
MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-1 3

La vila d’Ulldemolins està situada 
a 651 metres d'altitud, en la vall del 
riu de Montsant (anomenat riu de 
Prades a la seva capçalera), entre 
els vessants meridionals de la se-
rra de la Llena, que té la seva alça-
da màxima a la Punta del Curull, 
de 1.021 m, i els septentrionals del 
massís del Montsant, constituït per 
un potent bloc de conglomerats oli-
gocènics, amb una extensió lineal 
de 17 km i culminats a la Roca Cor-
batera, de 1.163 m, a l’extrem SO de 
la Serralada Prelitoral Catalana.

Els jaciments objecte d’estudi es 
troben al nord de la població i com-
prenen diversos treballs miners si-
tuats en els paratges de lo Fangar i 
la Font del Metge.

GEOLOGIA
A la zona estudiada trobem sèries 

de turbidites del Carbonífer (aprox. 
320 M.a.), constituïdes per pissarres 
amb intercalacions de gresos de gra  
mitjà o gruixut; aquests materials 
van ser deformats per l’orogènia 
herciniana, tot formant plecs de 
direcció NO-SE. Posteriorment, el 
conjunt va patir nombroses frac-
tures tardihercinianes de direcció 
NE-SO, que van ser aprofitades per 
a la intrusió de dics porfírics àcids 
tardihercinians. Les mateixes frac-

tures van ser posteriorment reacti-
vades durant l'orogènesi alpina.

A Ulldemolins s’observa una dis-
cordança entre el basament de ro-
ques paleozoiques i una cobertora 
de materials argilosos d’edat ter-
ciària. Per dessota d’aquesta dis-
cordança, els materials paleozoics 
estan rubefactats. En aquests ma-
terials s’hi encaixa una sèrie de mi-
neralitzacions filonianes d’origen 

hidrotermal, riques en fluorita, que 
entapissa les superfícies de les fa-
lles i de les diàclasis associades. La 
importància dels cossos mineralit-
zats depèn del comportament me-
cànic de la roca encaixant. D’aques-
ta manera, els filons són potents i 
continus quan encaixen en els pòr-
firs perquè aquests, en ser rígids, 
donen bones caixes filonianes; en 
canvi, són de dimensions reduïdes 
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Vista del poble d’Ulldemolins. Foto: Joan Rosell.
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quan encaixen entre turbidites, 
força més plàstiques. Els filons més 
desenvolupats els trobarem asso-
ciats a fractures importants (Mel-
garejo, 1992). L’alteració hidroter-
mal es veu més desenvolupada als 
pòrfirs, on hi ha una intensa silici-
ficació, a la vegada que es produeix 
la cloritització de les biotites i se-
ricititzacions i caolinitzacions dels 
feldspats.

HISTÒRIA MINERA
Primeres referències 
de mines al terme 
d´Ulldemolins

Geogràficament, les mineralitza-
cions explotades a la zona segueixen 
una direcció SO-NE des d’Ulldemo-
lins cap a Vilanova de Prades, Pra-
des, Vallclara i Vimbodí.

Mapa geològic de la zona sud de les Serralades Costaneres 
Catalanes, amb la localització dels principals jaciments de 
sulfurs. Font: modificat d'Alfonso et al. (2012).

Detall de la geologia de la zona de la mina “María Magdalena”. 
Font: cortesia del Dr. J. C. Melgarejo.

Filons de fluorita violeta encaixats en les diàclasis dels pòrfirs. 
Nivell inferior de les galeries ‘del Pont’. Foto: Joan Rosell.
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Pel que fa al terme municipal 
d’Ulldemolins, podem diferenciar 
dues mineralitzacions, tant per la 
seva gènesi com pels minerals que 
hi apareixen: una primera, la més 
propera a la vila d’Ulldemolins, als 
voltants del nucli urbà; i una sego-
na, la del Mas del Bessó, al llindar 
nord-oriental del terme i que, en 
part, pertany al terme municipal de 
Vilanova de Prades.

En aquest article tenim per ob-
jectiu donar a conèixer la zona més 
propera al nucli urbà d’Ulldemolins: 
la mina “María Magdalena”. Aquesta 
concessió engloba les explotacions 
subterrànies que anomenarem “ga-
leries del Pont” i “galeria de la Font 
del Metge”, conjuntament amb di-
verses trinxeres com la "rasa de l'Al-
zina".

La primera referència documental 
de registre miner al terme d’Ullde-
molins la trobem al Boletín Oficial 
de la Provincia de Tarragona de 29 
de juliol del 1888, concretament  a 
l’edicte núm. 1976 a la secció de 

Foment (Mines). Enrique Schivaba-
cher va inscriure una mina de plom i 
coure a la zona dels Masos en terres 
de Ramon Bassó i Tamarit, amb el 
nom de “Manuela Arsenia Segunda”. 
Tot i que les dades d’aquest docu-
ment no permeten situar amb se-
guretat aquesta mina, tant pels mi-
nerals citats com per alguns altres 
indicis, creiem que estava situada a 
la zona del Mas del Bessó.

Durant la primera dècada del se-
gle xx, trobem a la premsa escrita 
diverses notícies sobre sol·licituds  
de registre de concessions de plom 
i, sobretot, de ferro al terme d’Ullde-
molins, de les quals no hem trobat 
més documentació que ens perme-
tés poder aclarir la zona concreta on 
es demanaven.

Referències de mines als
voltants del nucli urbà 
d´Ulldemolins
Mina “Teresa”

De l’any 1908 trobem una referèn-
cia ben documentada de la mina 

“Teresa”, expedient núm. 831, regis-
trada per mineral de ferro. Estava 
situada al paratge de los Seglerets,  
al NE del nucli urbà d’Ulldemolins i 
a la riba esquerra del riu de Prades. 
Desconeixem si va entrar en explo-
tació.

Mina “María Teresa”
El 2 d’octubre de 1920 s’admet la 

sol·licitud de registre de la mina de 
ferro “María Teresa”, amb el núm. 
1276,  al paratge Solans i presenta-
da per Joan Font Serra, veí d’Ullde-
molins. Com a punt inicial de la de-
marcació, segons els documents, es 
pren l’angle nord del molí fariner 
propietat de la societat La Eléctrica 
de Montsant.

Els Solans o el Solà, ambdós to-
pònims s’han anomenat des de 
sempre, són «les terres encarades 
a migdia, a la vora dreta del riu de 
Prades, al peu de la serra de la Lle-
na, entre les Pedrisses a ponent, el 
riu al sud, i la carretera de Lleida 
a sol ixent. Als Solans hi ha unes 

Acció núm. 076 de l’empresa Criaderos Metalíferos de Ulldemolins, any 1919. Font: arxiu Joan Rosell.
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feixes amples i planeres, dedicades 
a cultius variats» (Pere et al., 2009). 
La descripció és encara vigent avui 
dia i és on es troben la majoria de 
treballs miners de la zona. A la 
cartografia del Institut Cartogrà-
fic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
aquesta zona es denomina com lo 
Fangar. 

Així, el molí fariner que es cita és 
el Molí del Pont, nom amb el qual 
es coneixia i amb el que apareix ac-
tualment  a la cartografia oficial de 
l’ICGC. A començaments del segle 
xx sabem que es va intentar obte-
nir electricitat d’aquest molí i que 
devia ser comprat per la societat La 
Eléctrica de Montsant. Es va fer un 
nou canal per captar l’aigua, però el 
poc cabal del riu de Prades va frus-
trar l’intent (Flores et al., 2002).

Pel que fa a la mina creiem que 
no es va arribar a explotar, ja que a 
l’estadística minera de l’any 1921 
no trobem cap mina en producció 
a Ulldemolins. Aquest fet, afegit a la 
posterior concessió l’any 1924 de 
la mina “María Magdalena” al ma-
teix lloc i en terrenys francs, ens fa 
pensar que la sol·licitud de la mina 
“María Teresa” no va prosperar. 

Mina ”María Magdalena” 
La història d’aquesta mina l’hem 

pogut reconstruir gràcies a la docu-
mentació conservada als fons his-
tòrics de l'arxiu de la Secció d'Ac-
tivitats Radioactives i Extractives 
i Energia dels Serveis Territorials 
d'Empresa i Coneixement de Ta-
rragona (Generalitat de Catalunya), 
però sobretot als testimonis del Sr. 

Mapa topogràfic amb les concessions mineres de la zona d’Ulldemolins. Font: modificat del de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC).

Plànol de la concessió de la mina 
"Teresa", expedient 831. 
Font: Serveis Territorials d'Empresa
i Coneixement de Tarragona.
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Ton Queralt Dalmau, nét d’un dels 
primers propietaris de la mina i el 
pare del qual hi va treballar molts 
anys, així com del Sr. Ramon No-
gués Borràs, miner a l’última èpo-
ca d’explotació. La informació oral 
aportada per aquestes persones 
que han viscut sempre a Ulldemo-
lins ha estat fonamental per a re-
construir la història de l’explotació, 
ja que hi ha un buit documental im-
portant als arxius de Mines a partir 
de 1929, amb referència a aquesta 
mina.

Primera època d’explotació: 
la família Queralt

Els inicis cal buscar-los en la in-
quietud de Josep Queralt Espasa, 
l’avi Queralt o el padrí, com en diuen 
a Ulldemolins. En Josep recorria les 
muntanyes dels voltants d’Ulldemo-

lins a la recerca de mineral que fos 
rendible minar. Feia cales a la re-
cerca de mineral de coure i de plom 
que després tapava. Molt probable-
ment va ser durant aquestes pros-
peccions quan va trobar fluorita a la 
zona alta dels Solans; això devia ser 
cap el 1920. En veure que la fluorita 
era abundant es va decidir demanar 
el registre de la mina. Tanmateix, el 
registre de la mina el va demanar en 
Joan Queralt Espasa, germà d’en Jo-
sep, veí de Mataró.

Així doncs, el 8 d’agost del 1924 
en Joan sol·licita el registre amb el 
núm. 1340 d’una mina de ferro amb 
el nom de “María Magdalena” al pa-
ratge Solans (els Solans o el Solà) i 
camí de Vilanova de Prades. Sol·li-
cita 28 pertinences i el punt de par-
tida per a la demarcació és l’angle 
NO de l’antic molí fariner de Sentís 

Plànol de la concessió de la mina “María Magdalena”, expedient 1340. 
Font: Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de Tarragona.

Expedient de la concessió de la mina 
“María Magdalena”, expedient 1340. 
Font: Serveis Territorials d'Empresa i 

Coneixement de Tarragona.

Retall del Boletín Oficial de la Provincia 
de Tarragona, del 21 d’agost del 1924. 

Font: Serveis Territorials d'Empresa i 
Coneixement de Tarragona.
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(el nom apareix castellanitzat com a 
Santís a la documentació; els Sentís 
eren una família d’Ulldemolins). Vis-
tos els planells de la demarcació, es 
refereix sense cap mena de dubte al 
Molí del Pont.

El 27 de maig de 1925 es fa la de-
marcació de la mina, fent constar 
que confronta amb terreny franc 
per a tot arreu. El títol de propietat 
s’expedeix el 22 d’octubre del 1925 
i s’entrega el 16 de gener del 1926.

La mina va ser declarada per ex-
plotar ferro, probablement per 
haver de pagar menys impostos, 
la qual cosa es feia habitualment a 
l’època i contava sovint amb el be-
neplàcit de l’enginyer que en feia la 
demarcació. Més endavant es can-
viaria el mineral objecte d’explota-
ció per «espato-flúor» (fluorita).

