
 



VISITA AL MUSEU GEOLÒGIC DEL SEMINARI DE BARCELONA 

DISSABTE 13 DE DESEMBRE DE 2014 

 

El passat dissabte dia tretze ens vàrem ajuntar disset socis i sis acompanyants per anar 

a visitar el Museu Geològic del Seminari de Barcelona. A les onze del matí ja érem tots 

reunits davant l’entrada al Museu al carrer Diputació, al bell mig de l´Eixample 

barcelonès, i després de passar llista, entregar la documentació i de l´obligada foto de 

grup , ens disposàrem a començar la visita. La Jorgina i l´Agustí, companys del Grup i 

col·laboradors habituals del Museu dins l´Associació d´Amics del MGSB, ens conduïren 

per l’interior de l’impressionant edifici, construït a finals del segle XIX i magníficament 

rehabilitat l’any 1984. Actualment, a més del Museu, allotja el Seminari Conciliar de 

Barcelona, la Facultat de Teologia de Catalunya, la Biblioteca Pública Episcopal de 

Barcelona i la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 

 

Després de pujar una de les escalinates i admirar el lluminós claustre, vàrem arribar a 

la sala on s’exposa la col·lecció paleontològica. Allà ens esperava el Dr. Antoni Abad, 

investigador del Museu que tingué l’amabilitat de fer-nos de cicerone. Amb una breu 

introducció de la història del museu, ens va anar desgranant els noms il·lustres dels 

diversos personatges que el varen dirigir i sense els quals no es pot explicar la història 

de la Geologia i la Paleontologia a Catalunya: Jaume Almera i Comas, Norbert Font i 

Sagué, Marià Faura i Sans, Josep Ramon Bataller, Lluís Via i Boada i fins a arribar a 

Sebastià Calzada i Badia, director actual. Seguidament ens desplaçarem per totes i 

cada una de les vitrines, on poguérem gaudir dels exemplars exposats i de les 

interessants explicacions del Dr. Abad. Cal destacar la imponent vitrina del centre de la 

sala que allotja l’esquelet gairebé sencer d’un mastodont del Miocè de Polinyà. 



 

Els fòssils estan distribuïts en set vitrines per a l´Era Primaria o Paleozoica (Períodes 

Càmbric, Ordovícic, Silúric, Devonià i Pèrmic), on destaquen els trilobits, els 

cefalòpodes, graptòlits, així com les falgueres arborescents. Per a l´Era Secundària o 

Mesozoica (Triàsic, Juràssic i Cretàcic) es disposa de deu vitrines, on destaquen els 

ammonits, belemnits, braquiòpodes, petjades d’amfibis i rèptils i diverses dents de 

dinosaure. De l´Era Terciària (Paleocè, Eocè, Oligocè, Miocè i Pliocè) trobem dotze 

vitrines, on destaca la rica fauna de gasteròpodes i bivalves de l´Eocè de la Catalunya 

Central, els Nummulits, els crancs i els fruits de cocoters (Nipadites). També podem 

veure restes d’alguns mamífers. Finalment trobem una vitrina dedicada a l´Era 

Quaternària. 

A més d’aquestes vitrines dedicades a les diverses Eres geològiques, trobem unes 

altres  que  allotgen  col·leccions  monogràfiques:  Miocè  de la Muntanya de Montjuïc, 

Triàsic  de  Mont-ral-Alcover  (jaciments  famosos  per  les  dolomies  litogràfiques  amb  



fòssils marins), vitrina de mamífers fòssils on destaca una mandíbula de Dryopithecus, 

un primat del Miocè de La Seu d´Urgell, vitrina dedicada a peixos, amfibis i aus, on 

destaca un extraordinari exemplar de granota procedent de Libros (Terol), vitrina 

dedicada als fòssils del Cretàcic inferior de la coneguda pedrera de Meià (Lleida) i 

vitrina dedicada al jaciment del Juràssic inferior de Solnhofen (Alemanya) amb diversos 

fòssils originals i motlles com el del conegut Archaeopteryx. 

 

 

 

 



També trobem dues vitrines on de manera molt didàctica es pot comprendre el 

significat dels fòssils, les seves classes, els mecanismes de fossilització, com es 

conserven a les roques, etc. 

