
 



 

El cap de setmana del 28 i 29 de maig es va fer la sortida del Grup a la zona de La Cañada de 

Verich (cat., la Canyada de Beric). Aquesta vegada l’indret escollit quedava força lluny, pel que 

es va plantejar l’excursió en format de cap de setmana: així es podia dedicar més temps a cada 

pedrera. Per aprofitar millor els dies, es va complementar la sortida amb la visita als 

afloraments de guixos de Montalbán. Però, anem per parts. 

Dissabte a les 10:30 tots els assistents vam anar arribant a l’entrada de la pedrera “Súñer”. 

Feia calor, però teníem força ganes de començar la recerca. Un cop reunit tot el grup, vam 

deixar els cotxes a l’entrada i vam entrar a la zona d’extracció. Hi havia diverses àrees amb les 

clàssiques argiles refractàries, a voltes barrejades amb carbó, i ens vam poder desplegar per 

tot el front de la pedrera. El primer lloc per a remenar eren les piles de lignit. En alguns trams 

encara es podien trobar fragments de troncs fossilitzats, però calia anar amb molta cura, doncs 

era força inestable i delicat. En algunes mostres la pirita havia ocupat el lloc del carbó, formant 

combinacions molt estètiques i curioses. Hi havia parts en que la pirita es trobava cristal·litzada 

formant nòduls de cristalls cúbics. Amb paciència es podien trobar nòduls d’una mida prou 

considerable, aïllats o associats al lignit dels troncs. Una altra de les espècies més buscades era 

el sofre. En algunes zones de la pedrera, i disposat sobre diferents materials, es dipositava un 

granulat groc. Aquí calia extremar les precaucions, sobretot a l’hora d’embalar les mostres, 

doncs era molt fàcil que aquella crosta es desprengués. L’olor característic ens va acompanyar 

durant una hora llarga i ens la vam portar adherida a les mans. Vam poder fer una bona 

recollida de mostres. Com a curiositat, esmentar que entre les vetes de carbó es va trobar una 

mostra molt diminuta d’ambre. 

  



 



 

Satisfets, vam pujar a la zona superior de la pedrera, a un lloc on acumulen el material que es 

va extraient de la part inferior. Allà hi havia tota una amalgama de materials, i es va poder fer 

recollida variada de tota la paragènesi de la zona. Amb un mall vam poder esberlar uns quants 

nòduls, dels quals vam extreure un bon grapat de mostres de siderita i de barita, amb uns 

cristalls tabulars incolors amb zonació blanca a les arestes. Petits però molt vistosos. Alguns 

nòduls tenien també pirita, produint altre cop unes combinacions interessants. En els blocs de 

calcària que s’acumulaven vam poder trobar també les clàssiques geodes de calcita, varietat 

incolora “dent de gos”, de mida considerable. El material, ja ho sabíem, era molt dur, però 

amb suor i esforç es va poder aïllar alguna mostra. 

 



 

Abans de fer l’aturada per dinar, vam agafar els cotxes per anar a una altra de les zones, on 

apareixien guixos. Es va especular amb la possibilitat de trobar cristalls de marcassita “cresta 

de gall”, però va ser una quimera. Feia temps que no es treballava en aquella part, i el material 

estava molt degradat. De guixos, però, en vam trobar un munt; no eren molt transparents, 

però si que es presentaven formant macles molt estètiques. Cansats i acalorats, vam enfilar 

cap a la Ginebrosa, on teníem reservada taula per dinar. Recuperar forces amb carns a la brasa 

i refrescar-nos amb vi de la zona, per poder seguir després amb energia renovada.  



 

Cap a mitja tarda, i per tancar la jornada, ens vam apropar a una altra de les zones d’extracció, 

on dinamiten per fragmentar la paret de calcària. Cal explicar que més que una única pedrera 

l’explotació està dispersa per tota una àmplia zona, amb parts on s’extreu material, altres on 

s’acumula fins que se li dóna sortida, i d’altres en que hi ha poc moviment. I la varietat del que 

es troba és limitada, però amb presentacions molt vistoses. Ara era el torn de les calcites. Vam 

poder contemplar diverses geodes disperses, amb diverses formes de presentació de la calcita, 

però poder reduir-les per prendre-les exigia un esforç titànic. Amb constància i paciència vam 

poder obtenir unes quantes mostres, algunes de mides respectables. Fins i tot un company va 

poder reduir un bloc i aïllar una geoda completa. Quan ja vesprejava vam anar recollint cap als 

cotxes, i cadascú va anar on tenia l’allotjament. En llocs diferents, però igual rutina: dutxa per 

refrescar-se i treure’s del damunt aquella pols negra que ens recobria. Sopar, i els més animats 

futbol, i a descansar, que l’endemà encara teníem coses per fer. 

 

 



 

Diumenge, el punt de trobada era a les rodalies del poble de Montalbán. Vam deixar els cotxes 

al voral, i vam enfilar barranc amunt. Ja al principi van aparèixer alguns romboedres de guix, 

que feien presagiar una bona collita. Ja centrats a l’aflorament, els guixos estaven escampats 

per arreu. A diferència dels del dia anterior, algunes de les peces tenien una transparència 

total, i presentaven inclusions de carbó, creant uns efectes molt vistosos. De totes mides, amb 

més o menys negre, alguns amb macla, es van poder recollir moltes mostres. Algun dels blocs 

ens van encuriosir, i un cop rebentats, descobrien unes concrecions de calcita vermellosa molt 

interessants. Ja pels volts del migdia es va donar per enllestida la sortida, cansats però amb les 

expectatives satisfetes.  

 



Aquest és el petit grup dels que vam anar a Montalbán. 
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb 
la seva presència a la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