Els primers treballs varen co-
mençar amb un pou a la part alta 

(pou ‘Gran’), que es va anar apro-
fundint fins al moment en què treu-
re el mineral pel mateix pou es va 
convertir en un treball massa feixuc 
i costós. Llavors van decidir obrir 
una galeria a baix, uns metres per 
sobre de l’alçada de la llera del riu i 
que anava a comunicar amb el pou 
‘Gran’. A partir d’aquesta galeria in-
ferior se’n van obrir de noves en di-
recció NE-SO.

La mina era coneguda popular-
ment com a mina ‘del Pont’ (refe-
rint-se al pont de la carretera), mina 
‘del Pere-sastre' (pel nom de la casa 
pairal de la muller de l’avi) o també 
com a mina ‘de Cal Pere Queralt’, la 
casa pairal dels Queralt.

A la mina hi treballava el fill d’en 
Josep Queralt, que es deia Josep 
Queralt Casas i que fou el pare d’en 
Ton Queralt Dalmau, una de les dues 
persones que hem entrevistat. A 

més hi treballaven també unes tres 
o quatre persones del poble. La fei-
na a la mina anava a temporades. Si 
hi havia massa aigua a la mina o si 
les collites del camp, com l’oliva o 
el raïm, necessitaven mà d’obra, els 
treballs s’aturaven.

El treball es feia a mà, amb l’ano-
menada maça coble, un mall gros i 
pesat amb el mànec curt, molt útil 
per a ser utilitzada en espais reduïts. 
També feien servir explosius com la 
dinamita. Amb la maça i el pistolet 
(una barra de ferro llarga) feien els 
forats a la roca per a posar-hi les 
càrregues. Pel que fa als sistemes 
d’il·luminació, empraven llums de 
carbur com els que es trobaven en 
aquella època a totes les cases. 

El mineral que treien el rentaven i 
el separaven els mateixos miners a 
fora de la mina, al costat del riu, on 
hi havia una bassa. Treien sobretot 
fluorita, però també galena i una 
mica de baritina. Segons sembla, 
la galena era el mineral que millor 
pagaven perquè deien que portava 
plata, cosa que hem pogut confir-
mar en un document de l’IGME de 
1975 on diu que la galena d’aquesta 
mina porta petites proporcions de 
plata.

Un cop triada la fluorita i la gale-
na, la posaven en sacs de quintar  
(uns 40 kg) que portaven a les Bor-
ges del Camp per carregar-ho al fe-

Demarcació de la concessió de la mina “María Magdalena”. 
Font: Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de Tarragona.

En Ramon Nogués “treballant” a la 
galeria de la Font del Metge

(maig del 2016). 
Foto: Joan Rosell.
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rrocarril amb destí a Bilbao. Quan 
el mineral arribava a Bilbao, els en-
viaven uns pagarés perquè anessin 
a cobrar-los. Pel transport fins a les 
Borges del Camp disposaven d’un 
carret amb rodes de ferro al qual 
enganxaven dos rucs. Quan arriba-
ven a l’hostal o venta del Pubill llo-
gaven allà un mul (matxo) que era 
necessari per estirar el carro junta-
ment amb els rucs i poder pujar el 
costerut coll de l’Alforja i arribar a 
l’estació de les Borges del Camp.

Segona època d’explotació: 
la venda de la mina

Al novembre de 1929, els Queralt 
es venen la mina. Tal com consta 
als documents, Juan Queralt Espa-
sa ven la mina a Joaquín de Robert 
y de Carles, segon comte de Torroe-
lla de Montgrí. Tot i així, la mina 
no queda desvinculada del tot dels 
Queralt, ja que el jove Josep Queralt 
Casas es queda com a treballador i, 
fins i tot, més endavant un fill seu 
de nom Pere (germà gran del nos-
tre entrevistat, en Ton Queralt) 
també hi treballa. En Ton, tot i que 
anava sovint a la mina a veure el 
pare i el germà, mai hi va treballar, 
i fins i tot ens comenta que mai va 
arribar a entrar-hi.

Amb la venda a Joaquín de Ro-
bert y de Carles, la mina passa a ser 
explotada per la Sociedad Indus-

trias Mineras S.A. (o simplement 
Industrias Mineras S.A.). Aquesta 
societat, radicada a la Rambla de 
Catalunya núm. 60 de Barcelona, 
operava diverses mines a Girona 
durant els anys 1928, 1930 i 1943 
-entre d’altres les de Can Magre- 
(Rodríguez et al., 2016), així que 
potser no és casualitat que el pro-
pietari de la mina en aquest mo-
ment fos el comte de Torroella de 
Montgrí, conegut com a un impor-
tant financer i industrial, tot i que 
no hem pogut esbrinar la relació 

entre Joaquín de Robert y de Carles 
i aquesta societat.

Una vegada es reprenen els tre-
balls, els nous propietaris fan una 
primera exploració de la concessió 
confirmant els treballs que exis-
tien i comprovant que la fluorita és 
pura i de llei alta (Estadística Mine-
ra; Bayo, 1930). En aquesta nova 
etapa, es van començar a fer nous 
rentadors i diverses edificacions a 
l’esplanada davant la boca del riu. 
També es van fer dos pous a la ga-
leria existent per començar a obrir 

En Ton Queralt i en Ramon Nogués 
observant l’esfondrament del pou 'Petit'  
(galeries ‘del Pont’, maig del 2016). 
Foto: Joan Rosell.

Basses per rentar el mineral (galeries ‘del Pont’, maig del 2016). Foto: Joan Rosell.

Bassa i rentador de mineral a les galeries ‘del Pont’ (gener del 2017). Foto: Joan Rosell.
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les galeries inferiors. Es va seguir 
treballant el pou 'Gran' de la part 
alta, d’on es va extreure molta fluo-
rita. Va ser llavors també quan es 
van posar els rails i les vagonetes, 
així com bombes per extreure l’ai-
gua. Ja en la primera etapa sovinte-
javen els problemes amb l’aigua a 
causa de la proximitat del riu, però 
ara en profunditzar sota el nivell 
d’aquest, les bombes es van fer im-
prescindibles.

Sabem del cert, segons una notícia 
que apareix publicada al Diario de 
Reus (1930), que al juliol d'aquest 
any la mina estava a ple rendiment 
(segons ens diu, es treien 4 tones 
diàries de fluorita) però a finals 
d’aquest mateix any les noves pros-
peccions no van ser massa favora-
bles i per acabar-ho de complicar, 
a l’octubre unes pluges torrencials, 
que van afectar bona part de la co-
marca, van provocar la inundació 
de les galeries baixes i es van em-
portar la plaça de maniobres, els 
minerals dipositats, la casa-ofici-
na, la forja, etc., amb unes pèrdues 
econòmiques importants. Una mica 
més riu amunt de les galeries 'del 
Pont', a la zona de la Font del Met-
ge, hi havia una galeria de prospec-
ció d’una cinquantena de metres 
que també es va inundar, atrapant 
a dintre dos miners que van estar 
a punt de morir ofegats. D’aquesta 

notícia se’n fa ressò el diari La Van-
guardia del 21 d’octubre de 1930: 

«En Ulldemolins el día 18 al ano-
checer descargó sobre esta co-
marca un fuerte aguacero, el cual 
se supone que debería ser mucho 
mayor en los términos de Vilano-
va de Prades y Prades, por la gran 
crecida que experimentó el río 
que pasa por Ulldemolins, pro-
cedente de los citados términos, 
tanto, que nadie en este pueblo 
recuerda haber visto una crecida 
tan enorme, pues arrastró la co-
rriente infinidad de huertas de 
cultivo cerca de la orilla. El agua 
penetró también en gran can-
tidad en una galería de la mina 
llamada «María Magdalena», en 
la que se hallaban trabajando 
los obreros Francisco Ruiz y José 
Sánchez, los cuales, cuando iban 
a salir, se encontraron con que 
en aquel momento penetraba el 
agua con tanta abundancia en 
dicha galería, que corrían peligro 
de ahogarse. En tales condiciones 
tuvieron que permanecer una 
hora y media en la galería, el pri-
mero nadando siempre, y el se-
gundo colocado sobre un motón 
de escombros y agarrado a unas 
maderas que allí había, hasta que 
disminuyó la avalancha, saliendo 
luego con agua hasta el pecho y 
salvándose así de una muerte 

casi segura. A la salida de otra 
galería de la misma mina, el agua 
arrastró el mineral y otros artí-
culos por valor de unas 25.000 
pesetas».
Això va fer disminuir la produc-

ció fins a paralitzar-la (Estadística 
Minera; 1930), tot i que pel que 
ens diu en Ton Queralt la inundació 
sembla que no va fer parar del tot 
la mina. 

El maig de 1931, la mina és venu-
da a Juan Domènech Gilart, que 
quatre mesos més tard la vendrà a 
Manuel Vilar Orovio, consignatari 
de vaixells del Port de Tarragona.

No sabem si el nou propietari 
segueix tenint relació amb la So-
ciedad Industrias Mineras S.A.; 
probablement no va ser el cas. Sí 
que apareix vinculat a la mina un 
nou personatge: Amadeo Balcells 
Ballesté. Segons sembla, va néixer 
l’any 1900 al Vilosell i va residir a 
Reus i més tard a Barcelona. Per la 
documentació consultada, tot indi-
ca que era una persona molt activa 
en la mineria, sobretot de la provín-
cia de Tarragona. El trobem com a 
demandant de diversos registres 
miners per la zona de Tarragona i 
Lleida. Els anys 60 del segle passat 
era el propietari de les mines del 
Bessó (mines “San Antonio” i “Am-
pliación a San Antonio”). No està 
clara quina era la seva relació amb 
Manuel Vilar Orovio, el nou propie-
tari de la mina, però devia actuar 
com a soci o potser com a adminis-
trador o encarregat, ja que segons 
el testimoni d’en Ramon Nogués, 
miner durant aquest període, el Sr. 
Balcells era qui anava cada setma-
na a pagar el jornal als treballadors. 
Així mateix, i per la documentació 
trobada, era qui mantenia la comu-
nicació amb l’Administració.

A partir d’aquest moment la do-
cumentació que trobem als arxius 
sobre aquesta mina és escassa. 
Sembla que la mina se segueix ex-
plotant com a mínim fins a la Gue-
rra Civil. L’any 1936, Manuel Vilar 
Orovio, propietari de la mina, va ser 
assassinat pels anarquistes, pas-
sant la propietat per herència a la 
seva muller i després a la seva filla.

Després de la guerra va continuar 

El riu de Prades al seu pas per davant de la galeria de la Font del Metge 
(febrer del 2017). Foto: Carles Rubio.
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l’explotació de la mina de manera 
més o menys intermitent (sembla 
que van parar i recomençar almenys  
dues vegades, sobretot per proble-
mes amb les filtracions d’aigua) 
encara sota el control de n’Amadeo 
Balcells, si bé constant com a pro-
pietària Núria Vilar Guix, filla de 
Manuel Vilar Orovio. En aquesta 
època es van reconstruir les edifi-
cacions i es va seguir explotant la 
fluorita i la poca galena que sortia, 
que era molt preuada. El mineral es 
portava a Bilbao, però ara el trans-
port es feia utilitzant camions. A 
principis dels anys 60, a la mina hi 
treballaven 7 o 8 persones gairebé 
totes d’Ulldemolins. Hi seguia tre-
ballant en Josep Queralt Casas, fill 
del primer propietari de la mina, 
el seu fill Pere, l´Esteve de cal Ma-
rramau, en Pere Pagès i en Ramon 
Nogués Borràs (lo Ramonet), amb 
alguns altres. De tots ells, l’únic que 
queda viu i de qui hem obtingut 
informació de primera mà és en 
Ramon Nogués. Hi havia també un 

enginyer que era d’Almadén i que 
sembla ser va venir a Catalunya per 
a treballar a les mines de l’Alforja i, 
quan les van tancar, va traslladar-se 
a les d’Ulldemolins.

