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Va ser un dissabte esplendorós. Tant que alguns dels qui anàvem en cotxe ens vàrem 
passar de la sortida de l'autovia de Mequinensa Oest i marxàvem cap a l’Aragó, imagino 
que tenint al subconscient les famoses i sempre poc valorades celestines d'Azaila. La 
presència d'una parella de la Guàrdia Civil controlant el trànsit a la carretera ens va alertar i 
fer girar cua. I és que 181 km donen per molt, i senyors i senyores, el punt de trobada era a 
la frontera de la Catalunya interior amb el territori d'Aragó.  
 

I allà hi era tothom en aquell 
dissabte de juliol. Zona zero, 
plaça major de la bonica i 
assolellada població de la Granja 
d'Escarp. Menys xafogor de la 
que ens esperàvem i una gana 
de pedra evident en els ulls 
d'aquella vintena llarga de 
famolencs amants dels minerals. 
En Carles Bel, responsable de 
sortides, controlant que tot anés 
en ordre. En Manuel Moreno, 
guia de la sortida, i l'Alfonso 
Calero, dues enciclopèdies 
geològiques amb cames, ens 
esperaven, puntuals a la cita. I 
això, amigues i amics meus, són 

paraules majors. La confluència d'aquests dos benvolguts companys del G.M.C., ens 
assegurava una jornada plena d'èxits mineralògics. 
 
Abans de les pedres, una mica d'ecologia i història 
geològica de la zona. He de fer constar que el 
primer que ens va cridar l'atenció del poble només 
baixar del cotxe, va ser el magnífic campanar de 
l’església sota de Sant Jaume Apòstol. I em direu, 
vaja, un "misses" dins del grup. Misses apart, la raó 
d'aixecar la mirada era la constatació de l'existència 
de tres nius de cigonya en ple estat d'efervescència 
familiar. Era espectacular comprovar com encara és 
possible en molts pobles de la nostra terra, una 
convivència tan pacífica i harmoniosa entre humans 
i natura al mig d'aquell bonic poble. 
 
I per què érem allà. Fem una mica d'història i 
podrem entendre la raó de perquè un grapat de 
perduts pels minerals es reuniren en aquestes 
contrades lleidatanes. Cal dir que la tradició minera 
de la zona té una llarga història, donat que eren ja 
conegudes en èpoques romanes. Segons consta al 
web de l'Ajuntament de la Granja d'Escarp: "Des de 
principis de segle fins abans de la Guerra Civil la Granja visqué una època de prosperitat 
amb les mines, la fruita i alguns molins de farina i oli que no van durar gaire. Després de la 
guerra, la població tornarà a reviure amb les mines, que atraurà gent de molts indrets de la 



península i doblarà la població i les explotacions agrícoles, 
fruita dolça a l'horta i el cultiu d'oliva i cereals cap al secà." Les 

mines es van centrar sobretot en dos productes bàsics llavors, 
el lignit i la calç, fins ben bé els anys vuitanta, quan va davallar 
fins a la seva quasi desaparició.  
 

Geològicament parlant, els materials on es troben les rares 
celestines de La Granja d'Escarp, són dins de la Conca 
Lignitífera de Mequinensa en la Depressió Geològica de l'Ebre 
entre els afloraments cenozoics que formen part de la 
Formació Mequinensa (Mata-Perelló 2009. Revista de Geologia 
Terra Endins). 
 

Una vegada ja feta aquesta 
petita introducció, crec que 
hem d'anar al gra, bé, millor 
dit, al mineral i a detallar com 
va anar la recerca. Després 
d'un bon esmorzar, vàrem 
sortir del poble en direcció a 
Mequinensa per la carretera 
LP-7041. La primera aturada 
va ser just a tocar de l'ermita 
que hi ha sobre la carretera. 
Els primers indicis d'activitat 
minera el vàrem trobar al seu costat, en forma de forat fet sobre una paret de materials 
calcaris d'uns cinc metres d'altura, intercalats per estrats de guix espàtic. En terres de 
l'Ebre a aquests estrats de guix se'ls anomena "sal de moro", reminiscència de l'ús que 
se'n feia del guix en èpoques de l'Al-Àndalus.  
 

La sortida estava del tot ben 
preparada. Ho comento perquè 
després d'una breu explicació, 
l’Alfonso va parar l'escala, i amb un 
cop de pic va llençar a terra un tros 
de paret, d'un color més fosc i en un 
estat més fresc que la resta. 
Segons les seves explicacions, els 
estrats on es troben les celestines 
estan formats per roques del grup 
de les dolomies. Cal doncs, 
observar bé la paret i cercar-hi les 
formacions més compactes on s'hi 
troben esquerdes amb celestines. 
Un possible origen d'aquestes 
esquerdes, ens la va aportar 

l’Alfonso Calero. Segons aquesta teoria, la roca  originalment composta per carbonat càlcic, 
pateix una substitució de Ca pel Mg, passant a carbonat de calci i magnesi, transformant-
se en dolomia. En aquesta substitució química es produeix una reducció de l'espai, 
produint-se les petites esquerdes on cristal·litzen els sulfats. Segons he pogut cercar en 
escrits dels entesos, aquests sulfats provenen amb molta probabilitat dels dipòsits límnics 
de carbó ric en sofre, associats als carbonats lacustres, a les aportacions al·luvials riques 



en sulfats de la zona i a l'acció de bacteris sulfato-reductors en aquestes aigües lacustres 
(Fullola Fuster, J. La Conca Lignitífera de Mequinensa, TDX, 2009). 

