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Durant el cap de setmana del 9 a l’11 de novembre 
es va celebrar al recinte de Fira de Barcelona, con-
cretament al pavelló número 1, una nova edició d’Ex-
pominer, el saló internacional de minerals, fòssils i 
joieria de Barcelona. Aquest any una edició rodona, 
la 40a.

La primera impressió, només entrar, ha estat la no-
table pèrdua d’expositors respecte els darrers anys. 
No obstant això, la fira no ha defraudat, ja que hi ha-
via molta varietat de minerals a veure i a escollir. Des-
tacar el gran esforç per part dels comerciants per lluir 
cada cop millor les seves peces, tant en la il·luminació 
com en la presentació dels seus minerals. L’organit-
zació també aposta clarament per a procurar, en la 
mesura del possible, atansar les Ciències de la Terra 
al públic general i en especial als més petits. Ganes 
per part dels col·leccionistes no en falten i s’esmeren 
també en obtenir més i millors peces per a les seves 
col·leccions. La borsa de col·leccionistes sembla força 
estable tot i que costa veure gent jove, saba nova tan i 
tan necessària per a rejovenir aquesta afició, tot i que 
les noves generacions ja sabem que es mouen mit-
jançant altres canals, com són les noves tecnologies 
(que ja no ho són tant).

Quant a minerals, que és el que ens interessa, co-
mençarem per uns del nord de la península Ibèrica 
que ens van agradar força: calcopirita i quars de les 
mines de San Finx, A Coruña, i material de bona qua-

litat d’Astúries: tetraedrita de la mina “El Coriellu”, a 
Parres; andalusita (var. quiastolita) de Boal, en pla-
ques polides, fet que ens permet veure molt bé les 
estructures internes; i atzurita amb fluorita de la pe-
drera “Llamas”, a Caravia. 

Destacar algunes mostres de quars rosat de Palma-
ces de Jadraque, a Guadalajara, que si bé es coneixien 
ja, feia molt temps que no es veien en el circuit comer-
cial de les fires; també cristalls de wulfenita de color 
groc-ataronjat en matriu de la mina “San Hipólito”, a 
Oria, Almeria; barita de la mina “Haití”, a Llano del 
Beal, Cartagena, Múrcia, extreta fa un parell d’anys; 
alguns exemplars emblemàtics d’anglesita i galena 
de molt bona mida de La Carolina, Jaén. També: do-
lomita amb siderita d’Ojos Negros, Terol; pirargirita 
d’Hiendelaencina, Guadalajara; pirita de Legorreta, 
Guipuzkoa; quars de Berbes, Astúries; epidota de 
Forcat, Osca.

Com l’any anterior, bon material de la mina Stari 
Trg de la clàssica localitat de Trepca, Kosovo: galena, 
calcopirita, pirita, esfalerita, pirrotita, rodocrosita, 
calcita..., i unes espectaculars mostres de boulange-
rita.

Panasqueira, a Portugal, segueix produint i pro-
duint bells exemplars, però en aquesta edició de la 
fira es va veure un exemplar fabulós de fluorita sobre 
ferberita acompanyat de quars i arsenopirita. El cris-
tall de fluorita era de morfologia cúbica i creixements 

Cròniques de fires

Dolomita i siderita, amb recobriment de jiamshuiïta: mines 
d'Ojos Negros, Sierra Menera, Ojos Negros, Terol, Aragó, Espanya. 
7 x 5,5 cm. Zona Minera.

Epidota: mines de Forcat, Forcat, 
Montanui, Osca, Aragó, Espanya. 

4,5 x 4 cm. Natura Kucera.

Expominer 2018, Barcelona (i Premi GMC 2017-18)
Jorgina Jordà (j.jorgina@gmail.com) / Carles Manresa
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policristal·lins a les cares de color blau i gran dimen-
sió per a la localitat. També de Portugal, una novetat 
a Expominer: unes barites d’hàbit tabular molt bri-
llants i translúcides, riques en cares cristal·lines, de 
la mina d’Aljustrel; es tracta d’unes mines de plom i 
zinc ubicades al districte de Beja. A més, unes fluora-
patites d’un morat intens, de Chas de Tavares, Viseu, 
d’origen pegmatític, i beril (var. aiguamarina) de la 
mina Assunçao, Aldeaia Nova, també a Viseu.

D’Alemanya, un gran exemplar, tant en mida com en 
qualitat, d’halita de color blau, de Turíngia, i stepha-
nita d’Alberoda, Schlema-Hartenstein. Vàries peces 
de santabarbaraïta farien les delícies de col·leccionis-
tes de “tipus sistemàtic”, de la península de Crimea, 
Ucraïna; es tracta d’un rar hidroxilfosfat de ferro, en 
mostres riques en cristalls. A més: allanita-(Ce) de 
Luzenac, Arieja, França; or de la vall d’Aosta, Itàlia; 

rútil d’Oropa, Piemont, Itàlia; tetraedrita de Liskeard, 
Anglaterra.

Abundant material, molt acolorit i estètic, de l’Índia: 
heulandita, fluorapofil·lita, okenita, prehnita, però 
entre el que s’havia de saber escollir; brucita groga de 
Pakistan i calcedònia de Sulawesi, Indonèsia.

De Mèxic: bons cristalls de quars (var. ametista) de 
qualitat exquisida per color, transparència i perfecció 
dels seus cristalls, de Veracruz; wulfenita en cristalls 
ben definits de Los Lamentos, Chihuahua; fluorita 
amb la macla de l’espinel·la de la mina de Naica, Chi-
huahua; o un altre clàssic, una fluorapatita implanta-
da en matriu de quars (var. calcedònia) de Cerro de 
Mercado, Durango. Continuant per Amèrica del Sud, i 
concretament de Bolívia, un magnífic cristall de fosfo-
fil·lita de la mina Unificada, a Potosí, o una bournoni-
ta amb pirita de la mina Víboras, també a Potosí.

Talmessita: Bou Azzer, Tazenakht, Ouarzazate, Drâa-Tafilalet, 
Marroc. 7,5 x 7 cm. Tesoros Naturales. 

Quars: Berbes, Ribadesella, Astúries, Espanya. 
6,5 x 5 cm. Mineanto.

Beril (var. aiguamarina): mina Assunção, 
Aldeia Nova, Ferreira de Aves, Sátão, Viseu, 
Portugal. 6 x 4 cm. Luis Burillo Minerales.

