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Cròniques de fires

Vista parcial de la fira, a l’interior del Mercado Municipal de 
La Unión. Foto: Pedro Antonio López.

Efectes de la pluja a la fira. 
Foto: Juan María Pérez.

Feria de Minerales y Fósiles de La Unión, Múrcia, 2019
Jordi Gil (gilig269@hotmail.com)

Una altra edició més de la fira de La Unión, i van 23. 
En aquesta ocasió hi va haver més “participants” que 
els ja coneguts (col·leccionistes, expositors i públic 
visitant), ja que també vam tenir la presència de la 
pluja, amb desafortunades conseqüències, com més 
endavant detallarem. En el més propi de la fira, més 
o menys els mateixos expositors de sempre, fidels i 
compromesos amb La Unión.

Com en altres ressenyes, recordem que la fira de La 
Unión, majoritàriament, és un esdeveniment mine-
ralògic i miner de “cercadors” i, en conseqüència, al 
començament flotaven en l’ambient els rumors sobre 
les “novetats” presents, rumors que ja s’anunciaven 
amb setmanes d’antelació. A mesura que s’aproxima-
ven les dates de la fira, el rum-rum va anar en aug-
ment i se sentia el nerviosisme per les presumptes 
“novetats”: quins nous minerals i noves localitzacions 
s’exposarien a les taules de la fira de La Unión de 
2019.

Una altra de les variables d’aquesta edició va ser 
constatar el moviment i l’evolució de les col·leccions 
de minerals i els seus col·leccionistes, com comentaré 
més endavant.

Aquesta edició es va celebrar a l’abril, els dies 18, 
19 i 20, i, com diu la saviesa popular: a l’abril, aigües 
mil! Vam tenir pluja de manera intensa i perllongada.

L’antic Mercado Público de La Unión, bell edifici 
construït per Gustav Eiffel el 1907, d’estil modernis-

ta, va ser declarat Monument BIC (Bé d’Interès Cultu-
ral) i Patrimoni Històric d’Espanya, el 10 de març de 
1975. És on se celebra anualment el Festival Interna-
cional del Cante de las Minas, mundialment conegut. 
I també acull la fira de minerals de La Unión des del 
seu començament.

A causa de la intensitat i durada de la pluja, es van 
col·lapsar els desguassos de la coberta, provocant 
unes goteres importants que van danyar diversos 
estands, afectant els materials i minerals exposats; 
sobretot a tres expositors, que van haver de traslla-
dar-se a un altre lloc, amb totes les molèsties i perju-
dicis que això ocasiona. Sorprèn que a un Monument 
BIC tan representatiu de la ciutat li pugui ocórrer 
això. Esperem que no es torni a repetir.

Seguint amb la fira, en aquesta edició estaven re-
presentats 39 expositors, amb poques baixes i al-
guns “novells”, que per primera vegada exposaven. 
Aquests, si no m’equivoco, eren: Andrés Alcaraz (de 
Múrcia), Rafael Mañani (de Còrdova), Paco Martínez 
(de Múrcia) i Juan Otero (de Múrcia).

Ara anem a les esperades i rumoreadas “novetats” 
d’aquest any 2019. Comencem amb els guixos (tipus 
sericolita) de la mina “La Despreciada” a Alumbres, de 
neoformació, blancs, aeris, molt delicats i amb formes 
capritxoses, solts i en matriu; la novetat era la localit-
zació. De la mateixa mina es van veure unes fluorites 
de color violaci a morat, d’hàbit cúbic, en cristalls pe-
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tits però brillants i en matriu; havia poques. Les dues 
novetats van ser picades pel “equip” format pels Ca-
co’s, els Queco’s i P. Tudela, que continuen pentinant 
la Sierra.

Sobre aquesta mina (i sobre la seva veïna, la “San 
Manuel”) es va publicar un treball en Mineralogistes 
de Catalunya (2019-1), signat per Manuel Morales, 
Ginés López i Pedro Tudela.

També eren esperades, de la mina “Precaución”, 
al Cabezo de San Ginés, unes hemimorfites de color 
marró mel, brillants, que no contrastaven sobre la 
matriu, goethita de tons marronosos. Hemimorfites 
d’aquest color no s’havien vist per aquí.

Juan José Pardo, un altre “malalt” de la Sierra, en 
aquesta edició ens va mostrar unes delicades i be-
llíssimes barites, d’hàbit tabular, blaus, transparents 
i brillants, d’un minat dels voltants de Portman. Un 
gran troballa, esperem que continuï.

Mariano Valle i el seu company, de dues mines icò-
niques de la Sierra, la “Victoria” i la “Teresita”, aquest 
any van portar fantàstiques barites, unes taronges i 
altres blaus, escasses però molt bones; del millor que 
ens ha donat la Sierra. Les barites taronges de la mina 
“Victoria” ja es coneixien, però en aquesta ocasió la 
novetat és que a la barita l’acompanya goethita bo-
trioidal de color negre intens i brillant, de manera que 
el contrast amb el color taronja intens és molt agra-
dable. Poques peces, un “vist i no vist”. Les blaves de 
la mina “Teresita”, típiques, també són conegudes, en 
cristalls tabulars ròmbics, amb volum; però la nove-
tat aquest cop és que eren peces flotants i recobertes 
delicadament per cristalls de calcita, que els donaven 
vida i contrast. A més, no havien estat acidulades (per 
fi!, a veure si s’estén l’exemple) i fins i tot les petites 
oxidacions de minerals de ferro i manganès els confe-
rien vida i bellesa.