Segons ens explicà en Ramon No-
gués, llavors ja es treballava amb 
compressors; també amb dinami-
ta, la qual els miners anomenaven 
pistos i botifarres. Posaven cinc o 
sis càrregues, encenien la metxa 
i sortien cap a fora; a vegades –
ens explica– aquestes explotaven 
abans d’acabar de sortir de la mina. 
Treballaven a jornada partida, de 
les vuit del matí a la una del mig-
dia i de les tres de la tarda fins al 
vespre. Com hem dit anteriorment, 
la mina tenia rails i vagonetes ti-
rades a força de braços, treballa-
ven encara amb la llum de carbur 
i pràcticament sense cap protecció. 
La roca encaixant, que els miners 
anomenaven “ull de peix”, era poc 
sòlida i s’esmicolava produint-se 
enrunaments amb facilitat. De fet, 
en Ramon descriu diversos ac-

cidents patits per ell mateix, per 
sort sense conseqüències greus. A 
l’esplanada fora de la mina tenien 
una màquina matxucadora i era on 
seleccionaven i rentaven el mineral 
els mateixos miners. 

L’explotació va durar fins l’any 
1963. Llavors ja es treia poc mine-
ral i les galeries inferiors s’inunda-
ven, tot i les bombes que n’extreien 
l’aigua. També costava trobar gent 
que volgués treballar a la mina. 

Al setembre de l’any 1963, Ama-
deo Balcells Ballesté comunica a la 
Dirección General de Minas (Dis-
trito Minero de Barcelona)  que els 
treballs d’exploració i reconeixe-
ment de la mina “María Magda-
lena” encarregats per Núria Vilar 
no han donat resultat i que el 31 
de juliol s’han suspès els treballs. 
Aquestes dates coincidiran de ben 
segur amb l’abandonament defini-
tiu de l’explotació.

De la poca documentació 
d’aquesta segona època que es 
conserva als arxius, cal destacar 

Instal·lacions mineres a les galeries ‘del Pont’ (gener del 2017). Foto: Joan Rosell.
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una reclamació presentada a Mi-
nas l’any 1945 per part d’una so-
cietat radicada a Tetuan (Sociedad 
Pirovi) que reclama la propietat de 
la mina. Sembla ser, per alguns do-
cuments que hem trobat, que Ma-
nuel Vilar Orovio havia comprat la 
mina amb la condició de cedir-la a 
aquesta societat i que, com això no 

es va produir, d’aquí la reclamació.
També cal destacar que l’any 

1961, la filla i hereva de Manuel 
Vilar Orovio, Núria Vilar Guix, re-
clama a la Dirección General de Mi-
nas (Distrito Minero de Barcelona) 
que se li reconegui la propietat de 
la mina. Sembla ser que a Minas 
no els constava cap de les vendes 

anteriors excepte la primera, ja 
que no es van fer els canvis de ti-
tularitat pertinents. L’any 1963, tal 
com hem dit, es comunica a l’Ad-
ministració la suspensió dels tre-
balls. L’any 1979, encara sense ha-
ver aclarit la propietat de la mina, 
se li comunica a Núria Vilar Guix, 
des de la Delegació d’Indústria de 
Tarragona, que s’està tramitant la 
caducitat de la concessió, ja que no 
s’han consolidat els drets ni s’han 
concentrat les activitats ni s’han 
fet investigacions dels terrenys. 
També li recorden que, encara 
que ella diu ser l’hereva de l’últi-
ma persona a qui presumiblement 
es va transmetre la concessió, cap 
de les diverses transmissions ha 
estat autoritzada ni aprovada pels 
serveis competents del Ministeri. 
Finalment, l’any 1982 es resol defi-
nitivament la caducitat de la mina.

Una cosa interessant d’aquesta 
mina “María Magdalena” és la llar-
ga vida d’explotació que va tenir, un 
fet poc habitual. Des de l’any 1926 
que es dóna la concessió (segura-
ment ja s’hi havia començat a tre-
ballar una mica abans), fins l’any 
1963 que es comunica la parada 
dels treballs passen 37 anys d’una 
explotació més o menys continua-
da i, de fet, la concessió no caduca 
oficialment fins el 1982.

Permisos d’investigació 
i d’exploració a la zona 
d’Ulldemolins

Entre finals dels anys 60 i mitjans 
dels 70 es van demanar, per la zona 
d’Ulldemolins i municipis propers, 
diversos permisos d'investigació 
(P.I.) i d'exploració (P.E.), alguns de 
superfície considerable. Cap d’ells 
va prosperar ni va donar lloc cap 
concessió minera.

P.I. “Santiago” núm. 1915
L’any 1969 es demana al terme 

municipal d’Ulldemolins un per-
mís d’investigació per a mineral 
de coure sobre 2.600 pertinences. 
L’any 1970 s’admet la sol·licitud i 
el 1973 es dóna  el permís per al 
reconeixement i demarcació, ad-
vertint que calia delimitar amb les 
mines “María Magdalena”, “San An-

Demarcació del permís d’investigació “Santiago”. Font: Serveis Territorials d'Empresa i 
Coneixement de Tarragona.

Runes del Molí del Pont (febrer del 2017). Foto: Carles Rubio.
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tonio” i “Ampliación a San Antonio” 
que encara no estaven caducades, 
i que caldria avisar als propietaris 
d’aquestes mines de la propera 
demarcació. Aquesta demarcació 
no es va produir per raons desco-
negudes, cancel·lant-se el permís 
l’any 1977.

La utilització del nom de mina 
“Santiago” és un error que s’ha 
anat perpetuant entre els aficio-
nats a la mineralogia, en part de-
gut a les cites errònies de diversos 
autors i, fins i tot, a l’ús inadequat 
en documents de l’IGME. El nom 
de “Santiago” va ser un permís 
d’investigació que abastava tant 
els voltants d’Ulldemolins com la 
zona del Mas del Bessó. Aquest 
permís ni tan sols es va arribar a 
demarcar, i per tant no va generar 
cap nou treball sobre el terreny 
i, per descomptat, no va generar 
cap concessió minera. Així doncs 
cal evitar emprar el nom de mina 
“Santiago”, sent la referència co-
rrecta per a tots els exemplars re-
collits a la zona dels Solans o del 
Fangar i de la Font del Metge com 
a procedents de la mina “María 
Magdalena” (especificant si es vol 
el punt de recollida: galeries ‘del 
Pont’, galeria de la Font del Metge 
o rasa 'de l'Alzina'), doncs és tota 
la zona que abastava la concessió 
i que va estar vigent des del 1926 
fins el 1982. En resum, l’única 
mina de la qual es té constància 
de la seva explotació a la zona dels 

Solans és la “María Magdalena” i 
cal suposar que tots els treballs si-
tuats dins la seva demarcació per-
tanyen a aquesta mina.

P.I. “Litoral” núm. 1918
L’any 1969 es demana un permís 

d’investigació de grans dimen-
sions (10.000 pertinences) per a 
mineral de ferro. En aquest cas, el 
planell del permís envolta les mi-
nes “María Magdalena”, “San Anto-
nio” i “Ampliación a San Antonio”. 
L’any 1972 el mateix peticionari 
demana la cancel·lació del permís, 
que molt probablement tampoc es 
va arribar a demarcar.

P.I. “San Fernando”  
núms. 1952 i 1954

Permís d’investigació demanat 
l´any 1975. No prospera i l’any 1980 
es cancel·la l’expedient.

P.E. “Ulldemolins” núm. 1989
L’any 1977, l'Empresa Nacional 

Adaro de Investigaciones Mineras 
S.A. demana un permís d´explora-
ció que és atorgat el 1978. Abasta, 
a més del municipi d’Ulldemolins,  
diversos municipis de les provín-
cies de Tarragona i Lleida. L’em-
presa presenta un recurs perquè el 
permís inicial excloïa substàncies 
reservades a favor de l’Estat per 
la reserva “Priorato”. El recurs és 
acceptat l’any 1980. Sembla que 
l’empresa realitza alguns estudis 
tècnics i l’any 1982 declara que no 

estan interessats en la continuïtat 
de l’expedient i renuncien de forma 
voluntària, declarant-se la caduci-
tat del permís. 

P.I. “Carlos” núm. 2010
Permís d’investigació demanat 

per a la mateixa zona a finals dels 
anys 70 que no es va arribar a ator-
gar per falta de presentació de la 
carta de pagament.

Goig de Santa Maria Magdalena, 
venerada a Ulldemolins, on té una 

ermita dedicada. Ca 1957. 
Font: arxiu Joan Rosell.

Fotografies dels terregalls de les galeries ‘del Pont’, amb el molí al fons.
Esquerra: imatge del 1961 (font: arxiu Joan Rosell); dreta: imatge del 2016 (foto: Joan Rosell).
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Malgrat disposar d’una topogra-
fia de les galeries ‘del Pont’ cedida 
pel Dr. Joan Carles Melgarejo, els 
canvis que han sofert les galeries 
en els darrers anys ens van animar 
a aixecar nous plànols, tant de les 
galeries ‘del Pont’ com de la galeria 
de la Font del Metge. Per a portar 
a bon terme aquesta tasca vam sol-
licitar la col·laboració de l’equip de 
l'Espeleodijous, format per experts 
espeleòlegs.

Així, el dijous 9 de març del 2017 
vam visitar la mina. Tot i no ser un 
conjunt de galeries de grans di-
mensions sí que presenten certa 
complexitat.

Actualment, si entrem a les galeri-
es ‘del Pont’ per la boca de la mina, 
ens trobarem amb un recorregut 
d’una desena de metres i un esfon-
drament que talla el pas. Aquest 
esfondrament, obert en superfície i 
d’uns 4 m de profunditat, és el que 
anomenem "pou Petit" i és un dels 
accessos per entrar a l’explotació. Si 
baixem per aquest pou ens trobem 
amb un petit pas cap a la boca de la 

Topografiant la mina “María Magdalena”
amb el grup d'espeleòlegs "Espeleodijous"

Cristalls de fluorita violeta. Foto: Josu Riezu.
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mina i un forat una mica més ampli 
cap a una galeria que es troba inun-
dada, ja que ha estat habilitada per 

retenir l’aigua que brolla de l’inte-
rior de la mina i canalitzar-la vers 
una bassa propera. Travessem una 

massa de pòrfir granític vermellós 
rubefactat que fa de caixa al filó 
principal. Seguidament trobem els 

En Josep Manuel Victòria "Víctor" enfeinat  
aixecant la topografia. Foto: Josu Riezu.

Pou inundat, antic accés als nivells inferiors. Foto: José Hidalgo.

Nivell de la sala de la galeria dels ratpenats. Foto: José Hidalgo

Pou ‘Gran’. Foto: Joan Rosell.
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primers filons de fluorita, d’origen 
clarament hidrotermal, que reom-
plen les fissures i en ocasions les 
entapissen de petits cristalls cúbics 
de color violeta.

Un cop dins la galeria, i a una de-
sena de metres, arribem a un en-
creuament amb una galeria de poc 
recorregut. Aquesta galeria per-
pendicular a la d’entrada, amb di-
recció 65° NE-SO, segueix els filons 
de fluorita i presenta un esfondra-
ment que en talla el pas, que de ben 
segur en la seva època conduiria 
en direcció al clot 'de la Sala esfon-
drada' del qual hem parlat abans. 
En aquest punt cal fer servir una 
escala per accedir, mitjançant una 
forta rampa, als nivells superiors. 

Veiem la llum exterior que penetra 
pel que anomenem "pou Gran".

Aquest nivell més alt és el que 
es va explotar més intensament 
en iniciar-se els primers treballs a 
principis del s. xx. En aquest cas, 
les galeries tenen un recorregut 
més important que les que hem 
vist fins ara. S’observa perfecta-
ment que segueixen la direcció del 
filó principal, del qual encara en 
resten importants vestigis. Els tre-
balls guanyen alçada mitjançant 
cambres d’explotació que es veuen 
a les parts superiors. Tanmateix, en 
algunes d’aquestes cambres el filó 
es perd, per la qual cosa sembla 
que van ser abandonades.