Allanita-(Ce), amb bastnäsita-(Ce) i dolomita: 
pedrera Trimouns, Luzenac, Arieja, Occitània, França. 

6,5 x 5,5 cm. Fabre Minerals.
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Bona representació de material de Colòmbia, a més 
de les clàssiques i sempre vistoses maragdes: siderita 
amb quars de Coscuez (novetat al Mineralientage de 
Munic 2018), formada per cristalls gruixuts, brillants, 
de color verdós i amb les cares dels cristalls “amb es-
cates”; dolomita blava, fluorapatita rosa i un bon as-
sortit de minerals de la família química de les terres 
rares: parisita-(Ce), monazita-(Ce), etc.

Minerals d’indrets força llunyans, com uns lots amb 
mostres de Madagascar: ortoclasa de Benono, ma-
nandonita de la Vall de Manandona (localitat tipus), 
rodizita d’Andoabatokely, cristalls de tantalita-(Fe) de 
Mahaiza i almandina de Vorondolo. També d’Àfrica: 
diòpsids cristal·litzats de certa transparència i deli-
cat color verd clar de Merelani, Tanzània, alguns amb 
matriu de grafit (peces de bona qualitat); prehnita 
amb quars d’Erongo, Namíbia; shigaïta de les mines 

N’Chwaning, Sud-Àfrica; talmessita de Bou Azzer, Ma-
rroc.

Dels Estats Units: un bon exemplar de franklinita 
de la seva localitat tipus, Franklin, a Nova Jersey; una 
inesita ben acolorida de la mina de Hale Creek, a Ca-
lifòrnia; o microclina (var. amazonita), alguna acom-
panyada de quars fumat, de Colorado, amb un bonic 
contrast de colors entre l’amazonita i el quars fumat. 
A més: or de King’s Point, Canadà.

Pel que fa a novetats, hi havia les provinents de la 
fira de Munic, el Mineralientage: selenopolibasita 
(rara sulfosal d’argent i seleni), acantita, miargirita 
i aguilarita, una rica paragènesi de la mina San José, 
Ocotlán, Oaxaca, Mèxic; així com diversos minerals 
marroquins: quars amb calcita, barita i actinolita 
(combinació molt curiosa) de la mina Aït Ahmane, 
Bou Azzer, Ouarzazate; esfalerita per primera vegada 

Or: mina Brusson, Brusson, vall d’Ayas, Vall d’Aosta, Itàlia. 
6 x 4,5 cm. Rosell Minerals.

Fluorita: mina Four de Cluzel, Peyrebrune, Montredon-
Labessonnié, Réalmont, Tarn, Occitània, França. 22 x 12 cm. 

Fabre Minerals.

Calcita i esfalerita: mina “Las Mánforas”, Áliva, 
Camaleño, Cantàbria, Espanya. 18,5 x 15 cm. 
Luis Burillo Minerales.

Calcita: pedrera “Berta”, Serra de Roques Blanques, Sant Cugat 
del Vallès-el Papiol, el Vallès Occ.-el Baix Llobregat, Barcelona, 

Catalunya, Espanya. 19 x 11 cm. The Mineral Shop.
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Resum del Premi GMC 2017-18 
Els minerals i els medicaments
Yingmin Ji (Institut de Terrassa)

Primer de tot, aquest treball tracta, com diu el títol, sobre els minerals i els medicaments; concretament, 
els minerals que es poden trobar en els medicaments. He escollit aquest tema perquè em semblava molt 
interessant i no pensava que es podien trobar minerals en tots els llocs.
A partir d’aquesta idea he formulat dues hipòtesis: la primera és que podem trobar minerals en tots els 
medicaments i la segona és que en marques diferents del mateix medicament podem trobar els mateixos 
minerals. L’objectiu principal del meu treball és afirmar o rebutjar les meves hipòtesis. Per això he dividit el 
meu treball en dues parts: la primera és teòrica i l’altre és la part pràctica.
Per començar explicaré una mica la part teòrica. Segons l’Associació Mineralògica Internacional, un mineral 
és un compost químic cristal·lí i es forma com a resultat de processos geològics. No només podem trobar 
minerals en la naturalesa sinó que també podem trobar-los en el cos humà, ja que intervenen en el meta-
bolisme (conjunt de reaccions químiques) i el funcionament del nostre cos. Per això són imprescindibles.
Els medicaments són substàncies que tenen unes propietats curatives o preventives i estan formats per 
dos compostos que són els principis actius i els excipients. El principi actiu és la matèria a la qual se li atri-
bueix una activitat apropiada per a construir un medicament; i els excipients s’utilitzen per a donar la forma 
desitjada i també faciliten la conservació i la preparació. I és on podem trobar els minerals en major o menor 
proporció.
A l’hora de cercar informació sobre minerals que es poden trobar en els medicaments, uns farmacèutics em 
van recomanar els complements dietètics. Després de buscar informació sobre això, vaig adonar-me que no 
es poden considerar com a medicaments ja que són productes alimentaris destinats a complementar una 
dieta insuficient. A més d’això, he fet un apartat sobre la medicina oriental perquè em semblava molt inte-
ressant fer una comparació entre els medicaments occidentals i els medicaments orientals.
En quant a la part pràctica, he fet difracció de raigs X (DRX) al laboratori de l’UAB. Aquestes pràctiques em 
permeten saber què és el que porten realment els medicaments, encara que en els difractogrames de DRX 
només és possible veure el component que està en una proporció superior al 5%.
Els materials necessaris per a preparar les mostres són: el morter, el filtrador, el portamostres i un muntador. 
La preparació és molt senzilla. El que s’ha de fer en primer lloc es triturar les pastilles fins que es quedi en 
forma de pols. Seguidament s’ha de posar dins del portamostres i comprimir-los. Un cop fet, només cal tapar 
el portamostres. És molt important netejar els materials després d’acabar de preparar cada mostra, ja que 
sinó es barrejarien diferents medicaments.
Un cop obtingudes les mostres, s’han de posar en un recipient perquè després es posi dins del difractòme-
tre. També és molt important pesar les pastilles per saber el pes aproximat de cadascuna, ja que quan més 
gran sigui el pes d’excipients millor es podran observar els components al difractograma.
En quant als resultats de DRX, són unes gràfiques en les que es necessita una aplicació especial per poder 
interpretar-les, ja que cada pic del difractograma representa un compost i sense el programa és quasi im-
possible la interpretació.
Per al meu treball de recerca he fet dues pràctiques. Per a la primera vaig escollir l’ibuprofè, però els re-
sultats no van ser molt bons, ja que no vaig tenir en compte el pes dels excipients. Vaig agafar ibuprofè de 
quatre marques diferents i, un cop obtinguts els difractogrames, només vaig trobar el principi actiu, que es 
l’ibuprofè, estearat de magnesi, talc i alguns òxids en els comprimits, i arginina, aspartam i sacarosa, en la 
solució oral. En els prospectes d’aquests medicaments sortien més components, però en els difractogrames 
només sortien uns quants. Perquè no tots els compostos necessiten una gran quantitat.
A la segona practica que vaig fer, el medicament que vaig escollir va ser el tramadol. El pes del principi actiu 
és de 50 mg. En un principi pensava que, per ser tant petit el pes de les capsules, el pes dels excipients també 
seria molt petit, però després vaig veure que les tres marques contenien més de 65 mg d’excipients. Després 
de rebre els resultats, vaig veure que dos de les tres marques contenien els mateixos components, que són el 
principi actiu, estearat de magnesi i hidrogenofosfat de calci (també anomenat monetita, que és un mineral). 
I a la tercera marca, en el difractograma, s’observa el tramadol, que és el principi actiu, estearat de magnesi, 
midó de patata, midó de blat de moro, nitrocel·lulosa i àcid perclòric de cel·lulosa. I segons el prospecte, les 
capsules d’aquests pastilles estan fetes de gelatina i diòxid de titani, que també és un mineral. Després de fer 
l’anàlisi dels diagrames i fent una comparació amb el prospecte, vaig comprovar que també hi ha uns quants 
compostos que es poden observar en el difractograma però no surten en el prospecte i a l’inrevés.
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trobada a la mina de Bou Nahas, Oumjrane, Alnif, Tin-
ghir; alguna mostra d’atzurita de la llegendària mina 
Puit IX, Touissit, Jerada, així com una peça d’aragoni-
ta (var. tarnowitzita, amb plom) de tonalitat rogenca. 
També del Marroc, algunes mostres de prehnita amb 
actinolita i ferroactinolita, d’Imilchil, Er Rachidia, que 
van ser novetat a la passada edició de la fira de Sainte- 
Marie-aux-Mines. Unes magnífiques fluorites amb 
quars i barita de Peyrebrune, Tarn, Occitània, França, 
extretes per nous buscadors ara fa poc i d’un color 
groc daurat intens i amb molta lluïssor. I parlant de 
fluorites grogues, es van veure unes de ben curioses i 
boniques de la zona de Sidi Ayed, Midelt, Marroc, amb 
inclusions de color blanc i que també van ser novetat 
al Mineralientage 2018.

