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Introducció
Múrcia és una terra on l’evolució geològica del nostre 

planeta ha originat una diversitat paisatgística i natural 
que sorprèn al viatger. Una regió d’amplis contrastos 
que també es reflecteixen en les seves roques i jaci-
ments minerals.

Són coneguts els dipòsits hidrotermals a la Serra de 
Cartagena i de Mazarrón, entre altres llocs; els dipòsits 
de sal i el Keuper en l’altiplà; els marbres a Caravaca 
i Cehegín; les roques volcàniques disseminades per 
tota la província; el jaciment subvolcànic (amb skarn) 
de magnetita i hematites a Baños de Gilico; les roques 
subvolcàniques (ofites) en diverses localitats;  i els ja-
ciments de gènesi sedimentària, com el que ens ocupa.

En aquest treball ens aproximarem a una mineria 
menys coneguda, però que va tenir gran importància 
econòmica en el passat: la del sofre en el terme muni-
cipal de Lorca.

El sofre provinent dels jaciments de Lorca és un clàs-
sic dins de la mineralogia espanyola, comparable als 

Vista de la línia muntanyosa denominada La Serrata, on es 
trobaven les mines de sofre. Lorca queda a l’esquerra de la foto 

(fora d’enquadrament). Al fons, la serra de la Peña Rubia, que 
assoleix els 926 m s.n.m. Foto: Ginés López.

RESUM
Aquest article tracta sobre el jaciment de sofre de La Se-
rrata, situat a Lorca, província de Múrcia. L'explotació 
d'aquest mineral va ser molt important econòmicament 
per a la comarca. Es fa una breu introducció geològica 
per a emmarcar el jaciment i es detallen els antecedents 
històrics de l'explotació, que es remunten a la dècada 
dels anys 50 del segle XIX. L'activitat va continuar fins 
l'any 1959 i avui dia només queden restes d'edificacions 
en ruïnes. Sobre la mineralogia, aquest jaciment té per 
als col·leccionistes poca varietat d'espècies. Calcita, ce-
lestina i guix estan presents però amb un interès col·lec-
cionístic menor que el sofre, que és el mineral estrella. 
De totes maneres, trobar bons exemplars de sofre no 
és tasca fàcil. Es troben en les roques carbonatades i en 
les margues com a cristalls prismàtics o tabulars, trans-
parents o translúcids. Es comenta també la possibilitat 
de la presència d'estroncianita, però es necessiten més 
anàlisis per a confirmar aquesta hipòtesi.
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 ABSTRACT
This article is about La Serrata, a sulphur deposit situa-
ted in Lorca, province of Murcia. The mining of this mi-
neral was very important economically for the region. A 
brief introduction explains the geological environment. 
There are described the historical antecedents of the mi-
ning, that goes back to 50’s of the 19th century. The ac-
tivity continued until 1959 and nowadays only remains 
rests of buildings in ruins. About mineralogy, this deposit 
has only a little variety of species. Calcite, celestine and 
gypsum are present but with a lower interest for collec-
tors than sulphur; this is the main mineral. In any case, 
to find good specimens of sulphur is not an easy work. 
Sulphur is found in carbonated rocks and in marls as 
prismatic or tabular crystals, transparent or translucent. 
Also, it is cited the possibility of the presence of stron-
tianite, but it’s necessary more analysis to confirm this 
hypothesis.
KEYWORDS
La Serrata, Murcia, Spain, sulphur, calcite, celestine, 
gypsum.
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famosos dipòsits de Conil, Cadis. Però a diferència dels 
sofres gaditans, difícils de trobar actualment, encara és 
possible adquirir exemplars de sofre de Lorca en fires i 
comerços de minerals, alguns de molt bona qualitat.

Antecedents
En la dècada dels vuitanta del segle XX, el primer dels 

autors, després de llegir abundant bibliografia sobre els 
jaciments de sofre de Lorca (Múrcia), davant la impossi-
bilitat d’aventurar-se en les entrades que donaven accés 
a les labors mineres, donada la seva extrema perillositat 
per l’existència de gasos i la falta de ventilació, i després 
d’haver  visitat  les restes superficials, davant la falta de 
terregalls que poguessin contenir restes de mineral que 
fóssin d’interès, va observar que en les ruïnes abocades i 
acumulades en el sòl d’alguna edificació relacionada amb 
la indústria minera apareixien petites mostres de sofre 
natiu (amb mides inferiors al centímetre). Entenent que 
en els fonaments i restes de les parets de les edificacions, 
en estat de total abandonament i ruïna, amuntegats en 
el sòl, s’hauria emprat per a la seva edificació mineral de 
baixa qualitat extret de la mina, va procedir a comprovar 
i examinar les restes amb l’esperança de trobar mostres 
de sofre i celestina (entre altres) de les antigues mines. 
I així va ser.