Guix (sericolita): mina “La Despreciada”, La Parreta, Alumbres, 
Cartagena, Múrcia. 16,5 x 12 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Fluorita: mina “La Despreciada”, La Parreta, Alumbres, 
Cartagena, Múrcia. 9,4 x 9 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Hemimorfita amb goethita: mina “Precaución”, Cabezo de San 
Ginés, El Estrecho, Cartagena, Múrcia. Foto: Carles Manresa.

Barita: minat desconegut, Portman, La Unión, Múrcia. 
Foto: Pedro Antonio López.
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Una altra de les novetats la va aportar un habitual a 
La Unión, Àngel Romero, d’Almeria: conicalcita acom-
panyada de cornwallita i crisocol·la, d’intens color verd 
i amb bona presència, de la Loma de las Minillas, Fiña-
na, Almeria. Boniques.

Més espècies minerals, conegudes però d’hàbits di-
ferents, smithsonites de la mina “El Lirio”, d’hàbit tri-
gonal, en druses, no com “grans d’arròs”. Unes poques 

galenes (amb pirita pseudomòrfica de pirrotina), en 
cristalls complexos acerats, de lluentor metàl·lica, amb 
esfalerita cristal·litzada, negra i brillant, de la corta 
“Sultana”, en peces flotants, poc conegudes a la Sierra.

D’una col·lecció vella, destacava un exemplar amb 
galena i marcassita (pseudomòrfica de pirrotina), es-
quitxada de petits cristalls d’esfalerita i pirita cúbica, 
sobre matriu, de la corta “Tomasa”. Una gran peça.

Barita amb goethita: mina “Victoria”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, Cartagena, Múrcia. 12,7 x 11,2 cm. 
Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Barita: mina “Teresita”, Cabezo de Ponce, Atamaría, Cartagena, 
Múrcia. Foto: Carles Manresa.

Conicalcita i cornwallita: Loma de las Minillas, Fiñana, Almeria. 
Foto: Carles Manresa.
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Com sempre, no van faltar les barites de la mina 
“Haití”, al Cabezo de San Ginés, amb pirolusita, ro-
manechita, calcofanita, etc. Les calcites de les mines 
“Herculano” i “Manolita” i molt poques pirites pseu-
domòrfiques de pirrotina de les mines “Julio César” i 
“La Balsa-Depositaria”.

Sortint de l’àmbit de la Sierra, com a “rareses” mine-
ralògiques destaco: vanadinita acicular de color verd, 
de l’àrea de Santa Marta de los Barros, a Badajoz; esfa-
lerita encaramel·lada en petits i translúcids cristalls, 
del Cerro Salomón, Minas de Riotinto; de la concessió 
“La Reconquistada” (abans, prospecció “Dolores”), a 
Pastrana, Mazarrón, un exemplar de cobaltarthurita 
(recordem que n’és la localitat tipus); i finalment, de 
la corta “Carlés Este”, de Carlés, Astúries, una jameso-
nita acicular amb valentinita, arsenopirita i tetraedri-
ta, en matriu de calcita.

Sé que hi ha molts altres minerals que podria co-
mentar; no m’oblido d’ells, però seria massa extens, i 
ho deixo aquí.

Com premis d’aquest any: el de millor exemplar de 

la Sierra, per a Elite Fine Minerals; el de millor exem-
plar forà, per a María Concepción Ávila; i el de millor 
estand de minerals de la Sierra, per als germans Sán-
chez Arcas.

I com a tancament d’aquesta ressenya, vull destacar 
quelcom que ja es va veure a la Mineralexpo de Bar-
celona-Sants, celebrada el març d’aquest any: l’apa-
rició en el món mineralògic de la que crec que era la 
segona millor col·lecció de la regió de Múrcia. Com 
esmentava al principi de la crònica, una altra de les 
variables en aquesta edició, que es va constatar, és el 
moviment i evolució de les col·leccions de minerals i 
els seus col·leccionistes. Com tota afició al col·leccio-
nisme, és una evolució prolongada i discontínua en el 
temps, amb un origen i un final o, més poèticament, 
amb un naixement i un decés; una evolució com la 
vida mateixa. M’estic referint a la col·lecció que era 
de Mariano Guillén, de Mazarrón, qui va decidir rein-
tegrar-la perquè tingués una “segona vida” entre els 
col·leccionistes. Moltes gràcies Mariano. Hi ha tristesa,  
però també dóna alegria veure que tants i tants exem-

Marcassita (pseudomòrfica de pirrotina) amb galena, esfalerita i 
pirita: corta “Tomasa”, Sancti Spiritus, Cartagena, Múrcia. 12,2 x 
11,4 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Vanadinita: mina “La Virgen del Carmen”, 
Villalba de los Barros, Badajoz. 6,5 x 6,3 cm. 

Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Jamesonita: corta “Carlés Este”, Carlés, Salas, Astúries. 16,5 x 7,5 
cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Premi al millor exemplar de la Sierra: galena amb pirita 
(pseudomòrfica de pirrotina), de la corta “Sultana”, Llano del Beal, 

Cartagena, Múrcia; per a Elite Fine Minerals 
(excolecció Mariano Guillén). Foto: Jordi Gil.
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Guix: mina “El Ferrocarril”, Portman, La Unión, Múrcia. 
14,3 x 7,3 cm.