També algun retrobament, com les esfalerites de la 
mina d’Áliva, a Camaleño, Cantàbria, amb mostres de 
grans dimensions i color vermellós rabiós amb llum 
blanca incident; unes peces espectaculars que ens 
recorden el gloriós passat d’aquesta mina ubicada en 
un entorn màgic.

Com en les darreres fires, es van poder veure mine-
rals d’antigues col·leccions, entre elles una part de la 
d’en Jordi Astivill Solà i també de la d’Andrés Jiménez 
Chelly, amb exemplars que ja no són fàcils d’aconse-
guir, per mida i antiguitat, com una fluorita de la “Jo-
sefa-Veneros”, a La Collada, Siero, Astúries, amb uns 
cristalls molt grans, bisellats i de color lila profund, 
o un bismut natiu de la mina “La Espuela de San Mi-
guel”, a Villanueva de Córdoba, Còrdova. A les fires es 
poden trobar de tant en tant agradables sorpreses 
en forma de mostra mineral, com una torbernita del 
santuari de Santa María de la Cabeza, a Andújar, Jaén, 
excol·lecció Lluís Daunis; un tipus d’exemplar gens 
fàcil d’aconseguir i una bona ocasió per a obtenir un 
clàssic del passat.

Per als amants del mineral català, destacar alguns 
exemplars de fluorita amb calcita de Gualba; gale-
na de bona mida de la mina “Regia”, a Bellmunt del 
Priorat; així com peces d’argent natiu, alguna amb 
acantita, de la mina “Balcoll”, a Falset; o fluorita asso-
ciada amb calcita i d’altres amb pirita, de la mina “Ma-
tagalls”, a Sant Marçal, Viladrau. Moltes capses amb 

molt bona representació de jaciments clàssics com la 
mina “Berta”, o la mina “Atrevida”, a més de quarsos 
fumats i ametistes, amb microclina, de la pedrera de 
Massabè i també del Montnegre; anapaïta de recent 
recol·lecció de Bellver de Cerdanya, en nòduls sen-
cers però presentats trencats en dues peces; aquest 
mineral, un fosfat de calci i ferro, té el seu origen en 
uns sediments lacustres d’edat terciària.

Com cada any, paral·lelament es van realitzar altres 
activitats i exposicions, destacant-ne les organitzades 
pel GMC.

L’exposició “Explora: el col·leccionisme de mine-
rals”. L’objectiu d’aquesta iniciativa és acostar al gran 
públic el variat món del col·leccionisme de minerals, 
explicant alguns dels punts més destacables d’aques-
ta afició: com començar a col·leccionar minerals, com 
aconseguir-los, la seva neteja, conservació i cataloga-
ció, incidint també en el vessant científic i educatiu.

El diumenge 11 de novembre, a l’estand del Grup 
Mineralògic Català, dins dels actes organitzats pel saló 
Expominer, es va fer entrega del Premi GMC correspo-
nent al curs 2017-18. La guanyadora d’enguany ha es-
tat l’alumna Yiming Ji, de l’Institut de Terrassa.
• A la pàgina 74 apareix el resum del treball guanya-

dor, realitzat per la pròpia autora.
Seguidament es va fer el clàssic aperitiu on vam 

veure-hi i retrobar força socis.
I finalment, el GMC també presentà el número 2018-

2 de les revistes Mineralogistes de Catalunya i Para-
génesis, amb un contingut molt interessant: la mina 
prehistòrica de coure anomenada ‘de la Turquesa’, a 
Cornudella de Montsant, Tarragona; Água de Pau, a 
les Açores; mines de La Parreta, a Cartagena, Múrcia; 
les col·leccions de minerals del Museo Geominero de 
Madrid; cròniques de les fires de BCN-Sants, Sant Ce-
loni i La Unión; determinació analítica d’adamita de 
Prullans i kasolita del Cabo de Gata; i noves espècies 
minerals (novembre 2017 a abril 2018).