Finalment resten dues vitrines que a parer meu mostren l’essència d’aquest museu, el 

que el fa únic i especial i el converteix en un vertader centre d’investigació conegut i 

reconegut arreu del món entre els especialistes i el prestigi del qual el converteix en 

punt de peregrinació per a molts d’ells. Em refereixo a les dues vitrines dedicades a la 

Tipoteca, o “vitrines dels tipus”, on si guarden els patrons d’algunes espècies, gèneres 

o famílies, és a dir l’espècimen a partir del qual s’ha perfilat la descripció que valida el 

nom del taxó. Des de 1930, al Museu s’han descrit i es guarden 678 holotips d’espècies 

descrites pels seus investigadors i que es poden consultar a la Base de dades dels 

holotips del MGSB a la web de l´Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya 

 http://www1.igc.cat/web/ca/holotips_bd.php 

Un cop visitada la sala on s’exposen els fòssils, vàrem passar a la “sala de màquines” de 

l´institució. En primer lloc, una àmplia zona d’estudi, de consulta de documentació i de 

llibres i també de reunió (quina enveja!), amb una gran taula central i una taula lateral 

amb els binoculars. Aquesta estança dona pas a un altre punt neuràlgic, el laboratori 

de preparació de fòssils on veiem també unes llargues taules de treball on s’endevina 

una considerable activitat, amb aquell aspecte de desordre-ordenat característic dels 

llocs on s’hi treballa de valent. 

Seguidament trobem la biblioteca, que segons comenta el Dr. Abad, a alguns els 

recorda la laberíntica biblioteca que es descriu a la novel·la “El nom de la rosa”, 

d´Umberto Eco i que tan bé va saber reproduir Jean-Jacques Annaud a la seva 

adaptació cinematogràfica. La biblioteca, una de les més importants d´Espanya de les 

dedicades a la Paleontologia, es complementa amb un bon nombre d’obres de caràcter 

http://www1.igc.cat/web/ca/holotips_bd.php


geològic, geogràfic i científic, així com amb moltes revistes especialitzades. Actualment 

conte amb quasi 14000 títols catalogats i unes 600 separates. Com a part històrica, 

destacar que conserva els fons Almera, Vidal, Font, Faura, Bataller, Vía, Candel, Solé 

Sabarís, etc. Val a dir que tot el contingut d’abans de 1936 es va poder salvar de la 

destrucció que va patir el Museu gràcies a l’intervenció d’alguns membres del Centre 

Excursionista de Catalunya. 

Un cop deixada la biblioteca, passarem a la part més moderna del Museu, la Sala 

Cardenal Carles. Aquesta sala, dissenyada amb una clara vocació educativa envers les 

ciències naturals, mostra diverses vitrines on veiem entre d’altres, com es formen els 

fòssils, els fòssils característics de cada era geològica i les espècies actuals de diversos 

equinoderms, crustacis, coralls, gasteròpodes, molts d´ells de l´àmbit català. També 

podem veure l´espectacular esquelet fòssil de sirènid de l´Eocè trobat per companys 

de l'Institut Català de Mineralogia, Gemmologia i Paleontologia l´any 1982 a Castellbell 

i el Vilar, ben a prop de Montserrat https://www.youtube.com/watch?v=wjSW_PpYE8k,    

troballa que donà lloc a la descripció d’una nova espècie,  Prototherium 

montserratense. Es pot llegir tota la interessant història de la troballa i el seu estudi al 

blog dels Amics del Museu http://museugeologic.blogspot.com.es/2013/05/amics-del-

museu-una-vitrina-per-al.html 

 

 A l’entrar a la sala, a molts se’ns en van anar els ulls cap a les vitrines que recullen part 

de la col·lecció de minerals que conserva el Museu, juntament amb una vitrina 

dedicada a les roques.  

https://www.youtube.com/watch?v=wjSW_PpYE8k
http://museugeologic.blogspot.com.es/2013/05/amics-del-museu-una-vitrina-per-al.html
http://museugeologic.blogspot.com.es/2013/05/amics-del-museu-una-vitrina-per-al.html


Segons podem llegir a la Tesi Doctoral de la nostra companya Catalina Restrepo, la 

col·lecció de minerals del MGSB té el seu origen l’any 1817, quan es crea el Gabinet 

d´Història Natural, i l´embrió fou una petita col·lecció de mineralogia donada pel Bisbe 

Torres i Amat, enriquida més tard pel geòleg Carles Gimbernat (1768-1834). El salt 

quantitatiu de la col·lecció té lloc amb l´inauguració del Museu l’any 1874, quan Jaume 

Almera comença a aportar les mostres recollides durant els treballs de camp per 

realitzar el mapa geològic de Catalunya, i també de les pràctiques amb els alumnes de 

geologia. Segons sembla, la col·lecció de Llorenç Tomàs fou cedida a finals dels anys 20 

del segle passat al  Museu, convertint-lo en aquell moment en el museu amb més 

exemplars catalans i històrics. 