Si es segueix des del pou ‘Gran’ 

cap al NE, accedim a un conjunt de 
galeries i sales. En la sala més sep-
tentrional s’inicia una galeria amb 
un centenar de metres de recorre-
gut i una paret d’obra que la manté 
constantment inundada. No hi hem 
observat cap filó de fluorita, però sí 
que hi ha nombrosos espeleotemes 
i una colònia de ratpenats amb més 
de cent exemplars. 

En aquesta sala observem unes 
parets de totxo que són l’accés als 
nivells inferiors, avui dia totalment 
inundats i inaccessibles. Al fons hi 
ha l’inici d’una galeria enrunada 
que es deu correspondre amb la 
que comunicava amb les sales adja-
cents, en direcció al clot 'de la Sala 
esfondrada'.

Galeria dels ratpenats. Ens ve a rebre un ratpenat de cova 
(Miniopterus schreibersii). Foto: José Hidalgo.

Accés a la galeria dels ratpenats, inundada. 
Foto: Joan Rosell.

Sostre de la galeria dels ratpenats. 
Foto: Josu Riezu.

Ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale). 
Foto: Josu Riezu.
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Vista de la galeria dels ratpenats, totalment inundada.
Foto: José Hidalgo.

En Toni Robert i la Dolors Boter avançant per la galeria dels 
ratpenats. Foto: José Hidalgo.

En Toni Robert observant espeleotemes. 
Foto: Josu Riezu.

Una cavitat plena de vida: dragó comú (Tarentola mauritanica). 
Foto: José Hidalgo.

Espeleotemes gotejant, al sostre de la galeria dels ratpenats. 
Foto: Josu Riezu.

En Toni Robert i en Jordi Perera a la galeria dels ratpenats.
Foto: Josu Riezu.
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En J.J. Benito i en J. Rosell a la boca de la galeria 
de la Font del Metge. Foto: José Hidalgo.

Sala de la galeria dels ratpenats, amb bastiments de fusta. Foto: Joan Rosell. En Carles Rubio a la galeria de la 
Font del Metge. Foto: Albert Vaquero.

Filó principal de fluorita. Nivells de 
la sala de la galeria dels ratpenats. 

Foto: Joan Rosell.

Filó principal de fluorita. Nivells de la sala 
de la galeria dels ratpenats.
Foto: Joan Rosell.

Sortida dels nivells de la sala de la galeria 
dels ratpenats, al pou ‘Gran’. 

Foto: José Hidalgo.
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Equip d'Espeleodijous i col·laboradors. Drets (d'esquerra a dreta): Josep M. Victòria “Víctor”, Jaume Julià, José Hidalgo, Albert 
Vaquero (GMC), Josu Riezu, Jordi Perera, Dolors Boter, Joan Rosell (GMC-Espeleodijous), Pere Cantons i Floren Fadrique. 

A baix (d'esquerra a dreta): José J. Benito (GMC-Espeleodijous), Rafel Solanas i Toni Robert. 

Accés a la galeria de la Font del Metge. Foto: José Hidalgo. En Jordi Perera amb la seva "espeleogossa" 
Duna, al fons de la galeria de la Font del

Metge. Foto: Josu Riezu
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El vanadi té una curiosa història. 
Va ser descobert l’any 1801 pel 
mineralogista, enginyer, topògraf 
de mines i naturalista hispanomexi-
cà Andrés Manuel del Río (Madrid,  
1764 - Ciutat de Mèxic, 1849), en 
una mina propera a Real del Monte 
i Pachuca, en l’actual municipi de 
Zimapán, Hidalgo, Mèxic. Del Río 
el va denominar zimapanio i el va 
extreure d’un mineral de plom de 
color marró-rogenc que, poste-
riorment, va ser anomenat vana-
dinita. En veure que moltes de 
les seves sals tenien una gran di-
versitat de coloracions va decidir 
anomenar-lo panchromium (tots 
els colors, en grec). Posteriorment 
el va anomenar erythronium (ver-
mell, en grec), ja que la majoria de 
les seves sals, en ser escalfades, 

prenen un to rogenc. L’any 1805, 
el químic francès Hippolyte Victor 
Collet-Descotils, recolzat per l’ale-
many Alexander von Humboldt, 
van declarar incorrectament que 
el nou element havia estat només 
una mostra impura de crom. Del 
Río va acceptar la correcció i es 
va retractar d’haver trobat un ele-
ment nou.

Anys més tard, el 1831, el quí-
mic suec Nils Gabriel Sefström, 
mentre estudiava diversos òxids 
de ferro, va redescobrir aquesta 
pols marró de la qual va identifi-
car un “nou” element. Aquell ma-
teix any, el també químic alemany 
Friedrich Wöhler va confirmar que 
el que Del Río havia trobat era un 
nou element, diferent del crom. Li 
van atorgar el nom actual de vana-
di en honor a Vanadis, la deessa de 
l’amor i la bellesa de la mitologia 
nòrdica i germànica. El mateix any, 
el geòleg nord-americà William 
George Featherstonhaugh va sug-
gerir que el vanadi hauria de dir-
se rionium en honor a Del Río, 
però la proposta, injustament, mai 
va reeixir.

Com a element natiu, el vanadi 
no va ser trobat fins al 2012 i té 
com a localitat tipus el Volcán de 
Colima, també anomenant Volcán 
de Fuego, a Jalisco, Mèxic. Surt a 
les fumaroles d’aquest volcà, as-
sociat a minerals ben rars com la 
colimaïta (K3VS4) i la shcherbinaï-
ta (V2O5).

Andrés Manuel del Río (Madrid, 
1765-Mèxic, 1849). Mineralogista 
hispanomexicà que va descobrir el 
1801 un nou metall, l’erythronium, 
al qual actualment s’anomena vanadi. Portada de l’obra d’Andrés Manuel del Río, 

on parla d'aquest nou element. 
Font: biblioteca GiliG.
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MINERIA I MINERALOGIA
Si la diversitat mineralògica dels 

filons de fluorita d’Ulldemolins no 
és molt extensa, sí que presenta 
certes peculiaritats que la fan molt 
interessant pel mineralogista i el 
col·leccionista de minerals. Cal dir 
que la totalitat dels minerals identi-
ficats i descrits procedeixen o estan 
directament associats als filons de 
fluorita que foren l’objectiu de les 
explotacions mineres que hem co-
mentat.

Un dels fets més interessants que 
hem pogut observar, en els nombro-
sos anàlisis realitzats, és la presèn-
cia de minerals de vanadi. Aquest 
element és present en els meteorits 
metàl·lics en proporcions molt su-
periors a les que trobem en l’escorça 
terrestre; això ens indica que, molt 
probablement, en les zones internes 
del nostre planeta sigui molt més 
abundant i es trobi associat al ferro. 
Tanmateix és un element comú a la 
natura, fins i tot formant part de la 

biologia de diversos animals, però 
es troba molt dispers i en pocs llocs 
del nostre planeta es troba en quan-
titats explotables.

Quan vam iniciar aquesta recerca, 
ja es tenien notícies de la presència de 
minerals de vanadi procedents dels 
filons de fluorita d’Ulldemolins. Fins 
i tot s’havien analitzat mostres que 
confirmaren la vanadinita i la mot-
tramita (com. pers. Marc Campeny).  
Però va ser arran d’una publicació 
feta per part d’en Jordi Carbonell en 
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Vista de la zona on es troba la mina “María Magdalena” (gener del 2017). Foto: Joan Rosell.

Situació de les principals mineralitzacions i galeries de la mina “María Magdalena”. Modificat de l’ICGC.

el fòrum FMF, a mitjans del 2015, 
on demanava la identificació d’uns 
petits cristalls negres procedents 
d’Ulldemolins, quan ens vam deci-
dir a estudiar més profundament el 
jaciment.  

Per aquesta raó, a finals del mateix 
any vam tirar endavant l’estudi de la 
zona i en especial de les galeries de 
la concessió “María Magdalena”, les 
quals els ulldemolinencs coneixen 
com a 'mina del Pont'. La galeria de 
la Font del Metge és poc coneguda 

pels habitants d'Ulldemolins, ja que, 
tot i pertànyer a la mateixa con-
cessió, està allunyada de les labors 
principals. Les primeres recerques 
es van centrar en algunes rases i 
afloraments que es troben per sobre 
dels pous de les galeries ‘del Pont’.

Rasa ‘de l’Alzina’
La rasa que hem anomenat ‘de 

l’Alzina’ té uns 7 m de llarg per 4 
m d’ample i 1,5 m de profunditat. 
Sembla ser una de les moltes pros-

peccions que es van fer per la zona 
durant el segle passat. S’observa 
un filó subvertical de fluorita amb 
una orientació 55° NE-SO, encaixat 
en una fissura entre les pissarres i 
el pòrfir granític rosat. La seva po-
tència és variable, entre 20 i 5 cm, i 
quasi desapareix en profunditat. A 
la part superior del filó, la fluorita 
era més compacta, cristal·lina, en-
tre incolora a groguenca. A la part 
inferior, on el filó pren un aspecte 
de bretxa, trobem tonalitats violà-
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cies i també d’intens color groc. A 
primer cop de vista hi vam trobar: 
fluorita, galena, òxids de manganès 
i de ferro.

El filó presenta escasses cavi-
tats, dins les quals podem obser-
var fluorita ben cristal·litzada, en 
petits cubs que habitualment no 
ultrapassen els 10 mm d’aresta, tot 

i que n’hem trobat de fins a 30 mm. 
Presenten diferents tonalitats i in-
tensitats de color: del groc intens, 
groc clar, i els més petits violacis 
a incolors. Els cristalls més grans 
solen ser opacs a translúcids i amb 
les cares sense gaire lluïssor. Els 
més petits són més brillants i amb 
transparència. Alguns d’ells, sobre-

tot els de tons violetes que apa-
reixen a més fondària, presenten 
zonació geomètrica de color. Sovint 
trobem cavitats de fluorita amb 
agregats cristal·lins de formes bi-
garrades per la corrosió, rarament 
amb microcristalls de quars hialí. 
La fluorita presenta fluorescència 
blavosa sota la llum ultraviolada 

Rosetes de barita sobre fluorita. Col. i foto: Joan Rosell.Rasa ‘de l’Alzina’ (desembre del 2015). Foto: Joan Rosell.

Fluorita cúbica amb zonació de color. C.V. 3 mm. 
Col. i foto: Joan Rosell.

Cristalls tabulars de barita. C.V. 3 mm. Col. i foto: Joan Rosell.
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d’ona llarga (UV-OL).Dins d’aques-
tes cavitats també podem trobar 
agregats de cristalls tabulars de 
barita en forma de llibre o rosetes, 
entre transparents a translúcids, 
sovint recoberts d’òxids de ferro o 
manganès. Aquests agregats no so-
len sobrepassar els 10 mm i quan 
apareixen sense alteració mostren 
una notable estètica. 

Acompanyant la fluorita i la ba-
rita trobem galena. Es presenta 
inclosa dins de la fluorita, com a 
masses o cristalls poc desenvolu-
pats, sovint amb les cares defor-
mades i arrodonides, alterades 
i parcialment recobertes de ce-
russita. No hem observat cristalls 
perfectament definits, però algu-

nes cares del cub i de l’octaedre 
es poden deixar veure. Són molt 
interessants els grups de cristalls 
de galena inclosos en la fluorita 
transparent i que segueixen certes 
estructures lineals, molt probable-
ment degudes al seu creixement 
sobre les cares dels cubs de fluo-
rita que les han englobat. Sembla 
indicar doncs que aquesta fluorita 
i la galena van compartir un mateix 
període paragenètic.

