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Jordi Gil (GMC; Barcelona)

Fira de minerals i fòssils de La Unión 2017

Vistes de la fira. Fotos: Carles Manresa.

Curiosa podríem definir l’evolució d’aquesta fira de 
La Unión, Múrcia, a través de la seva història. Quan va 
començar l’any 1997, molts, entre ells jo, vam pensar 
que aquell esdeveniment duraria “dos telediarios”. 
Per què?, us preguntareu, doncs per la seva candide-
sa, per la seva situació geogràfica, allunyada de cen-
tres urbans importants i ben comunicats, i sobretot 
per les dates de celebració: en plena Setmana Santa.

Però ves per on, aquest últim detall ha estat el mo-
tiu del seu èxit i arrelament, doncs l’edició de 2017, 
celebrada els dies 12 a 15 d’abril, ha estat la XXI, 21 
anys. També ha ajudat l’incomparable marc de la Se-
rra Minera de Cartagena i La Unión. I no he faltat mai.

Amb temps i paciència, i sota la direcció tècnica 
d’Eliécer Pérez, la fira de La Unión s’ha situat i man-
tingut entre les cinc millors fires de minerals de la pe-
nínsula Ibèrica.

Després d’aquesta breu, però clarificadora intro-
ducció, anem a endinsar-nos en l’ànima de la fira, dels 
seus expositors i, sobretot, dels minerals exposats.

Per a qui no conegui la fira de La Unión, la seva 
filosofia i el seu major encant és que és una fira de 
“cercadors”, majoritàriament i sobretot de la Serra 
Minera, en conseqüència, cada any hi ha “novetats” 
de la Serra, i com sempre s’espera amb impaciència 
l’esdeveniment i les seves “novetats”.

Dels 36 expositors d’aquesta edició, 29 són o han 
estat cercadors, és el 81% del total, i 16 estan en ac-
tiu, és el 44%, perquè s’apreciï la seva importància i 
el seu pes específic en la fira.

També està enriquida per cercadors de la resta del 
país, sobretot d’Andalusia: Almeria, Granada, Sevilla, etc. 
I per ser una fira de cercadors i novetats, la crònica de 
la mateixa incidirà especialment en aquestes variables.

Ángel Romero (Almeria)
Habitual i amb pedigrí en La Unión, sempre es des-

tapa amb alguna sorpresa, aquest any amb uns quar-
sos, var. cristall de roca, d’hàbit “tessino”, aeris, d’Abla, 
en la serra de Filabres, Almeria, en fissura alpina. Van 
sortir unes 40 peces, que per la seva novetat i belle-
sa van desaparèixer en un “plis-plas”. De Macael, fe-
rroactinolites cristal·litzades i brillants. També una 
bona representació de la seva Almeria, de localitats 
tipus: rodalquilarita de la mina “Filón 340” i natrofar-
macoalumita de la mina “María Josefa”, ambdues de 
Rodalquilar, apreciades per la seva raresa i qualitat.

Juan Peña (Sevilla)
Aquest any Juan va aportar unes calcostibites de 

Rar-el-Hanz, el Marroc, picades per ell, que feia anys 
que no es veien, fresques i brillants, de bon color. Com 
era d’esperar, cerussites de les mines “El General” de 
Cabezarrubias i piromorfites de Santa Eufemia, Ciu-
dad Real, i una excel·lent halita cristal·litzada d’Alca-
nadre, La Rioja, que va volar.

Miguel D. Martínez (Totana)
Aquest cercador empedreït va portar cordieri-

tes de Mazarrón, en cristalls individuals i blavosos;  
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smithsonites de la mina “El Lirio” de Llano del Beal, 
en grans d’arròs, nivis; fluorita i barita de Berbes, 
sense acidular, aèries, bellíssimes i ben extretes. I per 
a mi, una de les joies de la fira, una hiddenita, varie-
tat d’espodumena, de Dara-i-Pech, Kunar, Afganistan, 
bicolor (verda-groguenca i verda herba), transparent, 
de qualitat gemma, biacabada i flotant; no em va do-
nar ni temps a treure-li una foto, es va vendre a la ve-
locitat de la llum.

Juan Antonio Robles (La Unión)
Robles ens va sorprendre amb unes magnetites bo-

trioidals esquitxades de cristalls octaèdrics de mag-
netita; eren fosques, però curioses, de la mina “El Te-
legrama” de Bacares, Almeria.

Pedro Tudela (Cartagena)
Tudela, amb la seva quadrilla, ens va ensenyar pirro-

tina, galena, pirita-marcassita i esfalerita, pseudomor-
fes entre elles i en trànsit químic; curiosa i habitual 
paragènesi de la mina “Julio César” de LLano del Beal, 
una altra de les novetats de la fira. Una de les seves pe-
ces, de galena-pirita, va ser premiada com la millor de 
la Serra.

Pablo Olivares i Ana Cubillo (Elx)
Aquesta parella d’inquiets cercadors va deixar cau-

re una petita representació de celestines d’Arneva, 
Alacant, en cristalls centimètrics, aeris i sobre ma-
triu, peces de respecte i estètiques; la major, restau-
rada, però encara així, de gaudi. Saulo González, de 

Plànol de la fira. Font: fira de La Unión (2017).

