
  INFOMINER     nº47   Març- Abril 2010 nº47   Març- Abril 2010    INFOMINER

INFOMINER N.47  1/2010  Març -Abril de 2010SUMARI

Pressupost GMC 2010 .............................
Activitats, Fires i Excursions .....................  
Mina Nova de Coll de Pradell ...................
Entrevista a Joaquim Callén......................

Edita: 
Grup Mineralògic Català
C. Antoni Capmany, 67, baixos
08028 BARCELONA
Direcció: 
Joan Barrera i Sergio Evangelio
joanbarrera@minercat.com
sevangelio@minercat.com

Coordinació: 
Joan Rosell
jrosell@minercat.com

Consell de Redacció:  
Joan Manel Ybarra, Jordi Coca, 
Frederic Varela

www.minercat.com
gmc@minercat.com

2
3
4
6

Presumptes topacis del Montseny ................
Nova localitat de Piromor� ta .........................
Expominer 2009 ............................................
Fira de Minerals de Perpinyà ........................

8
9

10
11

Entrevista
Edició de 
la primera 
entrevista a en 
Joaquim Callén, 
president de 
Grup Mineralògic 
Català.

Article 
Mina Nova de Coll de Pradell. Cròniques de � res

EXPOMINER 2009NOTÍCIES 
D’ACTUALITAT!

ANY NOU, VIDA NOVA...
��Joan Barrera.-  Arriba un nou any i 
amb aquest sempre arriben les bones 
proposicions com aprimar-se, anar al 
gimnàs, o altres coses per l’es� l.
També es diu que a any nou, vida nova, 
i per acomplir aquesta dita, l’Infominer 
també estrena noves seccions.
Una de les seccions que ja s’estrena al 
present Infominer és l’entrevista a un 
soci del grup. El primer soci escollit és 
el president. 
Una altra secció que aviat es portarà 
a terme és la secció del racó del 
col·leccionista, on tothom que vulgui 
podrà aportar les fotos dels minerals 
que vulgui compar� r amb els altres o 
qualsevol altre aportació que cregui 
convenient.
Al principi de l’editorial començava 
amb els bons propòsits de cada any. 
Doncs bé, proposo un altre, que és el 
de la par� cipació. Des d’aquí demano 
la par� cipació i col·laboració de tothom 
per a què aquest Infominer sigui plural, 
més de tots.    Ànims!

EDITORIAL

E X P O M I N E R 

Notícies
Nova localitat de piromor� ta a 
Catalunya, a Mont-ras.

12
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ASSEMBLEA GMC NOVETATS

11

LA FIRA DE MINERALS DE PERPINYÀ.
13 I 14 DE FEBRER

��Joan Rosell.- El passat cap de setmana 13 i 14 de 
febrer va tenir lloc la tradicional � ra de Perpinyà, 
organitzada pel Club Mineralògic Català, en� tat amb la 
que estem agermanats. Van ser diversos els membres 
del GMC que es van traslladar a terres rossellonenques 
i van ser rebuts pel seu president Patrick Marchand 
i Robert Boher. Tot i no haver-hi moltes novetats 
a destacar, com està passant darrerament, volem 
citar uns cristalls de quars alguns molt transparents 
i en matriu i d’altres mostrant � nestres i tons fumats 
provinents d’Alés (Gard). També vam veure material 
francès divers i algunes novetats com les excel·lents 
peces de metatorbernita de Margabal (Aveyron) que 
després de molts anys han estat retrobades en una 
pe� ta bossada; cristalls en llibre de bona mida i intens 
color. De la regió peruana de Huancavelica, de la Mina 
Palomo, uns estè� cs grups de cristalls de barita tabular, 
amb orpiment taronja, realgar i descloizita.
Un lot de cristalls quars amb un fumat molt uniforme 
procedents del la zona del Montblanc. En tema 
sistemà� c no hi havia gaire oferta però alguns micros 
de la coneguda pedrera de Salsigne (Aude) localitat 
� pus de la Yvonita i altres exemplars de Cap-Garonne. 
L’Associació Francesa de Micromineralogia hi era 
present amb en Chris� an Berbain amb qui vam parlar 
de futures col·laboracions. Fins l’any vinent. Trobareu 
més fotos i detalls a la web www.minercat.com.

