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notícies, activitats, notes mineralògiques, sortides….
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1. NORMES

Aquests tallers de mineralogia tenen com a finali-
tat saber què són els minerals, conèixer les seves 
propietats i arribar a identificar alguns d’ells. 

Disposem, com a material, d’una safata amb unes 
capses en les quals tenim una sèrie de minerals. 

Aquests minerals estan clarament identificats amb 
el seu nom i un número gràcies a l’etiqueta que 
porta cada capsa.

Quan agafem els minerals, hem de tenir cura de 
tornar-los a deixar exactament a la capsa on era. 
Així evitarem confondre’ns la propera vegada que 
agafem el mineral i no farem confondre a les per-
sones que vinguin al següent torn.

Una altra norma que hem de tenir en compte és 
que, al final del taller, tots els minerals han d’estar 
a les seves capses.

No està permès endur-se minerals. Són materials 
que es faran servir en els següents tallers.

Publicacions del GMC: 
El Grup publica des de 1978 la revista ‘Mineralogistes 
de Catalunya’, que està considerada una de les cinc 
primeres del món editades per amateurs. Hi trobareu 
articles sobre la mineralogia i la geologia del nostre 
país i la resta del món.
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2. MINERAL-ROCA

DEFINICIÓ DE MINERAL:
Un mineral és una substància natural normalment inorgànica, que té 
una estructura atòmica i una composició química ben definida, és a 
dir, està formada per uns ‘ingredients’ molt concrets.

 
Quars

Feldspat

Mica

Granit

A part, hauríem de crear un fitxer informatitzat, amb alguns dels pro-
grames existents, on, a més de la informació anterior, faríem constar 
la data d’entrada (ideal: dia, mes i any; mínim: any) i la forma d’adqui-
sició del mineral (trobat, regalat, intercanviat, comprat...). 

També podem incloure altres característiques, com ara els minerals 
que l’acompanyen i una breu descripció de l’espècimen en qüestió. 
En aquest fitxer, la procedència hauria de ser el més detallada possi-
ble (a l’etiqueta, però, no cal posar tanta informació).

La codificació dels exemplars és important, tot i que no es tracta 
d´un costum massa extens entre els col·leccionistes. Aquest codi por 
ser un simple numero que augmenta a mida que anem afegint nous 
exemplars. 

És més interessant, però, que el codi inclogui la data seguida del 
número d’entrada (per exemple: ddmm.xx), i més interessant encara 
si utilitzem un codi sistemàtic, com ara la classificació de minerals se-
gons Strunz (per exemple, la codificació de Lapis Mineralien Index). 

Num. #2548-05

Mineral: Pirita

Proc.: Navajún, La Rioja

Notes: Expominer 2006, 20€ RM
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Etiqueta clàsica barcelonina de la 
Casa Soler Pujol, a la plaça Reial. 
(www.rosellminerals.com)

DEFINICIÓ DE ROCA:
Una roca és un agregat, una barreja d’un o diversos minerals. Veiem un 
exemple.
A la capsa 1 tenim una roca anomenada granit. Com ja hem dit, una 
roca és un agregat de minerals. Aquests minerals poden ser essenci-
als o accessoris, segons siguin imprescindibles o no per poder definir 
aquesta roca. En el cas del granit, els minerals essencials són el quars, 
els feldspats i les miques.
A la capsa 2 tenim el quars. Correspondria als granets de color gris del 
granit. 
A la capsa 3 tenim l’ortosa. És un mineral que està classificat dins del 
grup dels feldspats. Correspon als granets de color blanc del granit.
A la capsa 4 tenim la biotita. És un mineral que està classificat dins del 
grup de les miques. Correspon als granets de color negre/fosc del granit.
A la capsa 5 tenim la galena. És un mineral d’aspecte metàl·lic que pot 
aparèixer als granits però no és un mineral essencial: no és imprescindi-
ble per poder definir un granit. 
De fet, si mireu el granit de la capsa 1 no hi veureu gens de galena. Així 
doncs, hem vist com els minerals poden presentar-se sols (capses 2, 3, 
4, i 5) o bé junts formant roques (capsa 1).
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3. MINERAL MASSIU-MINERAL CRISTAL·LITZAT
DEFINICIÓ DE MINERAL MASSIU:
Un mineral té hàbit o aspecte massiu quan té una forma indefinida. 

