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Geotèrmia i minerals de Larderello i Sasso 
Pisano, vall de Cecina, Toscana, Itàlia

RESUM
Tant a Larderello com a Sasso Pisano, entre altres zo-
nes de la vall de Cecina, a la Toscana, es donen diversos 
fenòmens geotermals que han estat aprofitats des d'an-
tic amb diverses finalitats econòmiques. El més impor-
tant d'aquests fenòmens és el dels soffioni boraciferi, 
emissions a alta temperatura de fluids constituïdes ma-
joritàriament per vapor d'aigua, amb anhídrid carbònic, 
sulfur d'hidrogen, metà i altres substàncies, entre les 
quals destaquen les sals de bor. Un altre fenomen inte-
ressant és el dels lagoni (o putizze). L'expressió soffioni 
boraciferi significa 'bufadors de bòrax', per ser aquest 
mineral el més important entre les sals de bor que ema-
nen a l'exterior.
Els borats s'han emprat com a fundents des de l'Anti-
guitat, en la fabricació de vidre, i per a l'obtenció d'àcid 
bòric, el qual es va començar a explotar a la zona per 
François Jacques de Larderel el 1818. Després, el 1904, 
el príncep Ginori Conti va passar a aprofitar la producció 
geotèrmica per a generar també energia elèctrica.
A més del bòrax, altres borats presents a Larderello són: 
amonioborita, biringuccita, larderellita, nasinita, santi-
ta i sborgita. De tots ells Larderello és la localitat tipus, 
mentre que Sasso Pisano ho és de la sassolita (àcid bòric 
mineral) i de la ginorita. Tots aquests minerals es pre-
senten en crostes i agregats massius a terrosos, també 
globulars o estalactítics, a excepció del bòrax, que pot 
aparèixer en cristalls centimètrics. Altres minerals des-
tacables de la zona són el realgar i el sofre.
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ABSTRACT
Both in Larderello and Sasso Pisano, among other areas 
of the Cecina Valley, in Tuscany, there are various geo-
thermal phenomena that have been exploited since 
ancient times for various economic purposes. The most 
important of these phenomena is the soffioni boraciferi, 
high temperature emissions of fluids consisting mainly 
of water vapor, with carbon dioxide, hydrogen sulfide, 
methane and other substances, among which the boron 
salts stand out. Another interesting phenomenon is that 
of the lagoni (or putizze). The expression soffioni bora-
ciferi means 'borax blowers', as this mineral is the most 
important among the boron salts that emanate to the 
outside.
The borates have been used as fluxes since Antiquity, in 
the manufacture of glass, and for the production of boric 
acid, whose exploitation was started by François Jacques 
de Larderel in 1818. Later, in 1904, Prince Ginori Conti 
went on to take advantage of geothermal production to 
also generate electricity.
In addition to borax, other borates present in Larderello 
are: ammonioborite, biringuccite, larderellite, nasinite, 
santite and sborgite. Of all of them Larderello is the type 
locality, while Sasso Pisano is the sassolite (boric acid 
mineral) and the ginorite. All these minerals are present 
in crusts and aggregates massive to earthy, also globu-
lar or stalactitic, with the exception of borax, which can 
appear in crystals of up to several centimeters. Other 
notable minerals of the area are the realgar and sulfur.
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Introducció
La Toscana és una regió italiana amb moltes mi-

nes, en actiu i tancades, de manera que aquest tre-
ball està limitat geogràficament a un àrea de la vall 
de Cecina (la qual ocupa zones de les províncies de 
Pisa, Siena, Grosseto i Livorno), una vall rica en mi-
nerals i caracteritzada per fenòmens volcànics de 
superfície, l’element peculiar de la qual està cons-
tituït pels anomenats soffioni boraciferi, violentes 
emanacions de vapor que sorgeixen del subsòl.