Posteriorment, a la primera dècada del segle XXI, des-
prés del terratrèmol de Lorca esdevingut l’11 de maig 
del 2011, i malgrat la destrossa comesa a l’àrea, de nou 
aquest autor va localitzar, en terreny muntanyós despo-
blat i no conreat, una altra resta d’edificació antiga aban-
donada, totalment derruïda, en la qual també va trobar 
alguns exemplars de mineral similars als anteriorment 
citats, encara que de menor qualitat. 

Aquest article sintetitza la història d’aquesta zona mi-
nera i mostra alguna de les troballes més importants 
realitzades en el que portem del segle XXI.

Geologia
La Península Ibèrica ocupa una placa tectònica inde-

pendent de l’europea. Durant el Triàsic, abans de l’ober-
tura de l’oceà Atlàntic, aquesta placa es va desplaçar cap 
a l’oest pel que fa a la placa africana, a causa de l’acció 
d’una o diverses falles. En el que ara és el Mediterrani 
occidental es va originar un procés distensiu que, du-
rant el Juràssic i el Cretàcic inferior, acabaria formant 
una conca (integrada per escorça oceànica) entre amb-
dues plaques. Associades a aquesta distensió estan les 
intrusions de roques volcàniques, que a Múrcia apa-
reixen distribuïdes en el complex Nevado-Filábride i en 
els dominis prebètics, tots dos ben representats.

L’obertura del golf de Biscaia en el Cretàcic va fer rotar 
la placa ibèrica en sentit contrari a les agulles del rellot-
ge, apropant-la de nou a la placa africana, originant-se la 
subducció de l’escorça oceànica que separava ambdues 
plaques i començant, amb l’orogènia alpina, l’elevació 
de les serralades que formen l’arc Bètic-Rifeny (Serrala-
des Bètiques a Espanya i el Rif en el nord d’Àfrica).

L’aspecte de les serralades ha anat evolucionant en els 

últims 25 milions d’anys fins a aconseguir el seu estat 
actual. La conca del Mediterrani occidental està forma-
da per una microplaca de caràcter oceànic, denominada 
‘bloc d’Alborán’, que separa la placa ibèrica de l’africa-
na. La subducció d’aquesta microplaca entre les dues 
masses continentals ha estat l’encarregada d’elevar 
els orògens que formen l’arc Bètic-Rifeny en les vores 
d’ambdues plaques, encara que els detalls encara estan 
en estudi i són origen de debat entre els geòlegs.

És necessari apreciar que el nivell del mar durant el 
Cretàcic va ser molt més elevat que en l’actualitat, per 
l’absència de gel en els pols. Bona part d’Europa estava 
sota el mar en forma de plataforma continental. Durant 
el Terciari, el desplaçament de la placa ibèrica i africana 
abans citat va començar a tancar l’antic mar de Tetis per 
l’oest. En elevar-se el fons oceànic, que estava cobert de 
roques sedimentàries, va anar tancant els passos que 
comunicaven el que seria el Mediterrani amb l’Atlàntic. 
L’estret de Gibraltar no existia. El tancament d’aquests 
passos va anar deixant llacunes i passos d’aigua poc pre-
gons pel que és en l’actualitat la vall del Guadalquivir pel 
nord i en el Rif pel sud.

Durant el període Messinià, fa entre uns 7 i 5 Ma, el Me-
diterrani va sofrir dessecacions a causa del tancament in-
termitent de les connexions amb l’Atlàntic, originades per 
la geodinàmica de l’escorça, per la baixada del nivell del 
mar (a causa de la formació de casquets de gel en altres 
parts del globus) i pel clima més sec que es va donar en 
aquell període, la qual cosa va afavorir l’evaporació a la 
conca, creant grans dipòsits d’evaporites de fins a 3 km de 
potència en el que actualment és el fons del Mediterrani. 
Aquests episodis de dessecació i d’inundació es van anar 
repetint, fins que en el Pliocè es va obrir l’estret de Gibral-
tar, que va permetre el nou ompliment de la conca amb 
aigua de l’Atlàntic, donant origen al mar Mediterrani tal 
com el coneixem en l’actualitat.