DEFINICIÓ DE MINERAL CRISTAL·LITZAT:
Un mineral té hàbit o aspecte cristal·litzat quan té una forma definida 
i segons unes normes geomètriques concretes. 
Veiem també a tall d’exemple:
A la capsa 2 tenim el quars. Podem veure que no té una forma con-
creta. No sabríem dir quina forma té. Es tracta de quars massiu.
A la capsa 6 tenim també un quars. Però en aquest cas sí podem dir 
que té una forma definida: té unes cares allargades que acaben en 
una espècie de piràmide; sembla que té forma de llapis. És una de 
les formes ‘definides’ en que podem trobar el quars cristal·litzat.
A la capsa 7 tenim una pirita. També sembla que li podríem posar 
una forma ‘definida’ a aquest mineral: un cub o un dau. És una de les 
cristal·litzacions de la pirita. Té altres formes més complicades amb 
noms també més complicats: octaedre, piritoedre (o pentagonodo-
decaedre).
A la capsa 8 tenim un talc. No podríem dir que té una forma concreta 
amb cares ben marcades. És, doncs, un talc massiu.

Pirita

Talc
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7.7. Conservació i etiquetatge
Els espècimens minerals es poden conservar dins de capsetes de 
plàstic transparent, tancades i de mides diverses (3x3, 4x4, 6x6 cm, 
etc.) o bé en capsetes de cartró, obertes i de mides semblants a les 
de plàstic. Aquestes capsetes es poden col·locar dins de capses de 
cartró, plàstic o fusta, o directament als calaixos d’un armari. D’altra 
banda, els exemplars que més ens agradin, especialment si són més 
grans, els podem exposar en una vitrina. Cal pensar, però, quehi ha 
minerals que s’alteren amb la llum (cinabri, proustita, realgar...), es-
sent preferible conservar-los en capses tancades.

Sigui quin sigui el lloc on guardem els nostres espècimens, un tema 
important és l’etiquetatge: cada un dels exemplars ha d’estar acom-
panyat d’una etiqueta que inclogui, com a mínim, la següent informa-
ció:
 - Número o codi de l’espècimen
 - Nom de l’espècie (i de la varietat, si s’escau)
 - Procedència

Etiquetes antigues de la Col·lecció 
Folch. (www.fabreminerals.com)

www.rosellminerals.com
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Resumint: un mineral pot aparèixer massiu (sense forma definida ni 
cares marcades; per exemple, el talc) o cristal·litzat (forma concreta 
amb cares; per exemple, la pirita).

El que no vol dir que aparegui sempre així. Hem vist el quars: pot 
presentar-se massiu o cristal·litzat; la pirita també pot ser massiva; 
no sempre es presenta en cubs. 

Depenent de com s’hagi format, el podem trobar d’una manera o 
d’una altra. A més, hi ha minerals que poden cristal·litzar de formes 
diferents; no sempre el trobem amb la mateixa forma (hem comentat 
el cas de la pirita).

Quars massiu

Quars cristal.litzat

Disposició dels 
àtoms de silici 
(vermell) i d’oxigen 
(blau) en el quars

7.6. Identificació i neteja
La identificació dels minerals no sempre és una tasca fàcil, especi-
alment quan no hi ha cristalls o quan els cristalls no s’observen bé. 
Però sempre ens pot donar un cop de mà algun company o conegut 
que tingui més coneixements que nosaltres. L’experiència, amb el 
pas del temps dedicat als minerals, tot observant exemplars i més 
exemplars,farà que cada cop ens sigui més fàcil identificar-los. Tam-
bé ens caldrà tenir alguns manuals de mineralogia. Amb un sol ma-
nual no trobarem tot el que cerquem i cal que n’aconseguiu més d’un, 
que es complementaran entre ells.
Es pot tenir un petit laboratori a casa amb el material següent:
 - Lupa binocular (de 20 a 40 o més augments)
 - Premsa, per a trencar trossos de roca amb més precisió
 - Làmpada de raigs ultravioletes per a comprovar la fluorescència
 - Detector de radioactivitat (comptador Geiger)
 - Plaques de porcellana no vitrificada, per a veure la ratlla   

dels minerals
 - Productes químics: àcids (clorhídric, sulfúric, oxàlic, tartà-

ric), sosa càustica, bicarbonat sòdic, bisulfit sòdic, amoníac... 
 

