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Josep Lluís Garrido (Grup Mineralògic Català, Barcelona)

Els orígens de la International 
Mineralogical Association (IMA)

Introducció
La IMA (International Mineralogical Association, As-

sociació Mineralògica Internacional) és una associació 
internacional integrada per organitzacions mineralò-
giques nacionals lligades als departaments de Minera-
logia d’algunes de les principals universitats del món. 
En la Fig. 1, logotip de la IMA. També es pot escriure 
l’IMA, en funció del criteri ortogràfic escollit.

Actualment hi ha 38 organitzacions mineralògiques 
nacionals (una per país) adherides a la IMA, entre les 
quals trobem: Mineralogical Association of Canada, 
Société Française de Minéralogie et de Cristallogra-
phie, Deutsche Mineralogische Gesellschaft, Società 
Italiana di Mineralogia e Petrologia, Japan Associa-
tion of Mineralogical Sciences, Rossiiskoe Mineralogi-
cheskoe Obshchestvo, Mineralogical Society of Great 
Britain and Ireland, Mineralogical Society of Ameri-
ca. Per part d’Espanya hi ha la Sociedad Española de 
Mineralogía (SEM) (Fig. 2), que també està adherida 
a l’European Mineralogical Union. La SEM, presidida 
pel Dr. Juan Jiménez Millán (Universidad de Jaén), 
té com a representant actual a la IMA al Dr. Carlos 
Ayora (IDAEA-CSIC, Barcelona) (Fig. 3), expresident 

de la SEM, força conegut pels seus nombrosos estu-
dis geològics, sobretot dels anys 80 i inicis dels 90; 
alguns d’ells en col·laboració amb el Dr. Albert Soler 
(Universitat de Barcelona), que actualment és vocal 
a la SEM, entre els que vull destacar el treball sobre 
la mineralització de Rocabruna i Can Pubill, que vam 
consultar en l’estudi de la mina de les Ferreres.

El cos directiu de la IMA està format pel Consell de 
la IMA (IMA Council), que està integrat per un Comitè 
Executiu (Executive Committee), uns agents del Con-
sell (Council Officers) i uns consellers (Councillors). 
El president (chairman) del Consell, i per tant de la 
IMA, és el del Comitè Executiu. Actualment, els mem-
bres del Consell són:

- Presidència: Sergey V. Krivovichev (Univ. Estatal 
de San Petersburg, Rússia) (Fig. 3).

- Vicepresidència 1a.: Peter C. Burns (Univ. de Notre 
Dame, EUA).

- Vicepresidència 2a.: Stuart Mills (Museu Victòria 
de Melbourne, Austràlia).

- Secretaria: Hans-Peter Schertl (Univ. de Bochum, 
Alemanya).

- Tresoreria: Robert T. Downs (Univ. d’Arizona, 
EUA).

- Comunicacions: Anton R. Chakhmouradain (Univ. 
de Manitoba, Canadà).

- Consellers: P. Cordier (França), J.A. Gilotti (EUA), A. 
Lu (Xina), M. Pasero (Itàlia) i S. Verryn (Sud-àfrica).

Els membres del Consell passats (Past IMA Councils) 
es poden consultar a:

http://www.ima-mineralogy.org/Past_Councils.htm
La IMA no té, físicament, una seu pròpia. Les seves 

seus, amb un caire representatiu, són les de les res-

Fig. 1. Logotip de la International Mineralogical Association 
(IMA). Font: ima-mineralogy.org.

Fig. 2. Logotip de la Sociedad Española de Mineralogía (SEM). 
Font: ehu.eus.
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pectives organitzacions adherides. Per a Espanya, és 
l’adreça de l’Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) −C. Ríos Rosas, 23; Madrid−, seu de la SEM 
(Fig. 4). Executivament parlant, les seus es troben allà 
on es troben els comitès executius de les diferents co-
missions de la IMA.

Actualment, la IMA està estructurada en 6 comis-
sions (de les quals depenen diferents grups de treball 
i subcomitès): Applied Mineralogy (CAM), Gem Mate-
rials (CGM), Museums (CM), New Minerals, Nomen-
clature and Classification (CNMNC), Ore Mineralogy 
(COM) i Physics of Minerals (CPM).