Aquests períodes de dessecació intercalats amb inun-
dacions són els que van originar els sediments en els 
quals s’han format els dipòsits de sofre de Lorca, ja que 
Múrcia va estar en aquells temps en part submergida i 
en part emergida durant diferents períodes de temps. 
L’origen d’aquest sofre està en l’actuació de sulfobacte-
ries sobre la matèria orgànica acumulada en els sedi-
ments. Aquestes sulfobacteries anaeròbies utilitzaven 
el sofre per a la seva respiració en lloc d’oxigen, donant 
com resultat la precipitació del sofre.

La continuació dels moviments de les plaques tectòni-
ques, que elevarien les muntanyes del sud d’Espanya, i 
que encara es manifesten en forma de terratrèmols que 
es produeixen habitualment a la zona, i la presència d’ai-
gües termals, entre altres manifestacions geològiques, 
van conformar l’aspecte actual de la conca.

La presència de fòssils de vertebrats aquàtics i altres 
animals fins a un total de més de 60 espècies és una altra 
prova de la gènesi sedimentària del dipòsit, els estrats 
rocosos del qual estan datats en el Messinià inferior (de 
fa uns 6,5 Ma), estant envoltat per materials del Torto-
nià superior.
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L’elevació màxima a La Serrata assoleix els 493 m 
s.n.m., mostrant-se com un relleu en costa.

Hi ha dues sèries sedimentàries discordants, co-
rresponents a dos períodes diferents. La  primera 
sèrie, denominada pels geòlegs ‘sèrie preevaporítica’, 
està formada per capes de margues, sílex, roques car-
bonatades (calcàries), pissarres bituminoses, guixos 
i anhidrites i, a sostre de la formació i l’última a for-
mar-se, halita. És en aquesta sèrie, datada en el Torto-
nià (fa entre uns 11 i 7 Ma), on apareixen les capes de 
sofre natiu. Aquesta sèrie sedimentària es va formar 
quan es va elevar el bloc oriental de la falla central 
de la conca de Lorca, enfonsant-se el bloc occidental i 
tancant l’accés al mar de la conca. 

En el seu interior, la subsidència dels materials i 
l’absència d’oxigen va facilitar l’activitat dels organis-
mes sulforeductors, que van afavorir la formació del 
sofre i de les pissarres bituminoses. Aquestes últimes, 
l’olor de les quals és molt característic, van ser objec-
te d’estudis en dates recents, per avaluar la seva im-
portància econòmica. L’halita es va dipositar en tan-
car-se completament la connexió amb el mar durant 
la crisi salina del Mediterrani.

La segona sèrie, denominada ‘sèrie evaporítica’, es 
va formar en el Messinià inferior, en entrar de nou 
aigua de mar a la conca a causa de moviments de la 
falla. L’evaporació d’aquesta massa d’aigua va diposi-
tar una capa de guixos, discordant pel que fa a la for-

Mapa geològic de la regió de Múrcia. La conca de Lorca apareix clarament delimitada. Mapa: T. Rodríguez Estrella, 1993 
(font: Atlas Global de la Región de Murcia, 2007). 
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mació inferior, i que formen la part alta de l’alineació 
muntanyosa. 

Història i característiques del jaciment
Ubicació i extensió

L’àrea minera que ens ocupa està situada a La Serrata 
(o Serrata de Lorca), una petita serra situada a entre 2 i 
4 km al nord-oest i nord de Lorca, a costat i costat de la 
carretera que uneix aquesta ciutat amb la localitat de Ca-
ravaca de la Cruz, seguint una adreça de SO a NO, gairebé 
paral·lela a la veïna Serra de la Tèrcia.

El conjunt d’antigues explotacions ocupava una ex-
tensió d’uns 20 km2 (uns 2 km d’ample per uns 10 de 
llarg), amb un centenar de concessions mineres (segons 
el plànol del Boletín de Minas de 1924), disposades amb 
orientació SSE-NNO però seguint la mateixa l’adreça SO-
NE en la qual s’alinea la pròpia serra.