Només ens resta donar les gràcies a tots els que ens 
han comentat i explicat la presència dels minerals 
més destacats d’aquesta nova edició d’Expominer i..., 
fins a la propera!!!

Fires de Tucson 2019
Alfredo Petrov (alfredo@mindat.org)

Aquest any em van demanar que escrivís una crò-
nica sobre les fires de Tucson, que no és cosa que faci 
habitualment. Així que, benvolguts lectors, han de 
disculpar-me si aquest informe no s’assembla al que 
estan acostumats. El nombre de les fires de Tucson 
continua creixent cada any, aconseguint aproximada-
ment 64 diferents aquest any, repartides en un mes 
sencer, per la qual cosa, òbviament, és impossible 
que un visitant vegi més d’una fracció d’aquestes. I 
les que jo he vist i comentaré no són necessàriament 
les més famoses ni les que vostè aniria a veure. Solc 

visitar els llocs menys coneguts i poc il·luminats per 
buscar rareses poc apreciades, en lloc de les fires més 
famoses amb els seus magnífics cristalls de gemmes 
i on els preus són directament proporcionals al qua-
drat de la quantitat de watts utilitzats a les vitrines. 
Diversos hotels a Tucson sobreviuen amb una base 
econòmica un pèl inestable, estant molt ocupats du-
rant el mes de les fires de minerals i gemmes i gaire-
bé morts durant la major part de la resta de l’any. I 
la seva falta de liquiditat condueix a problemes d’in-
fraestructura cada vegada més greus (per expres-
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Bismut: riu Vilaque, Los Andes, La Paz, Bolívia. 16,5 cm (1,8 kg). 
Foto: Jewel Tunnel.

Kobyashevita: mina Ojuela, Mapimí, Durango, Mèxic. 
Foto: Jewel Tunnel.

Vitrina “Get the lead out!”, de la Mineralogical Association of 
Dallas, al Main Show. Foto: Fabre Minerals.

Vitrina “Chinese Mineral Treasures”, de la familia Spann, 
al Main Show. Foto: Fabre Minerals.

sar-ho amb amabilitat) i preus extremadament alts 
durant els shows. Es considera bastant normal qua-
druplicar les tarifes d’habitació habituals, fins i tot als 
hotels en pitjor estat, durant les dates de l’espectacle. 
I no és d’estranyar que algun hotel tanqui les seves 
portes inesperadament, amb els venedors lluitant 
desesperadament a l’últim moment per a trobar una 
nova habitació en un altre lloc per vendre les seves 
pedres. Per aquestes raons, en els últims anys hi ha 
hagut una migració lenta però constant de dealers 
que s’allunyen del clàssic estil de vendes a Tucson: el 
vendre des d’un dormitori de l’hotel. I van cap al nord 
per Oracle Road a edificis nous fets a mida i que sola-
ment s’utilitzen per a la venda de minerals.

Un dels primers d’aquests nous llocs va ser la Sun 
Gem Show, a la cantonada dels carrers Oracle i Les-
ter, on aquest any Kristalle estava venent una famosa 
col·lecció d’àgates, amb preus que oscil·laven entre 
50 i gairebé 5.000 $, per a les més excepcionals. Al 
contrari de, per exemple a Alemanya, als Estats Units 
les àgates tradicionalment no es tenien en compte 
seriosament entre els col·leccionistes de “minerals 
fins”, però aquesta actitud està canviant lentament 
i en veure algunes de les àgates multicolors d’Aus-
tràlia, Escòcia, Mèxic, Montana, etc., un pot donar-los 

ràpidament un nivell d’apreciació, per la seva estèti-
ca i complexitat, diferent al que se’ls donava temps 
enrere, tenint en compte que molts col·leccionistes 
només han vist abans les àgates simples, abundants 
i acolorides artificialment, del Brasil i l’Uruguai. Tam-
bé en el Sun Gem Show hi havia un dealer colombià 
amb la nova troballa de pirites en macles de “creu de 
ferro”, del districte miner Guavió-Guateque, que van 
aparèixer per primera vegada en quantitat limitada 
en el show de Munich 2017, i que a Tucson van arri-
bar aquest any en quantitat i més barates. Pensant en 
l’època en què es considerava que una macla “creu 
de ferro” d’Alemanya d’1 cm era un gran exemplar, 
aquestes noves de Colòmbia, que aconsegueixen la 
mida d’una aranja, van establir un nou estàndard per 
a les pirites maclades. Pu Tzu també va estar en el 
Sun Gem Show, amb una taula sencera coberta d’un 
munt de minerals secundaris de coure de Filipines, 
un país amb una geologia complexa, amb molta acti-
vitat minera, però de la qual la comunitat d’aficionats 
a la mineralogia obté molt poques mostres. Les grans 
quantitats de minerals de coure obtinguts per Pu Tzu 
(encara que de qualitat mediocre) en un sol viatge al 
país prometen més i millors coses en el futur.

A l’altre costat del carrer, cap a l’oest, es troba la 
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nova fira Mineral City Show, que va tenir alguns pro-
blemes d’obertura. El seu edifici, fet a mida per a la 
venda de minerals, encara no s’havia acabat en la data 
d’inici de l’esdeveniment, per la qual cosa durant els 
dos primers dies va haver-hi una mica de caos quan 
els venedors que entraven per al muntatge xocaven 
amb treballadors de l’empresa constructora que as-
faltaven l’estacionament i donaven els últims retocs 
a l’edifici. No obstant això, hi havia una dotzena de 
dealers d’alta qualitat, dels Estats Units, la Xina, el 
Regne Unit, Polònia, Alemanya i altres països, alguns 
d’ells “refugiats” procedents de les seves anteriors 
habitacions en hotels. Aquesta fira sembla que tin-
drà un gran impacte i un futur prometedor. Tomasz 
Praszkier exhibia moltes fluorites noves de Mongòlia, 

que van ser molt populars, i també àgates i prasis de 
Polònia.

