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Crònica de fires
MINERALEXPO SANT CELONI          
Un any més la fira més antiga 
d’Espanya ha estat un èxit 
d’assistència de públic amb exemplars 
de notable qualitat i un entorn 
purament mineralògic.  

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORdINàRIA. 
Aprovació de les modificacions dels estatuts del GMC. 
21 d’Octubre a les 19.30h

Cròniques d’excursions
 Mines prehistòriques de Gavà 
i mines de ferro de Rocabruna 

Taula d’intercanvis de Bellvei 
del Penedès (Tarragona)

NOTÍCIES 
D’ACTUALITAT!

L’ENTREVISTA
En aquest número entrevistem 
a en Joan Abella i Creus, gran 

mineralogista i col·leccionista del 
nostre país.

Cursos i seminaris
A finals de novembre tindrà lloc  

un curs sobre la radioactivitat 
i els minerals radioactius a 

càrrec de Carles díez

Kasolita, Musonoi, Katanga. Foto: S. Wolfsried

NOU NOMENCLàTOR dE LES 
ESPECIES MINERALS
Presentació EXPOMINER 2010

EdITORIAL 
Redacció – Aquesta és la última edició de l’Infominer a l’any 2010. Un any complicat per tots i totes, en el que la 
nostra afició ens pot servir com válvula per a escapar d’aquesta angoixa que ens envolta.
Canviant de tema, fa uns mesos el tribunal suprem va dictar sentencia sobre la conversió de la cantera Berta, 
tant coneguda pels coleccionistes de la terra, com a abocador de residus municipals. Aquesta decisió, si més no, és com 
a mínim controvertida ja que a l’estar al Parc Natural de Collserola, no és gens clar que aquests residus no produeixin conseqüències 
per l’ecosistema del voltant. Aquí s’entraria en la polèmica entre legalitat i legitimitat. des de l’editorial vull mostrar el meu rebuig, i el de 
segur que molta més gent, a aquesta decisió. Finalment, només recordar, tal i com es pot veure a la portada, que aviat es faran dues fires, 
l’Expominer i la Fira de Palma a la que tots i totes hem de participar.

Així doncs, ànims i fins la propera, i esperem que el proper any sigui millor per tots.
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José Antonio Soldevilla.- El pasado 12 de Junio de 2010 
nos reunimos unos 20 locos por las piedras, más sus 
sufridos acompañantes, en el Bar La Cantera en el tér-
mino municipal de Bellvei del Penedès (Tarragona). El 
organizador del evento, o sea yo, llegué tarde... siempre 
doy la nota. Así que entre todos tuvimos que arreman-
garnos un poco, menear unas mesas y montarnos bajo 
un toldete donde mostrar nuestros tesoros. 

El espacio está centrado alrededor de una casa de ma-
dera con ambiente de bar motard de desierto americano 
gestionado por Harley-Davidson Club Catalunya. Por el 
exterior se distribuyen  mesas, sombrillas para que cada 
uno se organice un poco a su aire. Bastantes pinos y 
alguna glorieta también proporcionan sombra. Una zona 
abierta de juegos para los niños permite despreocupar-
se de ellos (no hay acceso directo a la carretera) y una 
zona de barbacoas puede ser el espacio de juego para 
los padres. 

En cuanto a la cantera en sí, se trata de una explotación 
de materiales calizos para relleno, creo que por aquí lla-
man a ese material “suldó”. Blanco con un ligero tinte 
amarillento cuando el corte es fresco, se disgrega con 
facilidad y contiene abundantes fósiles, que son fáciles 
de ver por las paredes, básicamente bivalvos.

