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Carles MANRESA (GMC; Balaguer, Lleida)

Expominer 2017 - Barcelona

Expominer 2017 donà el tret de sortida el divendres 10 de novembre al ja habitual pavelló número 1 del recinte firal 
de Montjuïc, en la seva 39a. edició. Una fira que ha anat evolucionant en els últims anys adequant-se a les noves reali-
tats socioeconòmiques i que procura ser un referent en el sud d’Europa, en fires de minerals com aquesta. 

La visió de la fira es centra per a mi en el món mineralògic, deixant a banda fòssils, bijuteria i gemmes/pedra tallada, 
doncs són branques que no m’interessen, tot i que això no vol dir, ni de bon tros, que no siguin importants i excitants 
de seguir.

Vaig a detallar cadascun dels expositors que vaig poder veure i gaudir, advertint per endavant que no estan tots, 
doncs és complicat en dos dies ressenyar-ho tot, a més a més que, un, involuntàriament, es fixa en allò que més li 
agrada. Per aquest fet demano disculpes anticipades a aquells que no hagi citat o no m’hi hagi fixat.

All Stones
Poques peces minerals en aquest estand, però inte-

ressants. Plaques tallades i polides d’andalusita (var. 
quiastolita) de la zona d’El Boal, a Astúries, on s’apre-
cien les creus formades per inclusions organicocarbo-
noses; plaques també tallades i polides d’aragonita de 
colors verdosos, que mostren les diferents formes en 
les que apareix aquest mineral, des de formes botrioi-
des fins a bandejades, de la clàssica mina “Profunda” 
de Cármenes, Lleó.

En quant a material internacional, es va veure un 
lot de celadonita amb heulandita de Jalgaon, Índia; 
marcassita amb quars de la mina Stern Treg, com-
plex Trepca, Kosovo; i finalment plaques de coure 
d’Oumjrane, Tinghir, Marroc.
 
Conchi Ávila

Conchi i Fernando ens mostren “només” material de 
les mines asturianes més clàssiques, com la mina “Mos-
cona” i la zona de Berbes. Boniques i estètiques peces 
que recorden un passat prolífic en el cas de Berbes i un 
tant més recent en el cas de la mina “Moscona”, Solís.

Fluorita groga amb calcita, fluorita violàcia amb 
barita, barita blava o calcita rogenca. Tot un plaer per 
a la vista.

 
Eliecer Minerales

Eliecer i Fuensanta, des de l’entranyable terra mur-
ciana, ens acosten material de les mines de La Unión i 
de la Sierra Minera de Cartagena en general, com un lot 
de mostres de quars, lleugerament prasi, que no duien 
la procedència correcta en la etiqueta, però que eren 
inequívocament de la grandiosa mina “Balsa-Deposi-
taria” de La Unión. Destacava un lot de quars (en hàbit 
‘Tessino’) d’Abla, Almeria, que va ser novetat a la fira 
de La Unión de 2017, de la qual podem llegir un ampli 
reportatge realitzat pel nostre company del GMC Jordi 
Gil, publicat al número 2017-2 de Mineralogistes de Ca-
talunya/Paragénesis.

En quant a material internacional, es van veure unes 
mal etiquetades com ajoïta pseudomòrfica d’atzurita 
i amb recobriments de malaquita de la mina Lupoto, 
Kakumba, Alt Katanga, Rep. Dem. Congo, essent real-
ment crisocol·la, i del mateix país, shattuckita de la 

Andradita. Concepción del Oro, Zacatecas, Mèxic. 8 x 6,5 cm. 
Euskalduna. Foto: M. Rafel.

Quars. Casas de Ves, Albacete, Castella-La Manxa, Espanya. 
2,5 x 2 cm. Euskalduna. Foto: M. Rafel.
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mina Tantara, Shinkolobwe, Alt Katanga. Finalment, 
quars (var. ametista) i ‘en finestra’ de Madagascar, sen-
se precisar la localitat exacta.

Elite Fine Minerals
Miguel David, de Totana (Múrcia), s’està especialit-

zant tant en la faceta de dealer com en la de buscador, i 
en ambdues ho fa bé i donant bons resultats. Curiosa-
ment vaig fer poques fotos de les peces que tenia ex-
posades i no per què no m’interessessin sinó perquè 
vaig passar més temps conversant amb ell que fotogra-
fiant-los. Així i tot, vull destacar, com de costum, la gran 
quantitat de mostres de fluorita asturiana, sempre 
present al seu estand i senya identificativa particular. 
Val a dir que s’agraeix el fet que no acostuma a repetir 
les peces fira rere fira.

Van cridar l’atenció unes mostres de pirolusita de 
la mina “Haití”, a El Estrecho de San Ginés, Cartagena. 
Si bé ja estava descrita i amb mostres ben conegudes, 
aquestes noves peces tenien els cristalls més grans, 
amb matriu de romanechita i amb una intensa lluïs-
sor metàl·lica. Sembla ser que aquesta mina no deixa 

de donar sorpreses en els últims temps. També de te-
rres murcianes, en Miguel David ens oferia noves mos-
tres de barita, en hàbit esfèric i sobre matriu de recent 
recol·lecció d’algun dels múltiples minats d’Almendri-
cos, Lorca. També es va veure mimetita de la corta “Fi-
lón Sur” de Tharsis, Alosno, Huelva.