Al costat sud del carrer Lester es troba La Fuente 
Show (l’edifici rosat que molts aficionats regulars 
de Tucson recordaran com l’antic restaurant mexicà 
La Fuente, amb les seves sorolloses bandes de ma-
riatxis). Jewel Tunnel va estar allà venent part de la 
col·lecció de Currier. El difunt Sr. Rock Currier (sí, 
aquest era el seu veritable nom) era un comerciant de 
minerals peripatètic que durant 40 anys va viatjar per 
tot el món comprant minerals per tones o en conteni-
dors marítims en tota Amèrica del Sud, Àfrica, l’Índia, 
la Xina i altres llocs. I treia sempre una gran quantitat 
de les millors peces per a la seva col·lecció personal. 
Per exemple, important 10.000 prehnitas de Mali i 

Grafit, amb diòpsid: Rossie, St. Lawrence Co., 
Nova York, EUA. 4 x 3 cm. Foto: Fabre Minerals
(exemplar: fabreminerals.com).

Tremolita: Washburn Farm, Macomb, St. Lawrence Co., 
Nova York, EUA. 3,6 x 1,5 cm. Foto: Fabre Minerals 

(exemplar: fabreminerals.com).

Estibnita: mina Deep Post, distr. Lynn, Eureka Co., Nevada, EUA. 
Foto: Carles Manresa (exemplar: fabreminerals.com).

Hessita: Botes, Zlatna, Alba, Romania. Foto: Carles Manresa 
(exemplar: fabreminerals.com).
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seleccionant les 300 millors per a la seva col·lecció 
que, per tant, és comprensiblement una de les millors 
col·leccions privades dels Estats Units. Gran part de 
les peces més modestes de la seva col·lecció, o sigui 
peces d’un valor de 10 a  3.000 $, estaven a la venda 
a La Fuente i a mi em va encantar veure de nou al-
gunes mostres extraordinàries que Rock i jo havíem 
adquirit junts a expedicions a Bolívia fa molts anys. 
Per exemple, una palleta d’1,8 kg de bismut natiu del 
dipòsit al·luvial del riu Vilaque, prop de La Paz. Les 
peces principals d’aquesta col·lecció no estaven a 
Tucson: es vendran en una subhasta més endavant. 
També va estar Mike Hollonbeck, de Blue Sky Mine-
rals, d’Arizona, amb una gran quantitat de cristalls 
centimètrics de la nova troballa de boleïta de la Baixa 
Califòrnia, en matriu, associats amb crostes de para-
tacamita verda, a diferència de les antigues boleïtes 
que estaven en una matriu d’argila friable, de la qual 
la majoria dels cristalls es van desprendre pel que es 
van vendre solts, sense matriu, o bé la matriu es va 
estabilitzar amb laca. Les boleïtes d’aquesta nova tro-
balla estan en una matriu de guix i anglesita blanca 
molt més estable. També tenia grans i nombrosos es-
pècimens de kobyashevita de neoformació, de la mina 

Ojuela, Mèxic. El comerciant francès Michel Ambroise 
també estava a la fira de La Fuente, amb minerals del 
sud d’Europa, incloent diversos cristalls d’ilvaïta molt 
bonics i ben desenvolupats, de Rio Marina, illa d’Elba,  
Itàlia. Aquest és un antic clàssic per als europeus, 
però una novetat per a la majoria dels col·leccionistes 
nord-americans, que no coneixien mostres de la loca-
litat tipus.

Baixant un parell de quilòmetres cap al sud, fins al 
Tucson City Center Hotel (que la majoria dels col·lec-
cionistes encara anomenen pel seu antic nom, l’Inn 
Suites), Dennis Beals tenia més de les noves boleïtes 
mexicanes esmentades anteriorment, amb parataca-
mita. Gunnar Farber, d’Alemanya, tenia un munt de 
noves thulites (varietat de zoisita) noruegues, amb el 
seu habitual color rosat, que acabava de recol·lectar 
a mig gener enmig del gel, la calamarsa i la neu, de 
100 tones de roca extreta d’un dels túnels de la nova 
carretera costanera de Noruega. No es pot dir que 
gener sigui el millor mes per a expedicions de camp 
a Noruega, però les obres de construcció cal aprofi-
tar-les quan ocorren. Patagonia Minerals, de Buenos 
Aires, tenia fosfosiderites rosades massives, en brut 
i polides, d’una localitat encara no revelada, a Xile, 

Atzurita: mina de Milpillas, Santa Cruz, 
Sonora, Mèxic. Foto: Carles Manresa 
(exemplar: fabreminerals.com).

Shattuckita (inclusions en quars): mina de Milpillas, 
Santa Cruz, Sonora, Mèxic. 9,7 x 6,2 cm. Foto: Fabre Minerals 

(exemplar: fabreminerals.com).
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Zunyita: dom salí de Qalat-e Bala, Bandar-Abbas, Hormozgan, Iran. 1,6 x 1,5 cm. Foto: Fabre Minerals 
(exemplar: fabreminerals.com).

Xenotima: distr. Ibiajara, Rio do Pires, Bahia, Brasil. 2,6 x 2,2 cm. Foto: Jeff Scovil (exemplar: fabreminerals.com).
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Wittichenita amb calcocita: Cattle Grid, Mount Gunson, Stuart 
Shelf, Austràlia Meridional, Austràlia. 3,3 x 2,2 cm. Foto: Fabre 
Minerals (exemplar: fabreminerals.com).

on s’associa amb crandallita i cacoxenita. Bob Noble 
exposava la seva col·lecció de wittichenites, segura-
ment els millors cristalls del món d’aquesta espècie, 
que s’havien identificat erròniament com a calcocites 
quan van ser trobades fa anys a Mount Gunson, Aus-
tràlia. I un altre mineral admirable d’Austràlia, exhibit 
per Erika Aheimer, va ser la crocoïta de la mina Adelai-
de, illa de Tasmània, que, a diferència de la que veiem 
tots els anys, aquesta té l’hàbit d’un cactus, amb la for-
ma i gairebé la mida d’una pinya! Mike Walter estava 
venent noves i impressionants agrupacions de grans 
cristalls de grafit de Rossie, Nova York, amb preus des 
de diversos centenars fins a milers de dòlars. Encara 
que el grafit és el mineral més comú del carboni, val 
la pena recordar que una mostra “bona” de grafit és 
més difícil d’aconseguir que un diamant! També de 
Nova York hi havia tremolites d’un agradable color 
verd, possiblement a causa de cert contingut de crom, 
encara que això és discutible. I finalment, a l’antic Inn 
Suites, grans mostres compostes de cristalls d’estib-
nites de la mina Deep Post, Nevada, a l’habitació de 
Scott Klein (Great Basin Minerals).