¿Piezas? Supongo que había de todo. Desde piezas 
muy locales hasta otras venidas de muy lejos, pasan-
do por algunas espectaculares hasta otras de estar por 
casa. Bueno, eso es la esencia, no todo van a ser fluo-
ritas de 15 cm. de arista. Además, tiendo a ser realista 
en estas cosas, estábamos en una primera edición y 
quien más y quien menos ha tenido alguna experiencia 
desagradable que le hace ser cauto en un inicio. Como 
yo quedé (y creo que todos) contento con el ambiente 
que se generó y tendremos otras ediciones, esas serán 
las que den la medida del éxito. A mi personalmente me 
llenó el ambiente distendido; el hecho de que, con hon-
Prenent nota del que s’ha canviat mentre en Soldevilla està entretingut amb el 
microscopi. Foto: S. Evangelio Lot de fluorites d’Ulldemolins de bona qualitat. Foto: S. Evangelio

Àngel pare i Àngel fill amb caixes de material força interessant... Foto: S. 
Evangelio

rosas excepciones, no hubiesen piezas excepcionales y 
que todos más o menos nos moviéramos en un nivel de 
calidad similar me gustó. Eso ayuda a dejarse en casa 
esa maldita calculadora traductora piedras-euros que pa-
rece mandar en demasiados intercambios. 

Y aquí tocaría evaluar los intercambios, pero prefiero no 
hacerlo. En estas cosas, siempre hay quien sale feliz y 
contento con una galena masiva y quien se va decepcio-
nado con una piromorfita de dos kilos. Así que sólo voy 
a decir que yo pertenezco al primer grupo y que no se si 
me lo pasé mejor con las piedras o comadreando tanto 
en las mesas como en la mesa del comedor. Supongo 
que sí, que el resultado es positivo, porqué costó dejar 
las mesas de piedras para ir a las mesas de comer y lue-
go costó dejar las mesas de comer para volver a casa. Yo 
desde luego tengo unos cuantos ejemplares nuevos en 
casa, algunos que pasarán por debajo del objetivo foto-
gráfico y que me regalarán un par de tardes de placente-
ro trabajo. Ya no pido más. Bueno sí, que el año que vie-
ne nos volvamos a ver, que si somos más, mejor, y que 
sea una jornada tan agradable como la que pasamos.
Allí nos veremos, si queréis.

KATANGA BUSINESS
África, el continente olvidado

Josep F. Mària.- Katanga Business es el título de un 
reportaje (Thierry Michel, 2009) en el que se presen-
tan los desafíos actuales de Katanga, la provincia su-
doriental de la República Democrática del Congo. Con 
9 millones, su extensión es mayor que toda España y 
tiene una riqueza minera excepcional. El actor princi-
pal de Katanga business es la empresa Gécamines, 
que detentó el monopolio minero hasta el 2002. He-
redera desde 1965 de la empresa colonial UMHK, la 
Gécamines lo hacía todo por la población: dar empleo, 
gestionar hospitales y escuelas, asfaltar carreteras, 
generar electricidad, construir casas… Decían de ella: 
“Gécamines es mi papá, es mi mamá”. Pero se fue 
descapitalizando y arruinando con la mala gestión de 
Mobutu. Tras las guerras de 1996-2002, la empresa 
estaba exhausta. Y llegaron las empresas extranje-

ras: en el reportaje 
desfilan empresa-
rios belgas, france-
ses, indios, chinos 
o norteamericanos. 
También aparecen 
los artesanos mi-
neros, que trabajan 
al margen de la ley. 
Y destaca el go-
bernador provincial 
Moïse Katumbi, que 
intenta mediar entre 
las empresas y una 
población deshere-
dada y huérfana. 

En la primera mitad 
del mes de junio he 

entrado en Katanga Business: he viajado a la región 
para visitar minas, entrevistar a directivos, conocer 
a los artesanos mineros y recabar la opinión de fun-
cionarios y de ONG. Pretendía descubrir cómo com-
prenden los diversos actores el papel de las empresas 
mineras. He constatado el rechazo a las empresas 
extranjeras por la población local y ciertas prácticas 
empresariales que justifican ese rechazo. Este lleva a 
algunos trabajadores, funcionarios u ONG a examinar 
con ojos predadores la acción empresarial y redactar 
informes más o menos comprometedores para chan-
tajear a los directivos. Pero he sido igualmente tes-
tigo esperanzado de inteligentes esfuerzos por parte 
de ciertas empresas (¡también chinas!) por ajustarse 
a la ley y desplegar su potencial económico, social y 
ecológico a favor del desarrollo. Y me he encontrado 

con ONG y funcionarios dispuestos al diálogo con las 
empresas para hallar soluciones conjuntas. Un diálogo 
que sustituya las relaciones paternalistas de la Gécami-
nes por relaciones legales, igualitarias y responsables 
entre todos los actores de otra película, aún en rodaje, 
que es la historia real de Katanga.

