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La mineralogia és la ciència que estudia els minerals, entenent-se per tals totes aquelles substàncies
formades en la natura que posseeixen una composició química definida i, excepte raríssimes excepcions,
una estructura ordenada dels àtoms, ions o molècules que les integren.

L’interès pels minerals neix amb l’home; a l’edat de la pedra es val del sílex per fabricar els seus utensilis;
més tard descobreix, a més dels metalls natius coure, or i argent, menes riques en coure, estany i ferro,
elements bàsics de la vida durant l’edat del bronze i l’edat del ferro. Algunes pintures de les tombes de la vall
del Nil, realitzades fa uns 5000 anys, ens mostren escenes d’artífexs ocupats en diverses tasques relaciona-
des amb el tractament de minerals (fusió de menes, polit de gemmes, etc.).

Els primers escrits sobre les substàncies naturals inorgàniques, així com un intent de classificació de les
mateixes, es deuen al filòsof grec Aristòtil (384 - 322 aC); el seu deixeble Teofrast (372 - 287 aC) va escriure
un tractat de mineralogia, titulat Per¡ Liqwn (Sobre les Pedres), en el qual es descriuen 16 espècies, princi-
palment pedres precioses. Més tard, el naturalista romà Plini el Vell (23 - 79 dC) va recopilar en la seva obra
magna Naturalis Historia tots els coneixements existents sobre els minerals.

Si bé en el segle XIII el filòsof alemany Albert Magne (1193 - 1280) descriu una sèrie d’espècies en la seva
obra De Mineralibus, el desenvolupament de la mineralogia com a ciència no s’inicia fins al segle XVI, princi-
palment amb els treballs del metge i mineralogista saxó Georg Bauer (1494 - 1555), més conegut pel seu nom
llatinitzat Georgius Agricola, qui, exercint de metge en una localitat minera de Bohèmia, es va afeccionar a la
mineralogia i a la metal·lúrgia; la seva obra més important, De Re Metallica, publicada pòstumament el 1556,
constitueix una descripció exhaustiva, en sis volums il·lustrats, dels coneixements geològics, miners i me-
tal·lúrgics del seu temps.

En el segle XVII, els estudis de l’anatomista i geòleg danès Nicolaus Steno (1638 - 1686) permeten desve-
lar l’estructura interna dels cristalls; amb això neix una nova disciplina íntimament relacionada amb la minera-
logia: la cristal·lografia. Més tard, el 1801, el mineralogista francès René Haüy (1743 - 1822) publica la seva
gran obra en cinc volums Traité de Cristallographie. Des de llavors, i fins a l’actualitat, la mineralogia s’ha
desenvolupat en paral·lel a altres ciències, en especial la geologia, la física i la química.

Un dels temes que sempre ha preocupat als mineralogistes ha estat la classificació dels minerals. Aquesta
s’ha basat, al llarg de la història, en diversos criteris, dels quals han prevalgut dos: la composició química i
l’estructura cristal·lina; segons es doni prioritat a un o a altre, els resultats són diferents; un cas molt evident
és el del quars que, segons Strunz forma part de la classe dels òxids, per tractar-se de l’òxid de silici, mentre
que segons Dana pertany a la classe dels silicats, atès que presenta l’estructura bàsica dels tectosilicats.

Quant al nombre d’espècies minerals, cal assenyalar que si bé se’n coneixen més de quatre mil només hi
ha uns pocs centenars realment útils per a l’home, de les quals no arriba a cent el d’aquelles l’abundància de
les quals permet el seu aprofitament pràctic.

L’objectiu d’aquest llibre, titulat Minerals bàsics, és precisament oferir al lector un petit tractat de Minera-
logia descriptiva que contempla les espècies més comunes i de major importància econòmica. L’ordenació de
les mateixes s’ha establert d’acord amb les nou classes químiques d’Hugo Strunz. S’ha fet ús dels símbols
dels elements, en compte dels seus noms; així mateix, s’han utilitzat abreviatures per a les següents cons-
tants físiques: duresa (D), pes específic (P.e.) i punt de fusió (P.f.).

INTRODUCCIÓ
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COURE (aram)

Cita històrica i etimologia. La seva utilització
data de temps prehistòrics; en descobrir-se que junt
amb l’Sn origina un aliatge molt dur comença l’edat
del bronze. El seu nom deriva del grec KæproV, Xipre,
en al·lusió a les mines d’aquesta illa.

Composició. Cu. Sol contenir Ag i, a vegades,
Bi, Hg i Au.

Cristal·lització. Cúbic. Cristalls molt deformats
o esquelètics. Macles que originen cristalls en forma
de llança. Pseudomorf de calcita, cuprita, atzurita i
calcopirita.

Aspecte. Masses compactes, grans, palletes, là-
mines, fils, dendrites, agregats arborescents i grups
de cristalls deformats.

Propietats físiques. D = 2,5 a 3. P.e. = 8,5 a
9. P.f. = 1083 oC. Vermell. Lluïssor metàl·lica. Rat-
lla vermella brillant. Fractura ganxuda. Dúctil i
mal·leable. Opac; en làmines molt primes és trans-
lúcid i verd. Bon conductor de la calor i de l’electri-
citat.

Formació i paragènesi. S’origina per reducció
de solucions cupríferes. Es troba associat a calcopi-
rita, cuprita, malaquita i atzurita.

Localitats. Llac Superior (el 1857 es va trobar
un fragment que pesava 420 t); Mèxic; Xile; Austràlia;
els Urals. Riotinto (Huelva); Linares (Jaén); Horcajo
(Ciudad Real); Sierra Almagrera (Almeria).