Molts altres exemplars completaven l’estand. Eren molt 
vistoses unes mostres de thomsonita-Ca amb estilbita 
de Jalgaon, Índia, així com d’heulandita amb estilbita 
d’aquesta mateixa i prolífica localitat dels Deccan Traps.

Euskalduna
Javier i Marijose, incansables després de la Semana 

de Mineralogía y Paleontología d’Urretxu, celebrada 
del 30 d’octubre al 5 de novembre, van poder arribar a 
Expominer sans i estalvis. I es que darrera dels estands 
que veiem ja muntats amb les peces lluint i amb les 
etiquetes ben presentades hi ha molta però que mol-
ta feina. I clar, amb tant anar amunt i avall sempre pot 
passar que quedi alguna mostra sense etiquetar, tot i 
que preguntant tant el Javier com la Marijose s’afanyen 
a ajudar-nos en els nostres dubtes.

Quars (var. quars roig). Mina Sovietskii, Dalnegorsk, 
terr. Primórie, Rússia. 14 x 10 cm. Fabre Minerals. 
Foto: C. Manresa.

Or. Concessió Potosí, La Tosca, Vetas, Soto Norte, Santander, 
Colòmbia. 5,3 x 3,2 cm. Fabre Minerals. Foto: M. Rafel.

Grossulària (var. tsavorita) amb pirita i grafit. Turons Merelani, 
Simanjiro, Manyara, Tanzània. 4 x 3,5 cm. 
Fabre Minerals. Foto: C. Manresa. 

Hematites. Le Haycot, massís Brézouard, Sainte-Marie-
aux-Mines, Alt Rin, Gran Est, França. 13 x 6 cm. 

Fabre Minerals. Foto: M. Rafel.
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A nivell espanyol destacaria uns curiosos exemplars 
de quars, foscos, d’uns afloraments de les fàcies Keu-
per (Triàssic superior), gens semblants a la més típica 
morfologia dels jacints de Compostel·la. Aquests eren 
aplanats i en forma d’estrella. Tota una curiositat de 
la zona de Casas de Ves, a Albacete. Andalusita amb 
cares de cristalls definits de Tui, Pontevedra; una peça 
de mida molt gran d’esfalerita, amb escalenoedres 
ben desenvolupats de calcita de la mina “Las Mánfo-
ras” d’Áliva, Camaleño, Cantàbria; o dos petites peces 
de galena formades per octaedres marcats de Bakio, 
Biscaia, jaciment ja històric (on es van recol·lectar ac-
tualment hi ha una depuradora d’aigües) i finalment 
un monocristall de barita, flotant, amb les cares molt 
perfilades, de Zerain, Guipúscoa.

Pel que fa a peces internacionals, sobresortia una 
vistosa pirita sobre matriu d’hematites d’un altre ja-
ciment clàssic com és Rio Marina, a l’illa d’Elba, Tos-
cana, Itàlia; o un quars amb inclusions de sofre de 
Brasil; una piromorfita d’intens color verd de la mina 
Gute Hoffnung, Bleinuir, Eifel, Rin Nord-Westfàlia, 
Alemanya; una aragonita ferruginosa de Perú; o un 
topazi de Catugi, Padre Paraíso, Minas Gerais, Brasil. 
D’aquest mateix país, dumortierita inclosa en cristalls 
de quars, de Vaca Morta, Boquira, Bahia.

Fabre Minerals
Com a novetat inicial indicar que l’estand d’en Jordi 

Fabre ha canviat de localització, no trobant-se enfront 
quan s’entrava per la porta general, com fins ara, sinó 
que s’ha traslladat cap a la paret oposada, vora l’estand 
del Grup Mineralògic Català. Val a dir que ha guanyat 
en espai, sobretot en la rebotiga, i ha millorat en il·lu-
minació, un factor importantíssim per gaudir dels mi-
nerals, i també en què ja no li afecta la corrent d’aire 
que provenia del carrer, amb la conseqüent entrada de 
pols, tant enemiga dels minerals.

Respecte als exemplars exposats, en Jordi no deixa 
de sorprendre’ns i tot i que sembli difícil, es capaç de Väyrinenita. Vall Shigar, Skardu, Baltistan, Gilgit-Baltistan, 

Pakistan. 5 x 1 cm. Fabre Minerals. Foto: M. Rafel.

Gersdorffita. Aït Ahmane, distr. Bou Azzer, Tazenakht, 
Ouarzazate , Drâa-Tafilalet, Marroc. 19 x 12,5 cm. 
Fabre Minerals. Foto: M. Rafel.

Esfalerita i calcopirita. Mina Stan Tërg, Trepča, Mitrovica, 
Mitrovica, Kosovo. 39 x 16,5 cm. 
Fabre Minerals. Foto: M. Rafel.
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mostrar-nos “novetats” aparegudes entre la Minera-
lientage Munchen, celebrada tot just 15 dies abans, i 
Expominer.

Tot i que no era novetat mundial a Expominer 2017, 
doncs ja es van veure a la fira de Denver, Colorado, 
EUA, però sí d’extracció recent a la mina N’Chwanning 
III, Kuruman, Sud-àfrica, són unes ben cristal·litzades 
mostres de jouravskita d’intens color groc llimona, 
destacant sobre una matriu d'agregats botrioides de 
xonotlita. Aquest rar sulfat pertany al grup de l’ettrin-
gita i ha estat analitzat a la Universitat d’Arizona.