Josep F. Mària, SJ. 
Professor de departament de Ciències Socials d’ESADE.
La Vanguardia, 7 de juliol de 2010.

Cartell de la reportatge “Katanga Business”

La FOtO DE L’INFOMINER
Cristall de topazi sobre una petita matriu amb moscovita i albita, procedent 
de les muntanyes de Haramosh, Skardu, Pakistan. L’exemplar mesura 
3,8x2,5x2,5 cm i pertany a la col·lecció d’en Jordi deusedes.

Si voleu participar amb la vostra foto envieu-la (mínim 1024x780) a l’adreça 
electrònica d’en Joan Barrera o d’en Sergio Evangelio a la portada.

TAULA D’INTERCANVI DE BELLVEI
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ACTIVITATS
FIRES

23 i 24 d’octubre – Fira del Mineral i la Pedra a la Palma 
de Cervelló.
29, 30 i 31 d’octubre – Fira de Munich.
5, 6 i 7 de novembre.- Urretxu (Guipuscoa).
19, 20 i 21 de novembre.- EXPOMINER. A la Fira de 
mostres de Barcelona. 
18,19 i 20 de març.- MINERALEXPO SANTS
8 de maig.- MINERALEXPO SANT CELONI

CRÒNIQUES
Els dijous ens trobareu a la seu social a partir de les 19:30h.

Octubre
14 Determinació d’espècies minerals. Porteu aquells 

exemplars que no tingueu encara classificats.  
21 Assemblea General Extraordinària. Aprovació de les 

modificacions dels estatuts de l’entitat en compliment 
de la Llei 4/2008 del departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. Convocatòria a les 19.30 
hores.

28 Reunió al voltant dels “Binos”.

 Novembre
4 Mercadet d’intercanvi de minerals
11 Tertúlies mineralògiques.
18 El local estarà tancat perquè estarem preparant la 

nostra participació a la Fira d’Expominer (dies 19, 20 
i 21).   

25 Canvi d’impressions i vivences mineralògiques de la 
Fira d’Expominer.

Desembre
2 Mercadet d’intercanvi de minerals.
9                                                  
16 Tertúlies mineralògiques.
23  Reunió al voltant dels “Binos”. Farem un brindis 

amb cava per desitjar-nos un Pròsper  any Nou. 
Atenció: Els dijous 30 de desembre i 6 de gener del 2011, el 

local estarà tancat per Festes de Nadal, Cap d’Any i 
Reis.

10

EXCURSIONS - TREBALLS DE CAMP
 
20 de Novembre - Tibidabo. Sortida a d’investigació de zones pegmatítiques.
11 de Desembre - Darnius o Cadaqués. Granats i d’altres silicats.
19 de Febrer de 2010 - Borriol i Sant Joan de Moro. Arseniats i sulfosals.          

Visita a la fira de Castelló en funció dels assistents i l’interès.
 Contacteu amb en Manuel Moreno, tel. 93.477.38.90

Gener 2011
13 ASSEMBLEA GENERAL OR-

DINÀRIA DE SOCIS. A les 19.30 
hrs. en primera convocatòria i a les 
20.00 hrs. en segona i amb el següent 
ordre del dia: Presentació de l’estat 
de Comptes de l’any 2010, present-
ació i aprovació, si s’escau, dels pres-
supostos per al 2011 i finalment torn 
de precs i preguntes.

20 Mercadet d’intercanvi de minerals.
27 Reunió al voltant dels “Binos”. Por-

teu els vostres “micros” més interes-
sants.

Febrer
3 Mercadet d’intercanvi de minerals.
10 Tertúlies mineralògiques.