Aplicacions. En caldereria i en la indústria elèc-
trica. Fabricació de canonades. Preparació d’aliat-
ges (bronze, llautó, constantà, etc.). Encunyació de
monedes.

ARGENT (plata)

Cita històrica i etimologia. Les mines d’aquest
metall ja van ser explotades pels antics egipcis, grecs
i romans. El seu nom i el seu símbol deriven del llatí
argentum. El mot plata deriva del llatí plattus, làmina
metàl·lica.

Composició. Ag. Molt sovint conté Au, Cu i
Hg en aliatge, així com petites quantitats de Pt, Sb
i Bi.

Cristal·lització. Cúbic. Cristalls allargats i acicu-
lars, generalment deformats. Macles compostes per
làmines entrecreuades. Pseudomorf d’argentita, pi-
rargirita, proustita i stephanita.

Aspecte. Formes de creixement dendrítiques i
plomoses; també compacte, en làmines i filiforme.

CLASSE I. ELEMENTS NATIUS

La primera classe comprèn tots aquells elements químics que, com a tals, es troben en la natura
en estat sòlid o líquid a temperatura ambient. De fet, només es troben en estat lliure els elements
que difícilment es combinen amb d’altres i els que s’han originat en ambients reductors.

Coure natiu. Puebla de Guzmán (Huelva). 24x36 mm.
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Coure natiu. Guangdong (Xina). 14x21 mm.

Argent natiu. Batopilas, Chihuahua (Mèxic). 13x19 mm.
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Propietats físiques. D = 2,5 a 3. P.e. = 9,6 a 12.
P.f. = 962 oC. Blanc, grog, gris o negre. Lluïssor
metàl·lica, si bé la superfície se sol cobrir d’una pàti-
na negra. Ratlla blanca brillant. Fractura ganxuda i
estellosa. Dúctil i mal·leable. Opac; en làmines molt
primes és translúcid i blau. Molt bon conductor de la
calor i de l’electricitat.

Formació i paragènesi. Els grans dipòsits són
d’origen hidrotermal. També apareix en les zones
de cementació i d’oxidació. Es troba associat a ga-
lena, cerussita, Bi, zeolites i diversos minerals d’Ag,
Co i Ni; la ganga sol ser calcita, quars, fluorita, bari-
ta i siderita.

Localitats. Schneeberg (Alemanya); Kongsberg
(Noruega); Cobalt (Canadà); EUA; Mèxic; Bolívia.
Hiendelaencina (Guadalajara); Horcajo (Ciudad
Real); Las Herrerías (Almeria); Vimbodí, Falset i
Bellmunt del Priorat (Tarragona).

Aplicacions. Fabricació d’objectes d’orfebreria i
encunyació de monedes. En les indústries fotogràfi-
ca i electrònica. En medicina, per les seves propie-
tats antisèptiques i càustiques.

OR

Cita històrica i etimologia. Probablement és el
primer metall conegut per l’home; Plini ja va descriu-
re com extreure’l per amalgamació. La seva obten-
ció per transmutació fou la base de l’alquímia. El nom
deriva del llatí aurum.

classe I · elements natius

Argent natiu. Mina Balcoll, Falset, Priorat (Tarragona).
23x29 mm.

Or natiu sobre quars. Nova Lima, Minas Gerais (Brasil). 4x6 mm.
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Or natiu. Brusson, Vall d’Aosta (Itàlia). 6x9 mm.



11

Composició. Au. Sol trobar-se aliat amb Ag, Cu
i Bi.

Cristal·lització. Cúbic. Cristalls deformats amb
cares i vèrtexs arrodonits. Macles en disposició pen-
nada.

Aspecte. Masses, fils i formes molsoses i den-
drítiques; també en plaques, pàtines o solt en palle-
tes, grans i escates.

Propietats físiques. D = 2,5 a 3. P.e. = 15,5 a
19,3. P.f. = 1064 oC. Groc. Lluïssor metàl·lica. Ratlla
groga brillant. Fractura ganxuda. Molt dúctil i mal·le-
able. Opac; en làmines primes és translúcid i verd.
Bon conductor de la calor i de l’electricitat.

Formació i paragènesi. En els jaciments prima-
ris, filonians o de mina és d’origen hidrotermal; acom-
panyat de pirita, arsenopirita, galena, etc., i ganga
de quars. Els jaciments secundaris, d’al·luvió o pla-
cers s’han format per meteorització de les roques
auríferes i posterior transport i deposició de l’Au;
acompanyat de magnetita, zircó, corindó, etc.

Localitats. Transsilvània (Romania); els Urals;
Sibèria; Sud-àfrica; EUA; Mèxic; Canadà; Xile (s’han
trobat palletes de més de 150 kg). Rodalquilar (Al-
meria); rius Miño, Sil, Darro, Tajo i Segre.

Aplicacions. Fabricació de joies. Encunyació de
monedes. Obtenció de pans d’or per decorar fusta,
vidre, etc. En fotografia i en medicina.

GRAFIT (plumbagina, llapis plom)

Cita històrica i etimologia. A mitjan segle XVI,
com a conseqüència de la troballa d’un dipòsit de
grafit a Cumberland, es va inventar el llapis. El seu
nom deriva del grec gr.fein, escriure (Werner, 1789).

Composició. C. Generalment amb òxid de Fe i
substàncies bituminoses i argiloses.

Cristal·lització. Hexagonal. Cristalls en forma de
taules hexagonals fàcilment exfoliables.

Aspecte. Masses compactes, grans, escates i
fibres radiades; també terrós.