De totes aquests comissions, la més coneguda pels 
mineralogistes és la de New Minerals, Nomenclature 
and Classification (CNMNC), és a dir, la Comissió de 
Nous Minerals, Nomenclatura i Classificació (CNMNC), 
hereva de l’anterior Commission on New Minerals and 
Mineral Names (CNMMN), establerta l’any 1959. L’any 
2006, la fusió d’aquesta última amb la Commission on 
Classification of Minerals (CCM) va originar l’actual 
CNMNC.

La CNMNC-IMA té com a principal objectiu contro-
lar el procés d’admissió de noves espècies minerals i 
fixar els criteris per a una correcta nomenclatura i sis-

tematització. Estableix, per exemple, quins minerals 
són espècie (i quins no, o són mineraloides) i quins 
són els noms vàlids. Les seves decisions no tenen un 
caire estrictament normatiu (la CNMNC-IMA no és un 
ens normatiu) sinó de recomanació, però tenen una 
clara i àmplia acceptació (i implantació) en el món 
mineralògic, tant professional com amateur.

Les decisions oficials de la CNMNC-IMA en noves 
espècies, nomenclatura i classificació es publiquen 
com a CNMNC Newsletter en la revista Mineralogical 
Magazine. Treballs importants sobre aquests temes 
també es poden trobar en altres revistes, com Ame-
rican Mineralogist, European Journal of Mineralogy o 
The Canadian Mineralogist. Les activitats de la Comis-
sió apareixen “on-line” en els CNMNC Annual Report.

El Comitè executiu de la CNMNC-IMA està format, 
des de gener del 2015, pel suec Ulf Hålenius (presi-
dent) (Fig. 5), el belga Frédéric Hatert (vicepresi-
dent), l’italià Marco Pasero (vicepresident) i el cana-
denc Stuart Mills (secretari). A més, hi ha 4 presidents 

Fig. 4. Edifici de l’Instituto Geológico y Minero de España, a 
Madrid, seu de la SEM. Font: igme.es.

Fig. 3. A l’esquerra, Carlos Ayora Ibáñez (IDAEA-CSIC), actual 
representant de la SEM a la IMA (font: upc.es); a la dreta, 
Sergey V. Krivovichev (Univ. Estatal de Sant Petersburg), actual 
president de la IMA (font: spbu.ru).

Fig. 5. A l’esquerra, Ulf Hålenius (Univ. de Stockholm), actual 
president de la CNMNC (font: nrm.se); a la dreta, Nicolás Velilla 
Sánchez (Univ. de Granada), membre per España de la CNMNC 
(font: ugr.es).

Fig. 6. Comitè Executiu de la IUCr al Congrès de Mont-real (dret, 
el president J. Wyart). Font: iucr.org.
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emèrits i 34 membres nacionals; per Espanya, el prof. 
Nicolás Velilla, de la Univ. de Granada (Fig. 5).

Internament, per a desenvolupar les tasques 
pròpies, la CNMNC-IMA, com la resta de comissions, 
es subdivideix en subcomitès i grups de treball, en-
carregats de dur a terme els treballs específics de la 
Comissió (sobre noves espècies, nomenclatura i clas-
sificació), més o menys concrets, generalment basats 
en grups, famílies i classes de minerals (sulfosals, am-
fíbols, zeolites, supergrup apatita, supergrup turma-
lina, etc.). Un subcomitè “curiós” és el dels minerals 
sense nom, el Subcommittee on Unnamed Minerals 
(SUM).

Per saber-ne més:
http://www.ima-mineralogy.org/
http://ima-cnmnc.nrm.se/
Veiem seguidament un repàs dels orígens de la IMA, 

des del 1956 fins al 1959, amb especial atenció a la 
seva trobada fundacional, a Madrid, l’any 1958. 

Els precedents (1956)
La idea de crear una associació mineralògica inter-

nacional fou plantejada per primera vegada per la 
British Mineralogical Society a l’estiu del 1956.