Barita: mina “Victoria”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Múrcia. 10,3 x 5,6 cm.

Galena i esfalerita: corta “Sultana”, Llano del Beal, Cartagena, 
Múrcia. 10,2 x 5,8 cm.

Esfalerita i galena: corta “Sultana”, Llano del Beal, Cartagena, 
Múrcia. 10,9 x 6,5 cm.

Pirita (pseudomòrfica de pirrotina), amb galena: corta “Sultana”, 
Llano del Beal, Cartagena, Múrcia. 6,4 x 5,8 cm.

Barita: mina “Victoria”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Múrcia. 11,4 x 9,3 cm.

Totes les fotos i exemplars: Jordi Gil (col·lecció Gilig)
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Barita: mina “Marquesita Moderna”, Llano del Beal, Cartagena, 
Múrcia. 18,8 x 6,8 cm.

Malaquita: corta “San Valentín" (concessió "San Juan Bautista"), 
La Unión, Múrcia. 14,2 x 8 cm.

Barita: mina “Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Múrcia. 19,5 x 15,5 cm.

Galena i esfalerita, amb calcita: mina “El Arresto”, Rambla del 
Arenque, El Gorguel, Cartagena, Múrcia. 15,2 x 14,6 cm.

Coure natiu amb malaquita: corta “San Valentín" (concessió 
"San Juan Bautista"), La Unión, Múrcia. 9,2 x 7,8 cm.

Barita: mina “Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Múrcia. 10,9 x 10,6 cm.

Totes les fotos i exemplars: Jordi Gil (col·lecció Gilig)
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Premi al millor exemplar de fora de la Sierra: calcita amb 
fluorita, de la mina “Moscona”, Solís, Astúries; per a María 
Concepción Ávila. Foto: Pedro Antonio López.

Premi al millor estand de minerals de la Sierra; per als germans 
Sánchez Arcas. Foto: Pedro Antonio López.

Siderita: corta “San Valentín", La Unión, Múrcia. 
Foto: Carles Manresa.

Calcita: mina “Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, Cartagena, 
Múrcia. Foto: Carles Manresa.

plars rars i difícils d’obtenir avui en dia, fruit de l’es-
forç i la il·lusió de molts anys, no s’han perdut. I també 
agrair la professionalitat de l’expositor que ha acon-
seguit portar amb èxit aquest difícil repte: Elite Fine 
Minerals.

Finalment, vull donar les gràcies a Carles Manresa, 
Juan María Pérez Samper i Pedro Antonio López per 
aportar les seves fotografies a aquesta petita crònica.

Fins a la XXIV Feria de Minerales y Fósiles de La 
Unión!, al 2020.

Mineralexpo Sant Celoni, 2019
Jorgina Jordà (j.jorgina@gmail.com)

Un any més (i ja són 41 edicions), s’ha celebrat la 
Mineralexpo de Sant Celoni, la fira degana del col·lec-
cionisme de minerals a Catalunya, que va tenir lloc al 
Teatre de l’Ateneu.

Els nostres companys del Grup Mineralògic Català, 
organitzadors de la fira, estaven just a l’entrada, així 

que la primera parada va ser per saludar-los, dema-
nar per les novetats i recollir el nou número de la re-
vista Mineralogistes de Catalunya/Paragénesis.

Com sempre, va haver-hi molta varietat de mine-
rals tant de Catalunya com de la resta de la península 
Ibèrica i d’arreu del món.
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Començaré destacant alguns minerals que m’han 
cridat l’atenció per diferents motius, com ara la seva 
qualitat, raresa o mida. Destacar també que es van 
poder veure minerals clàssics, i és que novament 
han sortit a la venda minerals procedents d’antigues 
col·leccions, com ara una calcita de Gurb, que en-
guany ha estat la guanyadora del premi al millor mi-
neral català.

En l’àmbit català m’agradaria destacar alguna mos-
tra d’aragonita de la Vall de Núria, Queralbs, el Ripo-
llès, Girona; millerita amb gersdorffita de Vimbodí, 
la Conca de Barberà, Tarragona; scheelita de Rialb, 
Queralbs, el Ripollès, Girona; dundasita de Prullans, 
la Cerdanya, Lleida; un conjunt de noves troballes 
descobertes a les mines de l’Alforja i la “Linda Ma-
riquita”, el Priorat, Tarragona; fluorita de la pedrera 
“Berta”, Sant Cugat del Vallès-el Papiol, el Vallès Oc-
cidental-el Baix Llobregat, Barcelona, i de les mines 
de Sant Marçal, Viladrau, Osona, Barcelona, de l’any 
1995, amb un intens color blau; variscita del Turó de 
Montcada, Montcada i Reixac, el Vallès Occidental, 
Barcelona; epidota i axinita-(Fe) de Casterner de les 
Olles, Tremp, el Pallars Jussà, Lleida; o quars ametista 
i microclines de la pedrera de Massabè, Sils, la Selva, 
Girona. També bones mostres de: prehnita amb quars 
de Gerri de la Sal, el Pallars Sobirà, Lleida; celestina 
de Torallola, Conca de Dalt, el Pallars Jussà; i andra-
dites de les mines del Cierco, Vilaller, l’Alta Ribagorça, 
Lleida, de bona mida i color (em van agradar molt).