Propietats físiques. D = 1 a 2. P.e. = 2,1 a 2,3.
Negre a gris fosc. Lluïssor metàl·lica a mat. Ratlla
grisa amb irisacions. Fractura irregular. Les làmi-
nes primes són flexibles i inelàstiques. Opac; en
làmines molt primes és translúcid. Bon conductor

de la calor i de l’electricitat. Molt transparent a les
radiacions infraroges. Tacte suau i greixós; emmas-
cara el paper.

Formació i paragènesi. Diversos orígens: me-
tamorfisme de dipòsits carbonosos sedimentaris,
reducció de compostos de C per solucions hidroter-
mals i cristal·lització del C magmàtic. Es troba acom-
panyat de feldspats, rútil, titanita, caolinita, apatita i
pirita. S’han trobat nòduls en molts siderits.

Localitats. Sibèria; Groenlàndia; Finlàndia;
Mèxic; EUA; Canadà; Sri Lanka. Marbella i Estepo-
na (Màlaga); El Muyo (Segòvia); Costabona i Darnius
(Girona).

Aplicacions. Fabricació de gresols i revestiments
refractaris. Com a lubricant i colorant. En la indústria
elèctrica i en galvanoplàstia. Producció de llapis.

DIAMANT

Cita històrica i etimologia. Conegut des de
temps remots; se li han atribuït virtuts sobrenatu-
rals. El propi nom deriva del grec 0d.maV, indoma-
ble (Plini, 77 dC). La seva talla en forma de brillant

Grafit. Moçambic. Alçada de l’exemplar: 50 mm.

classe I · elements natius
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s’inicia el segle XVIII. El major exemplar conegut,
trobat a Pretòria l’any 1905, va pesar 3025 quirats
(605 g).

Composició. C. Amb inclusions carbonoses, de
diòxid de C líquid, quars, rútil i hematites.

Cristal·lització. Cúbic. Les formes més freqüents
són l’octaedre, el cub i el dodecaedre. Cristalls arro-
donits i molt deformats. Macles d’aspecte tabular,
tetraèdric i lentiforme. Exfoliació perfecta segons l’oc-
taedre.

Aspecte. Cristalls arrodonits transparents, tèrbols
o opacs, incolors o de diverses coloracions.

Propietats físiques. D = 10. P.e. = 3,5. Inco-
lor, groc, bru, verdós, rogenc o negre. Lluïssor
característica. Ratlla blanca. Fractura concoïdal.
Fràgil. Transparent a tèrbol o opac. Bon conductor
de la calor. Índex de refracció elevat (2,42). Fort
poder de dispersió dels colors. Transparent als ra-
jos X.

Varietats. Bord (masses compactes d’estructura
radial). Carbonado (agregats de color gris o ne-
gre).

Formació i paragènesi. Per cristal·lització en
el si de magmes eruptius, a gran profunditat i pres-
sió i temperatura elevades. En placers i conglome-

Diamant inclòs en conglomerat. Diamantina, Minas Gerais (Brasil). 5,3x8 mm.

Diamant sobre kimberlita. Kimberley, Cap Septentrional
(República de Sud-àfrica). 7,7x8 mm.
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rats derivats d’ells, associat a granats, olivina, Au,
topazi, etc.

Localitats. Kimberley (República de Sud-àfrica),
inclosos en una roca eruptiva denominada kimberli-
ta; Brasil; Sibèria; Borneo; Austràlia. S’ha observat
en diversos meteorits.

Aplicacions. Gemma molt apreciada en joieria.
Fabricació d’aparells de sondeig i substàncies abra-
sives.

SOFRE

Cita històrica i etimologia. Es coneix des de la
prehistòria; els grecs i els romans usaven els vapors
de la seva combustió per blanquejar teles. Segons
els alquimistes, el sofre constituïa el principi de la
combustibilitat. El seu nom deriva del llatí sulphur.

Composició. S. A vegades conté Se, Te i As,
així com substàncies argiloses i bituminoses.

Cristal·lització. Ròmbic (forma polimorfa α); cris-
talls d’hàbit bipiramidal o esfenoïdal. Monoclínic (for-
mes polimorfes β i γ).

Aspecte. Agregats granulars, fibrosos o com-
pactes, masses arronyonades o informes, crostes,
impregnacions i nòduls. També en cristalls implan-
tats, a vegades molt bonics per la seva grandària i
perfecció.

Propietats físiques. D = 1,5 a 2,5. P.e. = 2 a 2,1.
P.f. = 113 oC. Grog llimona, ataronjat, bru, gris o negre.
Lluïssor diamantina o greixosa. Ratlla blanca. Frac-
tura concoïdal a irregular. Molt fràgil. Transparent a
translúcid. Mal conductor de la calor i de l’electricitat.
S’electritza per fregament. Molt birefringent.

Formació i paragènesi. Volcànic, per oxidació
parcial del H2S. Sedimentari, per reducció de sulfats
sota l’acció de substàncies orgàniques; associat a
guix, celestina, calcària, argila i betum.

Localitats. Volcans del Japó, Mèxic i Tenerife;
Sicília; Itàlia; Alemanya; Polònia; EUA. Conil (Ca-
dis); Libros (Terol); Hellín (Albacete); Llorca (Múrcia).

Aplicacions. Obtenció dels seus compostos (àcid
sulfúric, sulfits, sulfats, etc.). Fabricació de pólvora,
mistos i en pirotècnia. Vulcanització del cautxú. En
medicina, veterinària i agricultura, per les seves pro-
pietats desinfectants.

Sofre natiu inclòs en geoda de calcita. Conil (Cadis). 9x14 mm.

classe I · elements natius



Sofre natiu. Racalmuto, Agrigent, Sicília (Itàlia). 15x22 mm.
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ARGENTITA (argirosa, argent vitri)

Cita històrica i etimologia. Important mena
d’Ag des de molt antic. El seu nom deriva del llatí
argentum, en al·lusió a la seva composició química
(Haidinger, 1845).

