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editorial
��Joan Barrera.- Després de l’exitosa � ra de Sants que es va celebrar al mes de 
març, arriba la � ra, organitzada pel Grup Mineralògic Català, de MineralExpo Sant 
Celoni, la � ra més “ín� ma” i més propera de totes les que es realitzen al llarg de l’any, 
que es celebrarà el dia 2 de maig. 

Des d’aquí vull animar a tots i totes a par� cipar de la � ra així com de  la resta 
d’ac� vitats que proposa el GMC.  Endavant!
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CRÒNIQUES
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CRÒNIQUES
SORTIDA A GUALBA

��Jordi Vilallonga.-  Com estava assignat, el proppassat dia 21 
de març vàrem sor� r a buscar minerals d’origen metamòr� c 
al clàssic jaciment enclavat al municipi de Gualba, conegut i 
rebuscat per tots el a� cionats a la mineralogia del país.
L’expedició organitzada i capitanejada per l’infa� gable amic 
Manel Moreno Velaure, que en tot moment va estar atent a 
les nostres ànsies d’aprenentatge i encontre d’espècimens, va 
transcorre plàcidament pels feréstecs contraforts de llevant 
del Montseny.

Desprès de resseguir pel �  pedregam polsegós de l’ample i 
serpentejant pista que s’en� la des del poble de Gualba, arribem 
per �  a la tanca d’entrada on un gran plafó metàl·lic anuncia i 
ens convida a no prosseguir a traspassar la infranquejable línia 
dels despropòsits. Duts per la nostre determinació i curiositat 
de noves descobertes, avancem a peu deixant els vehicles 
en aquest punt. Sort vàrem tenir de no ensopegar amb cap 
guarda invitant-nos a abandonar el recinte o potser, de lluny, 
sí que ho estàvem de vigilats, però no es va interposar a les 
nostres vicissituds. Qui sap, deuria pensar al cap i a la � , molts 
com ells deixarien els racons i camins nets com una patena.

A poques passes fetes, de seguida ens adonem de la 
magni� cència de l’indret: semblàvem nans sor� ts d’una 
agitada aparició a una nova dimensió. Les grans bocamines i 
grans talls que a la pendent de la muntanya anaven succeïnt 
a cada passa que fèiem del suau ascens camí miner, feien 
obediència i admiració per la destresa de l’enginy de l’home 
per a perforar les gegan� nes esquinçades a les parets de 
la muntanya i extreure’n de dins les entranyes els tresors 
pretèrits que tant costen de crear i d’obtenir. 

El dia va néixer amb un cel cobert per una grisenca nuvolada 
uniforme que en tot moment va aguantar estoicament a 
qualsevol pretext de pluja. L’agradable temperatura exterior 
faria més senzilles les tasques de buscar i trobar minerals per 
tot el recinte anomenat “La Xauxa”.

Una aurèola de camaraderia va estar present en tot moment 

en el transcurs de les nostres indagacions amb el sòl que 
ens descobria com un joc i a poc a poc les mostres de 
minerals desitjats com a trofeus d’un dia ben apro� tat. 
Dels espècimens recol·lectats a les diferents etapes 
del nostre trajecte cal anomenar mostres minses 
de molibdenita, magne� ta, wollastonita, pirolusita 
dendrí� ca, pirita, pirro� na i criso� l.

Tot i que el jaciment de Gualba és més ampli i complex, 
requereix de noves aproximacions i temps d’estada, ja 
va servir per a obtenir una visió acurada i general de 
l’entorn.
De la segona fase de la sor� da a l’indret de Sils no s’hi 
va poder arribar per manca de temps. Gualba és molt 
Gualba i absorbeix tots els esforços; un altre dia serà.
 
Com algú comentava a l’excursió de treball de camp, 
aquesta primera incisió al jaciment servirà per a omplir un 
buit a la col·lecció i per a d’altres per a millorar una peça 
ja posseïda. Però en tot cas, tothom va poder sor� r amb 
algun obsequi del nostre sempre agraït � ló de Gualba i 
d’haver passat una bona estada i estona amb veterans 
a� cionats a la mineralogia. Moltes gràcies a tots per el 
vostre interès i par� cipació. A reveure i � ns la propera.

Entrada de la mina de Gualba. Foto: Agustí i Jorgina.

Foto de grup de la sortida. Foto: Agustí i Jorgina.