Una altra novetat van ser uns sempre vistosos 
exemplars d’atzurita d’intens color blau elèctric, 
acompanyada de malaquita, calcita, conicalcita i 
olivenita, de la mina Christiana, Lavrion, Grècia, que 
tot i ser recollides el 2015, han vist ara la llum.

Destacar, tot i no ser novetat, unes peces de ferberi-
ta, molt aèries, recobertes parcialment de moscovita i 
calcita, alguna amb arsenopirita, molt vistoses i amb 
cristalls molt ben definits i acabats, del nivell 2 de les 
mines de Panasqueira, Castelo Branco, zona recordada 
pels tràgics incendis que recentment l'havien afectada.

A nivell estatal i de recent recol·lecció, d’octubre de 
2017, valentinita amb estibnita de la mina “María Te-
resa” de Riaño, Lleó, alguna d’elles cristal·litzada i de 
bona mida per a l’espècie.

Es van poder veure totes aquelles novetats aparegu-
des a Munich, com or colombià, apatita en nòduls de 
prehnita d’Imilchil, Errachidia, Marroc; cristalls molt 
grans per a l’espècie i ben definits de grandidierita de 
Madagascar; corkita amb plumbogummita ben cris-
tal·litzades i de bona lluïssor de la mina Serra da Mina, 
Cercal, Setúbal, Portugal.

Els clàssics sempre tenen aquell atractiu que els fa di-
ferents, històrics, i el Jordi ens va regalar per a la vista 
uns increïbles exemplars de fluorita de grans cristalls 
cúbics, amb marcats bisellats a les arestes, de color lila, 
alguns de tan profund que gairebé arribava al negre, 
del mític filón ‘Josefa-Veneros’, La Collada, Astúries, ex-
tretes a la dècada dels anys setanta del passat segle i 
que van causar sensació. 

En un estand d’aquesta mena val la pena estar-s’hi 
una bona estona, i tornar-hi a passar després d’un 
temps, doncs sempre van apareixent algunes peces 

Jouravskita amb xonotlita. Mina N'Chwaning III, mines 
N'Chwaning, Joe Morolong, distr. Kuruman-Kalahari, Cap Nord, 
Sud-àfrica. 7,5 x 4,5 cm. Fabre Minerals. Foto: C. Manresa.

Esfalerita. Mina “Las Mánforas”, mines d’Áliva, Camaleño, 
Cantàbria, Espanya. 17,5 x 10 cm. 

Fabre Minerals. Foto: M. Rafel.

Löllingita. Bouismas, distr. Bou Azzer, Tazenakht, Ouarzazate, 
Drâa-Tafilalet, Marroc. 12 x 8 cm. Fabre Minerals. 
Foto: C. Manresa. 

Or. Fem Zmgid, Dakhla, Oued Ed-Dahab 
-Sàhara Occidental-, Marroc. 3,5 x 2,5 cm. 

Fabre Minerals. Foto: M. Rafel.
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que no hi eren anteriorment i que val la pena no deixar 
de veure.

A la retina queda gravada, i també en una foto, una 
petita gemma composta per un cristall verd poma de 
grossulària (var. tsavorita) amb pirita, implantada 
en una matriu de grafit, atorgant-li un joc de colors 
ben equilibrat, dels turons de Merelani, Manyara, 
Tanzània.

Gea
Julio de Gea, des de Madrid, i el seu inseparable amic 
i company de fatigues Paco, segueixen fira rere fira  
oferint-nos bon material d’Eugui, de Zeráin, fluorita de 
Navarra i mostres de la mina “Troya”, Mutiloa, Guipús-
coa, com per exemple esfalerita. Em va agradar, espe-
cialment, una peça d’esfalerita, petita, amb un cristall 
dominant, definit, i esquitxat en una de les cares per 
múltiples cristalls petits de pirita, molt brillants, preci-
sament de la mina “Troya”.

Geoterra Minerales
Eduardo Ruíz, arribat des de Madrid, ens mostra in-

teressants exemplars que cal anar rebuscant en el seu 
extens estand. Destacaven unes mostres de brochan-
tita sobre matriu de quars (var. calcedònia) tintada 
per crisocol·la, donant un efecte òptic destacable, de 
la mina Los Azules, Copiapó, Xile. Amb unes tonalitats 
cromàtiques semblants a aquestes últimes peces, però 
en aquest cas de la mina Lily, Pisco Umay, Ica, Perú, ata-
camita amb crisocol·la, alguna amb quars i malaqui-
ta. Del mateix Perú es van veure esfalerita amb calci-
ta, mostrant un gran contrast entre el blanc brillant de 
la calcita amb el color fosc de l’esfalerita, de la mina 
de Casapalca, Lima; o una peça de galena amb quars i 
esfalerita de la mina Palomo, Huancavelica.

Destacaven, de la localitat tipus, la mina L'Étoile du 
Congo, Lubumbashi, Alt Katanga, Rep. Dem. Congo, 
dues mostres de cornetita amb petits cristalls implan-
tats en matriu.

Dolomita. Pedrera “Azkarate”, Eugui, Esteríbar, Navarra, 
Espanya. 3,8 x 2,8 cm. Gea. Foto: M. Rafel.