La superfície total demarcada va ser d’unes 1.720 
hectàrees, de les quals unes 360 corresponien al vedat 
miner “Felicidad” (o “La Felicidad”). De les restants, la 
demarcació més propera a Lorca, a partir de la carretera 
que va cap a Caravaca de la Cruz, va ser la denominada 
“Segundo Emilio“, al NNO del barri de San Cristóbal de 
Lorca.  

El sofre va ser l’únic mineral objecte de benefici indus-
trial a La Serrata. Actualment existeix en actiu a la zona 
una explotació de bentonita.

Precedents en l’explotació del sofre
L’explotació del sofre amb finalitats industrials va 

començar a gran escala a mitjan segle XIX. Les princi-
pals mines es trobaven en aquells anys a l’illa italiana 
de Sicília.

A Espanya es coneixien els sofres de Conil, a Cadis, ja el 
1847, citats per A. Bouchardat en el seu Tratado de His-
toria Natural, on escrivia «[…] a Conil, prop de Gibraltar, 
a Itàlia, a Sicília, etc. En aquests terrenys és on es troben 
els més bells grups de cristalls». No se citen els sofres de 
Lorca, la qual cosa ens indica que la mineria en el jaci-

ment encara no havia començat o era testimonial. De fet, 
la mineria del sofre comença de forma incipient en 1853. 
A la fi del s. XIX i principis del XX va ser la principal àrea 
minera de sofre d’Espanya. 

El 1910, Salvador Calderón, en la seva coneguda obra 
Los Minerales de España, cita els sofres de Lorca com 
molt similars als de Conil. Va escriure sobre ells el se-
güent: «Origen i caràcters semblants al de Conil té el jaci-
ment de “María de Cerate”, junt a Lorca, situat prop d’una 
massa volcànica i compost de capes d’aquesta substàn-
cia nativa intercalada enmig de les margues del miocè 
superior. Les explotacions estan a 4 km. de Lorca entre 
les argiles i guixos de les muntanyes denominades La Se-
rrata, Las Colegialas i Los Yesares, i paratges nomenats 
del Río i Barranco Hondo. Cristalls de sofre apareixen 
allà implantats en les cavitats d’una roca igual a la de Co-
nil pel seu aspecte i edat, o acompanyant al guix laminar i 
fibrós, i presentant les mateixes combinacions de cares».

Ho compara amb el sicilià i el de la regió italiana de la 
Romanya, pel seu contingut en hidrocarburs. El sofre el 
cita present en capes de margues la potència de les quals 
és molt regular, oscil·lant entre els 4 i 5 metres.  

Descripció i períodes d’explotació
La zona explotable del jaciment estava formada inicial-

ment per tres capes de calcària margosa amb abundants 
lluentons, nòduls i bossades de sofre, amb espessors 
d’entre 8 i 70 cm. Aquestes capes tenien una orientació 
E-O, cabussant a l’ONO amb una inclinació d’entre 25 i 
33 graus, augmentant per a les zones més meridionals.

En la dècada dels 40 del segle XX la societat Azufres de 
Lorca executa treballs d’exploració i explotació i el tècnic 
que visita la zona estableix, de dalt a baix, les següents 
capes:
• A uns 80 m de profunditat es trobava la capa anomena-

da ‘Chocolatera’ (pel seu color), amb llei molt baixa en 
sofre i un espessor de sols 0,10 m.

• Per sota d’aquesta, a uns 3-4 m, estava la capa anome-
nada ‘Molinera’, molt dura i pobra, que no es va explo-

Detall d’algunes de les explotacions mineres de La Serrata. 
En primer terme, terregalls de les labors on s’acumulen margues 
provinents dels estrats inferiors de la sèrie preevaporítica. Al cim 
de la muntanya s’aprecia la sèrie evaporítica discordant. 
Foto: Ginés López.

Detall d’una roca, trobada als terregalls, 
amb indicis de sofre massiu. Foto: Ginés López.
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tar, l’espessor de la qual normalment era d’uns 0,20-
0,30 m.

• La que s’entén com a primera capa rica, situada a uns 
90 m de profunditat, era l’anomenada ‘Lastra de Arri-
ba’, amb espessors de 0,20 a 0,60 m.