A diferència d’altres territoris italians, per exem-
ple l’àrea vesuviana o la flegrea, on els fenòmens 
volcànics han caracteritzat la història dels llocs 
sense modificar la seva economia, la presència 
d’aquests fenòmens naturals a la vall de Cecina ha 
donat origen a un ús intensiu d’aquests caracterís-
tics recursos i a la construcció d’estructures per a 
la seva explotació que, com veurem, va tenir inici 
ja en l’època etrusc-romana per a continuar du-
rant tota l’Edat Mitjana. [ref. 1]
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Mapa d’ubicació de Larderello (municipi de Pomarance) i Sasso Pisano (municipi de Castelnuovo di Val di Cecina). 
Font: wego.here.com.

Els fenòmens geotèrmics de la vall de 
Cecina

A la vall de Cecina, i en particular a Larderello i 
voltants, ens trobem en presència d’una naturalesa 
ancestral, que es manifesta de manera molt visible 
a través de fenòmens naturals als quals localment 
se’ls han donat noms característics com soffioni 
boraciferi, putizze o lagoni, que han portat a cridar 
aquesta àrea “Valle del Diavolo”, molt abans que el 
territori fos profundament modificat per a explotar 
aquests elements naturals amb finalitats econòmi-
ques.

Àrea d’estudi
Tres localitats de la vall de Cecina, situades en 

dos municipis de la província de Pisa, permeten ex-
plicar clarament com la presència d’aquests fenò-
mens geotèrmics, lligats al vulcanisme, ha caracte-
ritzat la vida de l’àrea:
• En primer lloc, Montecerboli (en el municipi de 

Pomarance), el nom del qual podria derivar del 
llatí Mons Cerberi (Muntanya de Cèrber), el co-
negut guardià del Més enllà nomenat a la Divina 
Comèdia de Dante, o de Mons Cervuli (Muntanya 
del Cérvol). La primera lectura sembla més apro-
piada, no solament per raons lingüístiques, sinó 
també perquè el poble, enrocat sobre un pujol 

de roca eruptiva coneguda amb el nom de gabre, 
sembla dominar la zona situada per sota, on la 
gran quantitat de vapors blancs i fumaroles de-
gudes a l’activitat volcànica li confereixen al pai-
satge l’aspecte d’un “infern dantesc”. [ref. 2]

• En segon lloc, Sasso Pisano (en el municipi de 
Castelnuovo Val di Cecina) [ref. 3] i el seu terri-
tori, que s’ha conservat en gran part incontami-
nat. Per tot arreu poden veure’s moltíssimes deus 
d’aigües calentes i núvols de vapor aflorant de la 
terra, on el sofre provoca la clàssica olor a ous 
podrits. També aquest poble podria proposar-se 
com a candidat a escenari on representar la Di-
vina Comèdia. A més de l’aspecte geològic, aquí 
cal fer referència a l’aspecte històric. Anant cap 
a Leccia, a la finca d’Il Bagno es troba un assen-
tament etrusc-romà amb restes d’un establiment 
termal. Podria tractar-se, com veurem, de l’Aquae 
Populoniae o Aquae Voloternas del que parla Pli-
ni el Vell (23-79 d. de C.) [ref. 4] i que es troba en 
el segment IV de la Tabula Peutingeriana [ref. 5], 
el conegut mapa militar del segle III d. de C., pel 
qual tenim còpies dels segles XII i XIII.

• Finalment, i més important, Larderello (en el mu-
nicipi de Pomarance) [ref. 6], situat en les Colli-
ne Metalifere (Turons Metal·lífers). El seu nom 
deriva de l’enginyer d’origen francès François 
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Montecerboli i, al fons, Larderello amb les seves centrals 
geotèrmiques 'Larderello 2' i 'Larderello 3'. Font: 
www.museivaldicecina.it.

Vista d’un complex de soffioni a Sasso Pisano 
(cap a 1920). Font: web Mindat 

(© Lamberto Pierattini).