Després d’uns mesos, i tot aprofitant una reunió de 
la Mineralogical Society of America, l’1 de novembre 
d’aquell any es constituí un comitè (encapçalat pel 
cristal·lògraf nord-americà Martin J. Buerger) per 
a investigar la possibilitat d’establir una Unió Inter-
nacional de Mineralogia, semblant a la ja existent de 
Cristal·lografia −la IUCr−, fundada l’any 1948.

La trobada de Mont-real (juliol 1957)
La primera reunió informal va tenir lloc durant el 

IV Congrés Internacional de Cristal·lografia, celebrat 
a Mont-real entre el 10 i el 17 de juliol de 1957 (Fig. 

6). Fins a aquest congrés va haver-hi força correspon-
dència entre Buerger i altres destacables professors 
de l’època, com el francés Claude Guillemin i el brità-
nic Norman F.M. Henry, dos dels principals impulsors 
(Fig. 7). En una de les cartes, del 8 de març, Buerger va 
proposar que la nova associació porti per nom Inter-
national Mineralogical Association (IMA). Més tard, el 
18 d’abril, proposà que en el Congrés de la IUCr de 
Mont-real s’esculli un comitè provisional per tal de 
preparar la reunió fundacional de la nova associació, 
que tindria lloc la primavera de 1958.

La reunió de Mont-real es va fer el 16 de juliol, amb 
la presència de representants de diversos països (de-
legats). El professor Guillemin no va poder assistir al 
congrés i en el seu lloc, com a delegat per França, hi 
havia Jean Wyart. Altres delegats destacables: Gordon 
F. Claringbull pel Regne Unit, Fritz Laves per Aleman-
ya, Leonard G. Berry per Canadà i Nikolai V. Belov per 
la URSS. El secretari “pro tem”, que aixecà acta de la 
reunió, va ser el professor nord-americà Adolf Pabst. 
Per tant, podem dir que la IMA va néixer de la mà de 
la IUCr.

Espanya també va tenir un delegat: José Luis Amo-
rós, llavors catedràtic de Cristal·lografia i Mineralogia 
a la Univ. Complutense de Madrid. La presència del 
professor Amorós acabaria sent força significativa.

Un dels temes més importants que es va decidir fou 
crear comissions (de noves espècies, de nomenclatu-
ra, de museus, etc.) amb l’objectiu d’aglutinar les di-
verses activitats de la nova associació.

En la Fig. 8 apareixen tres de les quatre pàgines de 
l’esmentada acta signada per Pabst:

- A l’esquerra, la primera pàgina, hi ha la llista dels 
delegats presents, entre ells J. L. Amorós com a 
delegat per Espanya. En aquest document, la nova 
associació apareix com a IMA Provisional.

Fig. 7. Tres dels principals impulsors de la creació de la IMA (d’esquerra a dreta): Martin J. Buerger (1903-1986) (font: American Mi-
neralogist), Claude Guillemin (1923-1994) (font: mineral-exploration.de) i Norman F.M. Henry (1909-1983) (font: minersoc.org).
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Fig. 8. Tres pàgines del document, 
signat per A. Pabst, amb els temes 
tractats a la trobada de Mont-real, 

el 16 de juliol de 1957. 
Font: ima-mineralogy.org.
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- Al centre, la pàgina 3, on surt la proposta del pro-
fessor Amorós de fer la trobada fundacional de la 
IMA a Madrid, a l’abril de 1958, proposta que fou 
aprovada per unanimitat.

- A la dreta, la pàgina 4, on es detalla la composi-
ció de l’òrgan directiu d’aquesta IMA Provisional, 
amb Claringbull com a president i Laves com a vi-
cepresident. Amorós fou escollit secretari i treso-
rer. Aquest Consell provisional fou l’encarregat de 
preparar la trobada fundacional de la IMA.

La trobada fundacional de la IMA a Ma-
drid (abril 1958)

Ens trobem davant d’un fet certament singular, tan 
important com poc conegut: Madrid com a bressol del 
naixement d’un organisme científic internacional, en 
l’Espanya del 1958, l’Espanya de Franco, del final de 
l’autarquia.