El futur de la fira a l’HTCC/Inn Suites, fins ara tal ve-
gada el més important des del punt de vista mineralò-
gic, no té bona pinta. El proper any, 2020, serà l’últim 
de l’actual fira en aquest hotel i després es mudarà 
a un altre molt mes luxós i amb abundant estaciona-

ment per a cotxes, però desafortunadament situat 
molts quilòmetres al nord, a la perifèria de Tucson, 
sent llavors impossible anar a peu a les altres fires 
del centre de Tucson i obligant als visitants a llogar 
un cotxe. Hi ha també rumors que els amos de l’hotel 
volen organitzar la seva pròpia fira en l’HTCC. És d’es-
perar que alguns dels actuals dealers de l’hotel se su-
maran als que es van mudar al barri de Lester Street i 
molts d’altres aniran al nou hotel del nord, malgrat la 
distància. Esperem que hi hagi més notícies a Tucson 
2020.

Vaig ser també a l’hotel Riverpark (o Pueblo; per-
do la pista dels freqüents canvis de nom d’hotels a 
Tucson) on Intan, de Barcelona, oferia plaques de 
minerals polits d’Espanya que, encara que podrien 
no ser res nou per als col·leccionistes espanyols, eren 
sens dubte nous i molt benvinguts pels col·leccio-
nistes nord-americans i japonesos. Aquests incloïen 
piroxmangita rosada de la mina “Serrana”, el Molar, 
Tarragona, i peces polides d’aragonita color blau-
verd pàl·lid amb bandes concèntriques, de la mina 
“Profunda”, Cármenes, León. Molts col·leccionistes 
“puristes” de minerals arrufen el nas però, igual que 
les àgates esmentades al principi d’aquest reportat-
ge, alguns minerals simplement no es veuen bonics 
fins que es tallen i es poleixen. També vaig veure mos-
tres de crisocol·la pseudomòrfica de cristalls de guix, 
molt atractives. Alguns altres venedors que buscava 
al Riverpark no els vaig poder trobar perquè havien 
marxat a altres fires per problemes amb els banys. 
Desafortunadament vaig contreure pneumònia i 
aquest any em vaig perdre el Main Show (el TGMS), 
al Centre de Convencions. El clima de Tucson va ser 
inusualment fred aquest any i moltes persones van 
contreure grip, bronquitis o pneumònia. I després 
d’acabar la fira va empitjorar encara més el temps a 
Tucson i, amb gran sorpresa, va caure bastanta neu 
als voltants, com van experimentar alguns venedors, 
els quals van haver de endarrerir la seva sortida. 
Abans de Tucson 2020... vacuneu-vos!

Feliçment, alguns amics sí que van visitar el TGMS/
Main Show i podem citar algunes coses que van veu-
re allà. En primer lloc, els visitants sempre acudeixen 
emocionats a veure les exhibicions educatives, o sigui, 
a les col·leccions de museus i col·leccionistes particu-
lars que duen a terme un gran treball, no remunerat, 
amb el risc de portar fabuloses peces per educar-nos 
i emocionar-nos..., i no per vendre. En primer lloc van 
destacar les vitrines “Chinese Mineral Treasures”, de 
la família Spann, i “Get the lead out!” (una vitrina amb 
minerals de plom), de la Mineralogical Association of 
Dallas, Texas, sent la meva peça favorita una sucosa 
stolzita embolicant un cristall octaèdric de scheelita, 
del districte miner Mundo Nuevo, Perú, sense voler 
menysprear les dotzenes d’altres vitrines remarca-
bles.

Clar que també hi ha expositors en el Main Show 
amb minerals per a vendre. Una gran sorpresa per 
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Del divendres 1 al diumenge 3 de març de 2019 es 
va celebrar a les Cotxeres de Sants la fira de minerals 
i fòssils Mineralexpo Barcelona-Sants, en la seva 15a 
edició, organitzada com sempre pel Grup Mineralògic 
Català (GMC) i que novament va ser un gran èxit de 
visitants.

Com cada any, a més de la possibilitat d’adquirir 
minerals, fòssils i estris relacionats amb el seu estudi 
també s’ha pogut gaudir d’un gran nombre d’activi-
tats.

Només arribar vam poder saludar a molts com-
panys i amics d’afició, la majoria presents a l’estand 
del Grup Mineralògic Català (GMC), punt de partida 
per endinsar-se a la fira i a la recerca de les novetats 
mineralògiques. En general, vam poder gaudir d’una 
gran diversitat de minerals de diferents qualitats i 
preus, amb la qual cosa tothom va sortir-ne satisfet.

En l’àmbit peninsular em van cridar l’atenció alguns 
minerals, com ara un conjunt d’exemplars procedents 
d’Extremadura entre els quals destacaven, totes de 
Badajoz: unes mostres de turquesa i metatorbernita 
del Cerro de las Minas, Mérida; topazi i moscovita de 
la pedrera “La Osa”, Oliva de Mérida; o unes boniques 
vanadinites de la mina “Gerty”, Azuaga.

També minerals clàssics d’Astúries, com ara barita 
i fluorita de la mina “Moscona”, Solís, de Berbes i de 
la mina “La Viesca”, Huergo; de Cantàbria, esfalerita 
de la mina “Las Mánforas”, Áliva, Camaleño; i sofre 
de Laredo. També mostres d’altres indrets com ara: 
dolomita de la pedrera “Azkarate”, Eugui, Navarra; pi-
romorfita de Munébrega, Saragossa; axinita-(Fe) de 
la pedrera “Juanona”, Antequera, Màlaga; anatasa de 
la pedrera ‘del Moro’, Santiago Millas, Lleó; celestina 
d’Asp, Alacant; etc.

Com en edicions anteriors, també bons exemplars 
d’arreu del món. Va causar-me gran curiositat un pe-
tit lot de minerals italians, amb fluorita blava de Pog-

gio Balate, Sicília, o amb alguns minerals de la Tosca-
na, com ara: aragonita molt fluorescent de les mines 
de Boccheggiano, Montieri, Grosseto; cinabri de la 
mina del Siele, Piancastagnaio, Siena; o unes mostres 
de quars de l’illa del Giglio, Grosseto.