Fluorita i barita: Cuetu L´Aspa, Berbes, Astúries; de l’estand de 
Miguel D. Martínez. 21 x 13 cm. Foto: Jordi Gil.Ángel Romero darrera del seu estand. Foto: Jordi Gil.
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Canàries i amic, aportava analcimes d’Agaete, blan-
ques i brillants; calcites centimètriques, blanques, 
amb barita groga, de la geoda ‘de Las Cuchillas’, tam-
bé en Agaete; i finalment, quars i calcedònies de Sant 
Nicolás de Tolentino, de formes curioses, buides per 
dins i fluorescents; totes de la illa de Gran Canària.

“Los Paco's”: Francisco Picazo i Francisco M. 
Navarro (Elx)

Animosos i pertinaços cercadors, cada any amb 
sorpreses, en aquest ens van ensenyar barites, en 
agregats paral·lels, curioses i diferents del normal; 
grogues, verdoses i blavoses, dicroiques, brillants i 
de bastant grandària, de la mina “Tercera Esperan-
za” d’El Estrecho de San Ginés. De la mina “Haití”, una 
excel·lent i brillant romanechita, botrioidal i flotant, 
de bona grandària. Destacar, igualment, excel·lents 
peces de la “Julio César”, galenes i pirrotines pseudo-

morfes (transformades en pirita, galena, esfalerita), 
totes elles aèries, brillants i flotants.

Juan Morillas (Almeria)
Morillas portava bones kongsbergites (var. d’argent 

natiu) de la mina “Béjar”, que va ser explotada sobre 
l’antiga “Santa Matilde”, de Las Herrerías, que ja són 
rares, i jarosites d’El Arteal, ambdues de Cuevas del Al-
manzora. Com a novetat, un amic seu portava unes geo-
des de quars cristal·litzat amb goethita, de Linares, Jaén, 
aciculars i individualitzats, de la grandària d’una nou. 
Eren curioses, semblants a les de Tordelrábano, Guada-
lajara, però amb la goethita en nòduls carbonàtics.

Miguel A. Amaya (Sevilla)
Amaya aportava com a novetat apatites de Lebrija, 

Sevilla; una bona encara que reparada clinozoisita 
amb quars de la pedrera “Los Serranos” d’Albatera, 
Alacant; així com un petit lot d’una vella col·lecció de 
cinabris d’Almadén.

“Los Caco's”: Francisco i José Sánchez (La Unión)
Grata i agradable sorpresa, doncs aquests germans 

estaven “desapareguts” des de fa uns 15 anys. Bons 
cercadors, en la seva reaparició portaven unes cerussi-
tes maclades en gelosia, transparents, grogues i aèries, 
sobre goethita, de la “San Valentín”; delicades, dramà-
tiques, una monada. Com a novetat, uns grups de 
pirrotines pseudomorfes, transformades, però man-
tenint la seva cristal·lografia en hàbit hexagonal o en 
roses de cristalls tabulars, aeris, en peces de diverses 
grandàries, mineralògicament interessants, i també 
galenes i pirites, de la immensa mina “Julio César”.

José Javier Saura (Cartagena)
Veterà cercador i expert col·leccionista, va aportar dels 

seus fons exemplars de qualitat, la gran majoria minerals 
de la Serra i de la regió. Entre ells destacaria una calcita de 
la mina “Herculano”, Atamaría, de qualitat gemma, amb 

Francisco Picazo darrera del seu estand. Foto: Jordi Gil.

Pedro Tudela en el seu estand, amb el nostre company Carles 
Manresa. Foto: Jordi Gil.

Celestina d’Arneva, Oriola, Alacant; de l’estand de 
Pablo Olivares i Ana Cubillo. Foto: Jordi Gil.
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cristalls transparents i aïllats. També boniques celestines 
de la mina de La Parajola, Algameca, i una petita repre-
sentació de lemanskiïta (polimorf de la lavendulana) de 
la concessió “La Reconquistada” (antiga prospecció “Do-
lores”) de Pastrana, Mazarrón, coneguda mundialment 
per la seva paragènesi i per ser la localitat tipus de la co-
baltarthurita, la barahonaïta-(Fe) i la barahonaïta-(Al).

Mariano Valle (El Estrecho de San Ginés,  
Cartagena)

Mariano aquest any va repetir “novetat” amb bari-
tes de la mina “Teresita”, de color blau intens, tabu-
lars; en petit però bon lot, que va desaparèixer sense 
veure la llum.

Antonio Retamero (Portman, La Unión)
Retamero portava barites grogues i blaves de la 

mina “Haití”, El Estrecho de San Ginés, i mineral variat  
de la Serra.

Eliécer Pérez (Cartagena)
Eliécer ens va sorprendre amb un superb lot d’òpals 

nobles d’Austràlia, d’excel·lent qualitat i rars de veure 
per aquestes latituds.