DALNEGROITA. UN NOU MINERAL AMB 
LOCALITAT TIPUS A LENGENBACH �VALAIS,  
SUISSA�
Joan Rosell.- Dalnegroita, idealment Tl4Pb2(As12Sb8)�20S34, 
és un nou mineral de Lengenbach. Es presenta com a 
feixos i granets anhedrals i subhedrals de � ns a 200 micres, 
estretament associada a Realgar, Pirita, Seligmanita rica 
en Sb sobre la dolomita. La Dalnegroita és opaca amb un 
llustre submetàl·lic i mostra una ratlla de color marró-
vermella. És fràgil, duresa de Mohs ~ 3-3,5). Va ser 
trobada per un col·leccionista italià, en Luca De Ba�  s� , 
l’any 2006 en unes mostres amb abundant Realgar. 
Estudiada a les universitats de Pàdua i Florència. El nou 
mineral porta el nom d’Alberto Dal Negro, professor de 
Cristal·logra� a i Mineralogia de la Universitat de Pàdua 
des de 1976. Una nova meravella de la famosa pedrera 
de Lengenbach. Més info: www.lengenbach.com.

Referència: Nestola, F., Guastoni, A., Bindi, L., Secco, L. 
(2009).
Dalnegroite, Tl5-xPb2x(As,Sb)21xS34, a new thallium 
sulphosalt from Lengenbach quarry, Binntal, Switzerland. 
Mineralogical Magazine, v. 73, 6, 1027:1032.

Quars fumat. Alés (Gard). Grup de 5x4cm.

La taula del Grup Minéralogique Catalan. 

Quars sobre barita. Alés (Gard). 
Cristall de 3,5x1,5cm. 

Metatorbernita de 
Margabal (Aveyron). 

Mides: 11x5cm. 

El passat dia 14 de Gener, a les 20h, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de socis del GMC a la seu social. Va 
presidir la taula el president, en Joaquim Callén, el secretari, en Marçal Vera i el tresorer, en Jordi Coca. Van assi� r els 
següents socis: Manuel Moreno Velaure, Jordi Pi, Javier Casado, Rogelio Zorrilla, Josep Forest, Josep Mª Pérez Samper, 
Joan Rosell i Catherine Graupere. Es van presentar els comptes del 2009 i el pressupost de 2010 que van ser aprovats. 
Es presentaren les vacants de vicepresidència i secretari. Es procedí a l’elecció del nou vicepresident que va recaure en 
Francesc Xavier Tomàs (que havia presentat la seva candidatura a través del president) i la del nou secretari en Joan 
Rosell. Les vocalia de � res la pren n’Eugeni Bareche i la de bibliotecari en Joan Manel Ybarra. Es passà al torn de precs i 
preguntes i es va concloure a les 21.45h. Trobareu la informació a:     h� p://www.minercat.com/consell.htm
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ACTIVITATS

Nota: Per par� cipar a les excursions cal dur el rebut de la quota de soci de l’any en 
curs.  El guia de les excursions no es responsabilitza dels danys i perjudicis derivats 
d’accidents que poguessin succeïr a causa de negligències dels par� cipants, éssent 
l’únic responsable el soci, familiar o acompanyant. La par� cipació a les excursions 
implica l’acceptació irrevocable d’aquesta norma� va.

FIRES

- 5, 6 i 7 de març: MineralExpo Sants.
- 12, 13 i 14 de març: Feria de Escuela de Minas 
de Madrid.

CRÒNIQUES DE FIRES
Els dijous ens trobareu a la seu social a par� r de les 19:30h.

Febrer
25 Reunió al voltant dels “Binos”. Porteu els vos-

tres “micros” més interessants!
Març
4 El local estarà tancat perquè estarem al Centre 

Cívic de Sants, preparant la Fira de Mineralexpo 
Sants 2010.

11 Canvi d’impressions i vivències mineralògiques 
de la Fira Mineralexpo Sants.

18 Tertúlies mineralògiques.
25 Reunió al voltant dels “Binos”.

Abril
1 El local estarà tancat perquè és Dijous Sant.
8 Mercadet d’intercanvi de minerals.
15 Tertúlies mineralògiques.
22 Reunió al voltant dels “Binos”.
29 Mercadet d’intercanvi de minerals.
 

10

EXCURSIONS - TREBALLS DE CAMP
 
21 de març.–  Recerca de minerals metamòr� cs a Gualba i Quars a Sils.
   Preguntar per Manel Moreno (Tel. 93 4773890).

18 d’abril.–  Recerca de minerals de pegma� ta a les serres de l’Albera (al  
  nord de la província de Girona). Treball de camp i inves� gació.

   Preguntar per Manel Moreno (Tel. 93 4773890).
Per saber més dates, consulteu la nostra pàgina web.
    www.minercat.com

 CAMPANYA DE RECOLLIDA D’E-MAILS dels SOCIS
  
 A �  i efecte de fer-vos arribar no� cies d’ac� vitats que sorgeixen entre les publicacions de l’INFOMINER us 

agrairíem ens féssiu arribar el vostre e-mail a: gmc@minercat.com. Només s’enviarà l’avís per l’ac� vitat.