• L’anomenada ‘Lastra de Abajo’, situada a uns 5 m per 
sota de l’anterior, amb potència d’uns  0,40 m i sofre en 
mescla amb la roca. Forma concentracions que reben 
allí el nom de “gemmes“.

• L’última, situada uns 8-10 m per sota de l’anterior, era 
l’anomenada ‘Lastra de Fuego’, que es presentava dura 
i compacta, amb una potència de 0,30-0,40 m, mol-
tes vegades estèril, però que en zones de la serra alta 
portava sofre. Aquesta era especialment temuda pels 
miners a causa del seu alt contingut en hidrocarburs 
altament inflamables.
La història de l’activitat minera de La Serrata podem 

considerar que es divideix en quatre períodes: 1) del 
1853 al 1866, 2) del 1866 al 1896, 3) del 1896 a la I Gue-
rra Mundial, 4) de la I G. M. al 1959.

Del 1853 al 1866
Es van demarcar les concessions “Julio César“, “Angeli-

ta“, “Santa Cruz de Caravaca“, “Divino Pastor“, “La Perla“, 
“San Luis“, “Por si acaso“, “Segunda Esperanza“, “Tercera 
Rosalía“, “Segunda Virgen de las Huertas“ i “Dos Amigos 
Inseparables“. La major part d’aquestes mines les van 
constituir companyies amb el més granat de la societat 

de Lorca (famílies Serrahima, De La Guardia, Sala Just, 
Foulquie, Cecilia, entre altres). La primera, i principal, 
d’aquestes empreses va ser la Compañía General de Azu-
fres de España.

En aquesta primera etapa es localitza i explota la pri-
mera capa, a uns 90 m de profunditat i amb un espessor 
de 0,70 m.

Del 1866 al 1896
És el període que podríem anomenar com d’auge. Es va 

demarcar gran part de la serra on se suposava que estava 
el sofre, a càrrec bàsicament de tres grans empreses: la 
Sociedad Franco-Española, que és la que va demarcar les 
concessions, entre altres, del vedat “Felicidad”, abans ci-
tat, arribant a posseir un total proper a les 400 hectàrees; 
la Compañía General de Azufres de España, que explota-
va les mines denominades “El León”, “Clemencia” i “Por si 
acaso”; i La Española, que treballava les anomenades “La 
Casualidad“, “San Juan Bautista“ i “Esperanza Segunda“.

En aquesta etapa se segueix amb l’explotació de la pri-
mera capa però també s’extreu sofre de la segona.

Del 1896 a la I Guerra Mundial
En la tercera etapa, a partir del 1897, la Sociedad Fran-

co-Española augmenta les seves concessions amb altres 
abandonades fins a aconseguir una superfície propera 
a les 800 hectàrees. A part de La Española i la Compa-
ñía General de Azufres de España, en la dècada de 1910 

Mapa de les concessions de La Serrata. Està girat, respecte al nord, uns 60° en el sentit de les agulles del rellotge. 
Mapa: José Meseguer Pardo (font: Boletín del Instituto Geológico y Minero de España, 1924).
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l’empresa Unión Española de Explosivos va demarcar 5 
mines i 7 demesies, amb una extensió total superior a les 
600 hectàrees. Amb això pràcticament tota la serra va 
quedar demarcada.

De la I Guerra Mundial al 1959
Durant la I Guerra Mundial va disminuir molt l’acti-

vitat minera. Després, en els anys 20, va haver-hi una 

lleugera recuperació. Les concessions de la Sociedad 
Franco Española, inclòs el vedat “Felicidad”, van pas-
sar el 1929 a les mans de la Sociedad Minas y Refine-
rías de Azufre, que va reduir notablement la produc-
ció fins que el 1934 van cessar les activitats.

Els intents del Govern per a reactivar l’explotació 
del sofre, incloent l’aplicació d’un decret del 1934 que 
prohibia la seva importació, no van donar resultat i 
l’activitat no es va reprendre fins a passada la Guerra 
Civil.

A partir de la postguerra (anys 40) es reinicien els 
intents d’explotació (amb ajudes de l’Estat), però el 
sofre provinent del tractament de les pirites a Huelva, 
venut com de Lorca, i l’obtingut mitjançant un mètode 
derivat dels sistemes d’extracció del petroli (procés 
de Frasch), acabarien per arruïnar la reactivació de 
la producció. Destaquen els intents duts a terme per 
l’empresa local Azufres de Lorca S.A. (creada el 1940), 
comprada després per Minera Celdrán S.A., companyia 
pertanyent a la família d’empresaris miners Celdrán, 
de Cartagena, que van realitzar treballs a més profun-
ditat, sense èxit a causa de l’aigua trobada.