Esfalerita amb dolomita. Mina “Troya”, Mutiloa, Guipúscoa, 
País Basc, Espanya. C.V. 4,8 cm. Gea. Foto: M. Rafel.

Hilgardita i boracita. Mina Boulby, Loftus, Yorkshire Nord, 
Anglaterra, Regne Unit. 3,3 x 3 cm. Geoterra Minerales. 
Foto: M. Rafel.

Cerussita. Pou ‘Luis Norte’, mines El General, Cabezarrubias 
del Puerto, Ciudad Real, Castella-La Manxa, Espanya. 

Geoterra Minerales. Foto: C. Manresa.
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En quant a mostres estatals, es va veure una bona ce-
russita, en la macla en gelosia i cristalls tabulars, del 
pou ‘Luis Norte’ de les mines El General, Cabezarru-
bias, Ciudad Real. També, una marcassita esquitxada 
de cristalls d’esfalerita i dolomita de la coneguda i 
enyorada mina càntabra de Reocín.

Finalment, cridava l’atenció una peça d’smithsoni-
ta de Matienzo, Biscaia, de lleuger color verdós i amb 
cristalls botrioides sobre una matriu de roca bretxoide.

Krystalia
Félix Ángel, des de Millau, França, es un altre exposi-

tor assidu tant a Expominer com les fires del GMC: BCN-
Sants i Sant Celoni. Ens ofereix una variada selecció de 
minerals, molts d’ells del nord peninsular espanyol i 
sobretot un gran lot de calcita, de mida molt considera-
ble, alguna d’elles en matriu, altres associades a esfale-
rita, totes elles perfectament cristal·litzades, mostrant 
nítidament l’escalenoedre, algun fins i tot maclat, de la 
nord-americana mina Elmwood, Tennessee. De la ma-
teixa mina es va veure alguna mostra de fluorita sobre 
esfalerita, en bonic contrast de colors.

Pel que fa a material espanyol, destacava una placa 
gran amb cristalls perfectament definits de dolomita, 
amb marcades zonacions de color més fosc, maclats, 
molt aeris i de bona mida, de la pedrera “Azkarate” 
d’Eugui, Esteríbar, Navarra. Fluorita associada a ba-
rita de la mina “Emilio” de Loroñe, Caravia, Astúries, 
amb cristalls translúcids i brillants i amb la barita 
mostrant un hàbit fullós i un color blanc opac. Una pla-
ca de micaesquist amb cristalls de beril (var. maragda) 
d'A Franqueira, A Cañiza, Pontevedra, representatiu 
d’aquest petit jaciment que ha donat llum a les millors 

maragdes peninsulars trobades fins al moment. Com-
pletava el producte espanyol amb calcita de la mina 
“La Cuerre”, La Florida, Rionansa, Cantàbria, alguna 
sobre matriu de dolomita rosada, o un quars sobre 
matriu de dolomita blanca de la mina “Respina” de 
Puebla de Lillo,  Lleó.

Kunugi
D’aquest expositor, que no acostuma a dur material 

de col·lecció, cal destacar una peça excepcional de 
plata de la pedrera ‘de l’Americano’ de Gualba, Barce-
lona, de les que se’n veuen ben poques.

Litos
José Vicente Casado és conegut per la seva especiali-

tat, que és el món dels meteorits, però sempre ens ofe-
reix un raconet amb minerals, pocs, però ben seleccio-
nats. Destacaria, per damunt de qualsevol altra, dues 
mostres que es van veure d’artinita del pou Artinite, 
distr. New Idria, San Benito Co., Califòrnia, EUA; mos-
tres no fàcils de veure i que van desaparèixer ràpida-
ment. També, guix de la mina “San Timoteo”, barranco 
del Moro, Cartagena, Múrcia, i atzurita en matriu de 
Kerrouchen, Khénifra, Marroc.

 
Litosphera

Isidre Gurrea, successor de Lloid, s’està especialit-
zant en minerals de Madagascar i ens presenta nove-
tats del seu recent viatge a terres malgatxes, famoses 
pels lèmurs i els baobabs, amb permís dels minerals.

A destacar monazita-(Ce) de Fidirana, Betafo, An-
tananarivo. També, beril de color groguenc de Am-
botosoratra, Ambotondrazaka, Toamasina, i rútil 

Quars amb dolomita. Mina “Respina”, La Respina, 
Puebla de Lillo, Lleó, Castella i Lleó, Espanya. 
Krystalia. Foto: C. Manresa.

Artinita. Pou Artinite, Picacho Peak, distr. New Idria, 
San Benito Co., Califòrnia, EUA. 

Litos. Foto: C. Manresa.
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(var. strüverita, amb tàntal i ferro) de Tritriva, Beta-
fo, Antananarivo.

De Moçambic, cristalls de tantalita de la mina Nao-
rra, Gilé, Zambezia. Més material radioactiu, com 
dewindtita amb uranofana de Bendada, Sabugal, 
Guarda, Portugal, o carnotita de Cumbres Mayores, 
Huelva. Bona representació de minerals radioactius 
esquitxats amb altres sorpreses.

Luis Burillo Minerales
Poc que no s’hagi dit d’un estand d’aquestes caracte-

rístiques. Sentit molt fi de l’estètica en totes i cadascu-
na de les peces exposades, color, forma, llum, cristal·lit-
zació, en definitiva, peces molt ben escollides.