A la recerca de minerals.
Foto: J. Vilallonga

Escombrera de la mina de Gualba.
Foto: J. Vilallonga

LES MINES DE MONT-RAS

��Ricard Mocholí.-  El passat 29 de març, en Joan M. 
Bruguera, el meu � ll Roger i jo vam fer una sor� da a Mont-
ras (Girona). L’objecte de l’excursió, localitzar les mines de 
la zona del Coll de la Boquera a la serra de les Gavarres. El 
punt de trobada va ser davant de l’església de Mont-ras a la 
10 del ma� . Després de fer un cafè en un bar del poble ens 
encaminem en cotxe cap a la zona minera. El nostre primer 
objec� u era la mina Pepita.
Vam deixar els cotxes a un costat de la pista en un lloc a 
prop de la situació de la mina segons els mapes consultats 
i després ens vam endinsar en el bosc i a pocs metres vam 
veure un edi� ci en runes i davant un panell informa� u que 
ens indicava que estàvem a les instal·lacions de l’an� ga mina 
PEPITA, mina on s’extreia quars, galena i bari� na. Al costat 
de l’edi� ci en runes ens vam trobar amb un gran pou d’uns 4 
o 5 metres de diàmetre cobert amb un gran capell metàl·lic 
a manera de tapadora muntada al damunt d’una reixa del 
mateix diàmetre que el pou per evitar possibles accidents; 
era el pou principal.
Després de llegir el cartell informa� u amb una breu història 
de la mina vam estar buscant pels voltants alguna bocamina 
o pou de ven� lació. Cada sot que vèiem l’inspeccionàvem, 
cosa força di� cil a causa de la gran quan� tat de malesa 
existent. Això complicà encara més la recerca de les mines. 
Decidits a trobar-la ens endinsem en la mala herba inclosos 
esbarzers i arbres caiguts. Vam començar a obrir-nos pas, 
� ns que � nalment vam trobar-la. Vam preparar les llums per 
entrar però poc duraria l’alegria ja que a l’il·luminar el fons 
de la galeria vam veure que estava embossada amb terra 
així que pràc� cament no vam poder passar de l’entrada i 
frustrats vam fer mitja volta i vam sor� r. 
Estàvem novament on havíem començat, al peu de la 
escombrera de la mina Pepita. Així que vam decidir donar-li 
un cop d’ull per si trobàvem alguna cosa interessant, però 
res de res: bari� na i alguna pe� ta mostra de galena. Així que 
vam decidir anar al segon objec� u: la mina Sant Miquel que 
en teoria havia d’estar molt a prop de la Pepito. Abans però 

ens vam aturar en una localització que coneixia en Bruguera 
on surten les Clorites pseudomòr� ques de cordierita o 
turmalina de Mont-Ras. Després de fer una pe� ta collita 
seguim � ns a trobar un indicador que menava a la mina Sant 
Miquel 15 minuts (a peu) i aquí ens desviem per un camí 
pel que passaven els cotxes i que seguim � ns on aquest pas 
ja no era possible. Un cop deixats els cotxes, comencem la 
cerca a peu i a l’arribar a una bifurcació vam agafar el camí 
de baix on trobàrem dos pous de ven� lació de la mina St. 
Miquel, ambdós tapats. Vam con� nuar caminant a veure 
si trobàvem alguna entrada a la mina, que no podia estar 
tant lluny. Amb la frustració i cansats ens vam decidir per 
recuperar forces i parar a menjar-nos els entrepans. Un cop 
recuperats tornem al camí. Vam fer un úl� m passeig per 
un altre corriol que ens acostava massa a la mina anterior, 
la Pepito, i ens vam donar per vençuts. Vam decidir que ja 
no era hora de perdre més el temps en la recerca i anar un 
altre cop al que sabíem: a buscar unes galenes amb bari� na 
en un � ló que tenia localitzat en Joan i aquí, després d’una 
bona recollida de mostres de galena vam donar per acabada 
la recerca per aquest cop. Podem assegurar que hi tornarem 
aviat i no pararem � ns trobar-les totes. Us man� ndrem 
informats.

La mina Pepito, panell informatiu i restes d’un dels edi� cis. Foto: R. Moncholí. Inspeccionant l’entrada del primer pou de ventilació. Foto: R. Moncholí.

Pou principal de la mina. Foto: R. Moncholí.
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ACTIVITATS

Nota: Per a 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 succeir 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

-  2 de maig: MineralExpo Sant Celoni.
- 26 i 27 de Juny.  Santa Maria de les Mines 
(Alsàcia-França).

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

Maig
6 Canvi d’impressions i vivències mineralògiques de 

la � ra Mineralexpo Sant Celoni, del 2 de maig. 
13 Mercadet d’intercanvi de minerals i inauguració 

d’una exposició de minerals de la cantera 
Montpalau, de Pineda de Mar.

20 Tertúlies mineralògiques.
27 Reunió al voltant dels “Binos”.

Juny
3 Mercadet d’intercanvi de minerals.
10 Tertúlies mineralògiques.
17 Com cada any celebrarem la “Verbena Pedrera”, 

amb coques i cava.
24 Festa de Sant Joan. El local estarà tancat.

Juliol 
1 Mercadet d’intercanvi de minerals
8 Tertúlies mineralògiques.
15 Reunió al voltant dels “Binos”. 

Atenció: Vacances  d’es� u. Des del 16 de juliol � ns el 2 de 
setembre, el local estarà tancat.

