
MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-2 21

Xavier Rodríguez (GMC; Terrassa/Vidreres)

Minerals de Can Vives de Baix,  
Vidreres, la Selva, Girona 

Fig. 1. Mapa geològic: detall de la zona 
de la pedrera de Can Vives de Baix. 

Llegenda: Ggl: granits leucocràtics de gra 
gros; Ggr: granits biotítics de gra de mitja 

a gros; Qac1, Qac, Qcd: llims i argiles. 
Font: modificat, ICGC (2007 i 2008).

Abstract: The old quarry of Can Vives is located in the township of Vidreres, Girona province, Catalonia. It was 
mined to extract aggregates from granitic rocks in those pegmatitic formations are also found. The pegmatitic 
bodies from Can Vives are characterised by the occurrence of well crystallized specimens of quartz (amethyst and 
smoky varieties), microcline, albite, garnet (almandine-spessartine serie), epidote-clinozoisite, muscovite, biotite 
and other accessory minerals such as manganese oxides, hematite and acicular goethite.
Keywords: granites, pegmatites, amethyst, Girona, Can Vives. 

Situació geogràfica i geològica 
L’antiga pedrera de Can Vives de Baix se situa al 

costat de la masia homònima, al terme municipal de 
Vidreres, província de Girona. 

La zona de Can Vives de Baix es localitza entre la 
plana de Vidreres i la Serralada Litoral a l’altura del 
Puig Ventós. Els materials que hi afloren corresponen 
a granitoides de l’anomenat sòcol hercinià amb una 
edat aproximada de 300 milions d’anys.  Els minerals 
amb interès col·leccionístic que apareixen a Can Vi-
ves de Baix es troben en les àrees on el granit presen-
ta textura de pegmatita. Es diu que el granit té aques-
ta textura quan està format per una mida de gra molt 
grollera (sovint superior als 20 mm). 

Una pegmatita no és un tipus de roca ni una estruc-
tura geològica. Fa referència a la textura d’una roca. 
Així, segons la roca, hi haurien pegmatites graníti-
ques, pegmatites gabroiques, anortosítiques, etc. 

No hem de confondre aquests granits amb textura 
pegmatítica amb les pegmatites granítiques com les 
del Cap de Creus, que s’acompanyen de metalls alca-
lins poc freqüents com Li, Rb, Cs i d’altres metalls com 

W, Mo, Sn, Th, U, Ta, Nb i Zr, en forma d’òxids i silicats. 
En realitat, el que tenim a Can Vives són pegmatites 

granítiques com també ho són les pegmatites del Cap 
de Creus, però són molt diferents tant en gènesi com 
en composició. És per això que per a Can Vives i altres 
pedreres de saulò preferirem parlar de zones de gra-
nit amb textura pegmatítica. 

Aquestes textures es formen durant les fases  finals 
del refredament dels magmes. A vegades són zones 
on hi ha hagut fractures i han arribat magmes enca-
ra calents. Normalment els cristalls grans en roques 
ígnies s’associen a refredaments lents però a les ro-
ques amb textura pegmatítica, malgrat produir-se un 
refredament relativament ràpid del magma, els cris-
talls poden ser de mida gran perquè el magma que les 
forma és de baixa viscositat i això permet que els ions 
siguin més mòbils. 

Durant els estadis primerencs de la cristal·lització 
d’un magma, aquest conté una quantitat significa-
tiva d’aigua dissolta i altres compostos volàtils com 
clor, fluor i diòxid de carboni. La concentració d’ions 
d’aquesta aigua creix alhora que progressa la cris-
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Fig. 2. Fragment de roca de la pedrera, amb textures d’intercreixement gràfic o pegmatític. Es tracta de roques en les que 
s’ha produït una cristal·lització simultània del quars i el feldspat potàssic. Mides: 3,5 x 3 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 3. Àrea de textura pegmatítica dins del granit, que és la roca 
principal de la pedrera. Foto: Xavier Rodríguez.

tal·lització, fins que finalment es formen nínxols d’ai-
gua separats del magma fluid. Aquests nínxols d’ai-
gua supercalenta són extremadament rics en ions. 
Aquests ions en l’aigua són molt més mòbils que els 
ions en el magma, cosa que els permet moure’s lliure-
ment i formar grans cristalls ràpidament. 