Soffioni boraciferi al municipi de Pomarance. 
Font: www.volterrafollonica.it (foto: Sartori Fabio).

Lagoni o putizze a prop de Sasso Pisano. 
Foto: Jovita Ferrer.

Jacques de Larderel (1789-1858), que va viure a 
Livorno des del 1799 i que, com veurem, el 1818 
va començar a modificar la història i l’economia 
d’aquest territori.

Els soffioni boraciferi i els putizze o lagoni
El paisatge està caracteritzat d’una banda pels 

soffioni boraciferi que surten de talls naturals en 
el terreny o dels forats fets per les perforadores 
mecàniques i, d’altra banda, per les imponents xi-
meneies de les centrals geotèrmiques que emeten 
columnes de vapor blanc, el mateix que sorgeix de 
les entranyes de la terra, i és empresonat en una 
intricada xarxa de canonades que el condueixen a 
les centrals tèrmiques. 

Els soffioni boraciferi són emissions de fluids 
constituïdes en un 95 % per vapor d’aigua i la resta 
per anhídrid carbònic, sulfur d’hidrogen (del que 
deriva l’olor a ous podrits), metà i altres substàn-
cies, entre les quals destaquen les sals de bor. Les 
emissions poden arribar a una temperatura d’entre 

130 °C i 160 °C i a una pressió compresa entre 4 i 
14 atmosferes. 

Encara que són el més espectacular, en realitat, 
no són l’únic fenomen geotèrmic existent a la regió. 
Al costat d’aquestes violentes emissions de vapor 
d’aigua que sorgeixen de fissures naturals o artifi-
cials del sòl, poden observar-se fumaroles (fumaro-
le en italià), efluvis de gasos a alta temperatura que 
emanen lentament del subsòl. Si aquests gasos con-
tenen àcid sulfúric, a nivell local aquests fenòmens 
reben el nom de putizze o lagoni [ref. 7].

El territori en la història i la geotèrmia
Les primeres notícies sobre les característiques 

del territori en examen es remunten al s. III a. de C. 
i són narrades per Licofronte di Calcis, el qual, par-
lant de la presència d’aigües calentes a la zona etrus-
ca (tal vegada es refereixi als soffioni boraciferi), fa 
referència al riu Lingeus [ref. 8]. Aquest riu va ser 
identificat amb l’actual riu Cornia per Filippo Cluvie-
ro a Italie Antiquate descriptio de l’any 1626 [ref. 9]. 
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Complex termal etrusc-romà d’Il Bagno, a Sasso Pisano. 
Foto: Jovita Ferrer.

Complex termal etrusc-romà d’Il Bagno, a Sasso Pisano. 
Foto: Jovita Ferrer.

En aquest context, és interessant constatar, com a 
clar exemple d’explotació dels fenòmens naturals, 
la presència al territori, i en particular a la zona de 
Sasso Pisano, de banys termals d’època etrusc-ro-
mana (complex termal Il Bagno). Excavacions ar-
queològiques (1985) realitzades entre Volterra 
i Populonia han tret a la llum, en els voltants dels 
rius Cecina i Cornia (antic Lingeus), una extensa 
àrea sacrotermal que va estar activa entre finals 
del segle III a. de C. i el segle III d. de C. Aquestes es-
tructures estan relacionades amb els fenòmens na-
turals dels soffioni i de les aigües calentes naturals, 
tant pel que fa al culte (déus de la terra) com pel 
que fa a l’aprofitament de les instal·lacions termals, 
que estava estretament relacionat amb aquests 
fenòmens. 

Des del punt de vista geopolític, la identificació 
d’aquesta localitat, que actualment es diu Bagno, 
no és segura. Segons alguns textos epigràfics po-
dria correspondre a Aquae Populoniae, prop de 
l’antiga ciutat de Populonia, encara que els reco-
neixements topogràfics semblarien indicar que es 
tracta d’Aquae Volaternas, el que faria que estigués 
relacionada amb la ciutat de Volterra. Però, deixant 
aquests problemes als arqueòlegs, el que resulta 
realment interessant és constatar que les troballes 
arqueològiques ens confirmen la utilització de la 
geotèrmia ja en una època tan antiga [ref. 10]. 