Finalment, el 1957 va tancar la refineria i el 1959 va 
concloure definitivament l’activitat minera, posant-se 
així punt i final a la història de l’explotació de sofre a 
Lorca.

Acció de la Sociedad Española de Azufres. 
Font: arxiu privat de Manuel Morales.

Acció de la S.E.M. La Josefa, de la mina homònima. 
Font: arxiu privat de Manuel Morales.

Acció de la S.E.M. Virgen del Pilar, de la mina homònima. 
Font: arxiu privat de Manuel Morales.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-2 53

Treballs i tractament del mineral
El treball en aquestes mines era bastant pobre i 

endarrerit, amb galeries baixes, estretes, tortuoses i 
amb l’accés a l’exterior mitjançant escales inclinades, 
baixes, estretes i relliscoses. El 1999 es van catalogar 
un total de 145 galeries. És de destacar l’escassetat de 
pous miners: s’expliquen solament 96 per a un àrea 
minera tan àmplia (algun d’ells va arribar fins als 200 
metres de profunditat). D’aquests pous miners, 49 
eren d’extracció i la resta, de ventilació. Precisament, 
la mala ventilació, junt amb l’existència de matèries 
bituminoses riques en hidrocarburs, podia provocar 
l’acumulació de gasos, amb el consegüent perill d’in-
toxicacions (originades pel sulfur d’hidrogen gasós) i 
d’explosions, com la que va ocórrer a la mina “San José” 
(després anomenada “San Juan Bautista”) l’any 1900, 
amb un saldo de diversos morts. 

Donades les dimensions de les galeries, els treballs 
eren escomesos per miners de poca alçada i sobretot 
per nens, en condicions penoses, pels motius abans ci-
tats, per la duresa dels materials i per la del propi treball.

El tractament del mineral (en molts casos fosc i bi-
tuminós) es realitzava en uns forns de primera fusió o 
Calcaroni, on es refinava per destil·lació en olles peti-
tes o en retortes grans, recollint els vapors en càmeres 
de maçoneria en forma de flor de sofre. En els anys 20 
es va instal·lar un altre mètode amb diversos forns en 
bateria que utilitzaven el sistema Gil y Ruiz, amb els 
quals es va millorar la recuperació del sofre, ja que 
l’anterior sistema tenia un baix rendiment.

El sofre d’aquestes mines gaudia de gran considera-
ció per la seva qualitat a inicis del segle XX, a causa que 
s’obtenia una llei mitjana del 99% una vegada proces-
sat. La producció aconseguiria en alguns anys les 1.000 
tones de sofre refinat.

La composició del sofre de La Serrata era, segons Cal-
derón (1910):

 - Sofre: 98,82 %.
 - Betum: 0,20 %.
 - Cendres: 0,88 %.

Total: 99,90 %.

Obtenció i ús actual del sofre
En el passat va ser la mineria tradicional i poste-

riorment el procés de Frasch els principals mètodes 
d’obtenció de sofre. Avui dia encara s’extreu en alguns 
països utilitzant mètodes artesanals, com en el volcà 
Kawan Ijen de l’illa de Java, a Indonèsia, encara que la 
seva importància és poc menys que testimonial a nivell 
mundial.

El sofre en l’actualitat s’obté en la seva major part 
dels processos de desulfuració del petroli i del gas na-
tural, a partir del sulfur d’hidrogen i dels compostos 
organosulfurats que contenen aquests hidrocarburs, ja 
que els combustibles, per complir les normes mediam-
bientals, han d’estar lliures de sofre, amb la finalitat de 
prevenir la pluja àcida. Els petrolis de baixa qualitat 
són més rics en sofre, per la qual cosa l’increment dels 
preus del cru origina que sigui econòmicament viable 
refinar-los, la qual cosa dóna com a resultat un incre-
ment de la producció de sofre com a subproducte.