10

EXCURSIONS - TREBALLS DE CAMP
 
15 de maig – Visita guiada a les Mines Prehistòriques i al Museu de Gavà. 

Dinar de germanor a Bruguers i excursió opta� va a les mines de 
Rocabruna de Gavà. Contacteu amb en Joan Rosell al 656.648.499. 
Places limitades.

5 de juny – Sor� da a L’Argentera. Minerals de cobalt. Contacteu amb en 
Manuel Moreno, tel. 93.477.38.90.

19 de juny – Batea d’or. Curset pràc� c de com buscar or al riu. A Balaguer 
(Lleida). Contacteu amb en Rogelio Zorrilla, tel.  93.296.96.19.

2 d’octubre – Excursió a la Vall Fosca, a la recerca de silicats i minerals de 
coure. Contacteu amb en Manuel Moreno, tel. 93.477.38.90

Per a saber més dates, consulteu la nostra pàgina web.
    www.minercat.com

 

Setembre
9 Mercadet d’intercanvi de minerals.
16 Tertúlies mineralògiques.
23 Determinació d’espècies minerals. Porteu 

aquells exemplars que  no � ngueu encara 
classi� cats.

30 Reunió i  al voltant dels “Binos”.

Octubre
7 Mercadet d’intercanvi de minerals.
 

EXPOSICIÓ al LOCAL SOCIAL : Amb la � nalitat 
d’incen� var i aprofundir en el coneixement 
de la mineralogia de Catalunya, inaugurarem 
una exposició temporal i monogrà� ca dels 
minerals trobats els darrers anys a Pineda de 
Mar (Maresme) per en Jordi Coca. La mostra 
estarà exposada a la vitrina del nostre local � ns 
a mitjans d’octubre. A par� r d’aquesta data, 
convidem a tols nostres socis a què exposin 
també els seus minerals.

CRÒNIQUES
VISITA AL NATURAL HISTORY 

MUSEUM DE LONDRES

��Sergio Evangelio.-  El passat dia 3 d’abril estant a Londres, 
la meva parella em va permetre fer una breu visita al Museu 
d’Història Natural de Londres per a veure que hi havia de 
nou, ja que a l’any 2005 vaig fer la meva primera visita.
L’aspecte exterior del museu és de per si impressionant i 
l’interior no es queda enrere amb un esquelet de dinosaure 
a l’entrada i les grans escales, les quals presideix una estàtua 
de Charles Darwin de marbre, que té darrere d’ell, són 
igualment impressionants. La zona on es troba l’apartat de 
minerals està al primer pis just a sobre a l’esquerra de la 
porta d’entrada. Només entrar a la sala et rep una vitrina 
on es pot veure una � uorita de La Viesca, Astúries i en una 
vitrina a l’esquerra una gran (en tamany) peça de galena en 
matriu amb un cub d’una mica més d’un pam de llarg, de 
Great Laxey mine, Isle of Man, Regne Unit.
Vaig començar a buscar a les vitrines material català i 
espanyol i hi havia de tot el més signi� ca� u: � uorita del � ló 
Josefa Veneros Norte, La Collada, Astúries; piromor� ta de 
l’Horcajo, Ciudad Real; mil·lerita de Bellmunt del Priorat, 
Tarragona (sense tractar amb àcid) i algunes mostres de 
cinabri d’Almadén, Ciudad Real o un magní� c exemplar d’uns 
8-9cm de sofre de Conil, Cádiz. De material internacional 
destacar una peça de mil·lerita amb uns agregats tabulars de 
cristalls que no havia vist mai de Wissen, Coblenz, Rhineland, 
Alemanya; tres cristalls piramidals de molibdenita; altre cosa 
que no havia vist mai, de Windhoek, South-West Africa; un 
grup de cuboctaedres de silvita en matriu de Stassfurt, 
Prússia (ara Alemanya); un grupet d’escalenoedres de 
rodocrosita de Cape Province, South Africa molt bonics; una 
peça de galena pseudomòr� ca de cristalls de piromor� ta de 
Poullaouen, França o les plates de Kongsberg, Noruega.
Al � nal de la sala abans hi havia una exposició d’un gran 
meteorit de prop d’una tona però aquest cop hi havia una 
de “Finest Minerals”, amb una gran peça de rodocrosita de 
la Sweet Home Mine, Colorado, USA, una gran pepita de 
pla�  de Nijni-Taglisk, Urals, Rússia; un parell de maragdes de 

Rússia; i, per a mi, la peça més bonica d’or, que s’anomena 
“The Latrobe nugget” de 717gr, de la mina McIvor, Victoria, 
Australia trobada el 1853. Es tracta d’una peça formada per 
cristalls cúbics d’or, alguns d’ells de més d’1cm d’aresta i 
té un color tan viu degut a una pe� ta impuresa de coure. 
La peça s’anomena així ja que va ser trobada mentre el 
governador de l’estat de Victoria estava visitant la mina. El 
miners, en el seu honor, van posar-li el seu nom a la peça. La 
peça més bonica de plata que he vist - foto  que acompanya  
aquest ar� cle - es pot veure, va ser trobada al 1886 a la 
mina de Kongsberg, Noruega que va romandre oberta des 
del 1623 al 1958. La veritat és que aquest cop ha complert 
expecta� ves la sala de minerals del museu i espero tornar a 
visitar-lo aviat.