Joan Rosell.- El passat mes de maig vam fer la sortida a 
Gavà. Primerament vam anar a visitar el Parc Arqueològic 
de les Mines Prehistòriques de Gavà. Després de veure 
l’audiovisual de l’entrada ens vam endinsar en el recinte 
cobert sota del qual s’estenen les mines. La visita guiada 
va permetre acostar-nos a com vivien i morien els primers 
miners de les nostres contrades. A través de les restes 
trobades s’ha pogut determinar què menjaven, què pes-
caven, quines llavors sembraven... i a través de les restes 
de variscita en forma de dena s’ha pogut estudiar com les 
treballaven i en feien joies per a l’intercanvi amb d’altres 
grups humans.
Després de la visita al Parc ens vam dirigir a les mines del 
Rocabruna, camí de Begues i una mica abans de l’ermita 
de Brugués. Per arribar a les mines vam creuar boscos 
frondosos de pins, alguns dels quals encara resten tom-
bats per efecte de les ventades de fa més d’un any. Un cop 
a la mina vam resseguir les galeries i vam poder obser-
var algunes mineralitzacions in situ, així com alguns grups 
de ratpenats adormits al sostre. Es van trobar els mine-
rals més significatius: alunita, guix, òpal, aragonita, calcita, 
natrojarosita i jarosita, tinticita, montgomeryita, koninckita, 
delvauxita, fluorapatita...  sempre respectant alguns dels 
llocs de la mina on el mineral mostra la seva vessant més 
didàctica (zona de la tinticita en nòduls) i deixant aquests 
punts d’interès a futures generacions vam extreure alguns 
exemplars interessants que caldrà observar sota la lupa 
per apreciar la seva bellesa. 

Membres del GMC que van assistir a la sortida

En acabar ens vam dirigir al restaurant Ermita de Bru-
gués a fer un àpat on vam parlar de minerals i d’altres 
temes menys científics. A la tarda, vam visitar l’increible 
arc de pedra que es troba prop de l’ermiat de Nostra 
Senyora de Bruguers i aprofitant que volen tancar el re-
cinte del Castell d’Aramprunyà, vam anar a visitar-lo. Les 
vistes des del castell són impressionants i el castell amb 
la seva ermita romànica devota de Sant Miquel esdeve-
nen un lloc típic del període romàntic. Esperem que el 

Observant les mineralitzacións a la galeria

Vista general de l’entrada a les galeries

Vista de nòduls de Tinticita in situ

protegeixin però que no el tanquin ja que es perdria 
la llibertat d’anar-hi a fruir d’uns instants de placide-
sa, després d’un camí costerut.

Fotografies Montserrat Herms i Òscar Jornet.

SORTIDA A GAVÀ

Nota: Per participar 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 participants, 
éssent l’únic responsable el soci, familiar o acompanyant. La participació a les excursions implica l’acceptació irrevocable 
d’aquesta normativa.
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FIRES

4
Turmalina i quars

Uvita 

MINERALEXPO SANT CELONI 2010
Marc Campeny.- Com no podia ser d’una altra manera, 
el MINERALEXPO Sant Celoni 2010, la fira mineralògica 
degana a Catalunya, va celebrar-se de nou al ja clàssic 
edifici de l’ateneu.
Alguns vam començar a arribar a primera hora per tal 
d’evitar les aglomeracions de mig matí, disposats a gaudir 
d’una jornada que va transcórrer en un ambient d’absoluta 
cordialitat i companyonia amanit per la sempre agradable 
atmosfera proporcionada per la gran quantitat de minerals 
que es podien admirar. 
De material n’hi havia de tots els colors i per a tots els gus-
tos, però cal fer una ressenya negativa, almenys des del 
meu punt de vista, als elevats preus que segueix ostentant 
el material de forma generalitzada i que en molts casos 
s’enfilen fins a xifres desmesurades. Tot i així, mirant i re-
menant, tothom segur va poder trobar la peça ideal per la 
seva col•lecció i accessible a la seva butxaca.
L’absència d’alguns comerciants clàssics com en Jordi Fa-
bre, no va ser un impediment per veure material de bona 
qualitat. A nivell de Catalunya cal destacar la gran quan-
titat d’axinites i epidotes procedents de Casterner de les 
Olles, les de major qualitat es van poder veure a l’stand 
d’en Joan Rosell i al d’en Joan Font que va ser guardonat 
amb el premi al millor exemplar català per una gran peça 
d’axinita. Aquest mateix, presentava una de les novetats 
catalanes de la fira com eren els micros de monacita de 