 
 
 
 
 

Abans de guardar un mineral, i fins i tot abans de determinar-lo, sovint 
l’haurem de netejar, tenint molta cura de no fer malbé la part de l’es-
pècimen que ens interessa conservar .Per a neteges concretes s’uti-
litzen diversos productes químics (per a evitar accidents i resultats no 
desitjats, s’han de consultar les publicacions especialitzades),però 
en la majoria de casos serà suficient disposar d’un raspall de les 
dents, sabó líquid i aigua (millor si és destil·lada).
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7.5 Aspecte dels minerals
Els minerals es presenten en diferents morfologies, des dels infor-
mes (en masses sense forma determinada) fins als cristal·litzats (en 
cristalls),passant pels que formen agregats cristal·lins, amb unes de-
nominacions com les següents:

Granulars: olivina, cromita
espàtics: fluorita, calcita
fibrosos: actinolita, malaquita
aciculars: natrolita, millerita
laminars i fullosos: miques, clorites
tabulars: albita, barita
en rosetes: guix, hematites
botrioides: calcedònia, goethita
arborescents: coure, argent
dendrítics: pirolusita, argent
estalactítics: calcita, aragonita
reticulars: cerussita, rútil
nodulars: pirita, marcassita
terrossos o en crostes: limonita, hidrozincita

FORMACIÓ DELS MINERALS I CREIXEMENT DELS CRISTALLS:
Normalment, abans de formar-se els cristalls, el que existeix és un 
material on hi ha molts ingredients: metalls (com el ferro), no metalls 
(com el sofre), aigua... Aquest material sol estar molt calent, a tem-
peratures molt altes. 
Hi ha minerals que apareixen en uns llocs i en d´altres no. De què 
depèn que un mineral aparegui o no?
Acabem de veure que un mateix mineral por presentar-se massiu i 
cristal·litzat. De què depèn que es presenti d´una manera o d´una 
altra?
Hi ha diversos factors. Són els següents:
Contingut: cada mineral està composat per una conjunt d’ingredi-

ents, que anomenem elements. Si aquests ingredients no hi són 
al material original, el mineral no es podrà formar.

Pressió: cada mineral té un interval de pressions en el qual es forma. 
Si la pressió a la que està sotmès aquest material original no està 
dins aquest interval, el mineral no es formarà.

Temperatura: igual passa amb la temperatura. Cada mineral té un 
interval de temperatures en el qual és possible la seva formació. 
Si no s´arriba a aquest interval, el mineral no es formarà.

Espai: per a que es formin cristalls, és necessari que tinguin espai 
per a créixer. Si no hi ha espai, el mineral que es forma sol ser 
massiu. Per exemple, quan es forma una bombolla en una roca o 
aquesta roca es trenca formant una esquerda, poden formar-se 
cristalls perquè ocupen aquest espai que s´ha creat. 

Temps: per tal de que es formin cristalls, el material original ha de 
tenir temps per cristal·litzar.  Si aquest material original, per exem-
ple, es refreda molt ràpidament, els cristalls que es formaran se-
ran petits o el mineral serà massiu.



7.4 Adquisició de minerals
La satisfacció més gran de tot col·leccionista de minerals és tro-
bar-los ell mateix; només així es pot tenir un coneixement ple de la 
ciència mineralògica. Però si volem ampliar la nostra col·lecció amb 
més, imillors, exemplars, arribarà un moment en què haurem de re-
córrer, bé a l’intercanvi amb altres col·leccionistes, bé a la compra 
de nous espècimens. En aquest cas, hi ha diverses borses o fires de 
minerals,com la Mineralexpo de Sant Celoni, la Fira de Sants o l’Ex-
pominer, i també podem visitar les botigues especialitzades i també 
Internet.