Destacaria per sobre de tot vàries peces de les mines 
de Panasqueira, Castelo Branco, Portugal, algunes amb 
diferents espècies en la mateixa peça. 

Bon material català, procedent d’excol·leccions, com 
la d’en Jaume Vilalta i/o Josep Misser, com el quars 
(varietats fumat i ametista), de la pedrera de Massa-
bè, Sils, Girona, o una fantàstica fluorita amb barita 
lleugerament rosada de les mines de Sant Marçal, Vi-
ladrau, Girona.

D’internacional, unes excepcionals mostres de le-
grandita de la mina Ojuela, Mapimí, Durango, Mèxic, 
d’un color groc intens, en matriu, i amb smithsonita i 
paradamita alguna d’elles.

Un estand on val la pena passar-hi, literalment, hores.

MCh Minerals
Jesús Montes, vingut des de Madrid, ens ofereix pe-

ces molt ben escollides i que tenen alguna cosa en 
comú: un sentit molt fi de l’estètica. Acostumen a ser 

exemplars de mida petita, doncs no superen els deu 
centímetres, però ben cristal·litzats, amb bon color i 
forma i molt agradables a la vista.

Em va agradar especialment una fluorapatita de 
les mines de Panasqueira, Castelo Branco, Portugal, 
composta per múltiples cristalls agrupats en forma de 
pinya i de color blanquinós-crema. També eren inte-
ressants: la sempre apreciada fluorita de tonalitats ro-
sades, octaèdrica, del Mont Blanc, Alta Savoia, França; 
la zoisita (var. tanzanita) dels turons de Merelani, 
Manyara, Tanzània, amb un intens color blau; la wul-
fenita de color rogenc, en cristalls ben definits, de la 
mina Jianshan, Ruoqiang, Xinjiang, a Xina; les plaques 
d’elbaïta tallades segons l’eix c del cristall, que mos-
tren una zonació de colors des del verd a l’exterior fins 
al rosat a l’interior, de Paprok, Nuristan, Afganistan; la 
rodocrosita de la clàssica mina Sweet Home, Park Co., 
Colorado, EUA; i finalment, d’aquesta mateixa mina, 
peces formades per grans cristalls de rodocrosita, de 
bon color, sobre matriu de quars, pirita i esfalerita en 
alguna de les peces; una delícia per a la vista.  

Mineanto Minerales
Antonio Álvarez, assidu a les fires Expominer i BCN-

Sants, vingut des de Madrid, ens acosta peces sempre 
a tenir en compte, tant de la seva terra com del sud 
peninsular, com ara una siderita de Pulpí, Almeria, 
formada per cristalls entre marronosos i vermellosos, 
en contrast amb la matriu més fosca; una peça d’ara-
gonita de bona mida, entre coral·loide i acicular, de 
la mina “El Sargento”, Benahadux, Almeria, poc repre-
sentada a les col·leccions actuals; o una clàssica goe-
thita de La Arboleda, Valle de Trápaga, Biscaia; pas-

Fluorita. Aiguille du Tacul, massís Mont Blanc, Chamonix,  
Alta Savoia, Auvèrnia-Roine-Alps, França. 4,4 x 3,3 cm. 
MCh Minerals. Foto: M. Rafel.

Zoisita (var. tanzanita). Turons Merelani, monts Lelatema, 
Simanjiro, Manyara, Tanzània. 2,3 x 0,7 cm.  

MCh Minerals. Foto: M. Rafel.
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sant per les sempre interessants i estètiques peces 
d’aragonita esfericoradiada, de color ataronjat i en 
matriu argilosa grisenca, de les pedreres de La Serna, 
Pantoja, Toledo. A la fira de Sainte-Marie-aux-Mines 
va dur peces realment espectaculars d’aquest tipus i 
d’aquest jaciment.

Per descomptat, i de la seva terra, una bona mostra 
de prehnita de color groguenc verdós, amb bona lluïs-
sor, sobre un cristall de quars, del plutó de La Cabrera, 
Madrid, recollida en temps pretèrits. Un altre clàssic 
espanyol que ens mostrava era una marcassita amb la 
macla ‘en cresta de gall’ tant característica de les mines 
de Reocín, Cantàbria. Diverses peces de Panasqueira, 
Castelo Branco, Portugal, i de fluorita asturiana, com-
pletaven el seu estand a nivell mineralògic.

MinEmeralds
Hernán aterra a Barcelona després d’estar present 

a Sainte-Marie-aux-Mines i a Munich. He tingut el 
plaer de saludar-lo en aquesta trilogia europea. 

Tal com ens té acostumats, ens presenta els seus 
exemplars de beril (var. maragda) de Colòmbia, tant 

en cristall aïllat com en matriu, de qualitats i mides 
diferents, però cadascun amb una bellesa incompara-
ble. A més de les maragdes, es van poder gaudir d’al-
tres minerals també colombians i del departament de 
Boyacá: quars de Peñas Blancas, San Pablo de Bor-
bur; dolomita blavosa de Coscuez, Muzo; parisita- 
(Ce), euclasa, fluorapatita rosada de la mina La Pita, 
Maripí. Un estand per gaudir de la bellesa dels mine-
rals.

Minerals Paulí
Paulí Figueras fou un dels estands novetat a Ex-

pominer 2017. Les mostres que ens ofereix sempre 
tenen un sentit de l’estètica exquisit.