Per altra banda, les roques plutòniques poden con-
tenir les anomenades cavitats miarolítiques, on els 
minerals es nucleen inicialment pel contacte amb el 
granit i es projecten cap a una cavitat que pot ser bui-
da o plena de minerals d’origen hidrotermal. 

A la pedrera que ens ocupa podem trobar, doncs, 
àrees de granit amb textura pegmatítica que conté ca-
vitats o bosses on els cristalls han crescut prou com 
per tenir interès per als col·leccionistes. Si mirem el 
plànol del ICGC (fig. 1), la pedrera es localitza bàsica-
ment en zona Ggl, que ens diu: 

«Granits leucocràtics. Són roques de textura inequi-
granular [inequigranular vol dir que hi ha una mar-
cada diferència de mida entre els cristalls de la roca, 
donat que hi ha hagut una diferència substancial de 
la mida dels grans dels diferents minerals que for-
men la roca], de mida de gra variable entre grossa 
i mitjana, que tenen colors rosats ataronjats o gro-
guencs. 
Predominen les textures macrogranulars definides 
pel quars, feldspat potàssic i plagiòclasis; les mi-
ques biotita i moscovita són minerals escassos. Són 
abundants les cavitats miarolítiques centimètriques 
i decimètriques disperses, on els minerals mostren 
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Fig. 4. Ortofoto de l’any 1986. 
La pedrera s’estenia a l’oest i nord-est 
de la casa. Font: ICGC (1986).

Fig. 5. Ortofoto de l’any 1994. 
Per aquesta època ja s’havia fet el llac i la 
pedrera s’estenia al nord-est de la casa. 
Font: ICGC (1994).

Fig. 6. Ortofoto de l’any 2008. 
En aquesta imatge ja veiem creat el 
circuït i la prolongació de la pedrera més 
a l’est. Font: ICGC (2008).

un major grau de creixement i desenvolupament de 
cares cristal·lines, i també les segregacions pegma-
títiques, que poden assolir dimensions mètriques. 
No s’hi reconeixen enclavaments microgranulars. 
Els granits leucocràtics són molt abundants i ocu-
pen grans extensions d’aflorament. Solen tenir un 
grau d’alteració superficial força elevat amb perfils 
d’arenització que poden tenir fins a una vintena de 
metres de gruix, però localment hi ha nuclis resi-
duals i relleus prominents de roca inalterada. Són 

roques ígnies plutòniques associades al magmatis-
me de l’orogènia herciniana.» 
Les roques amb textures d’intercreixement gràfic 

(escriptura cuneïforme) (fig. 2) constitueixen un ti-
pus de textura en la qual s’ha produït una cristal·lit-
zació simultània del quars i el feldspat potàssic. És 
freqüent en granits però també la podem trobar en al-
tres roques plutòniques. El seu aspecte és d’un felds-
pat potàssic que conté nombrosos cristalls cuneïfor-
mes de quars. La textura gràfica és un tipus de textura 
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Fig. 7. Part posterior de l’exemplar de quars ametista de la 
làmina de la pàgina 27 (dalt-esquerra), on es veu l’empremta 
que ha deixat un cristall per creixement d’interposició amb 
l’altre. C.V.: 12 mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 8. Quars fumat sobre base d’albita i microclina. Mides: 3,5 x 
4,5 x 3,5 cm. Col.: Xavier Rodríguez; foto: Joan Rosell.

pegmatítica. L’escala a la que es dóna aquesta textura 
pot variar des de microscòpica fins a macroscòpica. 