 
Les primeres celestines van aparèixer només deixar 
caure el primer tros picat a la paret. Són petites 
formacions cristal·lines aciculars d'un màxim d'un 
centímetre de llarg per un o dos mil·límetres d'ample, o 
en feixos per associació de cristalls, que apareixen 
recobrint la dolomia. Els millors exemplars sortiren en 
els espais o esquerdes en forma de geodes, 
entapissant-les de petits cristalls allargats de color 
blanc intens. Les de menor qualitat visual solen ser les 
més abundants i són d'un color marronós, degut 
sobretot a la contaminació o recristal·lització de  restes 
de la matriu dolomítica, o per infiltracions de fangs 
pluvials. Cal dir que molt sovint les celestines apareixen associades a petits cristalls de 
guix de qualitat variada.  

 
La recerca va durar una hora i mitja 
aproximadament i tothom va tenir temps de fer 
una recol·lecta molt personal d'excel·lents 
exemplars. Fins i tot algú va poder trobar un 
bon exemplar de fòssil entremig de tanta 
celestina. 
 
A la segona part de la sortida, eren ja dos 
quarts d'una del migdia, en Manuel i l’Alfonso 
ens van portar cap a les instal·lacions de la 
Mina Susanna II, una explotació de calç, just a 
tocar del Barranc de la Calç, a uns dos o tres 
quilòmetres de la posició anterior seguint la 
mateixa carretera en direcció a Mequinensa. 

Allà vàrem fer una observació de les construccions mineres, on es podien veure 
perfectament els forns de calç en forma de castellet, amb els seus descarregadors de 
diferents granulometries. Aquestes instal·lacions pertanyien almenys fins fa poc a la 
"Carbonífera del Ebro S.A." 
 
Una vegada fetes les explicacions 
pels nostres companys Manuel 
Moreno i Alfonso Calero, el grup es 
va repartir en dos. Uns volien picar 
paret a la recerca de més celestina 
i altres minerals, i d'altres que 
preferien fer una excursió pel 
Barranc de la Calç, amb sorpreses 
com l'observació de pintures 
rupestres a les parets de la roca i la 
possible entrada  d’alguna mina. 
Les mines, en realitat són forats 
fets sota de la roca dolomítica, 
resseguint els lignits que s'utilitzaven com a combustible per a la fàbrica de calç. En 
aquests forats segons l'amic Calero es troben celestines tabulars molt cristal·lines. Cal 
anar amb compte, segons ell, donat que aventurar-se en aquests forats és força perillós, 
pel fet que els pesats estrats de roca calcària superiors poden precipitar-se en qualsevol 



moment. Les escasses celestines trobades en aquest barranc tenen més cos que les 
anteriors i un nivell de cristal·lització tabular que les diferencia. 

 
Com que les mostres trobades no eren massa dignes des del punt de vista col·leccionístic, 
l’Alfonso va tenir un detall amb tots nosaltres. Un regal en forma de precioses celestines 
transparents trobades per ell fa uns anys a les mines de Mequinensa. Cal dir que avui en 
dia aquests exemplars són extremadament difícils de trobar, raó per la qual vaig guardar el 

meu exemplar com un tresor mineralògic, 
afegint-lo a la meva modesta col·lecció. En 
Manuel Moreno també ens va obsequiar 
amb minerals de la seva col·lecció, com 
per exemple, un petit cristall de galena en 
ankerita de la mina Règia de Bellmunt, que 
em va cedir molt amablement. Vagi, doncs, 
el nostre agraïment als dos pels detallets, 
però, sobretot, per l'esplèndid guiatge, totes 
i cadascuna de les explicacions donades i 
l'interès a atendre'ns durant tot el matí. Un 
goig, vaja! 

 
A les 14:30 h. aproximadament, el nostre 
guia en Manuel Moreno va posar punt  final 
a la part mineralògica. Ara tocava anar a 
dinar, amb les peces ben guardades al maleter del cotxe, i després tornar a casa. Ens 
esperaven 181 Km més. 
 
En definitiva, una jornada esgotadora, però de fantàstica de companyonia mineralògica que 
hem de repetir aviat, per a explorar algunes de les mines més segures que hi ha repartides 
per la zona. 

 
 
Fins llavors, salut companyes i companys!! 
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb la seva 
presència a la sortida. 

 

 
 
 