Composició. Ag2S. Sol contenir una mica de Cu.

Cristal·lització. Cúbica. No obstant, presenta di-
morfisme, sent monoclínica per sota de 179 oC
(acantita). Les formes més freqüents són el cub i
l’octaedre. Macles de compenetració de dos cubs.
Pseudomorfa d’argent natiu i plates roges.

CLASSE II. SULFURS

I COMBINACIONS AFINS

Aquesta classe comprèn les combinacions no oxigenades dels metalls i semimetalls amb S, Se,
Te, As, Sb i Bi. Solen tenir aspecte i lluïssor metàl·lics, pes específic elevat i duresa entre 1 i 5. En
general són opacs i bons conductors de la calor i de l’electricitat.

Aspecte. Cristalls i masses toves. També en
grans disseminats, dentiforme, pulverulenta, capil·lar
i en forma de dendrites, fils i pel·lícules.

Propietats físiques. D = 2. P.e. = 7,3. P.f. =
825 oC. Gris plom a negra. Lluïssor metàl·lica que
es torna mat per alteració. Ratlla negra brillant. Frac-
tura subconcoïdal ganxuda. Molt sèctil, dúctil i plàs-
tica. Opaca. Bona conductora de l’electricitat a altes
temperatures.

Formació i paragènesi. D’origen primari, en fi-
lons argentífers de galena en roques eruptives, o
secundària per enriquiment entre les zones d’oxida-

Argentita. Mina Grande, Fresnillo, Zacatecas (Mèxic). 15x22 mm.
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ció i cementació. Es troba associada a altres mine-
rals d’Ag (proustita, pirargirita, etc.), galena, calco-
pirita, pirita, quars i calcita.

Localitats. Schneeberg (Alemanya); Kongsberg
(Noruega); Txecoslovàquia; EUA; Mèxic; Bolívia;
Xile. Hiendelaencina (Guadalajara); Falset (Tarra-
gona).

Aplicacions. És la mena més important d’Ag.

ESFALERITA (blenda)

Cita històrica i etimologia. Es va començar a
utilitzar com a mena de Zn a Anglaterra a finals del
segle XVIII. Els seus noms, blenda (Agricola, 1546)
i esfalerita (Glocker, 1847), deriven de l’alemany blen-
den, ofuscar, i del grec sjaler¸V, enganyós, en al·lu-
sió als seus caràcters externs molt variables.

Composició. ZnS. No obstant, sol ser una mes-
cla isomorfa de ZnS, FeS i petites quantitats de CdS
i MnS.

Cristal·lització. Cúbica. Les formes més fre-
qüents són el dodecaedre, el tetraedre i el cub. Ma-

cles polisintètiques i amb angles entrants. Exfoliació
rombododecaèdrica perfecta.

Aspecte. Masses granulars, fibroses, radiades,
espàtiques o totalment compactes, de color molt
variable. També en cristalls i en formes testàcies i
arronyonades. Es confon fàcilment amb altres mi-
nerals.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 3,9 a
4,2. Incolora, blanca, groga, verda, vermella, bruna
o negra. Lluïssor diamantina o resinosa. Ratlla blan-
ca o groguenca. Fractura concoïdal a espàtica. Frà-
gil. Opaca a translúcida i transparent. Diatèrmana,
piroelèctrica i triboluminiscent. Índex de refracció
elevat (2,37).

Varietats. Cleiòfana (incolora). Blenda enca-
ramel·lada (ambarina i transparent). Blenda robí
(cristal·litzada, rogenca i transparent). Blenda tes-
tàcia (compacta i en esferes testàcies). Marmatita
(ferrífera de color bru fosc o negre). Christophita
(amb FeS i ZnS en la proporció 1:2). Pribramita
(cadmífera).

Formació i paragènesi. Diversos orígens: hi-
drotermal, magmàtica, pegmatiticopneumatolítica i

Blenda encaramel·lada. Áliva (Picos de Europa). 19x28 mm.
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Blenda robí. Treece, Cherokee County, Kansas (EUA). 3,7x5,5 mm.
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sedimentària. Es troba associada a galena, pirita,
calcopirita, pirrotina i arsenopirita; la ganga sol ser
quars, barita, calcita i fluorita.

Localitats. Són innumerables: Alemanya; Iugos-
làvia; Anglaterra; Mèxic; EUA. Andara i Áliva (Picos
de Europa); Bellmunt del Priorat (Tarragona).

Aplicacions. És la mena principal per a l’ob-
tenció del Zn. Proporciona metalls rars, com Cd, In
i Ga.

CALCOPIRITA (pirita de coure, pirita groga)

Cita històrica i etimologia. La seva explotació
va començar cap a l’any 900 a Rammelsberg (Harz),
i a Falun (Suècia) el 1220. El nom deriva del grec
calk¸V, coure, i pîr, foc (Henckel, 1725); és sinò-
nim de pirita de coure.

Composició. CuFeS2. Sovint mesclada amb pi-
rita, Ag i Au.

Cristal·lització. Tetragonal. Cristalls petits i de-
formats, d’aspecte octaèdric o tetraèdric. Macles de
complement i cícliques. Pseudomorfa de calcocita,
bornita, covel·lina i coures grisos.

Aspecte. Masses informes, compactes, arraïma-
des o reniformes; també cristal·litzada formant dru-
ses i creixements orientats.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 4,1 a
4,4. Groc llautó, amb tint verdós i irisacions de diver-
sos colors. Lluïssor metàl·lica. Ratlla negra verdo-
sa. Fractura concoïdal a irregular. Una mica fràgil.
Opaca.