FORMACIÓ i SEMINARIS
De cara a la primavera es prepara un nou curs en col·laboració amb la ICHN sobre la formació dels minerals i els 
ambients genè� cs, amb conferències i sor� da de camp. Els interessats en rebre la informació en quant sur�  us 
preguem ens feu arribar un e-mail a gmc@minercat.com. També ho podreu consultar ben aviat a la web.

��Sergio Evangelio.- Un altre any ha arribat l’exposició de 
minerals de Catalunya, l’Expominer, però aquest any arribà 
acompanyat d’una nova amiga, la crisi econòmica mundial 
que, per cert, es va notar en el nombre d’expositors respecte 
d’altres anys i en un aparent augment de la bijuteria.
Ja tenia ganes de que arribés la � ra, tornar a veure a companys 
i amics, poder parlar amb ells llarg i extesament de minerals, 
i, com no, conèixer a més gent d’aquest món que cada dia va 
guanyant més i més adeptes.
Abans de començar la � ra no tenia moltes esperances de 
trobar res del meu gust (sóc un xic pessimista per a aquestes 
coses, que hi farem) però al sor� r d’ella no va ser així.
Les novetats: des del meu punt de vista cal remarcar les 
Axinites i Epidotes de la Desembocadura del Barranc de 
les Collades, Casterner de les Olles, Tremp (Lleida) que les 
portava Pere Rediu des de preus assequibles a massa elevats, 
l’Or que portava en Jordi Fabre de Sierra de la Chimenea, 
Talarrubias-Casas de Don Pedro a Badajoz i poca cosa més que 
em cridés l’atenció. En Joan Abella portava gran varietat de 
minerals radioac� us de la mina Eureka i rebuscant vaig poder 
veure peces extranyes de trobar per a mi com espinel·les de 
Màlaga o curioses limonites pseudomòr� ques de pirita de 
Carratraca, Múrcia o alguna torbernita de Vimianzo, a Corunya 
d’aquelles que van sor� r fa uns 4 o 5 anys que les portava 
Eliecer Minerales. Altrament es vàren poder veure peces “de 
pota negra” d’Espanya com una � uorita bes� al en tamany del 
� ló Josefa-Veneros Norte, La Collada, Astúries o una Dolomita 
d’Eugui de semblants proporcions que també portava en Jordi 
Fabre.
En � , una altra edició passa, millorant expecta� ves i ja es� c 
desitjant que arribi la nostra propera � ra, el Minerexpo Sants 
els dies 5, 6 i 7 de Març. Ens veiem allà!

2222222222222222200000000000000000000000000000000000000999999999999999999
EXPOMINER

Axinites i epidotes. Casterner de les Olles, Tremp (Lleida). Foto: S. Evangelio

Stand del Grup Mineralògic Català. Foto: J. Barrera

Ambient de l’Expominer. Foto: S. Evangelio

Fluorita de l’Stand de FabreMinerals. Filón Josefa-Veneros Norte. La Collada. 
Asturias. Foto: S. Evangelio Stand del comerciant Eliecer amb diverses barites murcianes. Foto: S. Evangelio

 El 2 de MAIG a l’ateneu de Sant Celoni, 
MINERALEXPO SANT CELONI.  Ens veiem!!
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ARTICLE

4

MINA NOVA DE COLL DE PRADELL
(1947-1962)
per Raúl Acosta

La història comença als voltants dels anys 40 quan, 
CARBONES MARI, S.A. de Guardiola de Berguedà, llogua 
els drets d’explotació d’una part de la concessió minera 
anomenada Eleodora Duse, registrada amb el nombre 
11965 per CARBONES DE BERGA, S.A., a l’indret de Coll de 
Pradell, al terme municipal de Vallcebre, ubicada a la cota 
1624,5 sobre el nivell del mar.

A l’any 1947 s’inicien els treballs de perforació, començant 
l’extracció de carbó a peu de la mina, però, la ubicació 
del descarregador fa molt complicat l’accés dels camions, 
especialment a l’hivern.
Es per aquest mo� u que l’empresa decideix construir-hi 
un nou descarregador en un indret més adient per les 
tasques de càrrega i descàrrega dels camions, mo� vant 
la prolongació del traçat ferroviari en més de quatre-
cents metres (distància que separa la mina del nou 
descarregador) i obligat a la perforació d’un túnel d’uns 
cinquanta metres i, mitjançant explosius, obrir un pas en 
la paret de roca per tal d’accedir-hi al nou descarregador.
Aquest ferrocarril fou construït amb barres de carril de 
4 metres, i 7 Quilograms/ metre,  � xat a travesses de 
pi mitjançant escarpies, i assentat directament sobre el 
terreny, amb una amplada de via de 600 mm. En aquell 
moment el moviment de les vagonetes en tot el seu 
recorregut es realitzava amb mules,  restant de servei a 
principis de 1950.
Durant els anys de funcionament de la mina arribaren a 
treballar més de 250 persones. Això va ser degut a que els 
anys de funcionament d’aquesta mina va ser durant els 

anys posteriors a la Guerra Civil espanyola i, el treball dins 
la mina, comptabilitzava com a servei militar obligatori  
permetent a moltes persones evitar el fer “la mili”. Al 
municipi, a aquesta mina, se la coneixia com a “mina de 
quintes”.