MINERALEXPO SANTS: primer cap de setmana de març
MINERALEXPO SANT CELONI: primer diumenge de maig
EXPOMINER: novembre
Fires d’Intercanvi com la de Canyelles
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Un exemple de material d´on poden sortir cristalls és una barreja de 
sal dissolta en aigua. Podem veure com influeixen alguns d´aquests 
factors en aquest exemple. Si només tenim aigua, no es poden for-
mar cristalls de sal (factor contingut). Si escalfem la barreja d´aigua i 
sal i la deixem refredar poc a poc, al cap d´un parell de dies veurem 
que s´han format cristalls (factors temperatura i temps).

Geoda d’ametista
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7.2 Preparació de les sortides
Abans de dur a terme una sortida per a la recerca de minerals hem 
de:

- Seleccionar el jaciment.
- Tenir documentació sobre les seves característiques (geologia, 
morfologia...).
- Fer una llista dels minerals que es poden trobar.
- Preparar mapes de la zona (amb el més gran detall possible) 
i,si és necessari i podem, preparar també algun croquis o tall de 
les galeries.
- Estudiar el millor accés al jaciment i disposar dels vehicles més 
adients.

També hem de pensar en les condicions climàtiques que ens podem 
trobar, especialment si anem a zones d’alta muntanya, i portar una 
roba que ens permeti treballar el més còmodament possible.

Pel que fa a les temperatures, els mesos de primavera i de tardor són 
els més indicats, si no plou, i els d’hivern són més adients que els 
d’estiu(millor treballar en un ambient fred que no en un de calorós), 
tot i que l’estiu té l’avantatge del sol i de dies més llargs. En aquest 
darrer cas, l’aigua es converteix en un element bàsic de l’equipatge. 
Si no fa sol, l’observació dels minerals és més dificultosa, doncs la 
lluïssor resta molt esmorteïda i els colors no s’aprecien tant bé.

7.3. Llocs de recollida
Els principals indrets on podem cercar minerals són els següents:

► Mines i pedreres, en explotació o abandonades
► Afloraments en talls del terreny, naturals o artificials
treballs de grans infraestructures, voreres de carreteres i as-
sentaments de vies de ferrocarril
► Barrancs i altres accidents geogràfics i geològics
torrents de muntanya
► Naixement i recorregut dels rius
► Zona d’avenç d’una glacera (morrena frontal)
► Zones volcàniques

Sempre cal demanar permís 
i mirar si la recerca de minerals està o no prohibida!!!

4. ELS MINERALS I ELS SENTITS

LA VISTA
La vista és el sentit que més propietats ens per-
met detectar als minerals. De fet,dues d’aques-
tes propietats són les primeres que podem ob-
servar en qualsevol mineral: una és el color i 
l’altra és la morfologia, és a dir, la forma.

El color i la ratlla
Encara que pugui semblar-nos estrany, no sempre el color que “ve-
iem” d’un mineral és el seu color de veritat. 

Aquest fet és degut, generalment, a:

- la presència de substàncies químiques que no són pròpies 
del mineral en qüestió (es diu que té impureses),
- la presència dintre seu de trossos molt petits d’altres minerals 
(es diu que té inclusions), o
- l’alteració superficial per l’acció de la humitat de l’aire (es diu, 
per exemple,que està oxidat o que té irisacions).

La majoria de minerals tenen un color blanquinós a grisenc, però 
també hi ha minerals grocs, verds, vermells, blaus, violacis, marrons, 
negres, etc. Pràcticament tots els colors, amb llurs tonalitats i mati-
sos, són presents en el món mineral.

Per a saber quin és el color de veritat o propi d’un mineral hem de 
comprovar la seva ratlla, fregant-lo sobre una placa de porcellana 
blanca sense vitrificar. Els minerals 
incolors (sense color) i els minerals 
blancs tenen sempre la ratlla blanca 
(barita, calcita, guix, quars hialí, etc.). Hi 
ha minerals d’un altre color que també 
la tenen blanca (color veritable), com és 
el cas del quars ametista,de color vio-
laci però amb ratlla blanca, o el cas del 
sofre, de color groc però també amb rat-
lla blanca. 
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• Guants, per a la protecció contra les picades d’insectes, els cops 
de martell mal dirigits i les erosions de les roques.
• Ulleres de seguretat, per a protegir-nos de les espurnes de pe-
dra que puguin saltar.
• Lupa (o comptafils) d’uns 10-12 augments, per a observar les 
mostres més petites.
• Imant, per a detectar minerals magnètics.
• Paper de diari o de cel·lulosa, per a embolicar els minerals.
• Bosses de plàstic, per a posar els minerals embolicats. Per a 
mostres fràgils, és aconsellable portar també algunes capsetes 
de plàstic, amb plastilina o massilla per tal de subjectar aquestes 
mostres.
• Motxilla o sarró, per al transport de tot el material.

