiva, despierta en el momento de cumplirse el XX sniversaiio de 
la gran revolución socialista. 

Como presidente del Congreso fué elegido el académico Gubkin, que habia 
preslidido l a  comisión organizadota, y como secretario el que lo habia sido de 
ést'a, académico Gorbunov. - E n  L B  primera sesión plenaria. pos acuerdo unánime, 
se aceptó la lengua rusa como oficial, juntamente con la aledana, española, 
francesa, inglesa e italiana. La instalación de miciófono~ a los deleg+os 
ext<a'anjeros seguir las disfusianes en ciialquiera de las Lengua. indicadas. E1 
número de conferencias y comunicaciones presentadas pasa Je 500. Los temas. 
tratados en el curso del' Congreso fueron los siguientes : de petróled 
y recursos mundiales de este combustible : geología de las cuencas carhoniferas! 
depósitos minerales del Pie-cámbrico; el sistema Pérmico y su posición estrati- 
gr.6fida; correlación entre los procesos tectÓniu>s, formaciones magmáticas y sud 
depósitos : métodos geofiiicos en geología ; Geologia d a  las regiones árticas : 
Paleontologia y Miscelánea. 

Entre las publicaciones.del Congreso figura el mapa geológico de la U. R. S. S., 
a la escala 1/15.000.000, demostración bien elocuente del inmenso, trabajo rea-. 
l ihdo por 10s geólogos rusas en  estos último; años. La serie de guías d e  u- 
cursiones y de las colecciones y museos visitados por los congresistas, d a s  
conocer la riqueza de la U. R.  S. S. en tadn clase de yacimientos mineros. 

SUMMARY 

The author. who, in representation of the Gavernment of the Spanish Re- 
pub l i~ ,  took part in t h e  17th lnternetional Congress on Ceology, held in Moscow 
in thk month of July last. 'gives us in summarized form derails of the tasks qf 
same as well as particulars of the ercursions made both before and after the 

. Congress in question : he alro gives a descriptioñ of the visits that were made 
during the period of the celebration of this impartant event. Over four hundied 
foreign delegates attended, ~epresentatives of 50 states. and mentian muit be 
made of the American deleiation which comprioed 150 geoiosists. Th,e numher 
of Soviet members who took part in the woik of the Congress exceeded one 
tholsand. In spite of the shsence of Cerman, Italian and Poituguese delesates 
es well as iepresenratives from some of the South-American repuhlics, ,?he 17th 
session of the lntertiational Congress on Geology was the best attended oif al1 
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those that have bccn held up to the present time. This dernoiististes in very elo- 
quent fashion the enormous interest that the Soviet Union, at the height of her 
construetive fever, is awakening at the moment when she is celebrating the 20th 
snniversary of the great Socialist revolution. 

The academician Guhkin, who had presided the organising, cornmission, das 
elected prerident of the Congiess, and the same commission's secretary. the aca- 
demi~ian Gorbunov, was appointed se~retary of the Congress. At the first 
nary meeting it was una~iimousl~ decided to accept 'as official, theRussian lan- 
guage. together with German, French, English. Spsnish and Italian. The installation 
of micophanes peimitted the foreign delegates to follow the discussions in any of 
the aforemintioned langiases. 

The number of lectures and the papcrs presented exceeded 500. The sub- 
jects dealt with while the Congress was in session were those detailed hereef-: 
ter: petroleum problems 'and the world's resources of this fuel, geology of the 
caalfields, mineral deposits of the Pre-Carnbrian, the Permirn system ñnd its stra- 
tigiaphic position, correlation between the tectonic procerses. m'agmatie foimations 
and their deposits; geophysical methods in geology ; Geology of the Arctir regians: 
Palecontology and Miscella?y. 