Vista general de la sala dels minerals. Foto: S. Evangelio

Fluorita. Filón Josefa-Veneros Norte. La Collada. Asturias. Foto: S. Evangelio

Galena pseudomòr� ca de 
piromor� ta. Foto: S. Evangelio

Plates natives de Kognsberg.
Foto: S. Evangelio
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� Àngel Blas.-  Un any més s’ha celebrat la MINERALEXPO 
SANTS de Barcelona i, com sempre, ha estat plena de 
bons minerals, fòssils, meteorits, pedra tallada i, per 
descomptat, ha estat una bona ocasió per retrobar-
se amb companys de sor� des, realitzar algun que altre 
intercanvi a nivell par� cular i repe� r llargues converses 
amb aquesta gent tant amable que envolta aquesta 
bonica a� ció. Sants sempre és una � ra molt familiar, amb 
molt bon ambient en la que tothom s’ho passa molt bé.
El primer dia, divendres, la � ra va obrir les seves 
portes a les 15h i durant tota la tarda hi va haver molt 
moviment amb un gran nombre de visitants tot i ser un 
divendres a la tarda. Els primers col·leccionistes ja havien 
començat a buscar la seva peça més desitjada observant 
de� ngudament entre les novetats acabades d’arribar de 
la � ra de Tucson i entre d’altres que els mateixos venedors 
portaven. També es podien trobar coses molt interessants 
en les caixes que no estaven a la vista del públic, darrere 
els estands on, amb el permís del venedor, podies 
passar-te una bona estona mirant i remirant peces amb 
tranquil·litat � ns a trobar-te alguna agradable sorpresa. 
Dissabte i diumenge, com és normal, el nombre de 
visitants es va veure incrementat, fet que va provocar en 
certs moments la desesperació i aclaparament per part 
dels col·leccionistes que els hi agrada mirar sense tants 
entrebancs. Tot i això, al migdia la cosa es tranquil·litza i 
sempre és bon moment per mirar i conversar.
Sobre el material internacional que es va poder veure, 
podríem destacar els nous exemplars de fosfo� l·lites 
de Bolívia; les atzurites i malaquites de Kerrouchen al 

Marroc; limonites del desert blanc a Egipte; unes atzurites 
molt curioses de Australia; barites de Irhoud al Marroc; 
metatorbernites de la Mina Margabal, Entraygues-sur-
Truyère, Aveyron, a França; granats del Nepal; nous 
exemplars de allargentum amb calcita de Bouismas, Bou-
Azzer, Marroc; unes sha� uckites molt bones; o precioses 
andradites var. topazolita de Antetezambato, Ambanja, 
Diana, Antsiranana a Madagascar. També podríem 
anomenar les novetats dels òpals d’un nou jaciment a 
E� òpia o de la plata na� va cristalitzada d’Imiter al Marroc. 
Altres com les eritrines amb bariofarmacosiderita de Bou 
Azzer area, Tazenakht, Quarzazate al Marroc; orpiment 
amb barita i realgar de Mina Quiruvilca, San� ago de 
Chuco, La Libertad al Perú; o unes rodocrosites de Mina 
Manuelita, Junin al Perú amb bon color i forma. Per 
acabar, destacar la novetat mundial de la varietat de 
quars prasiotrina (barreja entre el color verd del prasi y el 
groc del citrí) de la Mina Maya, Ceará a Brasil, en l’estand 
del Grup Mineralògic Català (GMC).
Pel que fa al material espanyol, destacaria uns quarsos 
d’Oviedo molt estè� cs i uns quarsos citrins de Salamanca 
de mans de Jordi Fabre; les celes� nes grogues amb 
ame� sta de Los Pedreñales, Azaila a Teruel, amb una 
bona lluïssor així com les celes� nes d’Arneva, a Orihuela, 
en bonics cristalls, ambdues peces de l’estand d’en Joan 
Rosell que s’estrenava per primer cop com a comerciant. 
També material d’Eugui, Navarra com calcita amb 
magnesita, i les més conegudes dolomites. També alguns 
cristalls de bari� na amb cubs mil·limètrics de pirita de 
Gerais a Guipúscoa; aragonites coral·loides amb calcita 
de Mina La Buena, Galdames a Vizcaya; cassiterites de 
Penouta a Ourense; goethites de La Arboleda; prehnites 
de Carchelejo; i calcites de La Florida precioses com de 
costum. També smithsonites de Los Blancos, Murcia; 
unes brillants pirolusites de La Unión, Murcia i guixos de 
Cartagena. Per acabar, unes aragonites de Villargordo 

Joaquim Altabás.