En l’àmbit espanyol, començaré destacant els ja 
clàssics de cada edició, com ara les mostres asturia-
nes de barita i fluorita de la mina “Moscona”, Solís, de 
Berbes i de la mina “La Viesca”, Huergo; a més d’algun 
exemplar d’indrets menys coneguts com ara la corta 
“El Vallín”, a Caravia. També de nord peninsular, cal-
cita amb dolomita de La Florida, Cantàbria; dolomi-
ta de la pedrera “Azkarate”, Eugui, Navarra, o bones 
mostres de torbernita de Vimianzo, A Coruña.

De la zona de Múrcia també força material, com ara 
algunes bones mostres de cronstedtita de la corta 
“Brunita” o pirita pseudomòrfica de pirrotina de la 

mina “Julio César”. De la zona d’Andalusia destacar 
algunes mostres de la província de Còrdova, com ara 
unes fluorites de la mina “Rosalía”, que destacaven 
per una intensa coloració blau-verd, i les ja clàssiques 
piromorfites de la mina de “San Andrés”.

En l’àmbit internacional, tornava a haver-hi molta 
representació de minerals del Marroc: atzurita, mala-
quita, wulfenita, anglesita, vanadinita, barita, argent, 
coure...

Bons exemplars de minerals de Panasqueira, com 
ara una mostra de ferberita força gran, fluorita, pirita, 
quars i, especialment, un exemplar de cassiterita amb 
quars que va guanyar el premi al millor exemplar in-
ternacional de la fira.

També cal destacar: algunes mostres de colemani-
ta de Boron Lake, Califòrnia; uns curiosos òpals (var. 
hialita) de San Luis de Potosí, Mèxic; així com uns im-
pressionants berils (var. aiguamarina) amb moscovi-
ta, del Pakistan; pirites maclades en “creu de ferro” de 
la mina Cundinamarca, Colòmbia; o algunes mostres 
de boulangerita de la mina Stari Trg, Kosovo, de bona 
qualitat; o un lot d’exemplars d’una localitat poc co-
neguda, però molt interessant, com és la pedrera de 
basalts de Zeilberg, Baviera, Alemanya, amb minerals 
com ara phillipsita, natrolita, saponita, gonnardita o 
taumasita, entre d’altres; a més, unes interessants 
mostres de galena maclada (segons la macla de l’espi-
nel·la) procedents de Dalnegorsk, Rússia. 

Pel que fa als fòssils, molt bona representació. Es 
van poder veure exemplars d’ammonites, crustacis, 
decàpodes (molt ben preparats), equinoïdeus, peixos, 
mol·luscs, fulles i un bon assortit de dents: mamut, 
tauró, rèptils...

No van faltar els estris necessaris per polir, eines de 
lapidació i neteja de minerals i una mica de bijuteria, 
encara que el que predomina en aquesta fira són els 
minerals.

Fins i tot, els amants del material polit van poder-hi 
trobar un molt bon assortiment: aerinita d’Estopanyà, 
Osca; calcedònia amb coure de Perú; esfalerita d’Àliva, 
Cantàbria, calcita cobaltífera de Peramea, Lleida, etc.

Dues vistes de la fira. Fotos: Agustí Asensi.
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Petit recull d’exemplars que es van poder veure a la fira. Fotos: Agustí Asensi.
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Exemplar guanyador del premi a millor peça catalana: calcita de 
Gurb, Osona, Barcelona. Foto: Agustí Asensi.

Exemplar guanyador del premi a millor peça internacional: 
cassiterita amb quars de Panasqueira, Covilhã, Castelo Branco, 

Portugal. Foto: Agustí Asensi.

Com a cada edició, aquest any també es van lliurar 
els premis al millor exemplar català i al millor exem-
plar internacional, ja esmentats abans, la travessa  

mineralògica i el taller d’iniciació a la Mineralogia.
Fins a la propera!

Mineral & Gem 2019, Sainte Marie-aux-Mines
Martí Rafel (martirafel@telefonica.net)

De nou a finals de juny de 2019 ens trobem a la fira 
de Sainte Marie-aux-mines (Mineral & Gem, M&G), 
aquest cop amb una canícula que ha fet que s’hagin 
assolit temperatures excepcionalment altes a Alsàcia, 
ja que es van superar els 40 °C en algunes localitats.

Per tant, us podeu fer una idea del que suposava 
fer la visita de la fira a aquestes temperatures: unes 
condicions bastant “inhumanes”. Malgrat tot no ens 
podíem perdre una magnífica ocasió per veure tanta 
quantitat i qualitat de minerals. Aquest fet de visitar 
moltes i grans fires crec que és molt bo per a nosal-
tres, els aficionats en general; cal veure molts mine-
rals amb determinada elecció, organització i, perquè 
no, imaginació, per a crear un ideari propi i aprendre 

a seleccionar el que realment és interessant, més enllà 
de localismes i fal·leres personals, i amb un clar bon 
efecte transformador i evolutiu sobre les idees inicials 
que tenim respecte cap a on va el col·leccionisme de 
minerals.