Francisco Espín (La Manga, Cartagena)
Espín, entusiasta cercador, ens va aportar pirolu-

sites cristal·litzades i brillants de la mina “Haití”, en 
matriu. També destacaven barites verdes i grogues 
de la mateixa mina, molt delicades i estètiques. Com a 
rellevant, citar una smithsonita en cristalls trigonals, 
individualitzats, blanca nívia sobre matriu obscura, 
en cascada, com si fos un creixement dendrític, molt 
estètic; també va volar.

José Manuel Jurado (Sant Joan Despí)
Jurado va portar bons espècimens de velles col·lec-

cions. A destacar esfalerita amb dolomita de la mina 
“Las Mánforas” d’Áliva, Cantàbria, i velles mostres de 
la mina “Brunita” de La Unión.

Juan José M. Pardo (La Unión)
Juanjo, a part de bons quarsos de la Serra, que són 

la seva feblesa, aquest any va presentar unes barites 

José Sánchez darrera del seu estand. Foto: Jordi Gil.
Clinozoisita: pedrera “Los Serranos”, Albatera, Alacant; 
en l’estand de Miguel Ángel Amaya. Foto: Jordi Gil.

Juan Morillas en el seu estand. Foto: Jordi Gil. Goethita, en geodes de quars, de Linares, Jaén; 
de l’estand de Juan Morillas. Foto: Jordi Gil.
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grogues, tant en cristalls individuals com en agregats, 
brillants, aeris, alguns flotants, de la mina “Haití”.

En conclusió
Sé que falten més expositors, i no m’oblido d’ells, 

però com indicava al principi, prioritzo les novetats 
i els cercadors.

Fins a aquí aquesta breu crònica de la fira de La 
Unión de 2017. És una fira que sempre et deixa un 
bon sabor de boca, mai surts de buit i sempre acabes 
“pecant”.

Gaudint, tant dels minerals com de l’ambient mine-
romineralògic, aquest any, suposo que per caure en 
abril la Setmana Santa, s’ha notat l’absència de molts 
col·leccionistes de tot el país, i ha influït en les vendes. 
Era el comentari que surava en l’ambient.

Lot d’òpal noble australià; en l’estand d’Eliécer Pérez. 
Foto: Jordi Gil.

Smithsonita: mina “El Lirio”, Llano del Beal, Cartagena; de l’estand de Francisco Espín. 8 x 11 cm (dreta: detall, C.V. 3,5 cm). 
Fotos: Joan Rosell.
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Pirrotina pseudomorfa: mina “Tomasa”, 
Llano del Beal, Cartagena; de l’estand de 
Francisco i José Sánchez. 9 x 11 cm. 
Foto: Joan Rosell.

Cerussita: mina “San Valentin”, La Unión; 
de l’estand de Francisco i José Sánchez. 
C.V. 5,5 cm. Foto: Joan Rosell.
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Quars, clinoclor i albita: Abla, Almeria; de 
l’estand d’Ángel Romero. 8 x 5 cm. Foto: 
Joan Rosell.

Barita: mina “Tercera Esperanza”, El 
Estrecho de San Ginés, Cartagena; de 
l’estand de Francisco Picazo i Francisco 
M. Navarro. 10 x 7 cm. Foto: Joan Rosell.
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Romanechita: mina “Haití”, El Estrecho 
de San Ginés, Cartagena; de l’estand de 
Francisco Espín. 6 x 7,5 cm. Foto: Joan 
Rosell.

Romanechita: mina “Haití”, El Estrecho 
de San Ginés, Cartagena; de l’estand de 
Francisco Picazo i Francisco M. Navarro. 
12 x 10 cm. Foto: Joan Rosell.
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Calcita: mina “Herculano”, Atama-
ría-camps de Golf, Cartagena; de l’estand 
de José Javier Saura. 9 x 6 cm. Foto: Joan 
Rosell.

Galena i pirita: mina “Julio César”, Llano 
del Beal, Cartagena; de l’estand de 
Francisco Picazo i Francisco M. 
Navarro. 9 x 7 cm. 
Foto: Joan Rosell..



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-250

Barita. mina “Tercera Esperanza”, El 
Estrecho de San Ginés, Cartagena; de 
l’estand de Francisco Picazo i Francisco 
M. Navarro. 8 x 8 cm. Foto: Joan Rosell.

Barita. Mina “Tercera Esperanza”, El 
Estrecho de San Ginés, Cartagena; de 
l’estand de Francisco Picazo i Francisco 
M. Navarro. 8 x 7 cm. Foto: Joan Rosell.
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Argent (var. kongsbergita): mina “Béjar”, 
Las Herrerías, Cuevas del Almanzora; 
de l’estand de Juan Morillas. 6 x 7,5 cm. 
Foto: Joan Rosell.

Galena i pirita (pseudom. pirrotina): mina 
“Julio César”, Llano del Beal; de l’estand 
de Francisco Picazo i Francisco M.  
Navarro. 12 x 8 cm.  
Foto: Joan Rosell.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-252

Detalls de diversos exemplars de les pàgines anteriors: pirrotina pseudomorfa (pàg. 46); calcita (pàg. 49); argent (pàg. 51); 
galena i pirita (pàg. 51). Fotos: Joan Rosell.