En les primeres recerques es van 
observar diferents minerals asso-
ciats a les masses de galena alte-
rades. L’espècie més habitual és la 
cerussita. Es presenta com a petits 
cristalls, de fins a 3 mm, incolors, 
entre transparents a translúcids, i 

mostra habitualment formes pris-
màtiques riques en cares. Alguns 
cristalls apareixen recoberts d’una 
pàtina polsosa de color blanc que 
podria ser hidrocerussita (sense 
confirmar). També s’han trobat al-
gunes macles cícliques en estrella. 
Sota la llum UV-OL mostra fluores-
cència ataronjada.

Diverses cavitats de fluorita es-
taven parcialment entapissades 
de diminuts cristalls que sota aug-
ment mostraven un aspecte fina-
ment acicular, amb tons que varien 
entre daurat, vermellós a bru. En 
una primera aproximació vàrem 
pensar en diferents minerals, però 
les anàlisis SEM-EDS ens indicaren 
que es tracta de goethita.

Cristall de cerussita, en fluorita. C.V. 5 mm. 
Col. i foto: Joan Rosell.

Cristalls de galena inclosos en fluorita. C.V. 7 mm. 
Col.: Carles Bel; foto: Joan Rosell.

Macla cíclica de cerussita, amb mottramita i fluorita. 
C.V. 3 mm. Col. i foto: Joan Rosell.

Cristalls de cerussita maclats, amb galena. C.V. 2,5 mm. 
Col. i foto: Joan Rosell.
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Curiosament aquestes acícules 
tenen un cert contingut de vanadi 
(<2% en pes), juntament amb al-
tres cations metàl·lics, molt més 
minoritaris, com zinc o manganès. 
Podem veure que es tracta de cris-
talls prismàtics molt allargats, al-
guns de formes lanceolades (els 
daurats) o com esferes vellutades 
(els més vermells). Poden anar 
acompanyats de petits agregats de 
cristalls de vanadinita.

En el filó de la rasa ‘de l’Alzina’, a 
una de les bandes més properes a la 
roca encaixant, s’aprecien nombro-
ses impregnacions de color negre, 
brillants i mats, algunes vegades 
formant agregats botrioïdals de 

petites dimensions. Les anàlisis 
indiquen que es tracta d’òxids de 
manganès. La presència de plom 
i/o bari és coherent amb la corona-
dita i la hollandita respectivament, 
però també s’hi han determinat pe-
tites quantitats de zinc i cobalt (as-
bolana). Tanmateix, les anàlisis de 
nombroses mostres indiquen que 
la coronadita, Pb(Mn4+

6Mn3+
2)O16,  

és majoritària en el jaciment.
Tal com hem dit abans, l’interès 

més gran de la mina “María Mag-
dalena”, des del punt de vista mine-
ralògic i científic, és la presència de 
minerals de vanadi.

En extreure mostres del filó de 
fluorita vam veure que hi havia un 

gran nombre d’impregnacions cris-
tal·lines entre grogues i verdoses, 
que entapissaven petites zones, 
tant en les cavitats com en les fissu-
res naturals del filó de fluorita. En 
algunes d’aquestes cavitats, aquest 
mineral formava agregats esta-
lactítics d’intens color verd, molt 
brillants. L’anàlisi SEM-EDS ens va 
indicar que es tractava de mottra-
mita.

Vistos amb el SEM, s’observa que 
aquests agregats són formats per 
nombrosos cristalls interpenetrats 
lenticulars. En alguns exemplars 
els podem trobar sobre cristalls 
de fluorita, com agregats esfèrics 
formats per nombrosos cristalls. 

Goethita finament acicular. C.V. 1,5 mm. Col. i foto: Carles Rubio.

Imatge SEM de goethita. Col. i foto: Joan Rosell.

Aquesta imatge SEM ens mostra cristalls lanceolats de goethita 
parcialment inclosos en fluorita. Col. i foto: Joan Rosell.

Imatge SEM d’òxids de manganès. Foto: Joan Rosell.
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Cristalls de mottramita, entre lenticulars i idiomorfs (gris clar), 
sobre fluorita. Imatge SEM (electrons retrodispersats-BSE). 
Col. i foto: Joan Rosell.

Agregats botrioïdals de mottramita. 
C.V. 3 mm. Col. i foto: Joan Rosell.

Cristalls de vanadinita amb mottramita. Es pot observar 
l’alteració de la cara pinacoidal. Imatge SEM (BSE). 

Col. i foto: Joan Rosell.

Agregats de cristalls de mottramita. C.V. 2,5 mm. 
Col.: Jordi Carbonell; foto: Joan Rosell.

Agregats botrioïdals de mottramita. 
C.V. 1,5 mm. Col. i foto: Carles Rubio.

Cristalls de vanadinita melats i formant rosetes, en una cavitat 
de fluorita violàcia. C.V. 2 mm. Col. i foto: Joan Rosell.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-126

En un sol exemplar vam trobar uns 
agregats esfèrics blancs de cerussi-
ta, formats per petits cristalls, so-
bre la mottramita. Pel que fa a l’al-
tre terme de la sèrie, la descloizita, 
no l’hem identificada en els exem-
plars de la rasa ‘de l’Alzina’.

També en les geodes podem tro-
bar petits cristalls prismàtics hexa-
gonals, de tons que varien entre el 
beix i el groc verdós a quasi inco-
lors, les anàlisis dels quals han con-
firmat que es tracta de vanadinita.

En els exemplars de la rasa no 
hem detectat, mitjançant SEM-EDS, 
la presència ni d’arsènic ni de fòs-
for. Aquest clorovanadat de plom 
presenta una gran diversitat de 
formes en els exemplars trobats a 
les galeries ‘del Pont’. Des de cris-
talls de prisma ben desenvolupat i 
de secció gruixuda, agregats quasi 
botrioïdals formats per nombrosos 
cristalls prismàtics, fins a fines agu-
lles divergents molt brillants, sobre 
fluorita o mottramita.

Cristalls de vanadinita, en una cavitat de fluorita de la rasa 'de l'Alzina'. C.V. 3 mm. Col.: Carles Rubio; foto: Joan Rosell.

Cristalls de vanadinita melats i transparents, en una cavitat de fluorita violàcia de la 
rasa ‘de l’Alzina’. C.V. 2 mm. Col. i foto: Joan Rosell.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-1 27

Les imatges SEM ens permeten 
gaudir de tota la bellesa d’aquests 
exemplars. Veiem cristalls prismà-
tics amb les cares de la dipiràmide 
hexagonal truncades pel pinacoide; 
d’altres amb el prisma ben desen-
volupat i les cares dipiramidals que 
acaben en punta (sense pinacoide), 
mentre d’altres només presenten 
el prisma hexagonal i el pinacoide 
terminal.

Els cristalls no solen sobrepassar 
els 3 mm de longitud i habitualment 
són inferiors al mil·límetre. Alguns 
exemplars mostren cares terminals 
amb forats, probablement deguts 
a la percolació de fluids química-
ment agressius.

A la rasa ‘de l’Alzina’ s’ha deter-
minat un dels minerals més inte-

ressants del jaciment i que creiem 
donarà importància en l’àmbit mi-
neralògic mundial a la localitat.

En Jordi Carbonell ens havia co-
mentat de la presència d’uns cris-
talls tabulars sobre la fluorita. En 
els primers treballs de prospecció 
es van identificar més exemplars 
d’aquests petits cristalls de color 
negre, amb lluïssor cèria, tabu-
lars i semblants a un rombe. Van 
aparèixer recobrint i esquitxant la 
fluorita del filó, sovint recoberts 
per un fang molt fi que dificultava 
la seva troballa. També s’han trobat 
dins de petites cavitats formades 
per redissolució en la fluorita.

En un principi es va pensar que 
podien ser cristalls d’hematites, la 
qual cosa va fer que no se’ls donés 

gaire importància, però la particu-
lar forma de rombe ens va fer dub-
tar que es tractés només d’un òxid 
de ferro.

Per aquesta raó es va procedir a 
realitzar estudis mitjançant SEM-
EDS (veure els espectres a sota). Es 
van extreure alguns cristalls de la 
seva matriu i es van recobrir amb 
carboni per a ser analitzats. Ja amb 
els primers resultats vam poder as-
severar que no es tractava de cap 
hematites, ni res similar. Els resul-
tats van indicar la presència de V, 
Pb, Fe, Cu i, en menys proporció, 
Zn. Aquesta combinació d’elements 
no es corresponia amb cap espècie 
coneguda.

Davant aquesta disjuntiva vam 
decidir analitzar la part interna 

Imatge SEM (BSE) de diversos cristalls de vanadinita (gris clar), 
sobre quars. Col. i foto: Joan Rosell.

Imatge SEM de cristalls de vanadinita. 
Col. i foto: Joan Rosell.

Espectre SEM de la superficie dels cristalls de čechita, amb 
presència de coure. Font: Joan Rosell.

Espectre SEM de la part interna dels cristalls de čechita, 
on el coure no es detecta. Font: Joan Rosell.
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d’un dels cristalls. Per a la nostra 
sorpresa, l’interior dels cristalls 
ens donava unes proporcions ele-
mentals molt constants, només 
amb V, Pb i Fe. No s’observaren 
variacions de composició en la 
secció, tret de la zona més propera 
a la superfície del cristall, fins als 
20 µm (0,02 mm), on sí que vam 
trobar el Cu en quantitats apre-
ciables. Les proporcions de les 
zones internes per Pb:Fe:V eren 
quasi perfectes a 1:1:1. Aquests 
resultats es van confirmar en uti-
litzar un sistema analític quantita-
tiu més precís com la microsonda 
electrònica EPMA (recordem que 
el SEM-EDS és semiquantitatiu).

Quan vam ampliar el ventall de 
recerca entre els minerals cone-
guts, vam poder confirmar que es 
tractava d'una espècie prou rara: 
čechita. 

La fórmula química empírica de 
l’holotip de la čechita era: era Pb 
(Fe2+,Mn2+)(VO4)(OH). En cap dels 
cristalls analitzats de la rasa ‘de 
l’Alzina’ no s’observa la presència 
del manganès, fet que els fa únics 
respecte als d’altres jaciments 
coneguts on sempre apareixen 
quantitats apreciables de Mn2+ 
substituïnt el Fe2+. Per tant, els 
exemplars de la rasa ‘de l’Alzina’ 
d’Ulldemolins són, per ara, únics 
en l’àmbit mundial per la seva Molt ric exemplar de čechita procedent de la rasa ‘de l’Alzina’. Mides: 7,5 x 4,5 x 3,0 cm. 

Col.: Carles Rubio (excol.: Jordi Carbonell); foto: Joan Rosell.

Detall de l'exemplar anterior. C.V. 25 mm.
Col.: Carles Rubio; foto: Joan Rosell.

Cristalls de čechita sobre fluorita. C.V. 10 mm. 
Col.: Carles Rubio; foto: Joan Rosell.
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Vista general i de detall d'un dels primers exemplars de čechita que es van obtenir i estudiar de la rasa ‘de l’Alzina’. 
Mides: 8,5 x 6,4 x 3,7 cm. L’àrea mineralitzada fa 3,2 x 1,5 cm. Col. i foto: Jordi Carbonell.
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composició i la primera cita a Ca-
talunya i a la resta de la península 
Ibèrica per a l’espècie.

A l’interior d’un dels cris-
talls de čechita vam poder ob-
servar una cavitat parcialment 
recoberta d’uns cristalls pris-
màtics, l’anàlisi dels quals ens 
va indicar unes proporcions 

Pb:Fe:V de 2:1:2 perfectament 
consistents amb la calderonita,  
Pb2Fe3+(VO4)2(OH). És un mineral  
del grup de la brackebuschita i 
apareix associat a la čechita al jaci-
ment italià d’Isallo. Els cristalls de 
la nostra mostra no superen els 30 
µm (0,03 mm). És la primera cita a 
Catalunya.

