Visita a les mines “Balcoll” de Falset i “Jalapa” del Molar
Aquest passat dissabte 30 de maig ens vam reunir una bona colla d’amics per assistir a una
nova sortida del Grup Mineralògic Català. Com ja va sent costum, tots vam arribar al punt de
trobada abans de l’hora acordada, crec que degut a que hi havia moltes ganes de passar-ho bé,
aprendre i tornar a casa amb algun exemplar per a les nostres col·leccions.
En aquesta ocasió, pel matí vam visitar la mina “Balcoll”, una explotació que per si sola és un
al·licient, ja que és molt coneguda entre els aficionats en oferir la possibilitat de trobar alguna
mostra d’argent natiu, entre altres espècies interessants. A més, aquesta vegada la sortida va
crear molta expectació, ja que vam tenir el plaer de comptar amb la presència d’en Joan
Abella, que ens va fer de cicerone.
Com és ja costum, al començament de cada sortida, en Carles Bel va passar llista i ens va
repartir un dossier molt complet amb una descripció del marc geogràfic, històric, geològic i
mineralògic de les mines que visitaríem.
A l’arribar a la mina “Balcoll” de Falset, i abans de que tots ens poséssim a buscar com bojos
minerals als terregalls, en Joan Abella ens va fer un magnífic resum de com ell, gràcies a un
estudi detallat previ, va aconseguir trobar l’argent, explicat a través de la història i ens va
donar alguns consells de com trobar-ne i de quina és l’estructura de la mina.

La mina “Balcoll” compta amb tres pous. El principal, conegut com a pou número 3, està
envoltat de les instal·lacions pròpies de la mina; té una profunditat total de 106 metres i
donava servei a tres nivells de galeries. El pou número 1 es troba a uns 90 metres a l'est del
pou principal, compta només amb una profunditat de 47 metres i donava servei a un nivell de
galeries. Finalment, el pou número 2 és el més interessant, ja que va servir per explotar els
filons d’argent; es troba al sud del pou principal i la seva profunditat és de quasi 40 metres. El
total de galeries excavades podria ser d'uns 700 metres i les majors labors d'explotació es van
concentrar al pou número 2, restant avui en dia inundades i servint d'important reserva
d'aigua per al cultiu de la finca.

Després d’aquesta introducció, ara sí, ens vam dedicar a buscar pels terregalls seguint les
indicacions que ens va oferir el Joan sobre l’aspecte del material més probable on es podia
trobar el desitjat argent. Val a dir però, que tot i ser un grup molt nombrós i posar-hi moltes
ganes, només van sortir dues bones mostres d’argent i unes poques de menor consideració
entre tots els assistents.

No obstant això vam passar un matí molt distret, i vam fer anar de bòlit al Joan, demanant-li
«què és això» o «què és allò altre», però així vam anar trobant minerals com galena, esfalerita,
calcopirita, pirolusita, auricalcita, mottramita, annabergita..., entre altres espècies.

Dos exemplars d’argent.
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Sense adonar-nos el matí va passar ràpidament. Va arribar l’hora de dinar i vam enfilar cap
el restaurant Mas Trucafort, a pocs centenars de metres de la “Balcoll”, on mentre esperàvem
els entrants i xerràvem de minerals ens preparaven una magnífica paella que, segons ens van
explicar, la fan variar d’ingredients segons l’època de l’any. La paella també va ser un dels
al·licients del dia: no sempre es menja un arròs cuit amb sarments i els productes de la terra i
la temporada.

Després de dinar vam continuar amb la nostra activitat mineralògica i vam visitar la mina
“Jalapa” del Molar, que molts havíem sentit anomenar però pocs coneixíem de primera mà.
Realment, ens vam portar una bona sorpresa ja que té instal·lacions ben conservades i, segons
ens va explicar el Joan, és un molt bon exemple per mostrar com eren les labors mineres
característiques del període de la industrialització.
Aquesta mina té dos punt d’interès: el pou mestre i la galeria de desguàs, prop de la qual es
troben les restes d’edificacions que composaven la infraestructura exterior i els terregalls. Des
de l’entrada de la galeria i caminant uns 48 metres, trobem les labors d’explotació.

Tot i que mineralògicament tampoc es va trobar res significatiu sí que vam recollir, dins de la
mina, boniques mostres de galena massiva i, amb paciència i una lupa, es podia trobar
cerussita, siderita i altres minerals.

I per a aquells que no estaven cansats encara va haver-hi temps de buscar al terregall, on es
va poder recollir ankerita, dolomita, pirolusita, cerussita i altres espècies.
Només resta tornar a donar les gràcies als organitzadors d’aquesta sortida i, en especial, a
en Joan Abella, per la seva dedicació i agradable hospitalitat.
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

