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En aquest article s’exposen les espècies minerals no-
ves (aprovades per la CNMNC-IMA) publicades de ju-
liol de 2019 a gener de 2020. Els camps d’informació 
presents són: 1- Nom (català i anglès) / 2- Etimologia 
(Etim.), segons el tipus d’arrel [ ]: . = antropo-
nímica, . = toponímica, . = química,  = cul-
ta, . = mineralògica (de nom de mineral),  = et-
nològica, 

] (  

i de la terminació [ ] / 3- Referència (Ref.), amb autor/
autors i any / 4- Fórmula química / 5- Sistema cristal·lí / 
6- Classe sistemàtica (Classif.
Nickel-Strunz / 7- Morfologia (Morfol.), color i lluïssor / 
8- Localitat tipus (L.T.).

Aleutita / Aleutite. Etim.: : [ ] aleut, grup ètnic ori-
ginari de les illes Aleutianes, costa nord-est de Rússia i 
costa nord d’Alaska, EUA, + [ ] ita. Ref.: Siidra et al., 2019. 
Fórmula: (Cu5.50.5)[Cl|O2|VO4|AsO4]. Crist.: monoclínic. 
Classif.: 8. Morfol.: cristalls prismàtics individuals. Color: 
vermell fosc. Lluïssor: adamantina. L.T.: fumarola Yado-
vitaya, esquerda Sever, volcans Tolbachik, complex vol-
cànic Kliuchevskoi, Ust-Kamchatsk, Kamchatka, Rússia.

Alumoedtollita / Alumoedtollite. Etim.: .- Q.: [ ] 
alumo- (alumini), + [ ] edtollita. Ref.: Pekov et al., 
2019. Fórmula: K2NaCu5Al[O2|(AsO4)4]. Crist.: triclí-
nic. Classif.: 8. Morfol.: cristalls prismàtics allargats de 

Color: bronze. Lluïssor: semimetàl·lica. 
L.T.: fumarola Arsenatnaya, esquerda Sever, volcans 
Tolbachik, complex volcànic Kliuchevskoi, Ust-Kam-
chatsk, Kamchatka, Rússia.

Anatolyita / Anatolyite. Etim.: : [ ] Anatoly 
K. Boldyrev (1883-1946), cristal·lògraf i mineralogis-
ta rus, + [ ] ita. Ref.: Pekov et al., 2019. Fórmula: Na6 

(Ca,Na)(Mg,Fe3+)3Al[(AsO4)6]. Crist.: trigonal. Classif.: 
8. Morfol.: cristalls prismàtics o romboèdrics, isomè-

Color: rosat marronós pàl·lid. Lluïssor: 
vítria. L.T.: fumarola Arsenatnaya, esquerda Sever, 
volcans Tolbachik, complex volcànic Kliuchevskoi, 
Ust-Kamchatsk, Kamchatka, Rússia.

Andymcdonaldita / Andymcdonaldite. Etim.: :  
[ ] A. ‘Andy’ M. McDonald (–), mineralogista cana-
denc, + [ ] ita. Ref.: Coolbaugh et al., 2020. Fórmula: 
Fe3+

2[Te6+O6]. Crist.: tetragonal. Classif.: 4. Morfol.: -
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