Es frequent trobar pirita goe-
thititzada, a vegades recoberta de 
limonita. Es presenta en forma de 
petits octaedres i cubooctaedres, 
amb un color bru quasi negre, 
que es podrien confondre amb la 
čechita, però aquesta és de color 
negre brillant i la cristal·lografia 
és força diferent.  

Grup de cristalls de čechita, un d'ells molt més desenvolupat i ric en facetes. CV: 2,5 mm. Col. i foto: Carles Rubio.
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Cristalls de čechita sobre fluorita i barita. C.V. 2 mm. Col. i foto: Joan Rosell.

Cristalls de čechita sobre fluorita. C.V. 4 mm. 
Col.: Carles Rubio; foto: Joan Rosell.

Grup de cristalls de čechita sobre fluorita. C.V. 2 mm. 
Col. i foto: Carles Rubio.

Imatge SEM d’un cristall de čechita. Es pot observar la superfí-
cie ben alterada i parcialment recoberta d’altres 
mineralitzacions. Foto: Joan Rosell.

Imatge SEM d’un cristall de čechita. Podem veure un petit cub 
de fluorita que es troba parcialment inclòs en el vanadat. 

Foto: Joan Rosell.
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Grup de cristalls de čechita sobre fluorita. C.V. 4 mm. 
Col. i  foto: Joan Rosell

Cristalls octaèdrics de pirita goethititzada recoberts de limonita. 
Col. i foto: Joan Rosell.

Imatge SEM de cristalls de calderonita que han crescut en una 
cavitat dins d’un cristall de čechita. Foto: Joan Rosell.

Cristall de čechita sobre fluorita. C.V. 2 mm. 
Col.: Jordi Carbonell; foto: Joan Rosell.

Agregats blancs de gearksutita sobre vanadinita, 
en matriu amb fluorita. C.V. 2 mm. Col. i foto: Carles Rubio.

Cristalls prismàtics de vanadinita, lenticulars de mottramita i 
cúbics de fluorita. Imatge SEM (BSE). Foto: Joan Rosell.
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En la mateixa rasa ‘de l’Alzina’ vam 
poder recollir alguns exemplars d’un 
mineral de color blanc i d’aspecte fi-
brós, que formaven petits agregats 
globulars i estructures en “teranyi-
na”. Molt sensibles a l’aigua i asso-

ciats a les pissarres encaixants del 
filó de fluorita. La seva gènesi es pot 
considerar com a recent. La imatge 
SEM ens mostra que són agregats 
de cristalls tabulars, quasi lami-
nars. L’anàlisi indica que es tracta de 

gearksutita, un poc habitual alumi-
nofluorur de calci. A Catalunya s’ha 
citat a les mines de Can Magre, Giro-
na (Rodríguez et al., 2016), úniques 
cites en tota la península Ibèrica i 
determinades quasi al mateix temps.

Agregats blancs de gearksutita sobre mottramita. 
C.V. 2,5 mm. Col. i foto: Joan Rosell.

Agregats blancs de gearksutita. Mides: 5,8 x 4,5 x 4,0 cm. 
Col. i foto: Joan Rosell.

Imatge SEM on s'observen els cristalls tabulars de 
gearksutita. Foto: Joan Rosell.

Agregats blancs de gearksutita sobre mottramita, en matriu 
amb fluorita i galena. C.V. 20 mm. Col. i foto: Joan Rosell.
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Clot 'de la Sala esfondrada'
Un atent estudi dels plànols to-

pogràfics dels anys 90 ens permet 
deduir que l’entramat de galeries 
i sales de les galeries ‘del Pont’ 
(mina “María Magdalena”) era 
molt més extens que l’actual.

A uns 30 metres de distància per 
sota de la rasa ‘de l’Alzina’ s’obser-
va un gran clot el·líptic, d’uns 15 
per 10 m, que es correspon a un 
esfondrament, relativament re-
cent, de sales i galeries. En la zona 
NE del clot aflora un filó de fluorita 
que, en el seu moment, es va tre-
ballar i molt probablement va ser 
el que van seguir els miners per a 
prospectar a la rasa ‘de l’Alzina’, ja 
que sembla ser una possible conti-
nuació del filó principal de la mina.

En el plànol de sota observem 
que hi havia dues sales de grans 
dimensions cap a l’est. Cap d’amb-
dues sales ha estat trobada.

La paragènesi sembla ser més 
pobre que la de la rasa ‘de l’Alzi-
na’ i la de les galeries 'del Pont', 

de ben segur per la seva reduïda 
secció visible actualment. Els mi-
nerals que es troben associats a la 
fluorita són: galena, mottramita, 
vanadinita i òxids de manganès i 
de ferro. El filó presenta una fàcies 
bretxoide de fluorita groga i viole-
ta, tal com succeeix en la part més 
profunda del filó de la rasa ‘de l’Al-
zina’. No hi hem trobat čechita.

Galeries ‘del Pont’
Segons la topografia aixecada pel 

Dr. Joan Carles Melgarejo, a principis 
dels 90, la mina “María Magdalena” 
estava formada per fins a 4 nivells. Si 
considerem la boca de la mina pro-
pera al riu com la cota 0, les galeries 
inferiors es trobarien a una vintena 
de metres més avall i, per tant, sota 
el nivell freàtic, la qual cosa ha pro-
vocat, després de l’abandonament 
de les explotacions, la inundació 
d’aquestes galeries inferiors. 

Avui dia encara podem veure les 
runes de les construccions al voltant 
de la boca de la mina. Es tracta de di-

versos edificis amb utilitats específi-
ques com la caseta del compressor 
que donava energia a les màquines, 
dues basses d’obra que servien per 
rentar el mineral i habitacles dels 
miners. Segons el que ens explica-
ren en Ramon Nogués i en Ton Que-
ralt, el sistema per a rentar el mine-
ral triat era ben senzill i consistia a 
submergir el mineral, mitjançant 
uns sedassos, dins d’aquests dipò-
sits plens d’aigua i, amb un sistema 
de politges, fer-lo pujar i baixar per 
tal que anés alliberant la terra.

Pel que fa a la zona mineralitzada 
més interessant, aquesta es troba al 
filó principal i als associats propers 
al pou ‘Gran’. 

En el filó explotat en el pou ‘Gran’ 
podem observar una paragènesi si-
milar a la de la rasa ‘de l’Alzina’, però 
amb l’absència de čechita. Hi trobem 
galena, cerussita i les coloracions de 
verdoses a marronoses de la sèrie 
mottramita-descloizita.

En aquest filó les cavitats en la 
fluorita són entapissades de petits 

A la recerca de micros al clot 'de la Sala esfondrada'
(febrer del 2016). Foto: Agustí Asensi.

Plànol de planta i perfil de les galeries ‘del Pont’ (anys 90). 
Font: cortesia del Dr. Joan Carles Melgarejo.
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Imatge SEM (BSE) de cristalls lenticulars de mottramita sobre 
quars. Foto: Joan Rosell.

Imatge SEM d’una “macla” de cristalls de descloizita. 
Foto: Joan Rosell.

Runes de les cases de la mina, amb el pont al fons 
(gener de 2017). Foto: Joan Rosell.

Drusa de cristalls de descloizita. 
Col.: Joan Rosell; foto: Carles Rubio.

Curiosos agregats de petits cristalls de mottramita, 
de color verd, que viren a marró, descloizita. 
Col.: Jordi Carbonell; foto: Carles Rubio.

Imatge SEM (BSE) d’un cristall biterminat de descloizita. 
Foto: Joan Rosell.
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Detall d’un exemplar de fluorita recoberta de rosetes de barita i
òxids de manganès, de les galeries 'del Pont' (sala de la galeria 
dels ratpenats). C.V. 4 cm. Col. i foto: Joan Rosell. Baixant pel pou ‘Gran’. Foto: Joan Rosell.

Vanadinita: prisma hexagonal, bipiràmide i pinacoide. 
C.V. 1 mm. Col. i foto: Joan Rosell.

Esquemes de cristalls de descloizita observats 
a les galeries ‘del Pont’. Dibuix: Joan Rosell
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Agregats de cristalls de vanadinita acompanyats de mottramita. C.V. 3 mm. Col. i foto: Carles Rubio.

Agregats de cristalls de vanadinita acompanyats de cristalls de mottramita. C.V. 1,5 mm. Col. i foto: Carles Rubio.
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agregats de cristalls de color verd 
de mottramita que passen a un to 
melat fosc i que han estat deter-
minats com a descloizita lleuge-
rament arsenical en la majoria de 
casos (As: 2.7%pes). Alguns dels 
cristalls de mottramita presenten 
macles, però habitualment es tro-
ben isolats, amb formes lenticulars 
o formant estalactites.

En aquesta zona del filó s’han 
recollit excel·lents exemplars de 
vanadinita, en agregats radials for-
mats per cristalls de color melat, i 
els millors de mottramita i descloi-
zita. Alguns cristalls de vanadinita 
presenten creixements en tremuja, 
amb un contingut en As força nota-
ble (anàlisi RM1021, V:As en rela-
ció quasi 1:1).

En els filons interiors, als quals 
s’accedeix des del pou ‘Gran’, po-
dem trobar també la mateixa para-
gènesi que a la zona anterior, però 
amb més barita, que forma agre-
gats globulars de cristalls lenticu-
lars molt estètics. Alguns d’aquests 
exemplars presenten la barita res-
seguint les arestes dels cubs de 
fluorita, recobrint-los parcialment. 

Creixement molt curiós de vanadinita melada, acompanyada de 
cristalls prismàtics de la mateixa espècie i de mottramita verda. 
C.V. 2,5 mm. Col. i foto: Joan Rosell.

Fluorita recoberta de barita i òxids de manganès, 
de les galeries 'del Pont' (sala de la galeria dels ratpenats). 

Mides: 5,4 x 4,5 x 3,7 cm. Col. i foto: Joan Rosell.

Imatge SEM d’un agregat de cristalls de vanadinita. 
Foto: Joan Rosell.

Imatge SEM (BSE) de prismes hexagonals de vanadinita 
amb la bipiràmide en les cares terminals, sobre fluorita. 
Foto: Joan Rosell.
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Els cristalls de fluorita d’aquesta 
part de la mina poden assolir els 
3 cm d’aresta i una transparència 
prou notable, amb un color groc 
uniforme o amb zonació geomè-
trica i es troben parcialment reco-
berts d’òxids de manganès.

Rarament es troben petits agre-
gats de cristalls de malaquita d’as-
pecte fibrós i formant glòbuls. No 
hem trobat atzurita. Algunes alte-
racions verd-blavoses, associades a 
galena i fluorita, han resultat ser un 
sulfat de coure no identificat.   

També podem veure cavitats en-
tapissades de petits cristalls fibro-
sos de goethita de color daurat, tal 
com es dóna a la rasa ‘de l’Alzina’. 
Cal citar la presència d’hematites- 
goethita en forma d’agregats globu-
lars de color vermell sobre cristalls 
de fluorita.

La cerussita sol presentar-se com 
alteració de la galena, en cristalls 
prismàtics ben definits i rics en ca-
res, entre incolora a tons marrons 
a quasi negres. Es troba associada 
a mottramita, descloizita i vanadi-
nita.

Algunes de les cavitats de les 
parets de la zona més interna de 
la mina són recobertes de crostes 
de color negre intens, a vegades 
formant agregats botrioïdals força 
estètics. Es tracta d’òxids de man-
ganès, on predomina la coronadita, 
però també amb hollandita i possi-
ble asbolana, de forma anàloga a la 
rasa ‘de l’Alzina’.