NOVETATS

Vitrines de la col·lecció Altabás. Foto: J. Rosell

CRÒNIQUES DE FIRES

MINERALEXPO
    SANTS

Estand de Fèlix Gómez. Foto: Martí Rafel.

Guix de la Mina El Ferrocarril, Portman, La Unión.
Foto: S. Evangelio. Col·lecció: J. Barrera

Inauguració de la Col·lecció Joaquim Altabás
L’exposició serà permanent al Museu Palau Mercader de 
Cornellà.

Redacció.- El passat diumenge 18 d’abril, dins dels actes 
de la Jordiada, es va presentar l’exposició permanent 
de la col·lecció Joaquim Altabás i Cella. Els minerals han 
estat instal·lats en una de les sales de la planta baixa del 
Museu Palau Mercader a Cornellà de Llobregat. El Palau 
Mercader, que es troba dins del parc del mateix nom, és 
un magní� c edi� ci senyorial que conté altres col·leccions 
de diversa temà� ca, entre elles algunes de Ciències 
Naturals. L’exposició va ser inaugurada per l’alcalde de la 
ciutat Excm. Sr. Antonio Balmón. 
La col·lecció Altabás consta de tres vitrines amb més de 
270 exemplars que re� ecteixen les tasques de recerca 
que el cornellenc Joaquim Altabás va fer durant molts 
anys per terres catalanes i d’altres zones d’Espanya.  A 
principi de la dècada de 1960 Joaquim Altabás inicià el seu 
interès pels minerals i el món de la geologia. Home curiós 
i emprenedor, la seva a� ció el va portar a recórrer molts 
indrets de Catalunya i Aragó a la recerca de minerals per a 
la seva col·lecció. Gràcies a aquestes sor� des realitzades va 
consolidar els seus amplis coneixements i va iniciar l’estudi 

i la inves� gació del món 
dels minerals. Entre les 
seves troballes destacables 
cal destacar els glòbuls 
radials de Gearksu� ta, una 
sal complexa de fórmula 
C a [ A l ( F, O H ) 5 ( H 2 O ) ] . 
Aquestes mostres van ser 
estudiades i mostraren 
que algunes eren Fluorita 
barrejada amb el mineral 

(veure Mineralogistes de Catalunya, Vol. II, n.2 de 1982). 
El desig d’Altabás de compar� r la col·lecció de minerals 
amb tots els ciutadans ha estat possible gràcies a l’esforç 
de la seva � lla Montserrat Altabás Pelfort i de l’ajuntament 
de Cornellà i ha estat coordinada per Joan F. Trabal i 
Anna Plans, amb l’assessoria cien� � ca i exposi� va del 
Grup Mineralògic Català a càrrec d’en Joan Rosell i del  
dissenyador Abdó Mar� . 
Per a trobar més informació podeu visitar la web del Grup:    
www.minercat.com. 

Gearksutita, � uorita i 
calcita. El Singuerlín, Santa 

Coloma de Gramenet.
Agregats globulars de � ns a 

8mm. Foto J. Rosell.
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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

Fluorita i quars, Riemvasmaak, 
Northern Cape, Sudàfrica. 

Foto: Jordi Pi.

Kristalle und ihre Formen d’Erich O� ermann
Nou llibre
Hem adquirit per a la nostra biblioteca els dos primers volums 
de l’obra d’Erich O� ermann, Kristalle und ihre Formen. En el 
primer volum Theore� sche Kristallmorphologie es pot fruir 
d’una profunda i molt il·lustrada presentació dels sistemes 
cristal·lins i les seves combinacions des d’un punt de vista 
teòric. Molt ric en imatges. En el segon volum Prak� sche 
Kristallmorphologie es presenten per ordre alfabè� c 
96 minerals amb dibuixos tridimensionals dels cristalls 
i l’explicació de quina forma simple provenen les cares 
que observem. Amb les ulleres 3D podem veure imatges 
tridimensionals, tant de dibuixos de cristalls com d’imatges 
de minerals reals. Està escrit en alemany però s’entenen 
perfectament les curtes explicacions que acompanyen les 
imatges ja que tenen l’arrel grega i lla� na; a tall d’exemple 
octaedre – oktaeder. Es poden veure exemples en PDF en la 
pàgina web de l’editorial: 
h� p://www.kristallogra� kverlag.de.