Aquest any, M&G ens ha ofert una exposició de pres-
tigi sobre el plom i els minerals que el tenen en la seva 
composició. Museus i col·leccionistes europeus han 
prestat prop de 800 peces espectaculars per formar 
una interessantíssima exposició estructurada en vitri-
nes, amb fils conductors diversos: algunes de col·lec-
cionistes com Christian Mondeilh (dedicada a les pe-
ces del Marroc), Eric Asselborn, Gilles Emringer, Alain 
Martaud, Fréderic Gaudry, Maxim Tomljanovic i Mi-

Fotos pàgs. 95 a 104: Martí Rafel
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chel Perraudin, mostrant-nos excepcionals minerals 
de plom francesos i d’altres de forans; una altra vitrina 
dedicada al plom i l’alquímia, una aproximació històri-
ca al procés de transmutació que suposadament per-
metia transformar els metalls en or!, amb un procés se-
cret que passava de boca a orella, del alquimistes més 
iniciats; vitrines amb peces històriques senzillament 
increïbles i clàssics de la mineralogia mundial, cedides 
per grans museus de mineralogia o història natural, 
com ara Mines Paris Tech, Luxemburg, Universitat de 
Lieja, Universitat d’Estrasburg, Confluences de Lió i, 
com no, el Comcom de la Val d’Argent, la vall on es tro-
ba Sainte Marie. D’aquesta excel·lent mostra senyala-
rem algun exemplar que ens va sorprendre per sobre 
de l’excel·lència del altres: una impressionant mene-
ghinita de la mina Bottino, al Alps Apuans, a la Tosca-
na; una estupenda freieslebenita de Hiendelaencina; 
una plaqueta repleta de cristalls taronja intens de va-
nadinita de Les Dalles, a Mibladen; un gran cristall de 
galena amb un creixement en tremuja de Madan; una 

peça de galena i esfalerita de Plagniol; bournonita de 
Les Malines; piromorfita de Huelgoat, a Finistère; ce-
russita de la mina “Virgen del Carmen”, a Rodalquilar; 
una magnifica dufrenoysita de Binntal; piromorfita de 
les mines del Horcajo; cumengeïta de Boleo; i per fi-
nalitzar, un curiós cub de galena alterat i recobert de 
mini dels Picos de Europa. En definitiva un “must”.

En el mateix recinte, tres vitrines que, com a fil 
conductor feien servir l’arsènic, per a presentar-nos 
la mineralogia de Val d’Argent i, alerta als amants de 
la sistemàtica, les nou espècies minerals, en aquest 
cas arsenats, que s’han descobert aquí al llarg del 
temps, amb la culminació de la desena, la smamita (de 
SMAM, l’acrònim amb què es coneix Sainte Marie-aux- 
Mines), aprovada el 2019. També, grans mostres de 
minerals clàssics de la vall i el seu entorn immediat, 
com ara espaterrants peces d’arsènic nadiu, o d’altres 
de proustita, tetraedrita, calcopirita, löllingita, arseno-
lita i plata, que donaven idea de l’extraordinària rique-
sa de les mines de la zona.

Esquerra, aragonita: Lavrion, Àtica, Grècia. Dreta, crisocol·la amb 
malaquita: mina de l'Etoile du Congo, Lubumbashi, Alt Katanga, 
R.D. Congo.

Esquerra, fluorapatita: zona de Mpawapwa, Tanzània. Dreta, 
vivianita: mina Rosia Poieni, Mușca, Lupșa, Alba, Romania.

Calcopirita: corta “Salomón”, Minas de Riotinto, Huelva, 
Andalusia, Espanya.

Celestina (pseudomòrfica de fluorita):  
mina Hammam Zriba, Zriba, Zaghouan, Tunísia.
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Una de les darreres exposicions que cridava forta-
ment l’atenció era la que es trobava al recinte de la 
piscina, on diversos cristalliers ens van mostrar les 
seves peces més preuades, aquelles que son els seus 
“amors a primer cop d’ull”, que és com es deia aquesta 
mostra. Destacaven una magnífica placa amb cristalls 
d’elbaïta de la illa d’Elba, un magnífic grup de cristalls 
de fluorita de Zogno i un quars fumat ‘gwindel’ del 
massís del Montblanc.

I pel que fa als expositors comercials, allò que vam 
poder veure i que més ens cridà l’atenció fou el que 
resumim als punts següents.

- Espanya
Material de la corta “San Valentín”, de l’antiga col·lec-

ció de Mariano Guillén. A destacar una goethita irisa-
da pseudomorfitzant un grup de cristalls de cerussi-
ta, una peça de cerussita de gran mida i una goethita 
irisada recobrint una zona cristal·litzada d’anglesita. 
També es van veure força peces de Berbes, de molt 
bona qualitat, com els típics cubs de fluorita amb ba-

rita laminar crema. Així mateix, de La Collada vam 
veure bons exemplars dels grans cubs de fluorita, que 
mostren els bisells de color violeta fosc. Bones peces 
de dolomita de les pedreres d’Eugui i algunes magnífi-
ques peces de piromorfita clàssica d’El Horcajo. Curio-
ses les mostres de calcopirita de les mines de Riotinto, 
concretament de la corta “Salomón”, amb dolomita , 
calcita i guix i amb els cristalls lleugerament alterats i 
recoberts d’una pàtina de to marró.

- Tunísia
Van tornar a aparèixer unes peces de celestina que 

pseudomorfitzen totalment cubs de fluorita. La da-
rrera vegada i única que en vam veure va ser el 2012. 
Són realment molt curioses i interessants i provenen 
de la mina Hammam Zriba, Zriba, Zaghouan, a Tunísia. 
Sembla que formen part de l’antiga troballa d’aquella 
època. Molt interessant un petit lot de senarmontita, 
amb peces de gran mida (octaedres de fins a 1 cm), 
del típic color gris-crema i de la localitat tipus, la mina 
Djebel Hammimat, a Ain Babouche.