L’esfalerita és extremadament es-
cassa i només hem trobat un petit 
exemplar de l’espècie a la galeria 
d’entrada, amb quars i galena.

Galeria de la Font del 
Metge

A uns 800 m de les labors de les 
galeries ‘del Pont’ i seguint en direc-
ció NE les riberes del riu de Prades, 
trobem una galeria al marge esque-
rre. Té una cinquantena de metres i 
és quasi rectilínia. En aquesta s'ex-
plotà un filó subvertical de fluorita 
groga i violeta amb galena.

Molts dels exemplars de fluorita 
que han recollit els col·leccionistes 
procedeixen d’aquests treballs. Al 
seu interior observem un potent 

Fluorita recoberta de barita, de les galeries 'del Pont' (sala de la galeria dels ratpenats). 
Mides: 5,8 x 4,0 x 3,5 cm. Col.: Jordi Carbonell; foto: Joan Rosell.

Imatge SEM (BSE) de cristalls de vanadinita amb boletes de mottramita-descloizita, 
sobre fluorita. Foto: Joan Rosell.
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filó de fluorita groga i violàcia de 
fins a 50 cm. S’hi observa molt bé 
la deposició genètica hidrotermal, 
amb cristalls de fluorita centimè-
trics, galena alterada en la part ex-
terna, però també inclosa en el filó, 
tal com succeeix a les galeries ‘del 

Pont’. La part central del filó està 
reblerta amb material lutític amb 
quars.

No s’observa la presència de mi-
nerals de vanadi. La galena, en al-
terar-se, ha permès la formació de 
cerussita i sofre natiu.

Aquesta seria la galeria que, se-
gons hem comentat anteriorment, 
va estar a punt de provocar una tra-
gèdia en inundar-se. Es pot entendre 
fàcilment, ja que es troba orientada 
de cara al corrent del riu i a uns pocs 
metres sobre la llera del mateix.

Fluorita "nevada" de barita, de les galeries 'del Pont' (sala de la galeria dels ratpenats). Mides: 6,5 x 5,5 x 4,0 cm. 
Col.: Jordi Carbonell; foto: Joan Rosell.
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Filó encaixat de fluorita groga i violeta, a la galeria de la Font del 
Metge. Foto: Carles Rubio.

Petit cristall de sofre (0,2 mm) en galena cariada, 
de la galeria de la Font del Metge. 

Col. i foto: Joan Rosell.

Enormes cubs de fluorita violeta, de la galeria de la Font del Metge. 
Mides: 18,0 x 6,5 x 6,5 cm. 

Col. i foto: Joan Niella.
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Fluorita amb rosetes de barita. Mides: 10,5 x 7,4 x 3,5 cm. 
Col. i foto: Joan Rosell

Fluorita violeta. Mides: 8,4 x 6,8 x 4,5 cm. 
Col. i foto: Joan Niella.

Fluorita violeta. Mides: 11,5 x 7,5 x 4,0 cm. Col. i foto: Joan Niella.
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Antigues prospeccions 
mineres i trinxeres

Als voltants de les parts de la mina 
citades es troben diversos indicis 
de prospecció minera. Destaquem 
dues tipologies: la que explora filons 
de fluorita que afloren en superfície 
i les que es van fer en afloraments 
de minerals secundaris de coure. 

Davant de la mina “María Mag-
dalena”, en terrenys de la concessió 
“Teresa”, a los Seglerets, afloren di-
versos filons de barita, però no hi 
hem observat fluorita.

Cristalls cubooctaèdrics de galena amb fluorita i quars, procedent dels terregalls de les 
galeries ‘del Pont’. C.V. 3,5 cm. Col.: Joan Niella; foto: Joan Rosell.

Impregnacions de secundaris de coure, recollits a la prospecció del turó 
del Molí del Pont. Foto: Joan Rosell.

Trinxera o rasa sobre la galeria de la Font 
del Metge. S’hi troba fluorita en petits 
cristalls cúbics molt brillants. 
Foto: Joan Rosell.

Vista d’una trinxera sobre la galeria de la 
Font del Metge. Foto: Joan Rosell.

Prospecció per sobre del turó del Molí 
del Pont. Les pissarres es troben i
mpregnades de mineralitzacions de 
coure, principalment atzurita i malaquita. 
Foto: Joan Rosell.
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La čechita d’Ulldemolins

La čechita és un rar hidroxil- 
vanadat de plom i ferro, del grup 
adelita-descloizita, que es va identi-
ficar per primera vegada a Vraniče, 
prop de Příbram, a la República 
Txeca, en un dipòsit polimetàl·lic 
de Pb-Zn-Cu-(Ag), en el plutó de la 
Bohèmia Central (Mrázek i Tábors-
ký, 1981; Pertlik, 1989; Effenberger, 
2002). Comparteix la localitat tipus 
entre la mina Alexander i uns aflo-
raments a la zona propera al filó 
Pošepný, ambdues properes a Vra-
niče.

El nom de l’espècie va ser atorgat 
l’any 1981, a proposta de Zdeněk 
Mrázek i Zdeněk Táborský, en honor 
a František Čech (1929-1995). El Dr. 
Čech va ser cap del departament 
de Mineralogia, Geoquímica i Cris-
tal·lografia a la facultat de Ciències 
de la Univerzita Karlova de Praga, 
des de l’any 1976 fins el 1990. Els 
seus treballs mineralògics i geoquí-
mics es van centrar principalment 
en l’estudi dels minerals de les peg-
matites (Povondra, 1997). 

La čechita txeca es presenta habi-
tualment com agregats microcris-
tal·lins o com a cristalls lenticulars 
a prismàtics arrodonits, anèdrics, 
rarament amb cares definides. De 
color negre, lluïssor resinosa a sub-
metàl·lica, sense exfoliació i amb 
fractura concoide.

A part de la República Txeca, es 
coneixen només dues localitats: la 
mina Silver Coin, a Nevada, EUA, i 
una pedrera abandonada de barita 
a Isallo, a la Ligúria, Itàlia, on es tro-
ba associada a calderonita.

Els cristalls trobats a Ulldemolins, 
tal com hem dit, es van identificar 
mitjançant SEM-EDS, LIBS i EPMA. 
La seva composició és PbFe2+ 

(VO4)(OH), sense Mn2+. Diem això 
perquè un dels membres del grup 
és la pirobelonita, de fórmula PbM-
n2+(VO4)(OH), anàlog de Mn2+ de la 
čechita. Les implicacions mineralò-
giques dels resultats dels exem-
plars d’Ulldemolins serien que 

l’espècie que hem determinat a la 
rasa ‘de l’Alzina’ és el terme “pur” 
en Fe2+. 

El mineral descrit, fins no fa gai-
re temps, com a čechita per la IMA 
era Pb(Fe2+,Mn2+)(VO4)(OH) però, 
curiosament, pocs mesos després 
de consultar amb altres científics 
la troballa d’Ulldemolins, la IMA 
va redefinir la fórmula com PbFe2+ 

(VO4)(OH), eliminant el Mn2+. Enca-
ra podem trobar en algunes pàgi-
nes web de consulta mineralògica 
la fórmula antiga. Cal dir que els 
exemplars dels pocs jaciments on 
es troba l’espècie presenten con-
tinguts de Mn2+ destacables. 

Dr. František Čech (1929-1995). Cristall de čechita dels afloraments del filó 
Pošepný, Vraniče, Rep. Txeca. 

C.V. 0,7 mm. Col. i foto: Stephan Wolfsried.
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Molt probablement, el fet que la 
composició dels exemplars ullde-
molinencs sigui “pura” (lliure de Mn) 
afavoreix la formació de cristalls eu-
hèdrics de l’espècie. Podem dir que 
els cristalls de la mina “María Mag-
dalena” es troben entre els més ben 

definits mundialment. Presenten 
una riquesa de facetes visible sota la 
lupa i encara més amb el SEM. 

Els cristalls de čechita d’Ullde-
molins sempre estan associats a 
la fluorita, en les fissures, en peti-
tes cavitats o bé en druses de cris-

talls de l’halogenur. Molt rarament 
s’acompanya d’altres minerals com 
mottramita, galena o vanadinita. 
Per la disposició superficial dels 
cristalls de čechita, se li pot assig-
nar una formació força tardana  
respecte els altres minerals que 
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l’acompanyen. Per confirmar-ho, 
citar els petits cristalls cúbics de 
fluorita inclosos dins de cristalls de 
čechita.

Cristal·lografia  
(dibuixos pàg. 44 i 45: Joan Rosell)

La čechita pertany al sistema ròm-
bic, a la classe ròmbica dipiramidal 
2/m 2/m 2/m (en nomenclatura 
Hermann-Mauguin). Els cristalls 
d’Ulldemolins mostren habitual-
ment una dipiràmide {111} ben 
definida i desenvolupada, truncada 
per les formes del pinacoide {100}, 
amb indicis del prisma de segon 
ordre {h0l} i/o altres dipiràmides 
{hkl}. Els cristalls són rics en cares 
i mostren les cares de la dipiràmide 

{111}, dipiràmides {hkl}, la del pina-
coide {100} i les de diferents ordres 
de prisma {h0l}.

Espectroscòpia SEM-EDS, 
EPMA

Tot i que els resultats semiquan-
titatius obtinguts amb el FE-SEM-
EDS eren més que consistents amb 
la čechita, vam procedir a estudiar 
la seva composició mitjançant la 
microsonda electrònica (EPMA). 
Aquesta tècnica espectroscòpica 
empra mostres polides i permet 
quantificar diferents elements amb 
una precisió considerable. Els ele-
ments seleccionats van ser: As, Mn, 
Fe, Cu, Zn, Ca, Sb, V i Pb. Per què 
aquests i no uns altres? Les anàli-

sis de les mostres del jaciment van 
determinar la possibilitat de que 
alguns elements, a part de Pb, Fe i 
V, hi fossin presents: Cu, Zn i As. Els 
altres es van escollir perquè altres 
anàlisis de mostres d’altres jaci-
ments n’havien indicat la presèn-
cia, com el Mn dels exemplars de la 
localitat tipus, o bé per trobar-se en 
altres espècies del grup.

Els aparells emprats dels Centres 
Científics i Tecnològics de la UB 
(CCiTUB) han estat el microsco-
pi electrònic d’escombrat FESEM 
JEOL JSM-7100F (amb detectors 
EDS i d’electrons retrodispersats, 
BSE) i la microsonda JEOL JXA-
8230 (amb cinc espectròmetres 
WDS i un EDS).

Imatges SEM de la secció d’un cristall polit de čechita. En vermell, els punts d’anàlisi EPMA. Fotos: Xavier Llobet.

Es van fer 19 anàlisis de diferents 
parts de dos cristalls. Com que les 
parts externes d’alguns cristalls 

havien indicat la presència de Cu, 
es van fer lectures a l’extrem de les 
mostres (punts 1, 11 i 19).

Pel que fa a les mesures en les 
parts internes dels cristalls es van 
obtenir els següents resultats:

Elements com el Ca, el Cu i el Mn 
es detecten en algunes mesures, 
però en quantitats quasi inapre-
ciables, per sota del límit de detec-
ció (Limit of Detection, LOD).