del Cabriel, València, com a novetat i villamaninites de la 
Mina Providencia a León.
Material de Catalunya se’n podia veure de forma puntual 
en determinats estands com el de Totpedra amb unes 
celes� nes de la Mina Francisque de la Granja d’Escarp 
a Lleida curioses. També es podia veure material an� c 
de La Berta com una smithsonita o les � piques � uorites 
verdes, així com també de Gualba i Sant Marçal amb un 
parell de � uorites. A més, es seguien veient boniques 
epidotes de Casterner de les Olles, ama� stes de Sils, 
olivines de Girona i poca cosa més a destacar.
Pel que fa a les exposicions, aquest any hem pogut 
veure una de molt interessant sobre falsi� cacions de 
minerals i fòssils, on de forma molt didàc� ca s’explicaven 
les pautes per iden� � car les imitacions, manipulacions 
i falsi� cacions que es poden trobar arreu i que moltes 
vegades son di� cils de descobrir � ns i tot pels més 
experts. L’altre exposició, i que ens donava la benvinguda 
només entrar a la � ra, era la de les mines prehistòriques 
de Gavà (Barcelona) d’on s’extreia variscita fa més de 
6000 anys. Es van poder veure una sèrie d’objectes com 
ara joies, artesania, eines de miner, així com reproducció 
de La Venus de Gavà, la deessa de la fer� litat del neolí� c 
català.
En � , una altre � ra que ja s’ha acabat, ara només ens 
queda dir... � ns la propera!

Vista general de la � ra. Foto: J. Barrera.

Metatorbernita, Mina de Margabal, 
Entraygues-sur-Truyère, Aveyron, 

França. Foto: Martí Rafel

Taller d’iniciació als minerals.  Foto: J. Barrera

RACÓ DE LA BIBLIOTECA

Portada del primer volum.

Nou llibre: L’enginyer Emili Viader i el descobriment 
de la conca potàssica catalana, d’Andreu Galera 
Pedrosa. 
Aquest llibre és el resultat de la inves� gació endegada per 
recuperar de l’oblit els fons documentals rela� us a Cardona i 
al seu passat. La historia explicada aquí és la de l’enginyer Emili 
Viader i la seva recerca de la potassa a Catalunya en el decurs de 
la primera dècada del segle passat a par� r de la documentació 
personal. La tesi tradicional atribuïa la descoberta feta a Súria, 
l’any 1912, a una casualitat. Tanmateix, la lectura de les seves 
memòries ens ofereix una nova visió de la troballa. Mes enllà 
de l’atzar, fou el resultat d’un treball de recerca fonamentat 
en criteris cien� � cs i tècnics. Una aventura, la de la potassa, 
que començarà deu anys abans, al 1902, en el context de 
l’administració faculta� va que el jove enginyer va fer de les 
Salines de Cardona entre el 1900 i el 1911, i la seva ferma 
voluntat de modernitzar l’explotació amb els nous criteris 
industrials de l’època segons es feia a Wielizksca (Polònia) 
i Stassfurt (Alemanya). Un home avançat al seu temps que, 
lluny de l’administració rendista feta � ns aleshores per la casa 
ducal de Medinaceli, va voler industrialitzar una explotació 
ancorada en el passat mitjançant la seva connexió ferroviària 
amb Barcelona i la Seu, la construcció de plantes de sosa per 
a l’apro� tament de les sals de rebuig i, en especial, la recerca 
de les sals potàssiques. Recuperem, així, un bocí fonamental 
de la història industrial del nostre país, dins la voluntat ferma 
de l’Ajuntament de Cardona per aprofundir i divulgar el 
coneixement a l’entorn d’aquesta meravella natural que es la 
Muntanya de Sal i el seu Parc Cultural.
El llibre es pot adquirir al Parc de la Muntanya de Sal o bé a la 
web de Pagès Editors  (h� p://www.pageseditors.cat)
Galera Pedrosa, Andreu (2009). L’enginyer Emili Viader i el 
descobriment de la conca potàssica catalana. Pagès Editors, 
Lleida. 478 pàgines, il·lustrat, 24x17cm. ISBN: 978-84-9779-
828-0.

Portada del llibre sobre la mina de Cardona.

Nifontovita, Mina Rey y Reina, 
Charcas, San Luís de Potosí, 

México. Foto: J. Barrera

Shattuckita i malaquita, Kaokoveld Mine, Kaokoveld, Kunene,  
Namibia.  Foto: Jordi Pi

Aiguamarina, Quephong, Vietnam. 
Foto: Martí Rafel.

Galena amb quars, Krushev dol 
Mine, Rhodope Mts. Smolyan 

Oblast, Bulgaria. Foto: Jordi Pi.
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Fluorita, Sant Fost de Campcentelles, Barcelona. Col·lecció: Manuel Moreno.
Foto: S. Evangelio

L’ENTREVISTA
MANUEL MORENO VELAURE

En aquesta edició de l’Infominer es con� nua amb la  secció 
d’entrevistes. Aquesta segona entrevista ha estat amb en 
Manuel Moreno, cofundador del Grup Mineralògic Català 
i membre destacat dins del món del col·leccionisme per la 
seva con� nua recerca de minerals, fent troballes i aportacions 
d’especial signi� cació.