Una mica d’història 
Es tracta d’una pedrera que ha anat funcionant de 

manera intermitent, en algunes èpoques de forma in-
tensa, segons es precisaven àrids per a les obres de la 
zona. Inicialment, el 1986 només es treballava a l’oest 
del mas, creant el tall actual que separa els terrenys de 
Can Vives dels de la Casa Nova, i al nord-est guanyant 
terreny al bosc. Aquesta última zona va donar alguns 
exemplars d’ametistes. Posteriorment, el 1994, apro-
fitant les obres del desdoblament de l’autovia, en Jordi 
Vives de Mas Vives de Baix, va voler fer un llac, doncs 
sempre ha tingut la preocupació de que no li faltes mai 
l’aigua per als seus cultius a l’altra banda de la carrete-
ra. Aquest llac deu tenir una fondària d’uns 7 a 8 me-
tres. 

Posteriorment l’excavació es va estendre a tota la 
zona nord-est de la masia i llavors es va aprofitar per a 
fer un circuit de tot terreny que encara es present avui 
dia. Finalment es va estendre encara més cap a l’est, 
a continuació del circuit. Però recordo haver estat in-
vestigant la zona sense trobar granits amb textura peg-
matítica. Degut a la inactivitat de la pedrera i al creixe-
ment de la vegetació, fa molts anys que no es troba res. 

Cal recordar que aquest terrenys es troben en una 
finca particular. Tots els exemplars d’aquest article te-
nen almenys 30 anys.

Mineralogia 
Els minerals més interessants trobats als granits de 

textures pegmatítiques són: quars (en les seves varie-
tats fumat i ametista), microclina, albita, granats, mi-
ques, òxids de manganès, minerals de la sèrie epido-
ta-clinozoisita i òxids de ferro (en forma d’hematites i 
goethita). 

Òxids 
Hematites i goethita

(es parlarà mes endavant, en l’apartat sobre reco-
briments i inclusions) 
Quars (varietats: fumat i ametista) 

La manera de buscar exemplars estètics era trobant 
aquests granits amb textures pegmatítiques i, picant, 
a vegades trobàvem cavitats on els cristalls entapis-
saven les parets de manera que, en obrir la cavitat, 
trobaves un material de consistència argilosa, com 
una massilla, possiblement caolí, que l’emplenava i 
que en retirar-la apareixien les puntes dels cristalls. 
Les de quars fumat, més freqüents que les d’ametis-
tes i mai de forma conjunta en la mateixa cavitat. 

La mida d’aquests cristalls és molt variable, des de 
mil·limètrics com els que veurem més endavant reco-
berts d’albita, fins a centimètrics; i en varies presen-
tacions: biterminats, amb intercreixements, amb al-
guna aresta més desenvolupada, agrupats amb eixos 
paral·lels o com a cristalls aïllats. 

Troballes semblants s’han fet en pedreres properes 
de la comarca com ara Massabé, Can Súria, Granis-
tal o les de l’AVE, a Riudarenes. La diferència és que 
en aquesta pedrera, els cristalls no surten tan nets i 
sovint tenen les cares opaques per estar recobertes 
d’una petita capa d’albita. 
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Fig. 9. Quars fumat. Mides: 2 x 4 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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Fig. 10. Diagrama explicatiu dels angles.

Fig. 11. Patró LIBS de llum visible de la microclina i l’albita 
d’aquest jaciment. Cortesia: Adolf Cortel.

Fig. 12. Exsolució amb formació de bandes d’albita en 
microclina (pertita). C.V.: 3,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 13. Microclina pseudomòrfica de quars. 
Mides: 6 x 4 x 3,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Òxids de manganès 
Es troben com a impregnacions principalment, so-

bre la microclina, reomplint les cavitats. 

Silicats, tectosilicats, feldspats: microclina i 
albita

El grup dels feldspats consta de dos subgrups: el 
dels feldspats potàssics, com l’ortoclasa i la microcli-
na, ambdues K(AlSi3O8), i el dels feldspats sodicocàl-

cics, com les plagiòclasis: albita, Na(AlSi3O8), i anorti-
ta, Ca(Al2Si2O8). 
Microclina 

Molt s’ha parlat de si aquests feldspats potàssics, 
trobats també en altres pedreres de la Selva, són 
microclina o el seu dimorf l’ortoclasa; i és que la di-
ferència a visu és complicada, però podem recórrer a 
la cristal·lografia i diferenciar-los, tenint en compte 
que la microclina cristal·litza en el sistema triclínic en 
tant que l’ortoclasa ho fa en el sistema monoclínic. 