Gerri de la Sal i les pseudobrookites de Llavorsí. 
De la resta de la península es van veure bones peces 
de baritina amb calcedònia procedents de la Mina San 
Pedro, Lorca, Múrcia, a l’stand d’Elite i a preus molt 
raonables, que es van destacar com una de les sor-
preses agradables de la fira. Fer referència també a 
les calcites de Madrid de Minerales JJ de bona mida i 
amb molt bona presència. 
El material internacional era de gran varietat tot i que 
no van aparèixer gaires novetats a ressenyar. Només 
destacar el conjunt de l’stand de Paulette Ribayne que 
va ser designat amb el premi al millor conjunt minera-
lògic. També destacar les peces de shattuckita que es 
podien veure en diverses parades, les metatorbernites 
franceses que portava en Joan Rosell i que ja es van 
poder gaudir a la fira de Sants o algun exemplar clàs-
sic com una excel•lent atzurita de Touissit que portava 
en Joan Abella. 
Cal fer una menció especial a la nota de glamour que 
va proporcionar una peça de piromorfita de l’Horcajo 
d’uns 25 cm que portava en Paco Alonso de Geo-
da. Un exemplar carregat d’història, que per la seva 
presència a més d’un ens van fer posar el pitet.
Fotografies per Sergio Evangelio.

Stand de Baikal Geo. Stand de Joan Viñals.

Vista d’un stand a la fira. Noti’s la gran afluència de públic.

PRESENTAT L’ATLES GEOLÒGIC 
DE CATALUNYA 1:50.000

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ve presentar el 
passat mes de maig l’Atles Geològic de Catalunya. El llibre ofereix en un únic volum la 
cartografia geològica de Catalunya a escala 1:50.000, que sintetitza els coneixements 
acumulats en aquesta matèria durant les últimes dècades. 

El seu disseny, a banda dels mapes, inclou un gran nombre d’imatges i esquemes, que 
faciliten la consulta tant als professionals de la geologia, com als lectors no especialit-
zats. L’atles, que ha estat realitzat conjuntament per l’Institut Geològic de Catalunya i 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, és el primer de cartografia geològica que s’edita a 
Europa.

NOTÍCIES

Entre el premiats, 
Antonio Ríos 
recollint el premi 
de la travessa 
mineralògica de 
mans de l’alcalde 
de Sant Celoni, Sr. 
Deulofeu amb el 
nostre president Sr. 
Callén.

Us comuniquem el llançament del nou Nomenclàtor de les espècies minerals, escrit i editat 
pels companys Josep Lluis Garrido i Joan Manuel Ybarra, amb el suport del Grup Mineralò-
gic Català. A la propera edició d’Expominer, al novembre, el tindrem a la vostra disposició.

Aquesta nova proposta de Nomenclàtor és una continuació ampliada (amb més informació 
de cada espècie i amb una categorització de les etimologies) i actualitzada (amb les 4.369 
espècies vàlides per l’IMA, a juny de 2010) del conegut Nomenclàtor de Manuel Cabello. 
També recull, en un apèndix, més de 2.800 noms de minerals que no són espècie (sinò-
nims, varietats i mescles).

darrere la presentació, a càrrec d’en Carles Curto, hi ha una àmplia introducció on es 
detalla el contingut del Nomenclàtor i, especialment, s’exposen els criteris aplicats a l’hora 
de decidir com s’escriuen els noms en català (transcripció i transliteració). La informació 
de cada espècie inclosa en el Nomenclàtor és la següent: nom en català, castellà i anglès, 
etimologia, autor del nom, fórmula química, sistema cristal·lí, codi sistemàtic i rellevància.

El podreu trobar a l’estand del Grup Mineralògic Català a l’Expominer.
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ARTICLES

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 Mefis, Erfoud

Calcita Cobaltífera de Bou Azzer

Nefelina, Imilchil
atzurita, Kerrouchen

Membres del GMC mirant micros davant l’atenta mirada d’en 
Joan Font, conegut col·leccionista.

Vista de l’stand d’en Joan Rosell.

Una bonica peça de galena sobre dolomita de Linares, Jaén. Col.: J. Barrera Espectacular peça de piromorfita de les mines del Horcajo, a Ciudad Real.

Vista general de l’Ateneu de Sant Celoni durant la fira.