Cap a mitjans dels anys 50, l’empresa entra en fallida i els 
miners cons� tueixen una coopera� va per tal de con� nuar 
amb la extracció de carbó i, arribat al límit de la concessió, 
es decideix obrir un pla inclinat, dins la mina, per accedir-
hi a les capes de carbó situades per sota de la galeria 
principal.
Finalment, el 23 de Juliol de 1962 es tanca de� ni� vament 
la mina, � nalitzant així els primers 15 anys de la seva 
història, on, durant el seu funcionament, van ocorre dos 
accidents mortals, cap d’ells dins la mina.
El 7 de desembre de 1949, durant les obres de perforació 
del túnel, que serviria pel pas del ferrocarril, en Josep Puig 
i Riu veí de Gironella, va morir per l’explosió retardada 
d’un cartutx de dinamita, quan s’apropava per re� rar-ho, 
sent la primera víc� ma mortal.
El 27 de gener de 1951, Salvador Reig i Vilaró, veí d’Olva i 
escrivent de la mina, moria al precipitar-se el camió en el 
qual viatjava en relliscar sobre una capa de gel al seu pas 
pels Graus. Fou la darrera víc� ma de la mina.

Durant uns anys la mina i el seu entorn van restar 
abandonats, així com els carrils, � ns que als anys setanta 
entra a formar part de la concessió minera a cel obert de 
Tumi i Coll de Pradell, per part de CARBONES DE BERGA. 
A � nals dels anys setanta, l’Ajuntament de Vallcebre fa 
una captació d’aigua dins la galeria principal de la mina 
havent de treure els an� cs carrils, ja que s’u� litzarà l’an� c 
traçat ferroviari per fer passar la canalització. D’aquesta 

I CURS DE MORFOLOGIA MINERAL

� Joan Rosell.- Els passats dies 16, 19, 23 i 26 de novembre 
va tenir lloc el curs sobre Morfologia Mineral impar� t pel 
professor Carles Curto, conservador de mineralogia del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona i organitzat pel 
Grup Mineralògic Català i la Ins� tució Catalana d’Història 
Natural. Es va celebrar a la magní� ca seu de l’IEC, la Casa 
de Convalescència.
Davant un curs sobre una matèria que de vegades sembla 
di	 cil, l’èxit d’assistència ha estat molt més que sa� sfactori. 
Han vingut diferents membres de la ICHN i el Grup, alguns 
des de llocs allunyats com Olot o /Campdevànol.
Les explicacions d’en Carles Curto van ser molt amenes i es 
va establir un con� nu diàleg on els assistents preguntaven 
i aclarien els seus dubtes. Tal com va comentar el Prof. 
Curto, aquest curs pretenia donar una base per a mirar-se 
els cristalls d’una manera més analí� ca. Va insis� r en que 
era necessari “acostumar” l’ull a cercar simetries en els 
cristalls /naturals fent servir de base els models de cristalls 
ideals (“tarugos”) de fusta, plàs� c o cartró.
Alguns assistents van comentar que el curs els ha servit 
per a perdre la “por” i llançar-se a intuir eixos, plans de 
simetria, pinacoides, prismes... i de manera pràc� ca 
“pronos� car” a quin sistema pot pertànyer un cristall 
determinat. Descartar uns quants sistemes i quedar-se 
amb un parell ja és tot una sa� sfacció. Hem “jugat” amb els 
models però també amb exemplars reals, però aquest cop 
han estat els cristalls reals els que jugaven amb nosaltres, 
amb deformacions a les cares, cares que desapareixen, 
allargaments inesperats... però amb l’ajuda del profesor 
els hem pogut interpretar.
Esperem que l’any vinent puguem aprofundir més en 
aquest tema o en temes similars i poder establir amb la 
ICHN nous vincles de col·laboració per a enfor� r la secció 
amb més mineralogia i “pedres”.
Gràcies a tots els assistents pel vostre interès i al Prof. 
Curto per la seva excel·lent didàc� ca.