Feia poc més de dos anys (desembre de 1955) que 
Espanya havia ingressat a l’ONU, amb el recolzament 
dels Estats Units, amb qui s’havia signat un pacte 
d’amistat el 1953. Un any abans, el 1952, Espanya ja 
havia ingressat a la UNESCO.

Però l’antecedent principal fou la celebració a Ma-
drid d’un simpòsium de la IUCr, organitzat pel CSIC 
l’abril del 1956, amb molt d’èxit, segons s’afirma al 
vol. 10 d’Acta Crystallographica. En aquest simpò-
sium hi havia més o menys els mateixos experts que 
un any i escaig després, al juliol de 1957, es trobarien 
a Mont-real.

La web de la IMA recull algunes de les cartes que 
es conserven del període de juliol del 57 (trobada de 
Mont-real) a abril del 58 (trobada de Madrid), espe-
cialment entre Guillemin i Henry. Tota aquesta corres-
pondència se centra en temes a tractar a la trobada de 
Madrid, especialment els centrats en l’organització 
interna de la IMA.

L’oficina de la IMA Provisional a Madrid se situava 
en el núm. 84 del Paseo de la Castellana, molt a prop 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

La trobada fundacional de la IMA a Madrid es va 
iniciar el 6 d’abril, amb la participació de 40 espe-
cialistes de 14 països diferents, sota la presidència 
de Laves. Un document previ sobre el contingut de la 
trobada es pot veure en la Fig. 9.

Les reunions de treball van tenir lloc els dies 8 a 10, 
en el saló de juntes de la seu central del CSIC (Fig. 10). 
En la primera d’aquestes reunions, els delegats van 
aprovar per unanimitat l’adopció de International 
Mineralogical Association com a nom definitiu de la 
nova associació de societats mineralògiques. 

Els punts més importants que es van acordar són:
• L’elecció dels membres del Consell de la IMA.
• L’aprovació dels primers  estatuts de la IMA (Fig. 

11).
• La posada en marxa de quatre comissions: 1) Abs-

tracts −president E. Onorato, secretari N.F.M. Hen-
ry−, 2) Mineral Data −president H. Strunz, secre-
tari A. Pabst−, 3) Museums −president C. Frondel, 
secretari F. Leutwein−, 4) New Mineral and Mine-
ral Names −president M. Fleischer (Fig. 12), secre-
tari C. Guillemin−.

• L’elecció de Zurich, Suïssa, com a seu per a la cele-
bració, el gener de 1959, del Consell Executiu de 
la IMA.

El primer Consell de la IMA fou integrat per:
- Robert L. Parker (Fig. 12), per Suïssa, però anglès de 

naixement, com a president (chairman).
- Frans E. Wickman, per Suècia, i Dmitry P. Grigoriev, 

Fig. 9. Document amb bona part del contingut a desenvolupar en 
la trobada de Madrid, l’abril de 1958. Font: ima-mineralogy.org.

Fig. 10. Seu central del CSIC a Madrid, on van tenir lloc les 
reunions fundacionals de la IMA. Font: wordpress.com.
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Fig. 11. Document amb part dels primers estatuts de la IMA, aprovats a la trobada de Madrid. Font: ima-mineralogy.org.
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per la URSS, com a vicepresidents.
- José Luis Amorós (Fig. 12), per Espanya, com a secre-

tari, càrrec que ocupà fins al 1964.
- Daniel J. Fisher, per EUA, com a tresorer.
- Jean Orcel (França), Ettore Onorato (Itàlia) i Tei-ichi 

Ito (Japó), com a consellers.
En la Fig. 13 podeu veure una fotografia amb la major 

part dels assistents a la trobada de Madrid. En la primera 
filera, Amorós (tercer per l’esquerra). Altres: Berry, Buer-
ger, Font Altaba, Frondel, Guillemin, Henry, Ito, Laves, Par-
ker, Sahama, etc. 