En les imatges SEM veiem unes 
zones més fosques que han mos-
trat composicions lleugerament 
diferenciades del seu entorn. Així 
tenim que el mostreig núm. 13 

presenta una composició lleugera-
ment més rica en Fe. En el cas dels 
14 i 15 es detecta una mica més de 
Zn. Tanmateix aquestes variacions 
són coherents amb altres anàlisis 

As Mn Fe Cu Zn Ca Sb V Pb Ocalc Total
% pes elem. <LOD <LOD 13,735 <LOD 0,094 <LOD <LOD 13,366 54,117 18,644 99,976

% atòmic <LOD <LOD 12,700 <LOD 0,074 <LOD <LOD 13,548 13,548 60,173
àtom-form. - - 0,971 - 0,006 - - 1,000 0,997 4,480
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i no afecten a la fórmula final. 
El promig dels resultats de les 

lectures ens indica una fórmula 
per a la čechita d’Ulldemolins: 

Pb1.00 (Fe0.97 Zn0.01)∑=0.98 (VO4)1.00 
(OH)0.96
En la secció polida de la čechita 

observem, gràcies als electrons re-
trodispersats (BSE), zones i cavi-
tats envoltades amb una fase més 
fosca. Aquesta fase, per les imatges 
SEM, sembla ser més rica en ferro 
i es presenta, dins el vacúol, com 
petites acícules de goethita-mot-
tramita, sobre les quals s’han des-
envolupat cristalls de calderonita.

En diversos exemplars analit-
zats amb el FE-SEM-EDS s’observa 
la presència de Cu, de forma molt 
superficial (<20 µm). En algunes 
imatges SEM veiem que damunt 
dels cristalls de čechita es dóna la 
formació epigenètica d’altres mi-
nerals.

Un d’aquests casos (RM1324) 
mostra unes crostes criptocris-
tal·lines, l’anàlisi de les quals ens 
dona una proporció Cu>Fe (%atò-
mic): Pb 14,42%, Cu 11,63%, Fe 
5,72%, V 17,13%, prou coherent 
amb la mottramita, però amb 
Fe substituint Cu, on (Fe+Cu) 
=17,35%.

O algunes, com la RM1322, in-
diquen una petita proporció de 
Zn, juntament amb el Cu i el Fe 
(%atòmic): Pb 11,18%, Cu 7,29%, 

Fe 2,71%, Zn 1,00%, V 11,38%. On 
(Fe+Cu+Zn)=11,00%, també cohe-
rent amb una possible mottramita.

Altres cristalls mostren la 
presència de Cu superficial, però 
Fe>Cu (RM916): Pb 12,63%, Fe 
9,71%, Cu 3,64%, V 13,64%, on 
(Fe+Cu)=13,35%. 

Aquests resultats ens indiquen 
que hi ha una substitució entre 
FenCu deguda, molt probable-
ment, a la circulació de fluids mi-
neralitzants rics en coure. Aquesta 
i altres particularitats de la čechita 
d’Ulldemolins es troben encara en 
procés d'estudi.

Espectroscòpia LIBS
L’anàlisi LIBS en la regió UV, em-

prant un làser de pulsos Kidgre 
Nd:YAG de 1064 nm amb un de-
tector Ocean Optics USB200(UV), 
revela la presència de 3 metalls: 
vanadi, ferro i plom. No s’observen 
línies corresponents a altres me-
talls en aquesta regió i en particu-
lar no es detecta manganès, sense 
descartar que hi pugui ser en una 
petita proporció. No s’ha explorat 
la regió VIS-IR per a detectar pos-
sibles metalls alcalins i/o hidro-
gen.

La comparació de l’espectre 
LIBS de la mostra amb el de la 
mottramita (mostra de les  mines 
de Cerro Gordo, Almería, cedi-
da per José F. Castro, confirmada 

amb espectrometria Raman) indica 
una relació similar entre les línies 
espectrals de V i Cu en ambdós 
minerals, el que sembla indicar la 
mateixa relació atòmica V:Pb, que 
és 1:1. Amb això les possibilitats 
es limiten a calderonita i čechita. 
L’aspecte de la mostra apunta a la 
čechita. Amb un imant s’ha com-
provat que la mostra té un para-
magnetisme dèbil però és difícil de 
dir si correspon a Fe2+ o Fe3+, ja que 
el mineral té en alguns llocs una 
pàtina d’òxid que pot emmascarar 
el comportament del Fe2+ (com. 
pers. Adolf Cortel).

Espectroscòpia Raman
A fi i efecte de caracteritzar de 

forma més completa aquest va-
nadat, vam procedir a realitzar 
estudis mitjançant l’espectroscò-
pia Raman.  Els treballs es van fer 
en el micro-Raman dels Centres 
Científics i Tècnics de la UB (CCi-
TUB). L’aparell és un espectròme-
tre dispersiu Jobin-Yvon LabRam 
HR800, acoblat a un microscopi 
òptic Olympus BXFM, amb un de-
tector CCD refredat a -70°C i una 
reixeta de difracció de 600 línies/
mm. La línia làser emprada va ser 
la vermella de 532 nm amb una 
potència de 2,5 mW (50%) i un ob-
jectiu de 50x. Els espectres es van 
calibrar amb una pastilla de silici a 
520,5 cm-1.

Espectre LIBS d’una mostra de čechita d’Ulldemolins. 
Font: cortesia d’Adolf Cortel.Imatge SEM d’una vacuola dins d’un cristall de čechita, on  

s’observen cristalls de calderonita. Foto: Joan Rosell.
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L’interval estudiat va ser entre 
els 100 i els 1.700 cm-1 perquè les 
bandes generades pels modes vi-
bracionals interns del tetraedres 
VO4 i els modes externs es troben 
en aquest rang de l’espectre. 

Les bandes entre 700-1.000 cm-1 
s’assignen als modes de tensió 
simètrica i asimètrica dels grups 
(VO4)3-, mentre que per sota dels 
600 cm-1 es relacionen amb mo-
des de flexió del tetraedre, parcial-
ment sobreposats per varis modes 
externs.

Les bandes observades són: 836 
(mI), 757(I), 713(s), 590(s), 422 
(i), 378(s), 331(I), 292 (s), 156(i), 
107(i), 90(i) i 67(i) cm-1.

La banda més intensa es pot as-
signar a la tensió simètrica υ1 del 
(VO4) i es troba a 836 cm-1 (piro-

belonita 854 cm-1, descloizita 844 
cm-1, mottramita 814 cm-1). La ten-
sió asimètrica υ3 del (VO4) es troba 
a 757 cm-1 (pirobelonita 753 cm-1, 
descloizita 777 cm-1, mottramita 
766 i 781 cm-1).

La regió de l’espectre Raman en-
tre els 100 i 600 cm-1, tal com hem 
dit, inclou modes de flexió υ2 del 
vanadat i vibracionals υ4. La banda 
més intensa en aquesta zona es tro-
ba a 332 cm-1 i es pot associar, con-
juntament amb la 422 cm-1, al mode 
de flexió υ2 (pirobelonita 331 i 424 
cm-1; descloizita 339 i 433 cm-1).  
Altres bandes en aquesta regió, a 
378 i 292 cm-1, es poden assignar 
al mode vibracional υ4. Per sota de 
200 cm-1 observem estretes bandes 
corresponents a enllaços M-O i vi-
bracions de la xarxa cristal·lina.

Com podem veure, els valors 
es correlacionen prou bé amb les 
bandes Raman aportades per al-
tres vanadats com la pirobelonita, 
descloizita o mottramita (RRUFF; 
Frost et al., 2001; Martens et al., 
2003).

Quan es treballa amb potències 
del làser superiors (5 mW) es do-
nen importants efectes d’amorfit-
zació en la mostra, apareixent una 
ampla banda (d’uns 150 cm-1) amb 
un màxim a 855 cm-1 i bandes sola-
pades a 796 i 750 cm-1.

Espectre Raman de la čechita d’Ulldemolins. Font: cortesia del Dr. Tariq Jahwari (CCiT-UB).

Modes vibracionals del tetraedre. Dibuix: Joan Rosell.
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Consideracions finals
Amb aquest treball hem intentat posar llum a la part històrica i mineralògica de la mina “María Magdalena”. Per 
una banda, definint els topònims correctes de les explotacions i per l’altra recuperant la informació dipositada en 
els arxius i, molt més important per a nosaltres, les vivències de persones que van tenir relació directa amb les ex-
plotacions.
La troballa de minerals de vanadi, en especial de la čechita, ha despertat l’interès tant dels col·leccionistes com 
del món acadèmic. La identificació de la čechita ha estat una de les fites que ens fa sentir orgullosos d’haver estat 
treballant i fent de pont, durant quasi dos anys, entre els “buscadors” i els científics. L’estudi de la čechita encara 
no està tancat i se seguirà investigant per aclarir algunes peculiaritats que presenten els exemplars ulldemolinencs.
També ens ha permès conèixer moltes persones que estimen la seva terra i que es mostren totalment il·lusionats a 
divulgar el seu patrimoni històric i natural. I a més, per si fos poc, hem pogut degustar la gastronomia local. Per tot 
això ens agrada tant “perdre” el temps entre muntanyes, minerals i l’extraordinària gent del nostre país.

Agraïments
Volem expressar el nostre agraïment als membres del servei de microscòpia electrònica d’escombrat dels Centres Ci-
entífics i Tecnològics de la UB (CCiTUB). També pertanyent als CCiTUB, al Dr. Tariq Jawhari, del servei d’espectroscòpia 
Raman, per la seva amabilitat i disponibilitat a portar a terme els estudis i ajudar-nos a interpretar resultats, i al Dr. 
Xavier Llobet, del servei de microsonda electrònica, per haver dedicat el seu temps a portar a bon terme la caracterit-
zació de la čechita. Especialment al Dr. Joan Carles Melgarejo per l’extensa informació i interès en aquest treball i per 
facilitar-nos realitzar les anàlisis amb el FESEM-EDS. Al Dr. Roca, de la facultat de Química de la UB, i al Grup Mineralògic 
Català per donar suport a l’estudi per microsonda electrònica (EPMA).
Al Sr. Ton Queralt, de Cal Pere-sastre, i al Sr. Ramon Nogués, de Ca la Tuís, veïns d’Ulldemolins, per la seva amabilitat 
en explicar-nos un tros de la història del seu poble, i al Sr. Josep Casas per posar-nos en contacte. A la Sra. Misericòrdia 

En Jordi Carbonell, en Joan Rosell 
i en Carles Rubio a la rasa 'de l'Alzina' 
(gener del 2016). Foto: Carles Rubio.
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Montlleó, alcaldessa d’Ulldemolins, per l’amabilitat en atendre’ns i pel seu suport il·lusionat per donar a conèixer el seu 
poble. A les famílies del bar Ca la Montserrat, de Vilanova de Prades, i de la Fonda Toldrà, d'Ulldemolins, pel bon tracte 
que sempre ens ha donat, tant d'acollida com gastronòmic.
Al company Jordi Carbonell, per ser el primer a posar en dubte uns cristalls negres que van resultar ser un mineral molt 
rar i per les mostres amb les quals es van iniciar els estudis analítics. Als companys del GMC: l'Adolf Cortel pels seus 
comentaris i estudis amb l’espectroscòpia LIBS;  en Joan Niella per deixar-nos fotografiar alguns dels exemplars de la 
seva col·lecció; l'Enric Vintró per ajudar-nos amb la cristal·lografia i a Jordi Gil per la informació i imatge bibliòfila. Al Dr. 
Carles Flaquer, del Museu de Ciències Naturals de Granollers, per la seva ajuda a identificar els ratpenats. A Christian 
Rewitzer i Stephan Wolfsried per cedir-nos fotos. Als membres de l’equip de l’Espeleodijous per haver-se mostrat tant 
disposats a baixar a la mina i posar-se en remull per fer una topografia actual i acurada.
Al Sr. Salvador Domingo, a la Sra. Isabel Alonso, a la Sra. Àfrica Anaya i, especialment, a la Sra. Maria Josep Albareda, de 
la Secció d’Activitats Radioactives i Extractives i Energia dels Serveis Territorials de Tarragona del departament d’Em-
presa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya. A la Sra. Inmaculada Ramos per ajudar-nos en les primeres passes 
en la recerca documental.
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