No és necessari recordar la presència, també du-
rant l’Edat Mitjana, d’innombrables termes que van 
ser famoses pels seus poders medicamentosos. Cito 
entre elles, Bagno al Morbo, al costat de Larderello 
[ref. 11] i Bagni del Re, prop de Populonia [ref. 12].

L’aprofitament de les propietats geotèrmiques 
del territori [ref. 13] a gran escala, en particular a 
Larderello, va començar a principis del segle XX, 
quan el príncep Ginori Conti va passar a dirigir la 
fàbrica fundada per François Jacques de Larderel 
(tema que es detallarà més endavant), diversificant 
la producció i convertint Larderello en el primer 

lloc al món on l’energia geotèrmica natural, utilit-
zada fins llavors només per produir àcid bòric, talc 
i carbonat d’amoni per a la indústria farmacèutica, 
va començar a utilitzar-se per generar energia elèc-
trica [ref. 14]. Amb el pas dels anys es va fer cada 
vegada més evident la importància de l’energia 
geotèrmica com a font renovable fins a arribar, el 
1958, a la construcció d’una enorme central elèc-
trica de la Companyia ENEL. 

Actualment el panorama del “Valle del Diavolo” 
es caracteritza per l’intricat embolic dels conduc-
tes de canalització del vapor (vapordotti o vapor-
ductes) i les enormes torres de condensació, que li 
han canviat la cara al paisatge infernal d’uns altres 
temps. 

Existeixen interessants documentals sobre la 
“Vall del Diavolo”, entre els quals destaca un bas-
tant curiós del 1932 en el qual, potser gràcies a la 
participació activa del príncep Ginori Conti en la 
política feixista, s’exalta el descobriment d’un nou 
soffione [ref. 15]. Molt exhaustiu és un altre docu-
mental més recent (2011), del que recomano la vi-
sió [ref. 16].

Els minerals
Limitarem la llista de minerals citats a Lardere-

llo i Sasso Pisano [ref. 17] (ja que Montecerboli no 
apareix a Mindat), amb especial detall als borats, 
per la seva clara implicació amb la geotèrmia i el 
desenvolupament econòmic de la zona.

Els borats a l’àrea d’estudi
Els borats són els minerals més relacionats, per 

gènesi, amb els processos de geotèrmia lligats als 
soffioni boraciferi en tota la vall de Cecina.

El terme boraciferi és el plural de boracifero, l’eti-
mologia del qual és molt significativa: de ‘borace’ + 
terminació -ifero, sent ‘borace’ l’equivalent italià a 
‘bòrax’ [ref. 18]. Per tant, literalment, estaríem par-
lant dels ‘bufadors de bòrax’ o ‘bufadors boratats’ 
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Central geotèrmica 'Valle Secolo', al costat de Larderello.
Foto: Jovita Ferrer.

Instal·lacions de la central propera al parc geotèrmic de
 Le Biancane, a Monterotondo Marittimo, al sud de Sasso Pisano. 

Foto: Jovita Ferrer.

Museo della Geotermia, a Larderello: incrustacions amb 
sals bòriques típiques dels lagoni (de 1858). 
Foto: Jovita Ferrer.

Museo della Geotermia, a Larderello: incrustacions amb sals 
bòriques, que acabaven per embussar l’interior dels tubs de 

conducció (de 1890). Foto: Jovita Ferrer.

(‘boracífer’ no s’accepta en català); el terme soffioni 
admet altres traduccions, com ‘ruixadors’ o ‘dolls’.