Destacaria un lot d’escolecita amb estilbita-Ca 
de les pedreres de Wagholi, Maharashtra, Índia; 
fluorapatita en matriu de Liscombe, Ontario, Ca-
nadà; quars roig de Tinejdad, Errachidia, Marroc; o 
una curiosa i de gran qualitat wodginita de la mina 
Itatiaia, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasil, ben 
cristal·litzada i amb les cares dels cristalls ben defi-
nides.

Andradita (var. demantoide). Muntanyes Belqeys, Takab, 
Azerbaijan Oest, Iran. 4 x 4 cm.  
MCh Minerals. Foto: M. Rafel.

Scheelita i quars. Mina Tamboras, Mundo Nuevo, Huamachuco, 
Sánchez Carrión, La Libertad, Perú. 6,2 x 6 cm. 

MCh Minerals. Foto: M. Rafel.

Aragonita. Mina “El Sargento”, Benahadux, Almeria, Andalusia, 
Espanya. Mineanto. Foto: C. Manresa.

Theisita i aragonita. Mina de les Ferreres, Rocabruna, 
Camprodon, Ripollès, Girona, Catalunya, Espanya. 6,5 x 3 cm. 

Natura Kucera. Foto: M. Rafel.
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Natura Kucera
Històric estand el d’Enric Kucera, amb la seva filla 

Griselda al davant i l’infatigable Josep Carreras en la 
seva recerca de sistemàtica mineral catalana. Aquest 
any ens presentava agradables sorpreses.

I començant per aquestes recerques que fa en Josep 
pel territori català, destacaria l’aparició de rútil al pan-
tà d’Escales, proper al jaciment de la desembocadura 
del barranc des Collades, Casterner de les Olles, Tremp, 
Lleida, conegut per la seva excel·lent epidota. Aquest 
descobriment ha estat possible gràcies al baix nivell 
d’aigua en el pantà (no ha estat l’únic descobriment, 
doncs també s’han trobat esponges d’aigua dolça des-
cobertes pel nostre company del GMC Jordi Sorribes). 
Aquestes mostres de rútil són de mida petita, però 
estan formades per macles en colze i tenen un intens 
color entre vermellós i negrós. 

Bona representació també de material de la mina 
de Les Ferreres, Rocabruna, Camprodon, Girona, com 
theisita amb aragonita, en una mostra especialment 
estètica, claraïta, cobaltkoritnigita, malaquita, etc. 
Resultaven curioses unes mostres de spessartina en 
matriu de roca micàcia de les mines de Penouta do 
Bolo, Ourense, de colors vermellosos i parcialment 
cristal·litzats. De terres gallegues també es van veure 
uns granats, aquest cop andradita (var. demantoide) 
del cap Ortegal, A Coruña, amb un to lleugerament ver-

dós, sobre la típica roca ultramàfica d’aquest jaciment. 
Completava el material espanyol, pirita en piritoedres 
sobre matriu, de Sogorb, Castelló; una goethita de Va-
lle de Trápaga, Biscaia; una calcita de Cornago, La Rio-
ja; o quars (d’hàbit ‘Tessino’) amb anatasa de Cuevas 
del Almanzora, Almeria.

Fora del territori espanyol, destacaven uns exem-
plars de cassiterita ben definits i molt lluents, foscos, 
de Merek, terr. Khabarovskiy, Rússia; una dolomita 
amb quars de Traversella, Piemont, Itàlia (excol·lecció 
del Dr. F. Krantz de Bonn, Alemanya); atzurita de pro-
fund color blau fosc de les clàssiques mines marroqui-
nes de Touissit, Jerada; un exemplar gran, estalactític, 
de coronadita de Taouz, Errachidia, Marroc; i quars 
en peces ben desenvolupades i transparents de Wana, 
Waziristan Sud, Pakistan.

 
Prominer

Pocs exemplars de col·lecció es van veure a l’estand 
de José Manuel Jurado, però tot i així hi havia alguns de 
ben interessants. Em va agradar sobretot una prehnita  
formada per múltiples agregats esfèrics entre gro-
guencs i verdosos i amb una lluïssor molt marcada, de 
la pedrera “Los Taberneros”, El Berrueco, Madrid. Un 
altre clàssic espanyol era una placa de cristalls rom-
boèdrics de dolomita amb marcades zonacions, de la 
pedrera “Azkárate”, Eugui, Navarra.

Pel que fa referència a minerals internacionals, hi 
havia un lot representatiu de mostres de Panasqueira, 
Castelo Branco, Portugal, i un parell de peces amb cris-
talls molt lluents de carrollita, implantats en matriu, 
de la mina Kamoya South II, Kamoya, Alt Katanga, Rep. 
Dem. Congo.

Rosell Minerals
Joan Rosell ens presentava una important repre-

sentació de minerals de les localitats més variades, a 
més de clàssics, com bones peces de l’excol·lecció Lluís 
Daunis, minerals de sistemàtica i, com de costum, una 
zona outlet on sempre es troba alguna sorpresa a un 
preu força econòmic. 

A destacar una excel·lent goethita de La Arboleda, 
Valle de Trápaga, Biscaia, amb formes estalactítiques 
i botrioidals, tot un clàssic espanyol (excol·lecció Lluís 
Daunis).

