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Cròniques de fires

Expominer, Barcelona, 2019
Jorgina  (j.jorgina@gmail.com)

Durant el segon cap de setmana de novembre, del 
divendres 8 al diumenge 10, es va celebrar, un any 
més a la Fira de Barcelona, el saló internacional de 
minerals, fòssils i bijuteria Expominer, en la seva 41 
edició.

Pel que fa als minerals, enguany no hi ha hagut no-
vetats molt destacables però sí que s’ha pogut gaudir 
d’una gran varietat de mostres per a tots els gustos.

Començaré fent referència al material internacio-
nal.

Destacar un bon assortiment de mostres provi-
nents de Boyacá (Colòmbia): berils (varietat marag-
da) de Chívor, unes interessants mostres de dolomita 
blava de Muzo, quarsos de Quípama, amb inclusions 
de halloysita, fet que els proporcionava una coloració 
groguenca força vistosa. També, unes espectaculars 
mostres de pirita maclada en “creu de ferro” de Ga-
chalá, Cundinamarca.

A més: una mostra de bournonita de Canutillos, Po-
tosí (Bolívia); un exemplar d’halita amb sylvita, d’un 
bonic color blau, de la mina Kerr-McGee, Nou Mèxic 

(EUA); quars (varietat ametista) de Las Vigas, Vera-
cruz (Mèxic); vauxita de la mina Siglo XX, Llallagua 
(Bolívia).

Del Marroc: em va cridar l’atenció una curiosa mos-
tra de calcita amb epidota de Djebel Masker, Khénifra; 
la reaparició de prehnita de Djebel Melh, Figuig, des-
prés de molt anys de no veure’n; proustita de la mina 
Ait, Bou Azzer, Ouarzazate.

D’altres llocs d’Àfrica: interessants mostres de butt- 
genbachita amb cuprita de la seva localitat tipus, Li-
kasi (R.D. Congo); dioptasa amb mimetita de Mindou-
li (R. Congo); quars (varietat ametista) de Zimbabwe; 
andradita (varietat demantoide), d’un intens color 
verd, de Madagascar; un exemplar de quars de grans 
dimensions de Dakhla (Sàhara Occidental); especta-
culars mostres de zoisita (varietat tanzanita), d’un 

-
ra (Tanzània) i, també de la mateixa localitat, bones 
mostres de pirita i uns rars exemplars d’alabandita 
acompanyats de la mateixa tanzanita, i també altres 

Dolomita: mina Coscuez, Muzo, Boyacá, Colòmbia. 
5 x 4,5 cm. Min Emeralds.

Prehnita