Seguidament resumiré la importància, des de 
molt antic, del bòrax (i altres borats) com a fun-
dents en la fabricació de vidre i com a fonts per a 
l’obtenció d’àcid bòric, així com la seva rellevància 
a l’àrea d’estudi. Després veurem els borats mine-
rals que actualment apareixen en aquesta àrea i fi-
nalment, com a punt i a part, es parlarà de la sasso-
lita (àcid bòric natural).

Els borats com a fundents i com a fonts d’àcid bòric
Sabem que els fundents més utilitzats pels antics 

terrissaires són els àlcalis, el plom i els borats (i 
l’àcid bòric), dels quals deriven els vidriats alcalins, 
plumbífers i bòrics. Els percentatges dels fundents 
són molt variables. Els vidriats alcalins i bòrics 
van estar més difosos a Mesopotàmia i Egipte, per 
l’abundància de matèries primeres com el natró 
o el bòrax, mentre que a Occident es van utilitzar 
més els vidriats plumbífers, també d’antiga tradició 
oriental, al principi com a ornament de ceràmiques 
procedents d’Àsia Menor i més endavant, en època 
augusta (segles I a. de C. a I d. de C.), com a pro-
ducció local de diversos tallers artesanals a Itàlia, 
Gàl·lia i a les províncies transalpines. Com a Occi-
dent és difícil trobar àlcalis i borats, aquí l’òxid de 

plom va conquerir i ha anat mantenint la primacia 
al llarg dels segles [ref. 19].

Resulta molt interessant observar com, a causa 
de l’escassetat de fundents locals, la indústria del 
vidre a Itàlia des de l’època romana fins al segle 
XIV va recórrer al vidre reutilitzat o a pans de vidre 
importats d’Orient, que es refonien en forns espe-
cialitzats i permetien que l’elaboració fos més fàcil 
i barata. Entre els pocs forns de vidre descoberts 
a Itàlia està el que es va trobar a Pozzuoli (pàg. 9): 
«L’activitat d’aquest forn es coneixia fins fa poc 
només indirectament, gràcies a un epígraf del segle 
IV d. de C., trobat al costat d’una estàtua que feia 
referència a la Regio clivi vetrari sive vici turari. Re-
centment es va trobar la cambra de combustió (de 
33 cm d’altura) d’un forn de vidre a la Via Ragnis-
co, que és el mateix carrer on es va trobar l’estàtua. 
El forn està situat a la cantonada d’una habitació 
preexistent. Pel que sembla, en aquest taller es re-
fonien pans de vidre, encara que no està clar quina 
classe d’objectes s’hi produïen. Anàlisis realitzades 
sobre residus d’elaboració han demostrat que el vi-
dre elaborat és del tipus sòdic-càlcic i, per tant, el 
més comú en època romana. El període de produc-
ció del forn pot datar-se entre finals del segle III i 
principis del segle IV» [ref. 20]. El forn va ser trobat 
a Pozzuoli durant excavacions arqueològiques que 



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 138

Museo della Geotermia, a Larderello: tetraborat de sodi (bòrax) 
en pols. Foto: Jovita Ferrer.

Museo della Geotermia, a Larderello: àcid bòric en pols. 
Foto: Jovita Ferrer.

jo mateix conduïa el 1995, quan treballava per la 
Soprintendenza Archeologica di Napoli.

Però tornant a l’àrea geogràfica que s’està exami-
nant, és solament a partir del segle XIX que aquesta 
va començar a sofrir una modificació total, promo-
guda per una espècie de revolució industrial que 
va tenir com a centre el poble de Larderello, i que 
va ser causada pel descobriment que el químic ale-
many Hubert F. Höfer, el «director de les especie-
ries de S.A.R., el sereníssim gran duc de Toscana» 
(com ell mateix es feia anomenar en el rar llibret 
publicat a Florència el 1778 per Cambiaghi), va 
realitzar el 1777: l’existència d’àcid bòric, que ell va 
batejar com a sal sedativa o tinkal etrusc, al lagone 
conegut com Cerchiaio, al costat de Monterotondo 
(a l’actual província de Grosseto).