De la mateixa excol·lecció, diverses peces d’ortocla-
sa en cristalls gruixuts i ben definits, esquitxats per 
cristalls més petits d’albita i amb quars fumat, pro-
cedents de Bustarviejo, Madrid, recollides pel mateix 
Lluís Daunis a la dècada dels 70. Destacava també un 
bon cristall d’ortoclasa, maclat, de mida considerable, 
i implantat en matriu granítica, de Zarzalejo, Madrid.

Cridava molt l’atenció una gran peça formada per 
varis cristalls de quars hialí de mida considerable i 
molt aeris, formant una gran placa, de la zona de Sa-
llent de Gállego, Osca.

Pel que es refereix a territori català, cridaven l’aten-
ció unes peces d’hidromagnesita amb brucita i dy-

Quars. Tole, Wana, Waziristan Sud, Fed. Adm. Àrees Tribals, 
Pakistan. Natura Kucera. Foto: M. Rafel.
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pingita de la pedrera ‘de l’Àngel’, Gualba, Barcelona, i 
també de Gualba, però de la pedrera ‘de l’Americano’, 
una calcita que mostra parcialment l’escalenoedre 
ben desenvolupat.

Em va semblar interessant una peça de goethita 
pseudomòrfica de magnesita d’Ojos Negros, Teruel.

Un estand sempre recomanable, divertit i on passar 
moments agradables en amena conversa amb el Joan.
 
Tesoros Naturales

Esther i Nicolás ens mostren en el seu estand mi-
nerals i fòssils gairebé a parts iguals. Fixant-nos en 
els minerals, val a dir que mostren exemplars de tot 
el món curosament seleccionats.

A nivell internacional, destacar un beril (var. 
morganita) de Moçambic, de mida considerable; 
cabazita-Ca ben cristal·litzada, de color ataronjat, 
de la mina Wasson Bluff, Parrsboro, Nova Escòcia, 
Canadà; wulfenita sobre matriu amb algun cristall 
dominant, de color groguenc, de la mina Adelaida, 
San Antonio, Atacama, Xile; sampleïta de Las Pin-
tadas, Tierra Amarilla, Atacama, amb un color blau 

cel molt bonic; una geoda amb quars, aragonita i 
pirolusita de Marroc; hemimorfita de color blau 
cel, sobre matriu amb cerussita, de Kimbedi, Pool, 
Rep. Congo; apatita amb inclusions d’algun piroxè o 
amfíbol (no identificat), més allargats que els vistos 
habitualment i amb un color més pàl·lid, de la zona 
d’Imilchil, Errachidia, Marroc, i d’aquesta mateixa 
zona, magnetita; finalment, mimetita de M’Fouati, 
Bouenza, Rep. Congo.

De material espanyol destacaria un lot de calcita 
de la mina “La Cuerre”, La Florida, Rionansa, Cantà-
bria, amb molt bona cristal·lització.

The Mineral Shop
Diego i Noelia han entrat fort en aquest món, mi-

neralògicament parlant, i van millorant any rere any, 
amb una acurada selecció de material, tant espanyol 
(sobretot del nord) com portuguès, amb Panasqueira 
a l’avantguarda, i internacional: Pakistan, Canadà o 
Perú, passant per la Rep. Dem. Congo, etc.

Del territori espanyol destacar les sempre ben se-
leccionades mostres de fluorita, tant en diversitat 

Ortoclasa amb quars fumat i albita. Bustarviejo, Madrid, 
Espanya. Rosell Minerals. Foto: C. Manresa.

Magnetita. Imilchil, Errachidia, Drâa-Tafilalet, Marroc. 7 x 5 cm. 
Tesoros Naturales. Foto: M. Rafel.

Brucita amb aragonita. Killa Saifullah, Balutxistan, Pakistan. 
17 x 14 cm. The Mineral Shop. Foto: M. Rafel.

Esfalerita. Pacococha, Huarochiri, Lima, Perú. 8 x 7,5 cm. 
The Mineral Shop. Foto: M. Rafel.
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de cristal·litzacions com en colors i jaciments, com 
poden ser Berbes, Caravia, Llanera o Solís. També 
del nord, bona representació de cristalls de calcita, 
ben definits i de mida considerable, de la mina “La 
Cuerre”, La Florida, Rionansa, Cantàbria. De la mina 
“Troya” a Mutiloa, Guipúscoa, una esfalerita amb els 
cristalls de mida considerable pel jaciment, melats i 
amb petits cristalls de dolomita, en matriu piritosa.

Destacava tot un lot amb peces de quars ben cris-
tal·litzat, aeri i de color blanquinós, algunes d’elles 
acompanyada de calcopirita i alguna, a més a més, 
amb pirita, de les mines de San Finx, Lousame, A Co-
ruña. Una bona oportunitat per fer-se’n amb un clàs-
sic representatiu d’aquestes mines gallegues. Tot això 
sense oblidar una peça asturiana de la mina “Mosco-
na”, Solís, formada per calcita, amb creixements ‘en 
cascada’ dels escalenoedres i acompanyats de petits 
cristalls de barita de color groguenc. Aquesta barita, 
amb aquesta tonalitat i d’aquesta mina, és ja difícil de 
trobar avui en dia al mercat.