Una altra font d’obtenció del sofre és el processa-
ment de les pirites, encara que aquest mètode està més 
orientat a la producció d’àcid sulfúric, utilitzat en la 
fabricació de fertilitzants. Altres aplicacions del sofre 
són: el vulcanitzat del cautxú, la fabricació de pólvora 
(el que en el passat el va convertir en una matèria pri-
mera molt important), la síntesi de diversos productes 
químics (com l’anhídrid sulfurós), la fabricació de fun-
gicides i insecticides i l’elaboració de productes farma-
cèutics.

Mineralogia
Tenim:
 - Sofre.
 - Celestina.
 - Calcita.
 - Guix.

Sofre
A La Serrata, el sofre apareix en capes intercalades 

entre roques sedimentàries, bàsicament en tres capes 
de calcàries, com ja hem vist, on es trobaven les majors 

Aspecte de l’accés a una de las antigues galeries, 
ple d’escombraries (18 març 2018). Foto: Ginés López.

Vista de l’antiga fàbrica de sofre de Lorca (18 març 2018). 
Foto: Ginés López.
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masses mineralitzades, en forma de bossades, llentilles i 
rebliments; i menys freqüentment en margues, associat 
a carbonats (calcita), sulfats (celestina i guix) i hidrocar-
burs, l’olor característica dels quals es percep en trencar 
les roques pissarroses.

Els cristalls de sofre apareixen en esquerdes dins de 
les capes de roca sedimentària (calcàries i margues), as-
sociats freqüentment a calcita i més rarament a celestina 
i guix. En l’actualitat no és senzill trobar peces de qualitat 
en aquest jaciment a causa de la pobresa dels terregalls.

Els cristalls solen ser de petita mida, transparents a 
translúcids (a major mida es tornen opacs). En ocasions 
s’ha trobat el típic cristall ròmbic bipiramidal, encara 
que no és l’hàbit més comú en aquest jaciment, predo-
minant en el seu lloc els cristalls tabulars a prismàtics, 
generalment complexos (rics en cares). El color varia des 
del groc pàl·lid fins a tons mel, passant per grog llimona.

En el passat, durant el període d’explotació de les mi-
nes, s’han citat cristalls de fins a 6 cm de longitud, però 
trobar en l’actualitat un exemplar d’aquesta mida, se-
gons el parer dels autors d’aquest treball, és alguna cosa 

molt improbable. Els majors cristalls localitzats en anys 
recents no superen els 2 cm, sent els més habituals els de 
menys d’1 cm. Els cristalls tabulars són els que millor es 
conserven quan s’obre la roca matriu, sobretot a les mar-
gues. Dins de les roques carbonatades són més habituals 
els cristalls prismàtics. 

Són corrents les crostes i masses que omplen comple-
tament les esquerdes i cavitats de les roques i que no 
arriben a desenvolupar cares cristal·lines. S’han obser-
vat agregats globulars de sofre, la qual cosa és un fet ex-
traordinari i poc conegut. 

Altres minerals
La celestina, Sr(SO4), està també citada en aquest 

jaciment. No obstant això presenta un interès menor 
com a mineral de col·lecció, ja que els seus cristalls 
són més discrets comparats amb els apareguts en al-
tres localitats del sud-est d’Espanya. 

Es presenta en dos hàbits: prismàtic i tabular. La 
celestina prismàtica està de vegades associada a so-
fre, però la tabular no (els autors no han trobat sofre 

Fragment de sofre possiblement provinent del material 
processat, recollit a les ruïnes de la fàbrica de sofre de Lorca 
(18 març 2018). Foto: Ginés López.

Vista parcial de la refineria d’Escombreras (Cartagena, Múrcia). 
En primer terme, l’apiladora de sofre provinent de la desulfuració 

del petroli. Foto: Ginés López.

Exemple d’una cavitat dins les margues contenint sofre massiu 
de color mel  i alguns cristalls ben desenvolupats. C.V. 8,5 cm. 
Col. i foto: Ginés López.

Típica geoda de calcita contenint cristalls de 
sofre. C.V. 4 cm. Col.: Andrés López; 

foto: Ginés López.
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Sofre en cristalls tabulars i rics en cares, de fins a 1,5 cm de 
longitud. C.V. 4,6 cm. Col. i foto: Ginés López.

Cristall de sofre en geoda de calcita. C.V. 3 cm (cristall de 1,2 cm). 
Col. i foto: Ginés López.