Formació i paragènesi. D’origen hidrotermal,
acompanyada de grans masses de pirita; també s’ha
format com a producte de segregacions magmàti-
ques, de contactes metamòrfics i en algunes roques
sedimentàries. Es troba associada a molts altres
minerals (calcocita, malaquita, atzurita, siderita, ga-
lena, etc.).

Calcopirita i hemimorfita. Sombrerete, Zacatecas (Mèxic).
15x22 mm.

Marmatita. Mina Règia, Bellmunt del Priorat, Priorat
(Tarragona). 13x19 mm.
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Calcopirita (cristalls orientats sobre esfalerita). Picher, Ottawa County, Oklahoma (EUA). 4,7x7 mm.
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Localitats. Falun (Suècia); Noruega; Alemanya;
Iugoslàvia; Txecoslovàquia; els Urals; Canadà; Ari-
zona (EUA); Mèxic; Xile; Perú. Huelva (es troben
calcopirites auríferes); Bellmunt del Priorat (Tar-
ragona).

Aplicacions. És la mena de Cu més estesa, en-
cara que no la més important. Obtenció, com a sub-
productes, d’Ag i Au.

GALENA (galenita, alcofoll d’ollers,
plom blau)

Cita històrica i etimologia. Es coneix des de
temps antics; els jaciments espanyols van ser ex-
plotats pels romans. Al començament de la radiote-
lefonia es va utilitzar com a detector. El seu nom
deriva del llatí galena, vocable utilitzat per Plini per
descriure les menes de Pb.

Composició. PbS. Sol contenir Ag (fins més de
l’1 %), Fe, Cu, Zn i altres metalls.

Cristal·lització. Cúbica. Cristalls d’excel·lent
qualitat, sent les formes més freqüents el cub i l’oc-
taedre. Macles de contacte i de compenetració.
Pseudomorfa de piromorfita. Exfoliació cúbica per-
fecta.

Aspecte. Masses espàtiques, granulars o com-
pactes molt denses, amb forta brillantor en les
superfícies d’exfoliació. També en cristalls, estalac-
títica, reticulada, fibrosa, fullada o com a material
fossilitzant.

Propietats físiques. D = 2,5. P.e. = 7,2 a 7,6.
P.f. = 1114 oC. Gris clar a fosc amb tint rogenc. Llu-
ïssor metàl·lica intensa. Ratlla negra grisenca. Frac-
tura subconcoïdal. Fràgil. Opaca.

Varietats. Ull de perdiu (gra fi, quasi compac-
ta). Galena fullada (masses espàtiques). Plom blau
(pseudomorfa de piromorfita).

Formació i paragènesi. Filons d’origen hidroter-
mal, acompanyada d’esfalerita, calcopirita, pirita i
minerals d’Ag; la ganga sol ser quars, calcita, fluo-
rita, siderita i barita. També en jaciments d’origen
metasomàtic i sedimentari, associada a altres mine-
rals de Pb.

Localitats. Príbram (República Txeca); Iugoslà-
via; Bulgària; URSS; Tri-States District (EUA);
Mèxic; Perú. Linares i La Carolina (Jaén); Sierra
de Cartagena (Múrcia); Sierra Almagrera (Almeria);

Bellmunt del Priorat (Tarragona); Martorell i el Papiol
(Barcelona).

Aplicacions. És la principal mena de Pb i im-
portant mena d’Ag. Reduïda a pols, per vidrar els
atuells de fang, d’aquí el seu nom vulgar d’alcofoll
d’ollers.

CINABRI (cinnabarita, vermelló)

Cita històrica i etimologia. Les famoses mines
d’Almadén ja van ser explotades pels grecs l’any
700 aC; a mitjan segle I era portat a Roma per pre-
parar cosmètics. El nom deriva del grec kinn.bari
(Teofrast, 315 aC).

Composició. HgS. Impurificat per substàncies
bituminoses.

Cristal·lització. Trigonal. Cristalls en formes com-
binades amb gran riquesa de cares prismàtiques,
romboèdriques i escalenoèdriques. Macles de com-
penetració de dos romboedres. Exfoliació prismàtica
perfecta.

Galena. Santa Eulalia, Chihuahua (Mèxic). 17x25 mm.
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Cinabri (macla de compenetració de dos romboedres). Hunan (Xina). 11x16 mm.
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Galena. Bellmunt del Priorat, Priorat (Tarragona). 11x16 mm.
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Aspecte. Masses molt denses de textura granu-
lar o compactes; també terrós, disseminat i en eflo-
rescències.

Propietats físiques. D = 2 a 2,5. P.e. = 8,0 a
8,2. Vermell cotxinilla, bru rogenc, granat o negrós.
Lluïssor diamantina. Ratlla vermella. Fractura irre-
gular o estellosa. Fràgil. Opac; transparent en frag-
ments prims. Índex de refracció i birefringència molt
elevats. Polarització rotatòria molt intensa.

Varietats. Cinabri hepàtic (masses color de
fetge, impurificades per substàncies orgàniques).
Cinabri de talla (compacte i molt pur). Vermelló
(terrós).

Formació i paragènesi. Hidrotermal; és un dels
poquíssims sulfurs la formació del qual pot obser-
var-se actualment. També hi ha dipòsits d’origen
secundari, per alteració de tetraedritas mercurials.
Es troba associat a pirita i estibina, en ganga de ba-
rita i quars.

Localitats. El jaciment més important del món
és el d’Almadén (Ciudad Real). Idrija (Eslovènia); Pa-
latinat (Alemanya); mont Amiata (Itàlia); Califòrnia
(EUA); Palomas (Mèxic); Hunan (Xina).

Aplicacions. És l’única mena important per a
l’obtenció del Hg. Fabricació d’objectes d’ornament
(cinabri de talla).