Foto  de grup del curs. Foto: J.Rosell

NOVETATS

NOVA LOCALITAT DE PIROMORFITA A 
CATALUNYA

��Frederic Varela.- La piromor� ta es un mineral poc 
abundant a les mines de Catalunya, sobretot en forma 
d’exemplars ben cristal·litzats. En un treball de recerca a 
les mines de Mont-ràs (Mina Pepito) a � nals de l’any pas-
sat varem trobar en una de les mostres uns agregats de 
pe� ts cristalls de pocs mil·límetres de piromor� ta d’un 
bonic color verd poma en una matriu de quars, barita i 
galena. També es varen trobar algunes pe� tes mostres 
de possible piromor� ta de colors més apagats. En recer-
ques posteriors es van trobar cristalls de cerussita en ma-
cla cíclica de � ns a 4mm. En aquestes mines s’explotava 
la bari� na y la galena, y no estava citada � ns avui la pre-
sencia de piromor� ta. En unes mines properes, però en 
el terres de Llofriu (Palafrugell) es va trobar un exemplar 
amb pe� ts cristalls de wulfenita de color taronja.
En aquests moments s’estan portant a terme treballs de 
camp per part de varis membres del Grup per a preparar 
un ar� cle per Mineralogistes de Catalunya.

Piromor� ta. Tamay peça: 8 x 5,5 x 3 cm. Fotoi i col.: F. Varela

Piromor� ta. Tamay peça: 5 x 2,5 
x 2,5 cm. Fotoi i col.: F. Varela

Piromor� ta. Detall grup cristalls. 
Camp 0,8 x 0,8 cm. Fotoi i col.: 

F. Varela

desaparició es salvarà un 
pe� t tram de 9 metres i 
els situats dins la mina.
Cap a principis dels anys 
80, les excavadores 
comencen les tasques 
d’extracció a cel obert 
de Tumi i Coll de Pradell. 
Tot i que l’explotació 
de Tumi està a más 
d’un quilòmetre de la 
bocamina, es pensa que, 
tard o d’hora s’arribarà 
a la mina. La de Coll 
de Pradell aviat arriba 
a les capes superiors 
explotades per l’an� ga 
mina, la qual cosa fa 
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CRÒNIQUES

ELS ESPECIALISTES 
EN MINERALS 
DEL MARROC

Don MineralDon Mineral
Minerals per a Decoració i Col·lecció
Objectes i Figures de Pedra Natural

Bisuteria de Pedra Natural
Gemmes i Pedres Nobles

Carrer del Call, 19 
(al costat de la Plaça de Sant Jaume)

08002 Barcelona
Tel/Fax 93 318 38 34

BARITINA 
de Me� s, Erfoud

Calcita Cobaltífera de Bou Azzer

Nefelina, Imilchil
Atzurita, Kerrouchen

Mina Nova de Coll de Pradell als anys 60.

ELS PRESUMPTES TOPAZIS DEL 
MONTSENY

��Frederic Varela Balcells.- A la bibliogra� a an� ga 
del Montseny, juntament amb les referències de les 
tant conegudes ame� stes, es troben també diverses 
cites de “topazis”, per bé que moltes d´aquestes cites  
probablement siguin tant sols tòpics que els autors 
anaven repe� nt al llarg del temps.
Ja a l´any 1678 l´historiador Esteban de Corbera a la seva 
obra “Cataluña Illustrada” cita, referint-se al Montseny i, 
evidentment, de forma molt exagerada: 
“...es la riqueza que � ene de piedras preciosas, y 
señaladamente de Topacios, y Ame� stas excellen� ssimos 
en grandeza, � neza, y hermosura que se hallan cada dia 
en ella en notables can� dades.”

Aquests “topazis” del Montseny són novament citats 
més endavant per diversos autors, sovint acompanyats 
de les ame� stes. Per citar alguns exemples, Guillaume 
de Bowles, naturalista del segle XVIII en fa referència a la 
seva obra “Historia Natural y Geogra	 a 	 sica de España”: 
“....on trouve la ville de Vique, près de laquelle il y a une 
mine d’améthistes, de topaces et de crystaux colorés, que 
les Orfévres de Barcelonne travaillent et vendent”. També 
Bernat Espinalt García, geògraf de � nals del segle XVIII 
en fa esment a la seva obra “El Atlante Español”:  “....hay 
en él (Montseny) preciosas piedras ama� stas blancas, 
moradas, y topacios”.  José Andrés Cornide de Saavedra 
y Folgueira, polígraf il·lustrat, en el seu “Ensayo de una 
descripción 	 sica de España” (1803), alaba “el hierro de 
Sant Llorenç de la Muga, el plomo de Flaset, el cobre de 

Vic, las sales de Cardona, los jacintos (?) y topacios del 
Montseny,...” 