Els propers dies 22, 24 i 30 de Novembre tindrà lloc el seminari sobre 
la Radioactivitat a càrrec de Carles Díez, enginyer químic i membre 
del GMC. El curs està organitzat conjuntament pel Grup Mineralògic 
Català i la Institució Catalana d’Història Natural, dins dels cicles de 
conferències a l’IEC.

Per començar el 
seminari s’assen-
taran les bases 
sobre la naturale-
sa de les partícu-
les radioactives, 
la seva activitat i 
la interacció que 
tenen amb la ma-
tèria. 
Mostrarem què és 
i com funciona un 
comptador Geiger, 
amb demostra-
cions amb fonts 
radioactives natu-

rals (minerals) i sintètiques (americi dels detectors de fum). Parlarem 
de les unitats de mesura i els seus límits de tolerància oficialment re-
coneguts. Farem mesures de l’activitat radioactiva de diferents mine-
rals per relacionar-la amb el que trobem a la natura i explicarem què 
són els reactors nuclears naturals. Estudiarem els diferents mètodes 

LA RADIOACTIVITAT 
I ELS MINERALS RADIOACTIUS. 
Desconeixement i certesa d’una energia invisible

Guilleminita, Katanga, Rep. del Congo. Ca. 7 mm. Foto: J. Rosell

Metauranocircita, Alemanya. Cristall 2mm aresta. Foto: C. Díez

per saber, a través de la radioactivitat, l’edat de for-
mació de minerals i roques. Parlarem de la formació 
dels minerals radioactius. Es donaran unes indica-
cions sobre les precaucions que cal tenir presents 
en la manipulació i conservació dels minerals radio-
actius. Tot anirà acompanyat de senzills experiments 
amb el comptador Geiger que posaran de manifest 
les propietats de les diferents partícules: com les 
afecten els camps magnètics, la interferència en la 
seva propagació amb l’ús de filtres de plom, alumini, 
paper... Les explicacions ens permetran aclarir molts 
dubtes i donar-nos una base sòlida per entendre i 
opinar sobre el tema. Podreu trobar més informació 
a la pàgina web www.minercat.com.      

S’ha trobat un nou mineral a la mina Maria Josefa, prop de Rodalquilar, Andalu-
sia, la Natrofarmacoalumita, de fòrmula NaAl4(AsO4)3(OH)4·4H2O. L’Holotip ha es-
tat dipositat al Natural History Museum de Londres amb el número BM2009.161.
Podeu trobar més informació:
Rumsey, M.S., Mills, S.J. and Spratt, J. (2010) Natropharmacoalumite, IMA 
2010-009. CNMNC Newsletter, June 2010, page 578; Mineralogical Magazine, 
74, 577-579.

Nou mineral a Rodalquidar

Podeu veure el reportatge fotogràfic i l’audiovisual 
de la fira de Sant Celoni 2010 a la web 

www.minercat.com
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JOAN ABELLA i CREUS

Com va començar en el món de la mineralogia? 
Ara precisament fa 30 anys. Curiosament mon pare sem-
pre ha estat col·leccionista de numismàtica i filatèlia i aquí 
a Sabadell es feia el mercat dominical amb parades i el 
meu pare tenia interès en que iniciés el col·leccionisme 
de numismàtica igual que ell, cosa que no em va atraure 
gaire, però si que hi havia una paradeta d’un senyor de 
Sabadell que es deia Monné, amb minerals de l’àmbit lo-
cal i de Catalunya i em va cridar molt l’atenció. Tenia els 
minerals embolicats de forma rudimentària amb el nom 
del mineral i la localitat apuntats en el mateix embolcall, 
però per a mi era fascinant. Així vaig comprar el meu 
primer llibre, més minerals, més fires i així va començar 
l’afició, en resum, per l’interès del pare en començar amb 
la numismàtica i el descobriment del món dels minerals al 
mercat dominical de Sabadell.