Una forma molt grollera de diferenciar-ho seria uti-
litzant un goniòmetre i fer una simple mesura dels 
angles, però si volem una determinació correcta hem 
de fer servir difracció de raigs X. 

A l‘exemplar de la fig. 10 tenim els angles α = 88°, 
γ= 118° i β = 68°. Això ens orienta cap a un sistema 
cristal·lí triclínic, propi de la microclina, ja que α ≠ γ ≠ 
β ≠ 90°. En diversos exemplars podem veure macles 
simples i complexes. 

Pel que fa a les anàlisis (fig. 11), hem comparat es-
pectres LIBS amb llum visible de la microclina i l’albi-
ta del jaciment, veient-se en cada cas els pics de K i Na.  



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-2 29

Fig. 14. Microclina. Mides: 7 x 10 x 6 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 15. Microclina. Mides: 4 x 4 x 3 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 16. Microclina amb albita i un cristall de granat. 
Mides: 2 x 4,5 x 2,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 17. Microclina amb òxids de manganès. 
Mides: 3 x 4 x 3 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 18. Microclina. Mides: 4,3 x 3,5 x 3,3 cm. 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 19. Microclina. Mides: 3,7 x 2,3 x 1,9 cm. 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).
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Fig. 20. Albita en dues presentacions amb calcita al centre. 
Mides: 7 x 3 x 2,5 cm. Col.: Xavier Rodríguez; 
foto: Joan Rosell.

Fig. 21. Albita. Mides: 3,5 x 3 x 1,5 cm. 
Col.: Xavier Rodríguez; foto: Joan Rosell.

Fig. 22. Albita amb un mineral metàl·lic (veure pàg. 35). Mides: 3 x 3 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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Fig. 23. Albita amb quars fumat. Mides: 3,2 x 2,7 x 2,4 cm. Col. i 
foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 24. Albita. Mides: 3,6 x 2,4 x 2,8 cm. 
Col. i foto : Llorenç García (Fotominer).

Fig. 25. Albita sobre cristalls de quars implantats en 
microclina. Mides: 4,4 x 3,7 x 3,2 cm. 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 26. Albita sobre cristalls de quars implantats 
en microclina. Mides: 5,4 x 4,3 x 3,5 cm. 

Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 27. Albita recobrint quars. Mides: 4,2 x 3,4 x 2,6 cm . 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 28. Albita sobre cristalls de quars implantats 
en microclina. Mides: 3,4 x 1,9 x 1,2 cm . 

Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).
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Fig. 29. Albita recobrint quars. C.V.: 8 mm. 
Col.: Llorenç García; foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 30. Albita recobrint quars. C.V.: 9 mm. 
Col.: Llorenç García; foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 31. Quars amb granats. Mides: 2 x 1 x 1 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Els feldspats alcalins constitueixen solucions sòlides 
en el moment de la cristal·lització, però aquesta mes-
cla deixa de ser possible quan baixa la temperatura, 
resultant la separació d’un mineral respecte d’un al-
tre (exsolució) i formant-se bandes d’intercreixement 
paral·leles més o menys sinuoses. 

Quan aquest procés es dóna en un feldspat (micro-

clina), l’intercreixement de plagiòclasis (albita) es 
denomina pertita. Seria una exsolució d’un feldspat 
sodicocàlcic dintre d’un cristall de feldspat potàssic. 
Quan és a l’inrevés es denomina antipertita. Les tex-
tures pertítiques poden presentar formes variades: 
flames, pegats, venes. 

També es pot presentar un pseudomorfisme de la 
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microclina després de quars. L’exemplar de la passa-
da fig. 13 presenta un cristall de microclina amb la 
piràmide de 6 cares, típica del quars, i vista per l’altra 
banda és quars. 