P: ¿Cómo tuvo el primer contacto con este mundo de la 
mineralogía?
R: En Jerez de la Frontera, en época de mi bachiller, en las 
clases de Naturales solíamos marchar al campo con nuestro 
profesor de ciencias, algo progresista, para observar “in situ” 
los insectos, las plantas y…las rocas. Como en las campiñas 
de Jerez no había roquedo ni formaciones montañosas, nos 
conformábamos con buscar minerales entre el balasto de unas 
viejas vías del tren.
Entre aquellas rocas nos enseñaban a diferenciar caliza, cuarzo, 
pizarra y el granito con sus incompresibles componentes 
y como premio a nuestro interés nos ponía una buena nota 
escolar a los más adelantados. Para atraer la atención del 
profesor, aprendimos a traerle en otros horarios otras rocas 
que recogíamos por los campos en nuestros juegos de amigos 
y él nos recompensaba con una amplia sonrisa. Este es� mulo 
y la curiosidad de mi carácter fue el inicio de mi interés por los 
minerales.

P: ¿Como salió la idea de fundar el GMC?
R: Llegado a Barcelona ya mozo, encontré en el senderismo y 
en excursiones con nuevos amigos una forma de compensar 
las inquietudes de los compe� � vos valores de la gran Ciudad 
con el sosiego y la limpia contemplación de los nuevos paisajes.
Quizás por el origen de mis primeros es� mulos por la 
naturaleza, me centré en buscar y mejorar aquellas primeras 
rocas que recogí en épocas de estudiantes. Los alrededores 
de Barcelona eran muy buena zona para ampliar aquellas 
escuetas rocas, que aún guardo como reliquia.
Documentándome en la biblioteca de Esplugues, en el Museo 
Martorell y con información de adelantados estudiantes de 
la Escuela del Trabajo, pude descubrir por donde conseguir 
algunos minerales. Entre estas andaduras, pronto me encontré 
entre amigos, gente con mi misma a� ción. Con el � empo, era 
frecuente encontrarme con algunos de ellos en los clásicos 
yacimientos de los años 70 como Santa Creu d’Olorda, Gualba, 
Papiol, Montjuïc o Tibidabo.
Éramos 6 u 8 entusiastas y algunos más, aislados por el 
Barcelonés, contando ya con el Sr. Folch Girona. Estrechado 
por la amistad y por la común a� ción, nos reuníamos en algún 
bar de la zona, para contarnos experiencias, o plani� car entre 
todos alguna excursión.
Más adelante, animados por ampliar nuestros contactos nos 
empezó a interesar el darnos a conocer entre otros países, 
para así mejorar intercambios de minerales y ampliar nuestros 
conocimiento mineralogistas como ya exis� a en otras la� tudes.
Ayudados por Folch, Molfulleda y otros entendidos en la 

Fluorita, Mina Berta, Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 
Col·lecció: Manuel Moreno. Foto: S. Evangelio

censurada burocracia, empezamos el inicio de formar una 
En� dad con en el obje� vo de compar� r nuestra a� ción con más 
gente interesada en esta naturaleza.

P: ¿Qué diferencia encuentra entre el mundo mineralógico 
actual respecto cuando empezó?
R: El mo� vo del inicio a este “hobby” es diferente en cada uno de 
nosotros, dado a las diferentes facetas del mundo mineralógico 
como ciencias, micros, fotos, decoración, terapéu� ca, por 
lo que a medida que se han mejorado los medios técnicos 
en la inves� gación, publicación, visualización  o el propio 
desplazamiento entre la sociedad, ha hecho que el conjunto 
de esta ac� vidad por el coleccionismo haya cambiado mucho, 
pues a cada uno de nosotros nos complace una determinada 
especialidad. No obstante la esencia de esta a� ción no ha 
cambiado, que pueden ser, el conocimiento de esta naturaleza, 
el descubrimiento de nuevas amistades o la simple sa� sfacción 
de complacer nuestra vanidad humana de conseguir lo 
inalcanzable, un trofeo, un sencillo o espléndido mineral.

P: Como gran buscador de minerales y yacimientos, ¿cuál es el 
descubrimiento que le ha dado más sa� sfacción?
R: Como decía al principio sobre lo que que me explicaba mi 
profesor sobre la composición del granito, sólo me quedé de 
que se componía de varios minerales, que su componente la 
ortosa era especie muy escasa y se presentaba en grandes 
formas geométricas y cruzadas aristas. No pude entender bien 
lo que me decía, pero desde entonces quedó en mí el obje� vo 
de conseguir aquella fantás� ca especie.
Por los años 78 y veraneado por la Costa Brava, hacía unas 
escapadas por Les Guilleríes después de hacer los apretados 
compromisos familiares. En unos de aquellos tranquilos paseos, 
y ya orientado por el Sr. Folch de la existencia por aquella zona 
de granito y sus componentes sueltos, volteé caminos y rieras 
en busca de la tan deseados minerales día tras día. 
En uno de ellos, por los montes de Sant Hilari Sacalm, siguiendo 
el rastro de unos trozos de exfoliación caídos de una arenosa 
pendiente y rastreando sus desperdigadas huellas alcancé una 
pequeña beta de pegma� ta. Con la emoción segada por los 
calores de agosto encontré indicios de unas caras geométricas 
que me recordaron a aquellas anotaciones sobre la ortosa que 