Escolecita, estilbita i calcita: pedrera Nashik, Nashik, 
Maharashtra, Índia.

Dioptasa i mimetita: Mindouli, distr. Mindouli, 
Pool, Rep. Congo.

Piromorfita: Moulay Bouazza, Khénifra, Béni Mellal-Khénifra, 
Marroc.

Schoepita : mina Margnac, Compreignac, Haute-Vienne, 
Nova Aquitània, França.
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- EUA
Unes mostres de fluorita cubooctaèdriques de color 

verd clar i matisades amb molt poca transparència, a 
causa d’un recobriment de quars microcristal·lí, però 
atractives pel color i la cristal·lografia. Sembla que fo-
ren trobades fa uns 40 anys però no han vist el llum 
fins ara. Provenen de la mina Deer Trail, Mont Bolding, 
Cottonwood Creek, Piute, Utah. Per descomptat, or de 
Califòrnia en vam veure de diferents jaciments, així 
com algunes bones mostres de wulfenita de les mines 
Red Cloud i Glove, piromorfita de Bunker Hill i una es-
tètica galena amb fluorita de la mina Denton, a Illinois.

- Marroc
Les vanadinites de qualitat es diuen ‘Marroc’. Se-

gueixen apareixent bons exemplars d’aquest vanadat 
de plom (homenatge a l’exposició de prestigi?), i en 
aquesta ocasió de dos llocs de l’àrea de Mibladen: una 
nova zona anomenada Muhammedin, amb els clàssics 
prismes hexagonals, de vermell viu a vermell marro-
nós, molt exemptes i estètics (centenars d’exemplars 

per triar i remenar, les millor peces a preus de tres ze-
ros i amb mides de cristalls de fins 5 cm), i el clàssic 
jaciment de Coud’a, troballa de la primavera del 2019, 
com a cristalls brillants de color vermell marronós, 
fent grups molt aeris i amb recreixements de tot tipus 
(moltes peces, potser milers, de molta qualitat i molt 
ben identificables). Sembla ser que un miner especial-
ment convençut del potencial de la zona de Muham-
medin va treballar des de fa molt de temps fins que, 
a inicis de 2019, va fer aquesta magnífica troballa. En 
ambdós casos, les millors peces eren molt cares, enca-
ra que buscant bé es podia trobar quelcom assequible. 
També proustita en cristalls i plaques força grosses. 
Algunes de les peces amb sospites de certa manipula-
ció creativa poc lícita; cal anar amb compte i, si hi ha 
dubte, abstenir-se, ja que les peces tenen molts zeros 
al seu preu. I un altre vell amic, un petit lot de preh-
nita de Djbel Melh, que estava guardat des d'un inici, 
de molt bona mida, color i brillantor, i acompanyats 
de petits cristalls de quars. Per descomptat, peces de 
cerussita i algunes bones mostres d’anglesita del clàs-

Vanadinita: Coud'a, Mibladen, Midelt, Drâa-Tafilalet, 
Marroc.

Betekhtinita: mina Dzhezkazgan, Dzhezkazgan, Zhezqazghan, 
Kazakhstan.

Cafarsita: Wanni, Binntal, Valais, 
Suïssa.

Calcita (cobaltífera): mina Mashamba West, Kolwezi, Lualaba, 
R.D. Congo.
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sic jaciment de Touissit. I per finalitzar: un petit lot de 
piromorfita sobre goethita, de bon nivell pel jaciment, 
Moulay Bouazza, que de tant en tant ens deixa alguna 
peça solta; bones mostres de discrasita de Bouismas; 
i algunes peces de fluorita de Tourirt, amb un color 
blau violàci tènue sostingut, alguns d’ells amb un lleu 
fantasma de creixement, i amb bona mida per a la lo-
calitat, que acabaven d’arrodonir l’assortit d’aquest 
país magrebí.

- Iran
Les peces de zunyita amb inclusions d’hematites que 

ja vam veure com a novetat a la fira de Barcelona-Sants 
el passat mes de març, s’han vist a M&G també com a 
novetat. Provenen del diapir de Qualat-e-Balat a Ban-
dar Abbas. Realment hem vist més quantitat dels fa-
mosos tetraedres amb arestes truncades i a més algu-
nes macles d’interpenetració. També es van veure més 
peces d’andradita (varietat demantoide) d’un profund 
color verd fosc i amb bona brillantor, del jaciment de 
Belqueys, al nord del país, i a preus més assequibles. 

- Congo
Una de les curiositats de la fira foren unes concre-

cions de petits cristalls de dioptasa en forma de va-
cuoles circulars, que provenien de la zona de Mindou-
li, sense més detall, troballa que es feu a començament 
de l’any 2019. Peces amb petits cristalls, però molt es-
tètiques, i acompanyades de mimetita groga que res-
saltava molt en el conjunt.

- Xina
Com sempre, aquest país ens depara una gran quan-

titat de minerals de tots preus i qualitats dels jaciments 
ja coneguts: fluorita de Shangbao o de les mines de 
Huanggang, a uns preus més “relaxats”, o piromorfita 
de bona qualitat de les mines de Daoping i Yangshou, 
aquesta darrera amb plumbogummita. Com a novetat, 
peces de fluorita de color violeta clar i amb les arestes 
ombrejades de color fosc, que provenien de la mina de 
Quinglonq, a Quianxinan, Guizou. Finalment, destacar 
la presencia de bones mostres de cinabri maclat de 
Tongren i d’euclasa transparent de Piotang.