Hi ha hagut, per tant, una substitució parcial o tam-
bé es podria haver donat un epimorfisme de microcli-
na sobre un cristall de quars. 
Albita 

És un aluminosilicat de sodi, Na(AlSi3O8), que pot 
dur calci o potassi substituint al sodi a la xarxa cris-
tal·lina. Però, per definició, l’albita ha de tenir més 
sodi (més del 50%) que calci i potassi junts (menys 
del 50%). Presenta un aspecte de cristalls ben for-
mats de color blanc. La macla de cristalls aplanats 
junts crea l’efecte d’estriacions a la superfície dels 
cristalls, sent tan característica que es designa com 
macla d’albita. 

L’albita és l’extrem amb sodi de dos sèries de so-
lució sòlida distintes. Per una banda, la sèrie de les 
plagiòclasis, a la que pertany; els seus extrems són 
l’albita (plagiòclasi de sodi) i l’anortita (plagiòclasi 

de calci). Per altra, la sèrie dels feldspats potàssics, 
amb els seus extrems: albita, Na(AlSi3O8), i ortoclasa, 
K(AlSi3O8); amb tota una sèrie de minerals interme-
dis amb proporcions variables de sodi i potassi. En 
alguns exemplars trobem una presentació molt pecu-
liar de l’albita. Es tracta de petits cristalls de quars 
allargats, a vegades individuals però sovint agrupats, 
implantats normalment sobre microclina i que tenen 
un recobriment d’albita que esborra la seva morfolo-
gia. 

Silicats, nesosilicats, granats 
El grup estructural dels granats està format per mi-

nerals amb la fórmula química general X3Z2(SiO4)3, 
on X representa metalls enllaçats amb una valència 2 
(Fe, Ca, Mn o Mg) i Z metalls de valència 3 (Al, Fe o Cr). 
En lloc de Si també podem trobar As i V. Principals 
espècies: pirop, Mg3Al2(SiO4)3, almandina, Fe2+

3Al2 
(SiO4)3, spessartina, Mn2+

3Al2(SiO4)3, grossulària, Ca3 
Al2(SiO4)3, uvarovita, Ca3Cr3+

2(SiO4)3, i andradita, Ca3 
Fe3+

2(SiO4)3. 

Fig. 32. Granat sobre albita. C.V.: 6 mm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 33. Granat sobre microclina. Mides peça: 4,5 x 4,2 x 3,8 cm. 
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 34. Granats sobre microclina. Mides: 3,3 x 3,6 x 3,3 cm. Col. 
i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 35. Granats. Mides: 3,3 x 3,6 x 3,3 cm.
Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).
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Els granats trobats en aquest jaciment són els habi-
tuals a altres pedreres de sauló. Sempre van implan-
tats al quars, a l’albita o a la microclina, presentant-se 
en dodecaedres segons el sistema cúbic. A les anàli-
sis, les mostres contenen Si, Al, Mn i Fe (no hi ha Ca, 
ni Mg). Com que sembla que hi ha una mica més de 
manganès que de ferro, seria un membre de la sèrie 
spessartina-almandina, més proper a la spessartina 
que a l’almandina. 

Silicats, fil·losilicats, miques
De la subclasse dels fil·losilicats, les miques són 

uns silicats complexos d’alumini, ferro, magnesi, calci 
i d’altres, formant el grup de les miques. Totes elles 
es caracteritzen per una exfoliació fàcil en làmines 
flexibles, elàstiques, fines i brillants. Cristal·litzen en 
el sistema monoclínic. En el jaciment del que parlem, 
apareixien petites bossades de miques freqüentment 
com a únic mineral i d’altres acompanyant els mine-
rals de les cavitats. 

Químicament, les miques poden tenir la fórmula ge-
neral: TX2-3(Y4O10)Z2, en la qual: T és K, Na, Ca o menys 
comunament (NH4), Cs o Ba; X és Al, Mg, Fe2+, Fe3+, Li o 
menys comunament Zn, Mn2+, Mn3+, Cr3+, Ti; Y és prin-
cipalment Si o Si més Al, però també pot incloure B, 
Be, Fe3+ o Ti; Z és OH o F. Les més conegudes són: 

Biotita: K(Fe2+,Mg)3(AlSi3O10)(OH)2. La biotita fou 
desacreditada com a espècie per l’IMA el 1998, des-
aconsellant el seu ús i considerant-la com a nom 
genèric de les sèries annita-flogopita i siderofil·li-
ta-eastonita. 
Moscovita: KAl2(AlSi3O10)(OH)2.
Flogopita: KMg3(AlSi3O10)(OH)2.
A les anàlisis amb LIBS surt: Si, Al, Fe i K com a ele-

ments principals. Tenint en compte aquests elements, 
Mindat ens ofereix les següents opcions:

Siderofil·lita: KFe2+
2Al(Al2Si2O10)(OH)2. 