També les ja cèlebres calcites de la mina Elmwood, 
Tennessee, EUA; adulària de Sedrun, Suïssa; quars 
prasi, molt estètic i amb força anys, de l’illa de Seri-
fos, Grècia; crisocol·la de Diego de Almagro, Atacama, 
Xile; bixbyita amb topazi de Thomas Range, Utah, 
EUA; quars (var. ametista), amb inclusions d’hemati-
tes, de McTavish, Ontario, Canadà; cobaltina de Lin-
desberg, Örebro, Suècia; molibdenita de La Motte, 
Quebec, Canadà; una gran varietat de minerals del 
Marroc: atzurita, malaquita, wulfenita, anglesita, va-
nadinita, barita, argent, coure, calcita, etc.; i també de 
Mèxic: fluorapatita del Cerro de Mercado, Durango; 
creedita d’Abasolo, Durango; kobyashevita i legrandi-
ta de la mina Ojuela, Mapimí, Durango; andradita de 
Las Vigas, Veracruz; o boleïta (mida XXL) de la clàs-
sica mina Amelia, Boleo, Baixa Califòrnia Sud. També 
gran quantitat de minerals d’altres indrets com Pakis-
tan, Tanzània, R. D. Congo, Xina o Madagascar.

Pel que fa a les novetats, m’agradaria destacar, per 
diferents motius, uns exemplars de zunyita amb he-
matites procedents de Qalat-e Bala, Hormozgan, Iran; 
kutnohorita molt ben cristal·litzada i molt fluores-
cent de la mina N’Chwaning III, Kuruman, Sud-àfrica; 
pirita maclada amb recobriment de goethita d’Ubalá, 
Cundinamarca, Colòmbia; o unes mostres d’òpal d’un 
bonic color rosa de Pisco, Perú.

Per als qui buscaven minerals realment rars també 
hi havia un bon assortit. Destacar mostres d’espècies 
tan poc freqüents com la cromoaluminopovondraï-
ta de la mina de talc de Balmat, Nova York, EUA; o la 
bütschliïta del districte de Gold Hill, Jackson Co., Ore-
gon, EUA, un mineral format per la fusió de cendres 

Mineralexpo BCN-Sants 2019
Jorgina Jordà (j.jorgina@gmail.com)

a mi, aficionat que sóc als diapirs de sal, eren els ex-
cel·lents cristalls tetraèdrics de zunyita, de fins a 1,7 
cm, amb un color vermell fosc a causa de microin-
clusions d’hematites, del dom salí de Qalat-i Bala, 
Bandar-Abbas, Iran. La mina de coure de Milpillas, a 
Mèxic, és ja famosa per les seves atzurites, però aquest 
any van sortir uns cristalls d’aspecte una mica apla-
nats... i sorprenentment translúcids! No és d’estran-
yar que algunes siguin “destruïdes” pels gemmòlegs 
per a tallar. A més, de la mateixa mina, una placa de 10 
cm d’ample coberta de petits cristalls de quars d’un 
intens color blau a causa d’inclusions de shattuckita. 
Altres peces destacades eren les múltiples mostres 
de coure natiu de la mina Ray, a Arizona, i grups de 
cristalls de fins a uns 4 cm de xenotima transparent, 
mostrant acícules de rútil incloses, de Río de Pires, 

Bahía, Brasil, així com una impressionant hessita de 
Botes, Romania, de la col·lecció d’en Joan Abella i 
Creus (ex-Jordi Povill).

En resum, quin percentatge dels venedors de Tuc-
son vaig veure? Sens dubte, menys del 2% d’ells. Al-
gun altre visitant va aconseguir veure fins al 10% dels 
dealers de Tucson? Probablement, no. Llavors, si els 
demanes a deu persones diferents que informin so-
bre el que van veure a Tucson, probablement escol-
taràs deu informes totalment diferents. Això és el que 
garanteix que les fires de Tucson siguin sempre una 
aventura.
Agraïments

A Jordi Fabre (fabreminerals.com), per fer un repàs 
de l’informe, afegint contingut a la part final, i per 
aportar bones fotos.
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de fusta en arbres parcialment cremats. També es van 
poder veure mostres de cerasita (intercreixement de 
cordierita i indialita) de Yunohana, Kyoto, Japó; fer-
berita pseudomorfa de scheelita de la pegmatita de 
Bugarama, Ruanda; botallackita de Cornwall, Angla-
terra; fluornatromicrolita d’Alto Ligonha, Moçambic; 
calcomenita amb demesmaekerita i schoepita pseu-
domorfa de rutherfordina de la mina de Musonoi, 
Rep. Dem. Congo; i d’aquest país també glaucosferi-
ta, de Kolwezi; algunes mostres de boracita, unes del 
Japó i altres de Bolívia; o milarita de Giuv, Grissons, 
Suïssa. També una molt interessant mostra de zara-
tita amb heazlewoodita de la mina Lord Brassey, Tas-
mània; aluminita de Newhaven, Anglaterra; o petits 
cristalls blancs molt ben formats de vaterita (a sobre 
de cristalls d’aragonita), de la mina Minerva, Illinois, 
EUA.

També minerals procedents de la seva localitat ti-
pus, com ara: wupatkiïta de la mina Cameron, Arizo-

na, EUA; ardennita-(As) de Salmchâteau, Vielsalm, 
Bèlgica; natrolita d’Hohentwiel, Baden-Württemberg, 
Alemanya; o tunellita de Kent Co., Califòrnia, EUA.

Per finalitzar, una espècie que em va fer especial 
il·lusió de veure va ser l’alfredopetrovita de la mina El 
Dragón, Potosí, Bolívia, que, a més, vaig tenir el privi-
legi d’observar de la mà d’un dels seus descobridors, 
Alfredo Petrov a qui, de fet, li va ser dedicat el nom de 
l’espècie.