Cerussita i goethita: corta “San Valentín”, La Unión, Múrcia, 
Espanya.

Cornetita: mina de l'Etoile du Congo, Lubumbashi, Alt Katanga, 
R.D. Congo.

Dadsonita: Saint-Pons, Alpes-de-Haute-Provence, 
Provença-Alps-Costa Blava, França.

Diòpsid i zoisita: mina Samax, Merelani, muntanyes Lelatema, 
Simanjiro, Manyara, Tanzània.
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- Romania
Ens esperaven les peces més clàssiques, com alguna 

molt bona hessita i nagyagita dels jaciments de Botesti 
i Săcărâmb, respectivament, juntament amb la novetat 
mundial d’uns cristalls de vivianita prismàtics trun-
cats, d’un profund verd sostingut i amb una magnífi-
ca transparència, de la mina de coure de Rosia Poieni. 
Tot i que ja s’havia vist aquest material anteriorment, 
mai amb aquesta qualitat i grandària. De les mines de 
Cavnic també vam trobar abundós material, entre el 
que vull destacar una peça de quars delicadament ten-
yit de color ametista i salpebrat de pirita.

- França
En un lloc destacat, per la grandària i la qualitat, cal 

esmentar les peces de siderita de la mina de Mésage, 
a Isère, que ens presentava Grégoire, de Bodinat, al-
gunes de 50 cm de llargada i amb cristalls d’uns 10 
cm, de color verd marronós i amb brillantor  molt re-
marcable (bona feina de neteja, sens dubte). Diverses 
mostres de minerals alpins: quars, hematites en ro-

setes i octaedres de fluorita rosa abundaven a la fira 
G&M. Varem veure alguna mostra de la rara dadsoni-
ta, de la zona de Saint Pons, al Alps de l’Alta Provença, 
que destacava per la seva mida i riquesa en nombre 
de cristalls; una troballa de fa menys d’un any. Finalit-
zant l’oferta gal·la. una magnífica schoepita de Marg-
nac: els cristalls de schoepita recobreixen cristalls de 
metaautunita i estan associats a petits cristalls d’ura-
nofana.

- Grècia
Sembla que la crisi salvatge que va assolar el país 

hel·lènic va servir per poques coses bones, però una 
d’elles és que s’ha reactivat la cerca de minerals i 
aquests arriben amb més permeabilitat a les fires 
internacionals. Molt material sobre tot de la zona de 
Lavrion, com ara volutes de guix; smithsonita cuprífe-
ra, d’un delicat color blau i en dues generacions, una 
sobre l’altra; estètics grups d’adamita i olivenita sobre 
una pseudomorfosi de cristalls de calcita; fluorita cú-
bica d’un pal·lid color blanquinós amb bisells lleuge-

Fluorita i quars:  mina n. 6, dipòsit Huanggang, Hexigten, 
Ulanhad, Mongòlia Interior, Xina.

Fluorita: mina Deer Trail, mont Bolding, Cottonwood Creek, 
Piute Co., Utah, EUA.

Fluorita i barita: Berbes, Astúries, 
Espanya.

Fluorita, arsenopirita i esfalerita: Covilhã, Castelo Branco, 
Portugal.
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rament morats; calcita ‘dent de gos’ i aragonita ‘flos 
ferri’ tenyida de color blau cel.

- Itàlia
Material sicilià de les mines de la zona de Caltanis-

setta, com sofre, celestina i aragonita de bona qualitat; 
smithsonita botrioidal groga de Masua, a Iglesias, a 
l’illa de Sardenya; i sobretot una molt bona scheelita 
de 3 cm, que provenia d’una antiga col·lecció, de la 
mina Treversella, al Piemont, prop de Torí. 

- Índia
Va agradar molt un bon lot de peces de quars lleu-

gerament fumat, amb inclusions de rútil i anatasa, 
provinents de la mina Manihar, a la vall de Kullu, es-
tat de Himachal Pradesh; unes peces realment molt 
estètiques per les inclusions dels minerals esmentats, 
que els hi conferien un aspecte magnífic. Encara que 
ja conegudes, no menys notables algunes mostres de 
messolita, escolecita i fluorapofil·lita-(K) amb estilbi-
ta-(K), totes de Maharashtra.

- Tanzània
La bona novetat d’aquest país foren uns grans cris-

talls prismàtics de fluorapatita, alguns de més de 20 
cm, de color verd fosc blavós, de la zona de Mpawapwa, 
sense més concreció del lloc (caldrà esperar per sa-
ber-ho), trobats aquest 2019. El lot reunia més d’una 
vintena de mostres i totes tenien una mida molt gran. 
També vam poder veure grans plaques de cristalls de 
diòpsid verd pàl·lid i zoisita marró clar, molt interes-
sants.

- R.D. Congo
Algunes mostres de gerhardtita, com a cristalls de 

color blau fosc d’alguns centimetres, i de buttgenba-
chita, com a cristalls aciculars de color blau, de Tenke 
Fugurume, eren la novetat d’aquest país. També algu-
nes mostres, no tant excepcionals però molt remar-
cables, com eren la plancheïta amb malaquita de la 
mina Kakanda, crisocol·la amb malaquita de la mina 
de l’Étoile, una superba cornetita de la mina Star of 
the Congo i calcita cobaltífera de Mashamba.