Annita: KFe2+
3(AlSi3O10)(OH)2. 

Ferroaluminoceladonita: KFe2+Al(Si4O10)(OH)2.
A les anàlisis també surt Mg i Na, però hi ha molt 

Fig. 38. Patró LIBS de la mica de la fig. 37. 
Cortesia: Adolf Cortel.

Fig. 39. Mineral de la sèrie epidota-clinozoisita 
sobre microclina. Mides: 4 x 2,2 x 1,8 cm. 

Col. i foto: Llorenç García (Fotominer).

Fig. 36. Patró LIBS dels granats de la fig. 35.
Cortesia: Adolf Cortel.

Fig. 37. Mica. Mides: 3 x 2,5 x 0,5 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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poc Mg en relació al Fe i poc Na en relació al K. Per 
tant, sembla més una annita o una siderofil·lita. Si vo-
lem filar més prim precisem fer microsonda. 

Silicats, sorosilicats, clinozoisita-epidota
No disposo de cap mostra de mà per a poder-la 

analitzar però per l’aspecte i per la seva presentació 
igual que aquí, associada a la microclina, tant als aflo-
raments de Can Vernenc com a la pedrera de sauló de 
Rogasa, a Sant Celoni, podríem classificar el mineral 
dintre de la sèrie clinozoisita-epidota. 

La clinozoisita és un sorosilicat que cristal·litza en 
el sistema monoclínic i dóna nom al grup de la clino-
zoisita. És dimorfa de la zoïsita, ortoròmbica, així com 
l’anàleg mineral amb només alumini de l’epidota, de 
manera que a la clinozoisita un catió Al reemplaça el 
lloc ocupat per un catió Fe3+ en l’epidota, formant una 
sèrie de solució sòlida contínua:

Clinozoisita: Ca2Al3(Si3O12)(OH).
Epidota: Ca2Fe3+Al2(Si3O12)(OH).

Recobriments i inclusions (òxids)
Uns quants exemplars del jaciment van sortir reco-

berts d’uns petits cristallets d’aspecte metàl·lic ben 
adherits a les superfícies del quars fumat, de la mi-
croclina i de l’albita. En alguna peça, aquestes partí-
cules estaven incloses dintre dels cristalls de quars 

(figs. 43 i 44). Aquestes partícules s’han analitzat per 
LIBS detectant ferro, per la qual cosa el més probable 
és que sigui hematites. 

El seu origen al jaciment el desconeixem. En un pa-
rell d’exemplars (figs. 46 i 47), el quars es presenta 
com recobrint la microclina i a la interfase s’ha acu-
mulat un mineral que li dóna aquest aspecte verme-
llós al quars i que, gràcies a la seva transparència, po-
dem apreciar al binocular com uns agregats brillants 
de color marró. Al LIBS surt ferro en algun dispar, per 
la qual cosa possiblement sigui goethita. 

Hi hauria diversos tipus d’inclusions al quars (Gon-
zález de Alaiza, 1979): 
 - Les protogenètiques, en què els cristalls de quars, en 

créixer, inclouen minerals ja existents pròxims, res-
tant aquests amb la mateixa forma original dintre 
del quars, amb una distribució arbitrària. D’aquesta 
mena són totes dues anteriors o, per exemple, les de 
rútil o asbest en quars. 

 - Les singenètiques, en què els cristalls de quars 
creixen alhora amb els minerals inclosos. Aquestes 
inclusions adopten disposicions ordenades, seguint 
els plans reticulars del cristall hoste, disposant-se 
cada un d’ells d’acord a la xarxa estructural atòmica 
de l’altre. Un exemple seria la d’una turmalina en 
quars. 