Des del meu punt de vista, aquests suposats topazis es 
referien probablement a cristalls de quars fumat de 
tonalitat clara o bé citrins tallats (de fet hi ha algunes 
cites de quars citrí al Montseny). La cita comprovada més 
propera serien els quarsos citrins que es troben a Vidreres, 
La Selva (Girona). A tall d´exemple, els quarsos citrins 
de Villasbuenas (Salamanca), probablement els millors 
d´Espanya, an� gament es coneixíen com a “topacio 
español” o “falso topacio”, per tant no seria d´extranyar 
que alguns quarsos citrins o lleugerament fumats, després 
de ser tallats acuradament poguèssin passar per topazis. 
Concretament al Museu de Geologia de Barcelona es 
troben exposats uns quarsos fumats tallats, procedents 
de Santa Coloma de Farners i de Les Mallorquines, La 
Selva (Girona) que podríen passar perfectament a ulls poc 
experts per topazis. 

Hi ha algunes cites an� gues de que aquests “topazis” i 
especialment les ame� stes del Montseny eren tallats per 
orfebres i platers de Barcelona i de Vic. Recordem que el 
Bisbat de Vic fou durant segles un dels poders espirituals i 
temporals més importants de Catalunya, i és possible que 
algunes, si no una bona part d´aquestes peces, acabessin 
formant part del tresor catedralici a la Catedral de Vic. 
Malhauradament, i com en tants altres llocs, aquest 
tresor fou saquejat i destruït durant la Guerra Civil als 
anys trenta. Sempre queda la possibiltat de localitzar 
alguns d´aquests suposats “topazis” en alguna de les joies 
an� gues dels nostres museus....

preveure que la galeria principal desapareixerà sota 
l’avançament de les excavadores.

A mitjans dels anys 80, un ordre ministerial obliga 
a � nalitzar tots els treballs d’extracció de carbó de 
CARBONES DE BERGA, inclosos els  mencionats cels 
oberts. Això lliurarà a la mina i al seu entorn de la seva 
destrucció total, encara molt evident avui dia l’impacte 
ambiental ocasionat per aquestes extraccions de cel 
obert.
A principis dels anys 90, una esllavissada del camí vell de 
Vallcebre a Saldes, a causa del cel obert de Tumi, obligarà 
a desfer la plaça del nou descarregador per tal habilitar 
un nou camí d’accés, fent desaparèxes uns 80 metres de 
la traça de l’an� c tren miner, propers al descarregador.
L’any 1996, un grup de gent amant del ferrocarril i les 
mines, tot recorrent les restes del traçat, on es podia 
veure l’abandonament en el temps, van adonar-se que 
l’indret ben mereixia la seva recuperació.
Es parla amb l’Ajuntament de Vallcebre per exposar la 
proposta de recuperació de l’indret, i conèixer així el seu 
parer, el qual va ser posi� u. Seguidament es parla amb 
els propietaris, als quals també els agrada la inicia� va i, 
a par� r d’aquí es decideix crear l’Associació Trens Miners 
Turís� cs.  

A l’es� u de 1997 comencen les primeres tasques 
de recuperació del traçat. Amb l’ajut de Camps de 
Treballs, de la secretaria de la Joventut de Generalitat 
de Catalunya, dels tècnics del Cremallera de Núria, 
Carbonifera del Ebro, Carbones Pedraforca, Carbones 
de Berga, col·laboradors, empreses i els membres de 
l’associació fa que any darrera any es vagin recuperant 
diferents trams de l’an� ga traça del tren miner que 
restaven desaparegudes.
Les tasques comporten l’extracció de terres per tal 
d’aconseguir el nivell necessari per tal d’anar col·locant 
la via, que permetrà la circulació de les locomotores i del 
diferents vagons tan pel transport de materials com de 
viatgers; la construcció de dos murs de contenció, una 
cuberta de protecció a l’entrada del túnel i la neteja del 
mateix.

Finalment, a l’any  2005, es col·locà l’úl� m tram de via que 
permet arribar-hi a la mina, completant així els mes de 
quatre-cents metres via, permetent així el transport de 
materials per con� nuar amb les tasques d’arranjament de 
la boca-mina i, a l’any següent, es � nalitza la construcció 
dels 7 metres de la nova galeria de perllongament de 
la nova boca-mina i els treballs d’explanació on estaran 
situades les vies d’estacionament dels vagons miners.

L’any 2008 es recupera la quasi  totalitat de vagons de 
la darrera mina de carbó en funcionament a Catalunya: 
CARBONES PEDRAFORCA, S.A. salvant-se així de la seva 
desaparició d’un i afegint-se a l’explotació d’aquest 
par� cular tren miner, on mes de 600 nois i noies i 
col·laboradors han contribuït al començament de la seva 
nova història.

Actualment s’està treballant en la prolongació d’un nou 
traçat ferroviari de més de 350 metres que permetrà 
salvar el desnivell existent entre el traçat i l’edi� ci de 
tolves, podent així recuperar aquesta construcció per 
fer-la servir com a pe� t museu i lloc de recepció dels 
visitants a la mina.
Durant els propers mesos del 2010 es durà a terme una 
inspecció de l’interior de la mina, per veure el seu estat 
de conservació, per tal de poder reobrir-la al públic i fer 
realitat un somni tan desitjat després de tants anys... 