A més, si el jaciment es troba en un terreny abrupte o la galeria pot 
presentar problemes, és recomanable dur també uns quants metres 
de corda resistent. Sempre s’hauria de portar una farmaciola d’ur-
gència i aparells de telefonia mòbil, sense oblidar-nos d’incloure al-
guna ampolla d’aigua (la quantitat dependrà de la zona i del temps 
que faci).

Altres exemples de colors i ratlles són els següents:

• Ratlla blanca: fluorita (color verd, violaci, etc.), granats (color 
granat),talc (color blanc a verd clar).

• Ratlla groga a taronja: crocoïta (color vermell), or (color 
groc).

• Ratlla vermella: cinabri (color vermell), hematites (color ver-
mell a gris fosc).

• Ratlla blava: atzurita (color blau), vivianita (color verd a blau).
• Ratlla verda: actinolita (color verd clar a quasi negre), mala-

quita (color verd).
• Ratlla marró: esfalerita (color ambre a quasi negre), goethita 

(color marró a negre).
• Ratlla grisa a negra: grafit (color gris a negre), galena (color 

gris de plom),magnetita (color negre).
• Ratlla negra-verda: calcopirita (color groc de llautó fosc), 

pirita (color groc de llautó clar).

La lluïssor
Al mateix temps que en un mineral observem el color, podem veure 
una altra característica important: la lluïssor o esclat, que és el 
conjunt de reflexos de la llum sobre la superfície dels minerals. Els 
principals tipus de lluïssor, amb alguns exemples, són:

• Metàl·lica: calcopirita, galena, magnetita, or, pirita.
• Adamantina: cinabri, corindó, diamant, esfalerita.
• Vítria: barita, calcita, fluorita, guix, halita, quars, topazi.
• Resinosa: esfalerita, realgar, sofre.
• Nacrada: biotita, moscovita, talc.
• Cèria: òpal, talc, turquesa.
• Sedosa: amiants, halotriquita, 

quars “ull de tigre”.

També hi ha minerals sense lluïssor (o 
amb una lluïssor terrosa), com ara la 
limonita o l’hematites terrosa.

Òpal
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La morfologia
Pel que fa a la morfologia, molts minerals es presenten sense una 
forma concreta; llavors es diu que són informes (o també, massius). 

Els minerals es troben informes sobre tot quan no han tingut espai 
lliure pel seu creixement. Els minerals que sí tenen una forma con-
creta poden agrupar-se en dos tipus de morfologies.

D’una banda tenim aquells que es presenten cristal·litzats, és a dir, 
en cristalls,amb una forma més o menys geomètrica, que és la for-
ma cristal·logràfica externa corresponent a l’estructura interna, és a 
dir, a l’ordenació interna dels àtoms dels seus elements químics (per 
exemple, l’halita és cúbica i la seva estructura interna està formada 
per àtoms de clor i sodi ordenats formant un cub).

La forma característica d’un cristall rep el nom d’hàbit. Així, es parla 
d’hàbit cúbic (cubs), hàbit prismàtic (prismes), hàbit acicular (prismes 
prims i llargs),hàbit tabular (cristalls aplanats), etc. 
Exemples:

• Cúbics:    fluorita, galena, pirita
• Octaèdrics:   magnetita, espinel·la
• Rombododecaedres:  granats, analcima
• Tetraèdrics:   calcopirita, esfalerita
• Prismàtics:   guix, turmalines
• Prismàtics hexagonals: apatita, beril
• Aciculars:   aragonita, millerita
• Tabulars:   albita, barita
• Laminars:   miques, talc
• Romboèdrics:   calcita, hematites
• Piramidals:   anatasa, scheelita
• Trapezoèdrics:   cinabri, quars

Granats Fluorita Models cristal·logràfics

7. RECERCA DE MINERALS
7.1 Material per a la recerca de minerals
Tot seguit fem una llista del material bàsic:

• Maça de 3 kg, per a roques dures i compactes.
• Maceta de paleta o martell amb base suficient a la massa 

per a colpejar amb efectivitat una escarpra. La llargària del 
mànec és d’uns 25 a 50 cm.