 - Les epigenètiques, que són les que es produeixen 

Fig. 40. Cristall de quars fumat amb microclina, albita i hematites. Mides: 3 x 2 x 2 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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Fig. 45. Patró LIBS dels cristalls d’hematites de les mostres de les 
figs. 43 i 44. Cortesia: Adolf Cortel.

Fig. 46. Cristall de quars amb inclusions de goethita. 
C.V: 10 mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 41. Cristalls de quars fumat sobre albita, tot cobert de 
petites partícules d’hematites. Mides: 5 x 5 x 2 cm. 
Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 42. Cristall de quars fumat amb microclina i albita, tot 
cobert de petites partícules d’hematites. Mides: 3 x 2 x 2 cm. 

Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 43. Cristall de quars amb inclusions d’hematites. 
Mides: 3,5 x 5 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 44. Detall de les inclusions de la peça de la fig. 43. 
C.V.: 5 mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.
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en terminar el creixement del cristall hoste. Els pro-
cessos més importants són: els fenòmens d’exsolu-
ció, fractures tensionals o mecàniques i alteració de 
substàncies radioactives. L’exsolució es produeix 
quan les substàncies dissoltes al cristall el desmes-
clen en etapes posteriors, per exemple per un canvi 
de temperatura, donant lloc a petits cristalls en for-

ma d’agulla, plaques o gotes, endreçats i orientats. 
D’aquest tipus són els quarsos amb efecte “ull de 
gat”. Les de fractures en què les fissures resultants 
s’emplenarien de materials diversos existents en 
solucions que les banyen. Un exemple serien les in-
clusions dendrítiques a les àgates molsoses. 

Fig. 48. Esfèrules de goethita a les esquerdes d’una mostra de 
microclina. C.V.: 6 mm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.

Fig. 49. Patró LIBS de les esfèrules de goethita de la fig. 48. 
Cortesia: Adolf Cortel.

Fig. 47. Cristall de quars amb inclusions de goethita. Mides: 3,5 x 5 x 1,5 cm. Col. i foto: Xavier Rodríguez.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-238

Bibliografia consultada
-  González de Alaiza, J.J. (1979). ”Contribución al estudio de las inclusiones”. Maina, núm. 0, pp. 8-15.
-  London, D. & Kontak, D.J. (2012). “Granitic pegmatites” (monography). Elements, vol 8, núm. 4, pp. 241-320.

Webs consultades
https://petroignea.wordpress.com/ Pàgina dedicada a les roques magmàtiques. 
http://kaiajoyasuruguay.blogspot.com. es/2014/04/el-cuarzo-y-sus-inclusiones.html El quars i les seves inclusions.
http://geology.com/rocks/pegmatite.shtml 

Fonts de les figures
Fig. 1. Modificat del Mapa geològic de Catalunya (1:25000), full 366-1-1 (77-27) Llagostera (2007) i full 365-2-1 
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Fig. 4. Vissir3, vista històrica. Ortofoto 1986; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Obtinguda el 3 
maig 2016 de http://www.icc.cat/vissir3/.
Fig. 5. Vissir3, vista històrica. Ortofoto 1994; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Obtinguda el 3 
maig 2016 de http://www.icc.cat/vissir3/.
Fig. 6. Vissir3, vista històrica. Ortofoto 2008; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Obtinguda el 3 
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Fig. 51. Vista actual de l’antiga pedrera, convertida avui dia en 
una bassa. Foto: Xavier Rodríguez.
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A en Jordi Vives, per deixar-nos buscar minerals durant 
tants anys a la seva pedrera quan érem petits; a l’Adolf 
Cortel, per totes les anàlisis realitzades; a Llorenç García, 
per permetre’m publicar les fotos dels seus minerals i 
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poca gent que tingui exemplars d’aquesta pedrera. Final-
ment, a en Joan Rosell, per tot el seu ajut a l’hora de mi-
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Fig. 50. Imatges de la pedrera el 2007. Fotos: Llorenç García (Fotominer).