Com va derivar aquest col·leccionisme de minerals a 
Bellmunt?
Sempre he dit que sóc més aficionat a la mineralogia que 
al col·leccionisme de minerals. Sempre m’ha agradat més 
la part d’estudi i la part de col·lecció ha estat “complemen-
tària”. El tema de Bellmunt va començar perquè el veí de 
casa dels meus pares tenia arrels a Cornudella i ens van 
convidar alguns cops a anar allà. Sabent de la meva afició 
als minerals, llavors jo tenia 14 anys, em va dir: “escolta, 
per aquí hi ha una zona que havia hagut molta mineria”, 
referint-se a Bellmunt, i vàrem anar plegats amb el meu 
avi i el pare, vaja, una sortida familiar, vam anar precisa-
ment a la mina Eugenia. En arribar allí hi havia una per-
sona d’origen francès amb arrels a Bellmunt que em va 
acompanyar i em va ensenyar tota la mina.  Passejant per 
dins, veient tota una instal·lació minera, va ser el fet que 
em va captivar i a partir d’aquí, com que també m’agrada 
la història, vaig anar recopilant informació de la zona i fo-
tografies, i mira, fins a treure un llibre.

Té algun model dins del món de la mineralogia que li 
hagi inspirat?
Sí, aquí mateix a Sabadell hi havia el senyor Joan An-
drés Rovira, que era mineralogista amateur amb una gran 
capacitat i coneixements. Diguem que d’alguna manera 
va ser el meu mestre, em va anar ensenyant més la part 
de la mineralogia teòrica, cristal·lografia, geoquímica, etc. 
Tot això en una edat relativament jove, des dels 14 als 
20-21 anys, anava molt sovint a casa d’ell. Ell tenia una 
col·lecció molt centrada en la mina Berta, l’havia estudiat 
molt, i d’altres localitats catalanes però sobretot era un afi-
cionat a la mineralogia, a la ciència i diguem que aquest 
ha estat el meu model que he anat seguint aquests anys.

Quina diferencia veu entre el món de la mineralogia 
quan va començar i el d’ara?
En quant a l’afició a la mineralogia diria que és sem-
blant a avui dia. No hi ha tampoc grans vocacions en 
el tema de la mineralogia teòrica, però pel que fa al 
col·leccionisme, a nivell de l’estat espanyol, ha aug-
mentat força, sobre tot en els últims anys. Hi ha molta 
gent jove molt aficionada al mineral que es troba en el 
país d’origen, en això sí que he vist un increment subs-
tancial, cosa que jo pensava que en el col·leccionisme 
espanyol hi havia un temps que semblava minvar molt, 
però en els últims 10 anys he vist un augment impor-
tant. Probablement Internet ha contribuït molt, penso 
que ha estat un gran nexe de comunicació, per exem-
ple gent de pobles petits amb problemes de comuni-
cació on semblava que l’afició es perdria, Internet ha 
ajudat a que veiessin que no estan sols, que hi ha més 
gent com ells o elles, perquè és clar que de vegades 
tens la sensació al poble que estàs sol. Et diuen: “és 
un aficionat a les pedres, que fa aquest boig!” Això a 
vegades retreia la gent.

Com creu que pot evolucionar la mineralogia d’ara 
en endavant?
Bé, jo crec que bé, encara que pugui semblar una pa-
radoxa, perquè la nostra societat pateix una manca de 
valors molt important, és una societat en decadència, 
amb un nivell cultural baix i, precisament tot això con-
verteix als individus que en formen part en persones 

mancades, i desenganyem-nos, tal i com jo he dit mol-
tes vegades, tot l’univers tendeix a l’equilibri, la gent ne-
cessitem omplir aquests buits i l’afició als minerals i a la 
mineralogía pot cobrir aquesta necessitat amb escreix. 
A més la gent quan entra en contacte amb aquesta afi-
ció veu que no és cap cosa elitista, sinó de gent normal 
i que a més a més pot reforçar vincles efectius amb les 
persones, desenvolupar una amistat, pot aprendre his-
tòria, geografia, química, cristal·lografia..., viure verita-
bles aventures, no virtuals com a la televisió o el cine-

Picar o comprar?
Picar o comprar... crec que són 2 coses totalment dife-
rents. En el meu cas picar és per buscar allò que em 
serveix per l’estudi. El que faig primer és aprofundir en 
el coneixement del jaciment que m’atreu, si crec que 
hi ha una bona paragènesi al darrere, que pugui apor-
tar noves espècies i/o un interès afegit i, aleshores, el 
picar es converteix amb el mecanisme per obtenir el  
material d’estudi. El que és comprar, és satisfer unes 
necessitats més “espirituals”, és a dir: “jo vull tenir uns 
exemplars en els quals vull apreciar bellesa i raresa, 
assentar-me a veure’ls i buscar-li la part bella/estètica 
que tenen”, sempre procuro que siguin especies poc 
abundants a la natura y que provinguin del jaciment 
on han sortit millor representades, vaja que per mi son 
dues coses diferents.