• Escarpres de diferent mida, tant d’amplada com de llarga-
da, per a usar-les en funció de cada necessitat.

• Martell de geòleg, per a roques mig dures i per a puntejar 
el terreny.

• Raspall o pinzell, per a descobrir possibles minerals coberts 
de pols.

• Casc, per a treballar dins les galeries.
• Llum al casc, per a veure per on anem dins les galeries i 

il·luminar la zona de treball. No és aconsellable portar llan-
ternes de mà, ja que les hem de tenir ocupades.
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Tipus de col·leccions
El tipus de col·lecció que podem fer depèn de cadascun de nosaltres. Hi 
ha tants tipus de col·leccions com col·leccionistes. A tall d’exemple: 

• Col·lecció sistemàtica. Té un caire força científic i és la més àmplia, 
doncs l’objectiu és reunir totes les espècies minerals possibles,les 
quals s’han d’ordenar tot seguint alguna classificació taxonòmica 
(Strunz, Dana, etc).

• Col·lecció cristal·logràfica. L’objectiu és reunir espècimens no-
més ben cristal·litzats, que siguin representatius de totes les formes 
cristal·logràfiques existents.

• Col·lecció topogràfica o local. És la referida als minerals que hi ha 
en un jaciment o grup de jaciments, amb l’objectiu de reunir totes les 
formacions i paragènesi.

• Col·lecció regional. És la referida als minerals que hom pot trobar 
en un territori concret (comarca, província, país, etc).

• Col·lecció genètica. L’objectiu és reunir i classificar els mine-
rals en funció de l’origen (pneumatolítics, hidrotermals, sedimen-
taris,secundaris, etc).

• Col·lecció química. Els minerals es reuneixen en funció dels ele-
ments químics (minerals de ferro, de coure, d’alumini, de calci, etc).

• Col·lecció mineralotècnica. El seu objectiu és reunir només mi-
nerals amb usos industrials (menes metàl·liques i menes no metàl-
liques). 

• Col·lecció temàtica o especialitzada. És la dedicada a les caracte-
rístiques de les espècies minerals (color, ratlla, duresa, radioactivitat, 
etc).

• Col·lecció monoespecífica. Es dedica a reunir exemplars d’una 
espècie concreta, en totes les seves morfologies, colors i varietats.Es 
fa amb espècies molt abundants i importants: quars, calcita, fluorita...

MICROMOUNTS - MICROMUNTATGES
Un tipus especial de col·lecció són els micromun-
tatges o micromounts: espècimens de petita mida 
(quasi sempre muntats en capsetes de 3x3 cm) 
que generalment s’han d’observar amb la lupa bi-
nocular. Els “micros” són especialment adequats 
en les col·leccions sistemàtiques, ja que perme-
ten reunir moltes espècies, excepcionals,en poc 
espai i a preus molt assequibles.
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6. EL COL·LECCIONISME DE MINERALS
A Catalunya, com a la resta 
d’Europa i d’Amèrica, s’ha de-
senvolupat el fenomen del col-
leccionisme de minerals, pot-
ser degut a l’augment d’una 
sensibilitat naturalista o bé per 
l’increment del benestar i del 
temps lliure.

Què ens ofereix el col·leccio-
nisme de minerals perquè el 
nombre d’aficionats vagi en augment? La resposta és variada: fu-
gir de la ciutat i acostar-nos a la natura, practicar un tipus de col-
leccionisme que també ens acosta a la ciència,endinsar-se en 
l’aventura de la recerca de jaciments, caure en la fascinació que pot 
suposar tenir “trossos de natura” a casa nostra, conèixer gent amb 
la mateixa afició i passar bones estones tots plegats... Cadascun de 
nosaltres pot tenir una motivació o una altra. Tot seguit exposarem, 
esquemàticament, els aspectes més importants que ha de tenir en 
compte un col·leccionista de minerals.