Malauradament, durant la Guerra Civil el museu fou destruït i es varen perdre la gran 

majoria d´exemplars, de manera que els fons que es poden veure actualment són en 

bona part dipositats a partir de 1940. La composició d´aquesta col·lecció desapareguda 

s’ha pogut reconstruir d´acord amb la informació recollida en els llibres de Calderón i 

de Tomàs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Baritina (Osor)                                                                         Calcita (Martorell) 

 

 Actualment el museu guarda una petita col·lecció de 1768 exemplars, 616 de 

Catalunya, 523 de la resta d´Espanya, 390 de la resta del món i 210 dels quals no 

consta la procedència, i procedeixen d´exemplars recol·lectats pels directors del 

Museu i de diverses donacions. Dels exemplars que podem observar a les vitrines 

destaquen per al seu valor històric els que trobem a la vitrina dedicada a minerals de la 

ciutat de Barcelona, com una molibdenita amb epidota i pirita de les obres dels 

Escolapis de Sarrià, una baritina d´Horta, un quars amb una cristal·lització ben curiosa 

del dipòsit d´aigua de Sarrià, turmalina i quiastolita de Sant Pere Màrtir, epidota de 

Sant Gervasi, esfalerita amb calcita de Pedralbes, etc. També veiem les més conegudes 

rosetes de baritina, limonites pseudomòrfiques de pirita i jaspis de Montjuïc. De 

Catalunya destaca també un exemplar de bona mida de marcassita amb calcita i galena 

de la mina Eugenia (Bellmunt del Priorat). 

De localitats espanyoles trobem diversos guixos d´Almeria i Granada, goethita de La 

Arboleda (Biscaia), quars fumat amb microclina de Bustarviejo (Madrid) i d´altres peces 



variades. De la resta del món veiem entre d´altres unes curioses pirites sobre pissarra 

de Cauterets (França), diverses peces de Califòrnia, Marroc, i algunes altres cosetes. 

La major part de la col·lecció es troba guardada….. i la seva visita quedarà per alguna 

altra ocasió i en grups necessàriament més reduïts. 

Per anar fent dentetes només dir que a l´inventari de la col·lecció, Catalina Restrepo 

destaca com a exemplars únics (presents només a aquest museu) que hi consten, 

arsènic nadiu de Ripoll, platí del cap de Creus, beraunita de Gavà i dawsonita de 

Gualba. Com a mostres excepcionals, considera una marcassita de Bellmunt (que 

podem veure a una de les vitrines), una halita blava de Cardona i una wulfenita de 

Vilaller. I com a exemplars interessants des d’un punt de vista històric, destaca un sofre 

de Gerri de la Sal (citat per Faura i Calderón el 1907 i 1910 respectivament), una 

carnal·lita de Cardona, una tetraedrita trobada al carrer Muntaner de Barcelona, i una 

crisocol·la de El Figaró citada en un manuscrit de Llorenç Tomàs. 

I un cop visitada aquesta última sala vàrem donar per acabada la visita a aquesta 

Institució que una vegada el pare Sebastià Calzada va definir com “una raresa molt 

exemplar”, raresa entre d’altres coses  perquè ha sabut conjugar la part venerable 

d’una llarga i fecunda història amb la vitalitat i l’adaptació a la modernitat que la 

ciència demana a qui vol estar a un alt nivell.  

El matí havia passat volant i eren ja dos quarts de dues del migdia, l´hora en què el 

Museu tanca, de manera que ens vàrem acomiadar dels companys, agraint molt 

especialment al Dr. Abad la seva dedicació i amabilitat i agraint també a la Jorgina i 

l’Agustí el fet d’haver-nos organitzat aquesta interessant visita, que sens dubte 

repetirem. 

 

 Frederic Varela Balcells 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALGUNS EXEMPLARS DE LA  COL·LECCIÓ 

 

Esquelet  fòssil de sirènid de l´Eocè trobat a Castellbell i el Vilar i que va servir per a descriure una nova 
espècie, Prototherium montserratense. 
 

 

 

 

 

Vitrina dedicada als minerals de la ciutat de Barcelona amb diverses peces històriques, ja que mols dels 
jaciments ara estan urbanitzats. 



 

Marcassita amb galena i calcita, peça d’uns 25 X 25 cm. 

 

 

Calcita de Vallcarca (Barcelona). 



 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

Organitzadors i guia: Jorgina Jordà, Agustí Asensi i Dr. Antoni Abad. 

Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel. 

Fotografia:  Agustí Asensi, Frederic Varela i Martí Rafel. 

Fotografia portada: Agustí Asensi. 

Redacció del text: Frederic Varela. 

 

 

 

Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