El criteri a seguir en la col·lecció?
El criteri ha anat evolucionant al llarg dels anys, ac-
tualment els exemplars que mostro a les vitrines, tal i 
com he comentat, son especies minerals que conside-
ro poc freqüents des del punt de vista geoquímic però 
alhora que tinguin, almenys per a mi, una estètica tot 
prioritzant el criteri cristal·logràfic i que el mineral sigui 
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En Joan Abella (centre), en Joan Barrera (dreta) i en 
Sergio Evangelio (esquerra). Foto: J. Barrera

Magnífic 
exemplar de 
plata nativa, 
de Kongsberg, 
Noruerga.   
Col.: J. Abella.         
Foto: S.Evangelio

Exemplar de Millerita de la mina Eugenia, Bellmunt del 
Priorat, Tarragona.Col.: J. Abella. Foto: S. Evangelio

ma, sinó reals. És molt ampli i molt enriquidor i avui dia 
disposem d’una eina de gran vàlua: Internet. Llàstima 
que els governs no ajuden, ni econòmica ni socialment, 
donant a conèixer aquesta afició. Sort del GMC que 
està per això, per anar-ho difonent, és una tasca dura 
i important.

Com veu el futur del GMC?
Crec que bé, mentre hi hagi gent que ho promogui amb 
empenta i entusiasme, bé, crec que pot prosperar i el 
que es tracta és engrescar la gent que els manca em-
penta i tirar endavant englobant-los dins d’aquesta en-
titat per a que no se sentin sols i que vegin que és una 
possibilitat d’auto obrir-se ells i sentir-se més realitzats.

lo més representatiu de l’espècie. Aleshores els exemplars 
de calaix els he reduït als minerals que jo he recollit i estu-
diat tot agrupant-los per jaciments.

Desprès de ser un referent en minerals del Priorat i 
d’altres localitats, té algun projecte nou?
Sí, m’agradaria dedicar-me també una mica a començar a 
la recerca d’or. A mi m’agraden els elements químics i crec 
que l’or té una assignatura pendent aquí a Catalunya, és a 
dir, crec que hi ha d’haver jaciments, tapats o perduts o per 
descobrir, és un objectiu l’intentar recercar or, no com una 
quimera sinó a nivell d’estudi i a nivell mineralògic; podem 
tenir possibilitats, és un camp que es pot treballar més. 

Sigues vanitós?
Una de les meves contribucions més significatives a es-
tat el d’acrèixer l’ inventari del patrimoni natural del nostre 
país, al haver trobat, analitzat i donat a conèixer diverses 
espècies minerals que no havien estat mai citades a l’estat 
espanyol, com la Xanthoconita, un rar mineral d’Argent 
trobat a la mina Balcoll de Falset o la Hopeïta, un fosfat 
de zinc trobat a la mina la Cresta de Bellmunt del Priorat. 
L’Arsenuranylita, trobada a la mina Eureka de la Torre de 
Cabdella a Lleida, la Čejkaita, també trobada a la mina 
Eureka de la Torre de Cabdella a Lleida (és la segona ve-
gada que ha estat trobat al món) o la Natronambulita de la 
Mina Joaquima Primera de Bellmunt del Priorat, Tarragona 
i que ha estat la primera cita d’aquest mineral a Europa.

Té alguna anècdota que vulgui compartir amb els lec-
tors?
Si però no masses, sempre he estat molt individualista 
i llavors he anat molt sol als jaciments, normalment les 
anècdotes es donen quan vas amb un grup de gent.  Per 
exemple quan vaig trobar les millerites, desprès d’haver 
anat a ple sol moltes vegades, el dia que plovia, diluviava, 
el pitjor dia vam trobar les millors millerites.

Moltes gracies per concedir-nos l’entrevista i fins la 
propera!