Figuring arnongst the publicatians of the Congress we fin¿ a g~ological map of 

the Russian Soviet Union, drawn to thc scale of 115.000.000. a really grand demanstra- 
tion of the immense work carried out during recent years by the Rusaian geologists. 
The reries of guides to ercuisions. collections and museums visited by the members 
of the Congress. makes known to eveiy one the richness of the Rusrian teiritory in 
'mineral deposits of cvery kind. 

, ZUSAMMENFASSUNG 

Der Autor, der als Veitreter de* Regierung der spanischen Repuhlik a m  XVII, 
iní'vergangenen Monet Juli in Moskau ahgehaltenen Internationalen Geologen-Kongress 
teilnahm, gibt in seinem Aufiatz einen zusrimmenfassenden Bericht iiber die Arheiten 
desselben und die var und nach den Sitzungen gemachten Exkursionen. Z u  diesem 
Kongress waren mehr als 400 auslandische Delegierte. die die Vertretuna van 50 
verschiedenen Staaten fYhrten, erschienen, wobei besonders hervorzuheben ist. daji  
allein die amerikanische Veitretung aus 150 Geologen bestand. Die, Zahl dei sovie- 
tische" Mitglieder, die arn Kangreis tcilnahmen, überstieg eintausend. Tratz der 
Ahwesenhrit der deutrehen,, italienischen und p~rtu~iesischen~ Vertreter und deije- 
nigen ein'iger südamerikanischen Republiken wai der XVll lnternationele Geologen- 
K~ngress der besuchteste von allen, die bisher überhaupt abgehalteii warden sind. 
Dies ist ein sehr Aprechrnder Beweis dafü!,. welch grosses lnteresse die Soviet-Union. 
deren ufbau fkberhaft betrieben wird. in dem Augenblick. in dem die zwanzig- 
jahrige Wiederkehr des Beginns der grossen sor?alistischen Revolution gefeiert wird, 
in der genzen Welt erweckt. 

Zum Prasidenten des Kongressei wurde der Akademiker Gubkin. der bereits die 
Leitung der die vorbereitenden Arbeiten ausführenden Kornmission übernornmrn 
hatte, gewahlt, und 81s Sekretar wuide der Akaderniker Garbunov beibehatten, der 
obenfalls bereits Sekretiir des genannten vorbereitenden Kornmission gewessen war. 
In der ersten Vollsitzung wuide einstimmig beschlossen, die, msrisqhe Spiache sls 
offizi~lle ~p&r;he nehen der deutschen. spanischen, franzosiechen, englischen und 
italienischen anzuerkennen. Die Aufstellung von Mikrophonen gentattete den auslin- 
diwhen Vertreiern, den Er6rteiungen in allen den vorgenannten Sprachen =u folgen. 
Die Zahl de; gehaltenen Vortrage und des eingesandten Mitteilungen überstieg 500. 



Die im ~ a d e  der Sitzungen behhndelten Theben waren folgende; Die vom Petra- o 

leum aufgeworfenen Frsgen und der in der Welt voihandene Worrat an diesemi 
Brinnstoff: Geoloqie der kohlenfühienden Gehiete ; LaaeistEtten prekambiischer 
Mineralien ; das perrnische System und seine ~tratigra~hische Lage: Zusammenhang' 
zwischen den tektonischen Proressen, den magrnatischen Formationen unid ihren 
Lagerstatten : die in der Geologie bnqewandten. ~eophysischen Methoden ; Geologie 
del Arktischen Gebiete ; Palaontologie und VerSchiedenes. 

Unter den Ver6ffentlichungen des Kongresses iet eine geologische Kerte der 
U. R. S. S. im Masstahi von 1/5.000.000 hervorzuhehen. die den benen Beweis für  
die in den letrten Jahren von den russischen Geologen geleisteten Arbeiten liefert. 
Die Serie von Reiseführer? und die Anaahl der von den Kongreb-Teilnehrnern 
hesuchten Sernrnlungen und Museen zeigen den Reichtum der U. R. S. S. an h g e r -  
rtitten van Mineralien aller Art. 

. . 