D’una altra, hi ha els agregats cristal·lins, que són les agrupacions de 
grans o de cristalls que han crescut més o menys, fins adoptar una 
forma concreta. Pels agregats cristal·lins s’utilitzen noms representa-
tius, que són una descripció de la seva forma. Per exemple:

• Granulars: olivina, cromita
• Espàtics: fluorita, calcita
• Fibrosos: actinolita, malaquita
• Fullosos: miques, clorites
• En rosetes: guix, hematites
• Botrioides: calcedònia, goethita
• Arborescents: coure, argent
• Dendrítics: pirolusita, argent
• Estalactítics: calcita, aragonita
• Reticulars: cerussita, rútil
• Nodulars: pirita, marcassita
• Terrosos: limonita, hidrozincita

A aquesta llista hi podem afegir les geodes (superfície còncava, tan-
cada, recoberta de cristalls generalment ben formats), les druses 
(superfície convexa recoberta de cristalls generalment ben formats)
i les crostes (superfície recoberta per una capa de grans o cristalls 
molt petits, amb un aspecte cristal·lí, informe o pulverulent).
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La fractura
Són les diferents formes que pot adoptar la superfície per la qual es 
trenca un mineral que ha estat colpejat.

• Fractura concoide: sílex, obsidiana, esfalerita, robí, realgar.
• Fractura fibrosa: estibnita (o antimonita), actinolita, clinozoisita.
• Fractura irregular: celestina, arsenopirita, calcopirita.
• Fractura ganxuda: argent, or, coure.
• Fractura terrosa: limonita, kaolinita.

La transparència
És la propietat que tenen els minerals de deixar passar la llum a tra-
vés d’ell mateix. 
Són transparents, si es pot llegir un escrit a través d’un tros gruixut 
de mineral. La calcita, el quars, la selenita (varietat de guix), el dia-
mant i el topazi són minerals transparents. 
En els minerals semitransparents l’escriptura llegida a través del 
vidre no és clara. El quars rosa, la celestina i les maragdes són bons 
exemples. 
Minerals translúcids són els que deixen passar la llum però no és 
possible llegir l’escriptura. Son minerals translúcids l’aragonita i la 
fluorita.
Minerals opacs són els que no deixen passar la llum, com ara la 
galena i la pirita.

Fractura concoide de l’obsidiana

Transparència del quars hialí

RADIOACTIVITAT
La radioactivitat és una propietat característica d’alguns minerals que con-
tenen en la seva composició algun element  químic inestable que es trans-
forma en altres elements més estables. En aquest procés conegut com “de-
sintegració” es produeixen emissions de radiacions formades per partícules 
i raigs de naturalesa electromagnètica. Aquests raigs i partícules estan car-
regats d’energia. Minerals clarament radioactius són aquells que contenen 
urani i tori, però hi ha altres que contenen isòtops d’altres elements com el 
potassi i l’estronci, que també poden ser-ho però moltíssim menys.
Per detectar la radioactivitat, hi ha al mercat diversos tipus d’aparells, com 
són els: Fotomultiplicadors, electròmetres, dosímetres... però el més cone-
gut i utilitzat és el comptador Geiger-Muller.
Si decidiu col·leccionar minerals radioactius, ho heu de fer amb seguretat i 
convé prendre certes precaucions i seguir unes pautes:
• En primer lloc, es tindran en capsetes de plàstic tancades i que es po-

saran totes juntes dins d’una caixa on guardeu tots els minerals radio-
actius.

• Aquesta caixa de minerals radioactius hauria d’estar en un lloc ventilat, 
si és possible, i lluny d’on sou habitualment.

• Cal evitar respirar o ingerir la pols que es pugui produir en manipular els 
minerals radioactius.

• Un cop manipulats els minerals per treure’ls o ficar-los en les seves cap-
setes, ens rentarem les mans per no deixar pols en tot allò on puguem 
tocar després.

• És convenient que també de tant en tant la caixa amb minerals radioac-
tius la treieu a l’exterior i la deixeu ventilar.