Típic cristall ròmbic bipiramidal (font: Calderón, 1910). A Lorca es trobaren exemplars similars, como el de la dreta. 
Col. i foto: Ginés López.

Sofre globular al costat d'un petit cristall prismàtic. C.V. 7,2 mm. 
Col. i foto: Ginés López.

Són freqüents les figures de creixement i les dissolucions a les 
cares dels cristalls, com s’aprecia en aquest exemplar. C.V. 1,4 cm. 

Col. i foto: Ginés López.
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associat als cristalls de celestina amb aquest hàbit, 
encara que el nombre de mostres localitzades i obser-
vades no és significatiu per a obtenir una conclusió 
definitiva referent a això).

En tots dos casos els cristalls són de petita mida, 
d’al voltant de 5 mm (si bé s’ha localitzat un de ta-
bular que va aconseguir els 15 mm de longitud). Són 
blanquinosós a incolors, mostrant en ocasions gran 
transparència, encara que de vegades estan enfos-

quits. És una espècie bàsicament d’interès per a mi-
cromounters.

La calcita, Ca(CO3), es presenta entapissant mol-
tes cavitats en forma de diminutes druses de cris-
talls blancs transparents a translúcids, generalment 
amb predomini de l’escalenoedre (en “dent de gos”). 
De vegades les druses també contenen cristalls rom-
boèdrics, que sovint formen la matriu de cristalls de  
sofre.

Altres mostres de sofre de La Serrata, en cristalls que no arriben al centímetre. Col. i fotos: Ginés López.

Notable exemplar de sofre, pel seu color mel. C.V. 2,5 cm. 
Col. i foto: Ginés López.

Detall de l‘exemplar anterior. C.V. 1,2 cm. 
Col. i foto: Ginés López.
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Cristalls tabulars de celestina en l’interior de una geoda. 
C.V. 1,2 cm. Col.: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Sofre en celestina. C.V. 1,8 cm. 
Col. i foto: Ginés López.

Geoda de calcita amb cristalls de sofre. C.V. 5,5 cm. 
Col.: Andrés López; foto: Ginés López.

Un típic exemplar de La Serrata: cavitat entapissada de calcita 
escalenoèdrica (en “dent de gos”) sobre la que s’ha desenvolupat 

un cristall de sofre. C.V. 8 mm. Col. i foto: Ginés López.

Cristalls prismàtics de sofre sobre calcita escalenoèdrica. 
C.V. 5,5 mm. Col. i foto: Ginés López.

Un altre exemple de cristall de sofre, aquest molt transparent, 
sobre calcita. C.V. 6 mm. Col. i foto: Ginés López.

Mostra de guix massiu-laminar procedent de La Serrata, 
de 12 cm de longitud. Col. i foto: Ginés López.
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Agregat de guix (tipus sericolita) amb un petit cristall de sofre en 
el seu extrem. C.V. 5,5 mm. Col. i foto: Ginés López.

Cristalls maclats de sofre sobre una calcita que sembla 
estroncianita (la seva presència a La Serrata està per verificar). 

C.V. 9,5 mm. Col. i foto: Ginés López.

S’ha comprovat la reacció d’aquesta calcita als  rajos 
UV d’ona curta, donant una fluorescència de color rosat. 
En canvi amb UV d’ona llarga no mostra fluorescència.

El guix, Ca(SO4)·2H2O, habitualment es presenta de 
manera massiva. No obstant això, en ocasions forma 
masses cristal·lines amb inclusions d’algun mate-
rial fosc no determinat, potser orgànic; i fins i tot es 
desenvolupen cristalls corbats (tipus sericolita), ha-
bitualment diminuts però de gran bellesa, als quals 
s’associen en ocasions petits cristalls de sofre.

No es descarta la presència d’altres minerals, com 
l’estroncianita, ja que algunes mostres de calcita s’as-
semblen a aquesta espècie. Per a sortir de dubtes i de-
terminar-la correctament s’ha realitzat alguna anàlisi 
EDS,  resultant ser calcita, si bé algunes mostres tenen 
un cert contingut en estronci, però molt insuficient 
per a ser definida com estroncianita (amb prou feines 
contenen un 3% de Sr). Seria necessari analitzar més 
mostres per a poder descartar o confirmar definitiva-
ment la seva presència a La Serrata.
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