I com no sols de minerals del nord viu l’aficionat, 
vull parlar d’una peça que no va arribar a ser exposa-
da a l’estand. Es tracta d’un cristall de pirita inclòs en 
una matriu de ferroactinolita, esquitxada per múlti-
ples cristalls, petits però ben definits, de magnetita, 
de la mina “Santa Justa”, Valuengo, Jerez de los Caba-
lleros, Badajoz.

Pel que respecta a material internacional, destacar 
les peces de brucita de color groc de Killa Saifullah, 
Balutxistan, Pakistan, i la nova brucita de color bla-
vós de la mateixa localitat, que es va presentar com a 
novetat a la passada fira de Munich.

Em va agradar especialment una peça de pirita oc-
taèdrica amb dos cristalls dominants i interpenetrats, 
amb les cares perfectament definides i bona lluïssor, 
de Perú. També peruanes, esfalerita de Pacococha, 
Lima, i enargita de Quiruvilca, La Libertad.

Una drusa de cristalls d’analcima, de bona mida, 
de la coneguda localitat canadenca de Mount Saint- 
Hilaire, Quebec, o una placa de kolwezita sobre ma-

triu de calcita (var. manganocalcita), en bonic con-
trast, de la mina Lupoto, Kakumba, Alt Katanga, Rep. 
Dem. Congo.

Tot Pedra
Eugeni Bareche segueix infatigable en la seva lluita 

pels minerals de sistemàtica, tant nacional com in-
ternacional. Si alguna cosa destacava com a material 
“nou”, eren diverses espècies minerals de la família de 
les zeolites, aparegudes en vacuoles de roca volcànica 
de Yaiza, Lanzarote, Las Palmas, com thomsonita-Ca, 
gonnardita i cowlesita, a més de levyna. 

Clàssics espanyols, com una cronstedtita de la cor-
ta “Brunita”, a prop de La Unión, Múrcia, i en material 
català, mostres de cerussita de la mina “Mineralogía” 
d’El Molar, Tarragona, hidrozincita amb linarita de la 
mina “Berta”, el Papiol-Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 
o valentinita d’Abella-Pardines, Girona.

Zona Minera
Casimiro i Marcos ens mostren peces molt variades, 

d’Espanya i de la resta del món, molts cops amb agra-
dables sorpreses. 

Des de la Xina, una calcopirita amb siderita, que 
van ser un boom fa uns anys i que ja són difícils de 
veure avui dia, de la mina Kaiwu, Hezhang, Guizhou; 
piromorfita en matriu d’excel·lent color verd gespa 
de la mina Daoping, Gongcheng, Guilin, Guangxi; ar-
senopirita d’Huanggang, Mongòlia Interior; o piro-
morfita amb plumbogummita de Yangshuo, Guilin, 
Guangxi.

De la resta del món, destacar una sturmanita 
del districte manganesífer de Kuruman-Kalahari, 
Sud-àfrica; vanadinita de la mina Puzzler, Yuma Co., 
Arizona, EUA; bastnäsita-(Ce) amb aegirina i orto-
clasa del mont Malosa, Zomba, Malawi. 

Pel que fa a territori espanyol, em van agradar unes 
mostres de goethita amb piromorfita d’un jaciment 
tant mític com són les mines d’El Horcajo, Ciudad 
Real, tot un regal per a la vista sota un binocular.

Enargita. Mina Quiruvilca, distr. Quiruvilca, Santiago de Chuco, 
La Libertad, Perú. 13,5 x 9,5 cm. The Mineral Shop. 
Foto: M. Rafel.

Plumbogummita. Yangshuo, Guilin, Guangxi, Xina. 
Zona Minera. Foto: C. Manresa.
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Paral·lelament a la fira es van realitzar tot un seguit d’actes, com conferències, tallers i exposicions, que donen un 
plus a una fira d’aquesta tipologia, un valor afegit a allò que seria un simple acte de compra-venda. La presència d’uni-
versitats, centres d’interpretació-museus, associacions mineralògiques, com el Grup Mineralògic Català, amb els seus 
tallers d’iniciació al món dels minerals i el taller de fluorescència i radioactivitat, a més d’una magnífica iniciativa que 
es va consolidant: el lliurament del Premi GMC a treballs d’alumnes de batxillerat, en la seva tercera edició. 

Aquestes activitats fan palès aquest plus d’implicació en la divulgació que necessita aquesta fira, i que l’organització 
fa bé de millorar i ampliar any rere any. Només així esdevindrà competitiva i podrà mirar cara a cara a aquelles altres 
fires europees que estan a una escala superior.

En aquest sentit, vull agrair l’esforç realitzat per part de l’organització d’Expominer, del Grup Mineralògic Català, de 
la Universitat de Barcelona i, per suposat, de tots i cadascun dels expositors, per acostar-nos aquestes meravelles que 
la Terra ens depara, els minerals. Una fira que hom no pot perdre’s, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

Finalment, vull agrair personalment la col·laboració d’en Jordi Fabre, per l’aclariment d’alguns dubtes sobre certes 
espècies minerals i sobre certs conceptes mineralògics.

Degustació d'un pica-pica a l'estand del GMC. Secció de l'estand del GMC dedicada a la radioactivitat.

Dos exemples de les activitats dutes a terme a Expominer 2017.

Làmines pàgs. 102 a 108:
fotos: Martí Rafel; muntatge: Josep Lluís Garrido.
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Mostra d'exemplars exposats a l'estand de Fabre Mineralls. Fotos: C. Manresa.
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