François Jacques de Larderel va iniciar l’explo-
tació de l’àcid bòric als soffioni amb finalitats in-
dustrials i comercials; per això el 1818 va idear la 
tècnica per a canalitzar el vapor que emetien els 
lagoni i conduir-lo a les calderes d’evaporització, 
necessàries per a extreure l’àcid bòric dels fangs 
naturals rics en substàncies bòriques. Després de 
la seva mort el 1858, el seu fill Federico Francesco 
es va fer càrrec de l’empresa fins el 1876, quan el 

va succeir el seu fill Francesco Floriano, qui el 1883 
va millorar el procés i va aconseguir augmentar la 
quantitat de vapor extret. La producció va entrar 
en crisi a la fi del segle XIX, a causa de la competèn-
cia de la indústria americana, que produïa a menor 
cost. El 1904 el príncep Ginori Conti es va fer amb 
el control de la fàbrica (s’havia casat amb la filla de 
Francesco Floriano de Larderel) i va passar a apro-
fitar la producció geotèrmica per a generar energia 
elèctrica, com s’ha dit abans. [ref. 21]

Actualment els borats segueixen sent utilitzats 
per a la producció d’alguns vidres especials (prove-
tes i ampolles), per a l’instrumental dels laborato-
ris químics, per a fabricar xeringues (per exemple, 
per als vidres Duran o Schott), per a convertir en 
inerts les escòries radioactives, etc.

El bòrax i altres espècies de borats
El bòrax és el borat més important entre els utilit-

zats com a fundents i també per a l’obtenció d’àcid 
bòric. La seva fórmula és Na2[B4O5(OH)4]·8H2O. El 
nom procedeix de l’àrab búraq i del persa búrah, 
que significa ‘blanc’. Agricola (s. XVI) el va ano-
menar burac o baurac. El nom definitiu, borax, es 
deu a Wallerius (1748). A Mindat se cita només a 
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Museo della Geotermia, a Larderello: sofre natiu de Libbiano, 
Pomarance. Foto: Jovita Ferrer.

Museo della Geotermia, a Larderello: bòrax cristal·lizat de 
Larderello. Foto: Jovita Ferrer.

Bòrax de Larderello. Exemplar de 8 x 6 cm. 
Col. i foto: Leon Hupperichs.

Bòrax de Larderello. Exemplar de 16 x 12 cm. 
Col. i foto: Davide Arduini.

Larderello, on apareix com a agregats amb cristalls 
prismàtics a prismàtics-tabulars, de fins a diversos 
centímetres, incolors (blanquinosos per deshidra-
tació superficial, que acaba per formar tincalconi-
ta), també massiu.

A Larderello, el bòrax apareix al costat d’altres 
borats i sassolita. Entre aquests altres borats, a més 
de kernita, tincalconita (procedent de la deshidra-
tació del bòrax) i ulexita, cal destacar els que es van 
anar descobrint allà:

Amonioborita (ammonioborite): (NH4)3[B15O20
(OH)8]·4H2O.
Biringuccita (biringuccite): Na2[B5O8(OH)]·H2O.
Larderellita (larderellite): (NH4)3[B5O7(OH)2]·H2O.
Nasinita (nasinite): Na2[B5O8(OH)]·2H2O.
Santita (santite): K2[B5O6(OH)4]·2H2O.
Sborgita (sborgite): Na[B5O6(OH)4]·3H2O.
A Sasso Pisano:

Ginorita (ginorite): Ca2[B14O20(OH)6]·5H2O.
Tots aquests borats són rars, en comparació del 

bòrax, i poc atractius. Són de color blanc o incolors 
i apareixen en agregats massius a crostosos, sovint 
terrosos, molt rares vegades cristal·litzats (destaca 
la larderellita, en grups i agregats globulars a irre-
gulars formats per petits cristalls tabulars de con-
torn més o menys ròmbic).