ESTIBINA (estibnita, antimonita,
antimoni gris)

Cita històrica i etimologia. Els antics egipcis,
grecs i romans la utilitzaven per preparar cosmètics
i medicaments per als ulls. Va constituir una primera
matèria molt apreciada pels alquimistes. Les seves
denominacions deriven del llatí stibium, nom degut
a Plini, i antimonium, en al·lusió a la seva composi-
ció química (Haidinger, 1845).

Composició. Sb2S3. A vegades conté petites
quantitats de Fe, Pb, Cu, Ag i Au.

Cristal·lització. Ròmbica. Cristalls columnars
acabats en punta o cares planes i estriats longitudi-
nalment; a vegades corbats. Macles poc freqüents.
Exfoliació molt perfecta.

Aspecte. Masses compactes o formades per cris-
talls confusos; agregats radials, aciculars, granulars
o en esferes vellutades. També es presenta en cris-
talls aïllats o formant plomalls.

Propietats físiques. D = 2. P.e. = 4,5 a 4,6.
P.f. = 550 oC. Gris plom a negra, a vegades irisada.
Lluïssor metàl·lica intensa. Ratlla gris plom. Fractu-
ra subconcoïdal. Fràgil a sèctil. Opaca.

Formació i paragènesi. Mineral filonià d’origen
hidrotermal format a baixa temperatura. Es troba
associada a quars, realgar, orpiment, cinabri i nom-
brosos minerals d’Ag i Pb. Es meteoritza fàcilment,
transformant-se en diversos òxids d’Sb.

Localitats. Hunan i Kwantung (Xina); illa de
Shikoku (Japó); França; Romania; Alemanya;
Querétaro (Mèxic); Bolívia; Perú; EUA; Algèria;
Borneo. Ciudad Real; Zamora; Astúries; vall de Ri-
bes (Girona).

Aplicacions. És la principal i quasi única mena
d’Sb.

PIRITA (pirita de ferro, pirita de sofre, or fals)

Cita històrica i etimologia. Es coneix des d’an-
tic; els fenicis ja van explotar els jaciments de Rio-

Estibina. Baia Sprie, Maramures (Romania). 22x33 mm.
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tinto. El seu nom deriva del grec pîr, foc (Dioscòri-
des, 50 dC), en al·lusió a què en ser colpejada sal-
ten espurnes.

Composició. FeS2. Sol contenir Ni, Co, As, Cu,
Zn, Ag i Au; els tres primers en mescla isomorfa.

Cristal·lització. Cúbica. Es coneixen més de 60
formes, sent les més freqüents el cub, el dodecae-
dre pentagonal o piritoedre i l’octaedre. Macles de
complement constituïdes per dos piritoedres, deno-
minades creu de ferro. Exfoliació imperfecta.

Aspecte. Agregats granulars o fibrosoradiats, in-
forme i en masses compactes; també en nòduls, for-
mes arronyonades, dendrites, estalactítica, com a
material fossilitzant i magníficament cristal·litzada.

Propietats físiques. D = 6 a 6,5. P.e. = 4,9 a
5,2. P.f. = 1171 oC. Groc llautó, a vegades bruna per
alteració (limonita) i amb irisacions. Lluïssor me-
tàl·lica. Ratlla negra verdosa. Fractura concoïdal a
irregular. Fràgil. Opaca. Molt poc magnètica. Amb el
foguer dóna espurnes i olor de S.

Formació i paragènesi. Múltiples orígens: hi-
drotermal, magmàtica, metasomàtica de contacte,
producte de sublimació i sedimentària. Es troba as-
sociada a calcopirita (les pirites cupríferes en realitat
són calcopiritíferes), esfalerita i galena.

Localitats. És el sulfur més abundant. Itàlia; Ale-
manya; illa d’Elba; Anglaterra; Xile; Perú; Virgínia i
Arizona (EUA). Riotinto (Huelva); Almadén (Ciudad
Real); la Rioja.

Aplicacions. Obtenció de l’àcid sulfúric i les se-
ves sals. De les pirites auríferes i calcopiritíferes
s’extreu, respectivament, Au i Cu. Els cristalls ben
desenvolupats són apreciats pels col·leccionistes.

ARSENOPIRITA (mispíquel, pirita arsenical)

Cita històrica i etimologia. La paraula arseno-
pirita és una contracció de pirita arsenical (Glocker,
1847). Mispíquel deriva d’un antic terme alemany,
d’origen incert, al·lusiu a la mala olor que desprèn
en ser colpejada.

Pirita. Ambas
Aguas (la Rioja).
Longitud de
l’aresta: 16 mm.

classe II · sulfurs i combinacions afins
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Composició. FeAsS. Sol contenir Co i Ni, en
substitució de part del Fe, i Sb reemplaçant parcial-
ment l’As. A vegades també conté Au.

Cristal·lització. Monoclínica. Cristalls molt ben
definits. Macles de compenetració de dos individus.
Exfoliació manifesta.

Aspecte. Masses radiades, granulars o compac-
tes, i en grans solts. També cristalls prismàtics ben
desenvolupats reunits en druses.

Propietats físiques. D = 5,5 a 6. P.e. = 5,9 a
6,2. Blanc d’estany a gris d’acer. Lluïssor metàl·lica.
Ratlla negra grisenca. Fractura irregular. Fràgil. Opa-
ca. Conductora de l’electricitat.

Varietat. Danaïta (amb 3 a 9 % del Fe substituït
per Co).

Formació i paragènesi. En els dipòsits d’aigües
calentes, associada a menes d’Ag, esfalerita, gale-
na i pirita amb quars i calcita; en dipòsits pneuma-
tolítics, amb menes d’Sn; també disseminada en
calcàries, dolomies i serpentines.