Pel que fa a l’exposició a les radiacions dels minerals radioactius, cal tenir 
en compte que la seva activitat es redueix molt a uns  centímetres de dis-
tància de nosaltres i especialment si les mostres són petites i no molt riques 
en contingut de mineral radioactiu.  Per això, podeu estar tranquils si de tant 
en tant els doneu una mirada, ja que no suposen cap perill.
Sempre podrem gaudir dels minerals, sense perill, si prenem determinades 
precaucions. Per això, podeu estar tranquils si de tant en tant els doneu una 
mirada, ja que no suposen cap perill.
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5. ALTRES CARACTERÍSTIQUES
MAGNETISME
La manifestació més coneguda del magnetisme és la força d’atracció 
o repulsió que actua entre els materials ferromagnètics com el ferro. 
Des de l´antiguitat s´ha vist la interacció entre el ferro i minerals com 
la magnetita amb el camp magnètic terrestre, de manera que el pol 
nord d´un imant tendeix a apuntar al pol sud d´un altre. En els mine-
rals també podeu veure aquest efecte: magnetita, pirrotina. 

CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
Una altra característica d’alguns minerals és la propietat de conduir 
l’electricitat. Alguns són metàl·lics com el coure,  l’argent, l’or i el platí, 
però també n’hi ha d’altres que no són metàl·lics, com el grafit, i que 
també són conductors.

Camp 
magnètic

Magnetita

ESCALA 
DE 

DURESA 
DE MOHS

L’exfoliació
Capacitat o tendència que tenen els minerals a trencar-se amb més 
facilitat al llarg d´uns plans determinats. Clivatge.

La birefringència
La birefringència o doble refracció és una propietat de certs cossos, 
especialment l’espat d’Islàndia (una varietat de calcita), de desdoblar 
un feix de llum incident en dos feixos linealment polaritzats de ma-
nera perpendicular entre sí com si el material tingués dos índexs de 
refracció diferents.
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La fluorescència
La fluorescència és la propietat d´una substància per emetre llum 
quan és exposada a radiacions del tipus ultraviolat, raigs catòdics 
o raigs X. Les radiacions absorbides (invisibles a l´ull humà), són 
transformades en llum visible, o sigui, d´una longitud d´ona major a la 
incident. En el procés, una molècula absorbeix un fotó d´alta energia, 
el qual és emès com un fotó de baixa energia (major longitud d´ona). 
La diferència d’energia entre l’absorció i l’emissió és dissipada com 
calor (vibracions moleculars). Tot el procés és molt curt (milionèsimes 
de segon) i aquest temps és la principal diferència amb un altre cone-
gut fenomen lluminós: la fosforescència. 

EL TACTE
Una altra manera de poder diferenciar els minerals és mitjançant el 
tacte. Hi ha minerals que tenen aquesta característica que, per a 
diferenciar-los, és essencial, per exemple, per a persones invidents.

El tacte dels minerals és molt diferent, varia moltíssim d’un mineral a 
un altre; des del més suau al més rugós, però a mineralogia, tot té un 
nom per a caracteritzar-ho. 

Veiem uns exemples:
• Untuós: és un tacte com de greix, de mantega (talc)
• Polsós: el mineral és molt fi i té poca cohesió (argila, limonita)
• Suau: ho diu la paraula; superfície llisa i agradable al tacte(jaspi, 

obsidiana)
• Sutjós: aquesta característica es presenta com a principal en al-

guns minerals com ara la pirolusita (òxid de manganès) i el grafit 
(carboni).

EL GUST
Com ja sabreu tots i totes, a la llengua tenim els 
gustos. En podeu dir alguns? Salat, dolç, amarg…
 Sabíeu que els minerals també tenen sabors? 

Anem a veure’n alguns:
Halita: és la sal que teniu tots a casa. Passeu el dit 
sobre el mineral i llepeu-vos-el 
Epsomita: aquest mineral té gust amargant...

Verinosos
Hi ha minerals que poden ser nocius per a la sa-
lut si ens els fiquem si ens els fiquem a la boca.

L’OLFACTE
Hi ha minerals que, per motius químics entre els seus 
àtoms,desprenen olors com ara el SOFRE i alguns SULFURS.

Sofre