De minerals catalans tampoc en van faltar: molt bon 
assortiment de mostres d’argent de la mina “Balcoll”, 
Falset, el Priorat, Tarragona; millerita i siegenita de 
la mina “Eugenia”, Bellmunt del Priorat, el Priorat, 
Tarragona; wulfenita (var. chillagita), força antiga, de 
la mina “Teresita”, Sant Fost de Campsentelles, el Va-
llès Oriental, Barcelona; minerals d’urani de la mina 
“Eureka”, la Torre de Cabdella, el Pallars Jussà, Llei-
da; minerals clàssics de la pedrera “Berta”, Sant Cugat 
del Vallès-el Papiol, el Vallès Occidental, Barcelona; 

Fluorita: Poggio Balate, Termini Imerese, 
Palermo, Sicília, Itàlia. 7,3 x 5,4 cm. 
The Mineral Shop.

Bixbyita i topazi: Topaz Mountain, 
Thomas Range, Juab Co., Utah, EUA. 

4,5 x 4 cm. MCh Minerals.

Cobaltita: Håkansboda, Lindesberg, Örebro, Suècia. 
Cristall d’1,5 cm. Rosell Minerals.

Creedita: mina Navidad, Abasolo, Rodeo, Durango, 
Mèxic. 7 x 5 cm. The Mineral Shop.
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quars de Llavorsí, el Pallars Sobirà, Lleida; granats de 
la Batllòria-Sant Celoni, el Vallès Oriental; fluorita de 
bona mida i color de la mina “Santiago”, Ulldemolins, 
el Priorat, Tarragona; i aragonita d’una localitat molt 
poc coneguda com es Castellfollit de la Roca, la Garro-
txa, Girona.

Com en les darreres fires, es van poder veure mi-
nerals d’antigues col·leccions, cosa que fa possible 
trobar exemplars que ja no són fàcils d’aconseguir. 
Menció especial als exemplars procedents de l’antiga 
col·lecció de Mariano Guillén, qui durant més de qua-
ranta anys es va dedicar a reunir una gran quantitat 
d’exemplars de qualitat i procedents, en la seva major 
part, de la zona de Múrcia (sobre tot de la Sierra Mine-
ra), i que ens van fer gaudir molt: galena, hemimorfita 
i quars, de la corta “San Valentín”; barita de la mina 
“Victoria”, pirrotita de la corta “La Sultana”; galena, 
mimetita i cerussita de la mina “Rómulo”; celestina 
de La Algameca, etc. D’aquesta col·lecció, una de les 

mostres més rellevants i que més em va sorprendre 
va ser un exemplar de dioptasa acompanyada de cou-
re natiu de la corta “San Valentín”, extraordinària pel 
seu bonic color, mida significativa i, especialment, per 
la seva rara localitat de procedència.

Pel que fa a fòssils, pocs expositors però amb molt 
bon assortiment: ammonites, crustacis, decàpodes 
molt ben preparats, equinoïdeus, peixos, mol·luscs...

Durant el transcurs de la fira es van realitzar una 
sèrie d’activitats paral·leles relacionades amb el món 
de la mineralogia:
• Taller d’iniciació als minerals (per a nens i nenes). 

A càrrec de membres del propi GMC. És una activi-
tat organitzada per donar a conèixer el món de la 
Mineralogia als més menuts. S’expliquen diversos 
conceptes, com ara el de mineral o roca, o les prin-
cipals propietats dels minerals, com ara l’exfoliació, 
el magnetisme o el gust (i és que més d’un va poder 
tastar un trosset d’halita o silvita).  

Kutnohorita: mina Wessels, Hotazel, 
distr. Kuruman-Kalahari, Cap Nord, Sud-àfrica. 
8 x 6 cm. Euskalduna.

Boracita: mina Boston, Alto Chapare, 
Chapare, Cochabamba, Bolívia. 

2,5 x 2 cm. Alfredo Petrov.

Milarita: Giuv, Tujetsch, vall de Vorderrhein, Grissons, Suïssa. 
3 x 2 cm. Price Down Minerals.

Tunellita: dipòsit Kramer, Boron, Kern Co., Califòrnia, EUA. 
7,5 x 5,5 cm. Alfredo Petrov.
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Crisocol·la amb quars: mina Manto Tres Gracias, 
Diego de Almagro, Chañaral, Atacama, Xile. 5,5 x 5 cm. 
Geoterra Minerales.

Dioptasa i malaquita (pseudomofa de coure): corta 
“San Valentín”, Sancti Spiritus, La Unión, Múrcia, Espanya. 

6,5 x 4,5 cm. Elite Fine Minerals.

• Taller lapidari. A càrrec de l’Aula de Gemmologia de 
la Universitat de Barcelona. Es mostrava com polir i 
donar forma a diversos minerals.

• Taller d’apertura de geodes. En aquesta activitat es 
podia gaudir d’una de les experiències més boni-
ques en la recerca de minerals: obrir una geoda i, 
un cop oberta, observar la bellesa dels cristalls del 
seu interior.

• Conferència-taller “L’encís de la pedra bonica: pre-
servar, tot gaudint-ne”. A càrrec de l’arqueòloga 
Dra. Margarida Genera. L’activitat va consistir en 
mostrar el valor del material petri en l’evolució de 
la Humanitat, l’ús de la pedra com a eina i ornament 
i els processos d’obtenció de metalls.

• Conferència “Introducció al coneixement dels me-
teorits”. A càrrec de José Vicente Casado, conegut 
“caçador de meteorits”. Ens va donar a conèixer la 
gènesi i la classificació dels meteorits. Es disposava 
de diversos exemples per al seu reconeixement de 
visu i amb suport audiovisual.

Com en la darrera edició, el divendres al vespre, un 
cop tancada la fira per al públic en general, va tenir 
lloc un petit refrigeri on el vicepresident del GMC, 
Martí Rafel, va tenir unes paraules d’agraïment per a 
tots els col·laboradors i comerciants que any darrera 
any ens acompanyen.

Només em resta donar les gràcies a tots els que 
m’han ajudat en l’elaboració d’aquesta ressenya i 
ens han permès fotografiar els minerals. Finalment, 
mostrem el nostre agraïment als companys del Grup 
Mineralògic Català que s’encarreguen d’organitzar 
aquesta fira, que ja és un clàssic del col·leccionisme 
de minerals d’aquestes terres.

Fotos pàg. 71 a 73 i 82 a 96: Martí Rafel.
Muntatge làmines pàg. 85 a 96: Josep Lluís Garrido.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 1 8585



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 18686



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 1 8787



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 18888



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 1 8989



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 19090



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 1 9191



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 19292



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 1 9393



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 19494



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 1 9595



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-1: vol. XIII, núm. 19696