  INFOMINER     nº47   Març- Abril 2010 nº47   Març- Abril 2010    INFOMINER 76
Durant l’entrevista al Joaquim Callén. Foto: S. Evangelio

L’ENTREVISTA
JOAQUIM CALLÉN I FUENTES

Amb aquesta edició de l’Infominer, tal i com s’anuncia en 
portada, s’estrena una nova secció d’entrevistes. Aquesta 
primera entrevista ha estat amb en Joaquim Callén, 
president del Grup Mineralògic Català, i membre destacat 
dins del món del col·leccionisme per la revista i per les seves 
fotogra� es.

P: Com vas començar al món de la mineralogia?
R: El primer contacte que vaig tenir amb el món de la 
mineralogia va ser quan era pe� t amb una caixa de color verd 
amb unes capcetes a dins de color vermell, amb minerals 
pe� ts que havia recollit mon pare. De fet el meu pare va 
ser el que em va introduir tant en el món de la mineralogia 
com al de la fotogra� a. A mi tot allò em fascinava, encara 
que no sé per què ja que ningú no m’havia parlat mai de 
minerals, però sen� a passió per aquella capça atro� nada i 
que  algun cop hauria anat per terra. d’on la meva mare els 
hauria plegat i recol.locat a les capsetes, però sense ordre 
i és clar, s’hi podia veure una malaquita metàl·lica o una 
goethita de color verd.
Així un dia, quan tenia uns 11 anys el meu pare em va portar 
al museu i vaig poder veure que els minerals que sempre 
havia vist a la caixa no eren com els d’allà. Arrel d’aquest 
fet, quan tenia uns 12 anys el meu pare em va comprar a 
Can Palau, a la plaça Reial, una caixa de minerals “de debò”, 
de dos pisos, que a mi em semblava molt gran amb molts 
minerals i que un dia la vaig portar a classe i em va fer sen� r 
molt important. De fet el professor de Ciències Naturals es 
va quedar molt parat de què � ngués una caixa de minerals 
perquè en aquella època això no n’era no era gaire normal. 
A par� r d’aleshores em van començar a mirar una mica com 
un “bitxo raro”.
Després d’aquesta caixa en va venir una altra i tambéel 
primer llibre de Mineralogia de Berry-Mason que era molt 
complicat. Encara no havia descubert el Klochmann ni el 
Dana. Més gran em va interessar la muntanya i em vaig 
a� liar al Centre Excursionistade Catalunya i allà va ser vaig 
poder conèixer els primers “bojos” pels minerals. Al CEC 
hi vaig conèixer a l’Eugeni Bareche, en Josep Vilaseca, en 
Paulí Gispert entre d’altres i una mica més tard a en Jordi Pi. 
També allà es va formar el germen del que després ha estat 
el Grup Mineralògic Català. En aquells anys vaig tenir la sort 
de conèixer en Joaquim Folch, home afable i entusiasta pels 
minerals amb una de les millors col•leccions d’Europa, que 
em va convidar a visitar-lo sempre que volgués i del que vaig 
aprendre molt sobre minerals.

P: Quines diferències trobes entre el món mineralògic 
actual i el món mineralògic quan vas començar amb aquesta 
afecció?
R: Les diferències són enormes. Ara és una meravella amb 
informació per a tot arreu: llibres,  revistes, � res, internet. 
Val a dir que no dono a l’abast amb l’allau d’informació 
mineralògica que arriba de tots cantons, i que gaudeixo amb 
delit. Ara la meva dedicació als minerals és total.

P: Picar o comprar?
R: És diferent. Jo crec que s’ha de defugir purismes ja que la 
mineralogia és per gaudir-ne.
Segons la meva opinió, cercar minerals va més enllà del 
col·leccionisme. N’és una manera de relacionar-se amb la natura 
i de donar resposta a la necessitat que té l’ésser humà de cercar 
i descobrir,  minerals o el que sigui. És un ins� nt primari, arrelat 
profundament a l’especie humana, d’arreplegar coses maques 
que s’han d’arrencar de la terra, amb di� cultats i a voltes perill. 
I allò que es troba cal dur-ho a casa. És un tresor i un trofeig, 
aconseguit amb inteligència, valor, sort i aventura i que ens fa 
sen� r sensacions intenses.
Realment no s’en té prou amb això i cal anar-hi més enllà. Cal 
aleshores comprar els minerals, que mai no podríem recollir 
nosaltres mateixos.
És clar, doncs, que sempre hi ha qui li agraden els minerals per 
l’aventura de trobar-los o per la passió de col·leccionar-los. No 
és millor ni una cosa ni l’altre, simplement dóna resposta a 
diferents neguits o necessitats. El millor, totes dues coses.