Localitats. Boliden (Suècia); Cornualla (Angla-
terra); Suècia; Alemanya; Sud-àfrica; EUA. Carballi-
no (Ourense); Sierra de Béjar; vall de Ribes (Girona).

Aplicacions. És la principal mena d’As. Impor-
tant pel seu contingut en Au, Co i Ni.

REALGAR (arsènic roig, sandàraca)

Cita històrica i etimologia. Es coneix des d’an-
tic, havent-se emprat com a pigment i purgant. El
nom realgar (Wallerius, 1747) és un vocable del llen-
guatge alquimista, derivat de l’àrab rehy al-gâr, pols
de caverna; sandàraca ve del sànscrit candraragah,
rogenc brillant.

Composició. AsS. Quasi sempre es troba quí-
micament pur.

Cristal·lització. Monoclínic. Cristalls petits, ben
formats i amb estries verticals. Exfoliació bona.

Aspecte. Masses compactes, granulars o terro-
ses, així com incrustacions i eflorescències. A ve-

Arsenopirita. Trepca (Kosovo). 11x16 mm.
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gades es presenta en cristalls aïllats o reunits en
druses.

Propietats físiques. D = 1,5 a 2. P.e. = 3,2 a
3,5. P.f. = 307 oC. Vermell a ataronjat. Lluïssor dia-
mantina. Ratlla groga ataronjada. Fractura concoï-
dal. Sèctil. Translúcid a transparent.

Formació i paragènesi. Constituent secundari
de certs filons, associat a orpiment, estibina i diver-
sos minerals d’Ag, Au, As i Pb. També producte de
sublimació en alguns volcans (Vesuvi) i com a dipò-
sit de brolladors termals.

Localitats. Binntal (Suïssa); Iugoslàvia; vall del
Kuban (Caucas); Romania; Nevada (EUA). Mieres,

Pola de Lena i Ribadesella (Astúries); Almadén
(Ciudad Real).

Aplicacions. Obtenció del triòxid d’As. Com a verí
contra animals nocius. En pirotècnia. Preparació de
depilatoris. En la indústria del vidre i en la fabricació
de pintures.

ORPIMENT (arsènic groc)

Cita històrica i etimologia. El seu coneixement
es remunta al segle IX aC. Utilitzat antigament com
a colorant i com a cosmètic, ús que encara perdu-
ra en alguns països orientals. Va exercir un impor-
tant paper en l’alquímia. A la Xina s’emprava per
tenyir la seda de daurat. El seu nom deriva dels
vocables llatins aurum, or, i pigmentum, pigment,
en al·lusió al color i a la creença que contenia Au
(Plini, 77 dC).

Composició. As2S3. A vegades conté Se, Sb, V
i Ge, així com sílice i substàncies argiloses.

Cristal·lització. Monoclínic. Cristalls lenticulars,
prismàtics o tabulars, en general amb les cares cor-
bades. Exfoliació perfecta.

Aspecte. Masses laminars o columnars fàcilment
exfoliables, en esferes amb estructura radial i eflo-
rescències pulverulentes. També en cristalls prismà-
tics amb arestes arrodonides.

Propietats físiques. D = 1,5 a 2. P.e. = 3,4 a
3,5. P.f. = 300 oC. Grog llimona a ataronjat. Lluïs-
sor nacrada a resinosa. Ratlla groga pàl·lida. Frac-
tura irregular. Sèctil. Translúcid; les làmines d’exfo-
liació són transparents. Pleocroic i birefringent.
S’electritza en separar les làmines segons els plans
d’exfoliació.

Formació i paragènesi. Per alteració del real-
gar en jaciments hidrotermals; associat al propi real-
gar, As natiu, pirita, quars i calcita. També en les
parets dels cràters volcànics, com a producte de su-
blimació.

Localitats. Tajowa (Hongria); vall del Kuban
(Caucas); Sibèria; Utah (EUA); Perú. Mieres, Pola
de Lena i Ribadesella (Astúries); Sierra Almagrera
(Almeria); Almadén (Ciudad Real).

Aplicacions. Obtenció del triòxid d’As, compo-
nent important en la indústria i precursor de molts
altres compostos d’As. Com a pigment groc. En la
preparació de pells, per eliminar el pèl.

Realgar. Getchell Mine, Humboldt County, Nevada (EUA).
5,2x10 mm.
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Orpiment. Huancayo (Perú). 9x13 mm.

Realgar sobre estibina. Baia Sprie, Maramures (Romania). 22x33 mm.

26

minerals bàsics



CLASSE III. HALURS

En aquesta classe s’inclouen les combinacions dels halògens amb els metalls. En general, es
caracteritzen pel seu aspecte no metàl·lic, escassa duresa i carència de color, a no ser per la pre-
sència d’impureses. Molts d’ells són solubles en aigua.

Halita (sal flamejada). Cardona, Bages (Barcelona).
60x90 mm.

HALITA (sal gemma, sal de roca, sal marina,
sal comuna, sal de cuina, sal grossa)

Cita històrica i etimologia. Probablement va ser
el primer mineral explotat (cultura de Hallstatt du-
rant l’edat del ferro); Estrabó ja parlava de diferents
jaciments de sal, i Dioscòrides de la manera d’obte-
nir-la a partir de l’aigua de mar. L’impost de la sal va
ser causa d’opressió durant l’edat mitjana en molts
països europeus. El seu nom principal deriva del grec
4lV, sal, i l¡qoV, pedra (Glocker, 1847); el vocable
sal és d’origen llatí.

Composició. NaCl. Generalment mesclada amb
KCl, clorurs i sulfats de Ca i Mg, argila i substàncies
bituminoses.