me indicó en su día un profesor. Ahondé con las propias manos 
y un sencillo herraje, seguí y eran semejantes a las vistas en 
algún documento, era igual a la vista en un museo, era igual 
a la que yo imaginé cuando tenía mi primer trozo de granito, 
era al � n…. una gran ortosa cristalizada. Para mí un trofeo 
incomparable.

P: ¿Puede explicar alguna anécdota que siempre recuerdes?
R: Hay varias aventuras fruto de la casualidad o de asiduos 
viajes que me dieron sa� sfacción, pero como recuerdo de la 
“primera novia” me complace repe� rla.
Cuento que, en unos de los paseos por Gualba con mi 
esposa y la familia Carbonell y ya de regreso para Barcelona, 
avistamos una gran roca en la cual se adherían unas manchas 
correspondientes a dendritas negras pero con un curioso tono 
bronceado, por lo que nos hizo interesar el arrancar unos 
trozos. Nos pareció una pirolusita con especial apariencia 
metálica, pero como de estas formas de presentarse no la 
teníamos “repe”, la guardamos como una muestra más de la 
excursión.
Nos marchamos con el coche y ya viajando en él, la Sra.
Carbonell se entretuvo observando con detalle estas úl� mas 
rocas con sana ignorancia. Como habíamos recolectado pocas 
cosas interesantes, la conversación se centró en estas muestras 
mientras conducía. Parecía galena o pirita descompuesta, o 
bien pirolusita con brillo metálico, comentábamos entre los 
cuatros viajeros. Al � nal, la Sra. Carbonell apuntó con tono 
temerosa: parece plata.
En ese momento paramos el coche en seco para observar 
detenidamente el discu� do mineral. ¿Será...?
A la otra semana ya bien pertrechados, destrozamos la gran 
roca hasta hacerla gravilla.
Era una inédita pieza de plata na� va.

P: ¿Picar o comprar?
R: Yo soy tajante, aunque con ma� ces: picar.
El coleccionismo de minerales es una a� ción que conlleva 
nuestra atracción por la naturaleza. Sin este es� mulo 
pasaríamos por ella sin más necesidad que el aire que 
respiramos. Por ello el contacto con ella, sus curiosidades y la 
incógnita de sus entrañas, debe hacer en nosotros el atrac� vo 
de buscarlas y extraerlas de su an� quísimo cubil. 
Una vez sa� sfecha esta ac� vidad, admito que para alcanzar 
alguna variedad y otras bellezas a nuestro hobby de debe 
recurrir a otros medios para su adquisición, según nuestras 

posibilidades económicas. 

P: ¿Cómo ve el futuro de la Mineralogía?
R: Como consecuencia de buscar un necesitado alivio para 
comba� r el agobio que produce la co� diana responsabilidad 
de nuestras vidas, veo en ésta ac� vidad y su cultura una sana 
a� ción pedagógica. Solo hay que observar la crecientes visitas 
a nuestras exposiciones con coleccionistas, simpa� zantes o 
simplemente curiosos de este mundo mineralogista. Solo el 
interés por sus conocimientos vale perder un poco de � empo 
libre de nuestras monotonías.
Los medios bibliográ� cos van en aumento por su buena 
demanda. Y para más referencia las visitas digitales en las web 
colgadas en la red, “arden” por el tránsito de sus visitas.

P: Como úl� ma pregunta y como un cofundador del Grup 
Mineralògic Català, ¿cómo ve el futuro de la en� dad?
R: Nosotros, el GMC, no podemos dirigir las futuras apetencias 
culturales de los amigos que se acercan a nuestra a� ción, pues 
como dije anteriormente, las diferentes facetas de este hobby 
hacen que cada uno de los simpa� zantes se incline por su 
más cómoda ac� vidad. Los medios de comunicación cada vez 
son más complacientes y, lógicamente, hoy día desde casa y 
sin mover un musculo del sofá, tenemos todo lo expuesto a 
nuestro alcance.
Me inclino con op� mismo por seguir potenciando el entusiasmo 
compar� do, entre nuevos amigos, nuevas sa� sfacciones y 
nuevas ideas que adecuen este apasionante hobby entre 
amantes de nuestra naturaleza y nuestros minerales.

Moltes gràcies Sr. Manuel per par� cipar en aquesta segona 
entrevista. Fins la propera!