P: Qui va ser el seu model en el món de la mineralogia?
R: En principi no vaig tenir cap model, n’aprens d’uns i d’altres. 
En tot cas, el model va ser el meu pare que era un home amb 
gran cultura i neguit intel.lectual que anava “picotejant” d’aquí i 
d’allà i el mateix que li interessaven els clàssics grecs o la poesia 
reneixen� sta li agradava la ciència, les arts o la fotogra� a.

P: Ja que parla de la fotogra� a, com va començar a relacionar el 
món de la fotogra� a amb el de la mineralogia?
R: El primer contacte que vaig tenir amb la fotogra� a va ser de 
ben pe� t, i amb la fotogra� a de minerals en devia tenir uns 17 
o 18 anys quan va aparèixer un llibre sobre mineralogia que 
era d’una col·lecció sobre Ciències Naturals de l’Editorial Salvat 
on les fotos eren com “Déu mana”. Abans havia aparegut una 
publicació a Barcelona que eren unes � txes de mineralogia 
bastant primària amb unes fotos horroroses però que eren les 
primeres que es feien aquí i ja ens agradaven. 
Encara que jo ja feia uns anys que treballava com a fotograf 
professional, personalment, vaig començar a fer fotogra� es 
de minerals “en serio” arrel d’un dia afortunat, l’any 1978,  

poc temps després de la fundació del GMC en el que vam 
decidir de fer un butlle�  que després d’unes poques edicions 
es va transformar en la Revista del Grup. És clar, va haver 
un moment en que s’hi havien de posar fotos, en blanc i 
negre, aleshores. Fruit d’aquesta necessitat tant jo com els 
companys ens vam haver d’espavilar i explorar nous camins 
per tal d’assolir el que ens haviem proposat.  Em vaig sen� r 
de seguida par� cularment molt atret pel nou repte, ja que 
concernia al meu camp professional com a fotograf. Val a dir 
que tant el Grup com la revista han estat per a mi el banc de 
proves per a una superació personal. M’han fet evolucionar, 
esforçar-me’n, experimentar i aprendre, tant de minerals, 
com de fotogra� a, com també d’arts grà� ques. He volgut 
sempre aconseguir-ne el millor nivell del que n’era capaç. El 
Grup ha estat per mi, una de les experièncias més importans 
i engrescadores de la meva viva.

P: Com veu el futur de la mineralogia?
R: Amb op� misme. Ha agafat molta embranzida i con� nuen 
sor� nt minerals i macos, i bons, minerals que no ens havíem 
imaginat que podrien ser-hi. Altres han desaparegut, ja no es 
troben i només es poden trobar en col·leccions an� gues, però 
hi ha molta gent que col·lecciona i col·leccionarà minerals.
D’altra banda també està la part de l’estudi d’aquests 
minerals, i en aquí, segons la meva opinió, és on està el punt 
més dèbil. Els nostres plans d’estudis actuals no contemplen 
l’estudi de la mineralogia ni cristal·logra� a com si la manca 
de “vida” les allunyés de les Ciències Naturals.
Un professor, no fa gaire, em va dir que és que manca gent 
que es matriculi a la universitat de Geologia, no hi ha prou 
gent perquè no hi ha interès al contrari que a la facultat de 
Biologia o d’altres estudis sobre Ciències de la Vida. En relació 
a això em va agrair la important tasca divulga� va que n’està 

fent el Grup. Les ac� vitats que s’hi fan, les � res, les sor� des de 
camp, les nostres publicacions... fan descobrir la mineralogia i 
a voltes despertar l’interes a gent que potser després encetarà 
uns estudis universitaris.

P: Com a úl� ma pregunta, i com a president del Grup 
Mineralògic Català, com veu el futur de l’en� tat?
R: Molt bé. El veig molt bé, crec que en té molt de futur. El 
Grup és un lloc per gaudir dels minerals i per fer amics i això és 
important. Al Grup s’estan fent coses, hi ha força vital i passió 
pels minerals, imaginació i ganes de fer. Mentre d’altres grups 
dissortadament s’han disgregat, ex� ngit o desaparegut el 
nostre Grup és mantè ferm i amb ganes de seguir. Tenim nous 
projectes per assolir el Grup del segle XXI.
Com a Grup anem avançant, amb els recursos que tenim, molt 
“a la catalana” i molt ferms. Si ara el grup té ja trenta i tants 
anys, segur que un dia en celebrarem el cinquantè aniversari, 
al que jo hi espero par� cipar i vosaltres espero que par� cipeu 
del centenari.

Moltes gràcies, doncs, Sr. Joaquim per tenir l’amabilitat d’haver 
par� cipat en la primera entrevista d’aquesta nova secció i � ns 
la propera.
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