Guix: mina n. 18, Lavrion, Àtica, Grècia. Hessita: Botesti, Alba, Romania.

Liroconita i strashimirita: Wheal Gorland, Saint Day, Cornwall, 
Anglaterra, Regne Unit.

Piromorfita: mines d'El Horcajo, Almodóvar del Campo, 
Ciudad Real, Castella-La Manxa, Espanya.
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- Colòmbia
Aquest país sud-americà ens oferí unes veritables 

obres d’orfebreria en quars: grans prismes envoltats de 
petits cristalls, formant una munió d’adorables peces. 
Els cristalls grossos, un pèl més blanquinosos, i els pe-
tits, absolutament transparents i molt brillants. Prove-
nien de la mina La Belleza, a la província de Santander. 
Una troballa a seguir, encara pot donar alguna sorpresa.

- Suïssa
Els buscadors de les valls suïsses segueixen proveint 

el mercat de magnífics minerals alpins: quars fumat 
‘gwindel’ de diverses procedències; fluorita octaèdri-
ca rosada de Zinggenstock; rosetes d’hematites del St. 
Gotthard; quars amb inclusions de bissolita del Mont 
Blanc; rútil en fines agulles de Cavradi; una bona ca-
farsita del Binntal; i alguns exemplars de milarita del 
glaciar Fiesch.

- Altres
Per descomptat, Panasqueira segueix desbordant les 

fires amb noves peces de gran qualitat. També hem vist 
molts clàssic d’antigues mines alemanyes. Segueixen 
apareixent espinel·les i corindó (var. robí) de qualitat 
gemma de Myanmar. Namibia proveeix els col·leccio-
nistes de molt material reciclat de Tsumeb i de Gobo-
boseb. Brasil, Rússia i Ukraïna ens regalen els sentits 
amb magnífiques elbaïtes, topazis i berils (var. helio-
dor). Curiositats poc vistes, com el corindó rosat de 
les pedreres de marbre de Sivec a Prilep, a Macedò-
nia Nord, o un lot de bons corindons (var. safir) de 
Sry Laka, amb formes cristallines molt bones i força 
transparència. Minerals d’uraní dels jaciments més 
clàssics del Gabon, producte de la mobilització d’an-
tigues col·leccions. Liroconita de Cornwall, al Regne 
Unit, i un parell d’exemplars de la  poc vista rodocro-
sita de la mina Oppu, al Japó. 

En definitiva, una sensacional edició 2019 de la 
fira Mineral & Gem, tot esperant la 2020. L’exposició 
de prestigi es dirà Paragenesis, el mateix terme que 
dona nom a la nostra revista en castellà. Tot un bon 
auguri!

Plata: Schneeberg, Erzgebirgskreis, Saxònia, Alemanya. Rodocrosita: mina N'chwaning I, distr. Kuruman-Kalahari, 
el Cap Nord, Sud-àfrica.

Smithsonita (cuprífera) i cerussita: mina Tsumeb, Tsumeb, 
Otjikoto, Namíbia.

Wulfenita: mina Glove , Cottonwood Canyon, distr. Tyndall 
Mining, Santa Cruz Co., Arizona, EUA.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-2102

Exposició “Les minéraux du plomb”. Vista d’una vitrina. Exposició “Les minéraux du plomb”. Vista d’una altra vitrina.

Exposició “Les minéraux du plomb”. 
Galena i siderita: Madan, Smolyan, Bulgària.

Exposició “Les minéraux du plomb”. Lanarkita: Laquorre, 
Aulu-les-Bains, Ariège, Occitània, França.

Exposició “Les minéraux du plomb”. Dufrenoysita: Binntal, 
Valais, Suïssa.

Exposició “Les minéraux du plomb”. Freieslebenita i barita: 
Hiendelaencina, Guadalajara, Castella-La Manxa, Espanya.
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Exposició “Les minéraux du plomb”. Meneghinita: mina Bottino, 
Alps Apuans, Toscana, Itàlia.

Exposició “Les minéraux du plomb”. Piromorfita: Huelgoat, 
Finistère, Bretanya, França.

Exposició “Coup de coeur des exposants”. Quars ‘gwindel’: Mont 
Blanc, Chamonix, Haute-Savoie, Alvèrnia-Roine-Alps, França.

Exposició “Coup de coeur des exposants”. Fluorita: Camissinone 
Zogno, Bergamo, Llombardia, Itàlia.

Exposició “Les minéraux du plomb”. Wulfenita: mina Les Dalles, 
Mibladen, Midelt, Drâa-Tafilalet, Marroc.

Exposició “Coup de coeur des exposants”. Calcostibita: Rar el Anz, 
Cherrat Wadi, Casablanca, Casablanca-Settat, Marroc.
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Els minerals de Sainte Marie-aux-Mines, Haut-Rhin, Gran Est, França: 1) exposició d'espècies d’arsenats que tenen Sainte 
Marie-aux-Mines com a localitat tipus; 2) arsènic de la mina Gabe Gottes, filó Sankt Jakob, Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines; 

3) argent: Sainte Marie-aux-Mines; 4) skutterudita del filó Chrétien, Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines; 5) calcopirita de la mina 
Engelsbourg, filó Sankt Johan, Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines; 6) tetraedrita de Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines.
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