En l’apartat anecdòtic, dir que durant la trobada els de-
legats van poder gaudir d’algunes excursions a diversos 
indrets d’Espanya, entre ells Barcelona i la Costa Brava.

Fig. 12. A l’esquerra, Robert L. Parker (1893-1973), primer president de la IMA (font: American Mineralogist); al mig, Michael 
Fleischer (1908-1998), primer president de la CNMMN, ara CNMNC (font: minrec.org); a la dreta, José Luis Amorós Portolés (1920-

2001), primer secretari de la IMA, de 1958 a 1964 (font: ucm.es).

Fig. 13. Assistents a la trobada fundacional de la IMA a Madrid. Font: ima-mineralogy.org.
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Més enllà de l’àmbit científic i universitari, la troba-
da fundacional de la IMA a Madrid tingué poca reper-
cussió mediàtica. 

Recercant en hemeroteques només he trobat una 
referència, no directa, de l’agència Cifra, que va sor-
tir publicada en alguns diaris de l’època, com La Van-
guardia o ABC. És l’extracte reproduït en la Fig. 14: 
més que la trobada en sí (un “symposium”), la notícia 
era l’elecció del professor Amorós com a secretari de 
l’Asociación Internacional de Ciencias Mineralógicas.

La I Trobada General de la IMA a Zurich 
(agost-setembre 1959)

La primera reunió oficial del Consell de la IMA va 
tenir lloc a la ciutat suïssa de Zurich, els dies 19 a 21 
de gener de 1959. Aquí va ser on es va decidir la defi-
nitiva posada en marxa de la Commission on New Mi-
nerals and Mineral Names (CNMMN), entre d’altres. 
Es va aprovar que la I Trobada General tindria lloc a 
la mateixa Zurich, a finals d’agost i inicis de setembre 
d’aquell any. 

La I Trobada General (General Meeting) de la IMA 
(que incloïa la I Business Meeting) es va fer del 29 
d’agost al 7 de setembre de 1959, amb la participació 
de mineralogistes de 19 països, sota la presidència de 
R.L. Parker.

A més de les reunions de les diferents comissions i 
de la presentació dels seus respectius informes, du-
rant aquesta trobada es van desenvolupar dos simpò-
siums: sobre macles de cristalls (Symposium on Twin-
ning, amb la participació, entre d’altres, de Buerger, 
Donnay i Kostov) i sobre minerals de les esquerdes 

alpines (Symposium on Alpine Fissure Minerals, amb 
la participació, entre d’altres, de Parker, Fagnani i Gri-
goriev).

També es va decidir que la següent trobada tindria 
lloc a Copenhaguen (Dinamarca), aprofitant la cele-
bració del Congrés internacional de Geologia, l’agost 
de 1960.

L’històric de trobades de la IMA (General Meetings i 
Business Meetings) es pot consultar a:

http://www.ima-mineralogy.org/Business_Meetings.
htm

Referències
A més de les webs de la IMA (www.ima-mineralogy.org), de la CNMNC (ima-cnmnc.nrm.se), de la IUCr (www.iucr.
org) i de la SEM (www.ehu.eus/sem), consultades en diversos accessos durant l’any 2015, i de les fonts d’on s’han 
extret les fotografies, cal destacar les referències bibliogràfiques següents:
 ̶ EWALD, P. P. [editor] (1957). “Fourth General Assembly and International Congress”. Acta Crystallographica; vol. 

10, parte 12, pp. 721-726.
 ̶ FISHER, Jerome (1965). “Notices”. American Mineralogist ; vol. 50, núm 5-6, pp. 821-822.
 ̶ INSTITUTO ‘LUCAS MALLADA’ [editor] (1965). “Primera Reunión de la Asociación Internacional de Mineralogía”. 

Cursillos y conferencias; fasc. VII, pp. 101-106.

Fig. 14. Retall de premsa sobre la trobada de Madrid, del diari ABC 
(edició d’Andalusia), del dissabte 12 d’abril de 1958. Font: abc.es.


	Anchor_Auriacusit_49575
	Anchor_Daliranit_47857