L’àcid bòric natural (sassolita)
Menció a part mereix la sassolita, per no trac-

tar-se estrictament d’un borat (qüestió discutible), 
una de les espècies minerals més representatives 
de la zona. La sassolita és l’àcid bòric (o hidròxid de 
bor) natural, de fórmula H3BO3 (com a àcid bòric) o 
B(OH)3 (com a hidròxid).

El 1800, l’alemany D.L.G. Karsten va passar a de-
nominar sassolit a l’àcid bòric natural (mineral) i 
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Larderellita de Larderello. C.V. 4 mm.
 Col. i foto: Thomas Witzke.

Larderellita de Larderello. C.V. 5 mm. 
Col. i foto: Elmar Lackner.

Larderellita de Larderello. Exemplar de 11 x 5 cm. 
Col. i foto: Giovanni Scapin.

Nasinita, en mescla amb biringuccita i amb thenardita, de 
Larderello. Exemplar de 1 x 0,9 cm. Col.: Excalibur Mineral Co.; 

foto: Jeff Weissman.

d’aquí deriva el nom IMA vàlid actualment: sassoli-
te. En italià també és sassolite i en català, sassolita. 
Aquest nom es deu a la localitat ja citada de Sasso 
Pisano, a Castelnuovo Val di Cecina. Literalment, 
sassolita significa ‘pedra de Sasso’.

Apareix majoritàriament en crostes i agregats 
massius blanquinosos a groguencs o marronosos 
(per impureses), de vegades globulars a estalactí-
tics, d’aspecte gairebé terrós, i també en cristalls 
tabulars incolors a blancs, pseudohexagonals, 
d’una mida de fins a diversos mil·límetres.

Altres minerals de l’àrea d’estudi
Els borats (sobretot el bòrax) i la sassolita són els 

minerals més representatius de la zona. Però hi ha 
d’altres que també tenen una gènesi lligada als pro-
cessos geotermals.

A Larderello, el més interessant, per la bellesa 
de les seves mostres, és el realgar, que apareix en 
grups de cristalls prismàtics diminuts (de fins a 1 
mm o menys), d’intens color vermell, generalment 
acompanyats de sassolita.

Fora de Larderello, però en el mateix municipi 
de Pomarance, destaquen les mines d’antimoni de 
Micciano (estibnita, klebelsbergita, peretaïta, va-
lentinita...). Uns altres: magnesita (a Monterufoli) i 
guix (a Podere Montecaciaia).

A Sasso Pisano cal citar el sofre i la molisita (un 
clorur de Fe, massiu i en crostes, de color groguenc 
a vermellós o marronós).

A la resta del municipi de Castelnuovo Val di Ce-
cina: aragonita i hidromagnesita (a Montecastelli 
Pisano).
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Sassolita de Sasso Pisano. Exemplar de 1,5 x 1,3 cm. 
Col. i foto: Jeff Weissman.

Sassolita de Larderello. Exemplar de 2 x 1,5 cm. 
Col. i foto: Christopher O'Neill.

Realgar, amb sassolita, de Larderello. C.V. 0,9 mm. 
Col.: Domenico Preite; foto: Matteo Chinellato.

Sofre de Sasso Pisano. C.V. 16 mm.
 Col. i foto: Cristian Biagioni.

Sassolita de Sasso Pisano. C.V. 10 mm. 
Col. i foto: Luigi Chiappino.

Realgar, amb sassolita, de Larderello. C.V. 1,3 mm. 
Col.: Domenico Preite; foto: Matteo Chinellato.
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Sofre de Sasso Pisano. C.V. 26 mm. 
Col. i foto: Matteo Chinellato.

Molisita de Sasso Pisano. Exemplar de 2,5 x 2,5 cm. 
Col.: Excalibur Mineral Co.; foto: Jeff Weissman.
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