Organitzat pel Grup Mineralògic Català

Museu Mollfulleda de Mineralogia d’Arenys de Mar

El passat dissabte 28 de juny vam realitzar la visita al Museu Mollfulleda de Mineralogia
organitzada pel Grup Mineralògic Català.
Havíem quedat a dos quarts de deu a l’estació de tren d’Arenys de Mar però molt abans de
l’hora prevista ja érem força colla, cosa que feia preveure que seria una de les sortides més
multitudinàries que s’han realitzat recentment. I és que aquest museu té un atractiu especial
que encisa tant als que el visiten per primera vegada com als que ja el coneixem d’ocasions
anteriors, i és que sempre ve de gust tornar-hi.
Un cop en Carles Bel, coordinador de la sortida, va passar llista comprovant que no faltava
ningú, ens vam dirigir al Museu que es troba relativament proper a l’estació de tren.

Allà ens van rebre l’Albert, actual conserge del Museu, i en Jordi Pubill, amic d’en Joaquim
Mollfulleda i, actualment, el principal col·laborador i conservador del Museu. A més, a la visita
es va afegir com a guia en Marc Campeny, també col·laborador del Museu i gran coneixedor
del seu fons mineralògic. En Marc és actualment professor associat de la Facultat de Geologia
de la Universitat de Barcelona i un exemple de les vocacions que poden despertar els museus,
ja que en Marc, veí d’Arenys de Mar, vivia a escassos metres del Museu Mollfulleda i va poder
tractar amb el seu fundador, en Joaquim Mollfulleda, qui li va fer despertar una vocació per la
mineralogia que més tard ha esdevingut clau en la seva vida professional i acadèmica.

A l’inici de la visita, es va fer una petita
introducció sobre els orígens el Museu
i qui era en Joaquim Mollfulleda i
Borrell.
En Joaquim era químic de formació i
provenia d’una família benestant de la
vila, propietària de les destil·leries
Mollfulleda, on es fabricava el mític
licor Calisay. Era un gran amant de la
naturalesa i la fotografia, però va
començar a conèixer la mineralogia per
casualitat en ajudar a refer la col·lecció
de minerals de l’Institut Químic de
Sarrià, malmesa durant la guerra civil.
Amb el pas del temps, i degut
especialment als seus contactes
empresarials, va anar formant una gran
col·lecció que finalment va donar al
poble d’Arenys de Mar el 1988,
fundant l’actual M. Mollfulleda de
Mineralogia. Aquest museu ha comptat
sempre amb l’ajut i compromís de
l’Ajuntament que ha contribuït a mantenir, millorar i augmentar la col·lecció de minerals fins al
dia d’avui.

El Museu consta de dues plantes. A la
primera hi ha dues sales de vitrines amb
una gran mostra de sistemàtica mineral
d’arreu del món, ordenada segons la
classificació de Nickel-Strunz, a més d’una
vitrina per a minerals fluorescents i una
altra amb models i formacions cristallogràfiques.

Com sempre acostuma a passar, els ulls se
n’anaven als minerals més vistosos però
gràcies a l’ajuda d’en Marc Campeny ens vam
fixar en altres exemplars que passaven més
desapercebuts com, per exemple, una
mostra de bismut procedent de Villanueva de
Còrdova, una petita meravella amb un cristall de més de 2 cm.
Destacar també una mostra d’or natiu de
Torre Neuve, Canadà, cristal·litzada per
ambdues bandes i que en Joaquim
Mollfulleda va tenir la idea d’exposar amb
un petit mirall per poder-lo veure sencer.
El Museu també disposa d’una molt
interessant representació de minerals
radioactius, producte de la gran amistat
d’en Joaquim Mollfulleda amb en Joaquim
Folch i Girona, que sovint li regalava
mostres.
En Jordi Pubill ens va explicar algunes de les
anècdotes més cèlebres sobre algunes
peces com, per exemple, una mostra de
dolomita d’Eugui de 30 x 50 cm amb
cristalls de fins a 4 cm i molt transparents,

que en Joaquim Mollfulleda va rescatar de la intempèrie en un jardí particular.

Minerals a la primera planta

A la segona planta hi ha l’exposició de minerals de Catalunya, que es troba organitzada per
comarques.
El fet de poder veure minerals que ens són tant propers i familiars, per haver tingut
l’oportunitat de trobar-los o per haver-los vist citats a publicacions i llibres antics, va ser molt
emocionant i ens va fer gaudir com a nens, i és que molts dels exemplars provenien de
jaciments actualment desapareguts.
Caldria destacar-ne alguns com, per exemple, un cristall rosat de calcita de 14 cm procedent
del ja inaccessible paratge de Ca l’Ubach, Rubí, o una celestina de la Granja d’Escarp al Segrià
les quals tenia moltes ganes de
veure en directe, doncs són unes
celestines que només havia vist
comptades
vegades
en
les
col·leccions d’alguns mineralogistes
veterans però que no tenen res a
envejar a les trobades en altres
comarques.
Destacar també alguns minerals del
Cap de Creus, on actualment està
totalment prohibit recollir mostres,
i per tant, el Museu és un bon lloc
on admirar els seus minerals. Per
acabar, també destacar la gran
quantitat de mostres de fosfats de
localitats tant emblemàtiques com
Gavà, Molins de Rei o el Turó de
Montcada.

Per part meva i crec que també de tots els amics i companys del Grup Mineralògic Català, crec
que només resta agrair la dedicació dels nostres guies i la bona estona que ens van fer passar
plegats. Per arrodonir les magnífiques explicacions, també ens van obsequiar amb un dossier
que contenia unes làmines amb algunes fotografies d’alguns dels millors minerals del Museu, a
més d’una petita biografia sobre en Joaquim Mollfulleda.
GRÀCIES!
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