Cristal·lització. Cúbica. Cristalls cúbics ben for-
mats o arrodonits per dissolució; les formes octaè-
drica i rombododecaèdrica són menys freqüents.
Exfoliació molt perfecta segons el cub.

Aspecte. Masses compactes, granulars o fibro-
ses, a vegades amb ondulacions o canals (sal fla-
mejada). En eflorescències capil·lars i estalactíti-
ques. També cristal·litzada en cubs implantats en
druses i escletxes.

Propietats físiques. D = 2,5. P.e. = 2,1 a 2,6.
P.f. = 801 oC. Incolora si és pura; blanca, groga,
vermella, grisa, blava o verda. Lluïssor vítria. Ratlla
blanca. Fractura concoïdal. Fràgil. Translúcida a
transparent. Molt diatèrmana. Soluble en aigua. Sa-
bor salat.

Formació i paragènesi. Per evaporació gradual
i dessecació progressiva de grans masses aquoses;
interestratificada amb roques sedimentàries. La mar
Morta és un exemple vivent d’una aigua salina en
curs d’evaporació. Es troba associada a guix, anhi-
drita, silvita, carnalita, S i petroli.

Localitats. Stassfurt (Alemanya); Galítsia
(Polònia); Salzkammergut (Àustria); URSS; EUA;
Xina. A Cardona (Barcelona) constitueix una munta-
nya de 180 m d’altitud i 4 km de circumferència; Ca-
bezón de la Sal (Cantàbria); Peralta de la Sal (Osca).

Aplicacions. Com a additiu i conservant d’ali-
ments. En la indústria química, per obtenir àcid clor-
hídric, sosa càustica, Na, Cl, etc. Adobat de pells.

SILVITA (silvina, leopoldita)

Cita històrica i etimologia. Beudant va pro-
posar el 1832 el nom en honor del metge Francis-
cus Sylvius, apel·latiu llatinitzat de François de le

27



28

minerals bàsics

Boë (Hanau 1614 - Leiden 1672); els primers quí-
mics coneixien el clorur de K com sal digestiva de
Sylvius.

Composició. KCl. Sol estar mesclada amb clo-
rurs de Na i Mg.

Cristal·lització. Cúbica. Les formes més fre-
qüents són el cub i l’octaedre, sols o combinats.
Macles de compenetració segons el romboedre.
Exfoliació cúbica perfecta.

Aspecte. Masses cristal·lines espàtiques, granu-
lars o compactes, semblants a la sal comuna. Tam-
bé cristal·litzada formant druses.

Propietats físiques. D = 2. P.e. = 1,98. P.f. =
770 oC. Incolora si és pura; blanca, groga, rogenca
o blava. Lluïssor vítria. Ratlla blanca. Fractura irre-
gular. Fràgil. Translúcida a transparent. Diatèrma-
na. Soluble en aigua. Sabor salat, una mica amarg.

Formació i paragènesi. Té el mateix origen, for-
ma de jaciment i paragènesi que l’halita, però és molt

més rara. És una de les últimes sals en separar-se
de les aigües mares. També com a producte de su-
blimació en els volcans.

Localitats. Stassfurt (Alemanya); Galítsia
(Polònia); Solikamsk (Rússia); Nou Mèxic, Texas i
Califòrnia (EUA); Perú; Saskatchewan (Canadà); Salt
Range (Pakistan). Súria, Cardona, Sallent i Balsareny
(Barcelona).

Aplicacions. Com a fertilitzant. Preparació d’al-
tres sals potàssiques.

FLUORITA (fluorina, espat fluor, espat vitri)

Cita històrica i etimologia. Coneguda en l’anti-
guitat com a pedra d’ornament; els vasos murrins
tallats en fluorita eren molt apreciats pels romans.
L’ús com a fundent es va iniciar a la Gran Bretanya
durant el segle XVI. El seu nom principal deriva del
llatí fluere, fluir (Napione, 1797), al·lusiu a la dita
aplicació; el vocable espat és un terme d’origen ale-
many aplicat pels mineralogistes del segle XIX als
minerals que per exfoliació es poden reduir a sòlids
geomètrics.

Composició. CaF2. Sol contenir F lliure i petites
quantitats de Mg, Mn, Fe i Al.

Cristal·lització. Cúbica. Cristalls perfectes molt
rics en cares; la forma més usual és el cub, seguida
de l’octaedre i el rombododecaedre; a vegades les
cares del cub tenen aspecte de gelosies. Macles de
compenetració de dos cubs. Exfoliació perfecta se-
gons l’octaedre.

Aspecte. Agregats granulars, fibrosos o compac-
tes, ocasionalment en bandes com l’àgata. També
agrupacions de cristalls ben desenvolupats, reom-
plint escletxes i cavitats.

Propietats físiques. D = 4. P.e. = 3 a 3,2. P.f. =
1423 oC. Incolora o acolorida amb molts matisos:
groga, verda, blava, violada, vermella, etc. Lluïssor
vítria. Ratlla incolora o blanca. Fractura concoïdal a
irregular. Fràgil. Transparent a translúcida. Fosfo-
rescent i fluorescent als rajos UV.

Formació i paragènesi. En filons hidrotermals
d’alta i baixa temperatura; com a ganga en els filons
metal·lífers, especialment de Pb, Ag i Zn. També
sedimentària i de substitució metasomàtica. Associ-
ada a quars, calcita i barita; és típica de les paragè-
nesis de minerals d’Sn amb els que contenen F i B,
com turmalines, topazi i apatita.

Silvita. Califòrnia (EUA). 32x48 mm.
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Fluorita (cristalls octaèdrics). Pine Canyon, Grant County, Nou Mèxic (EUA). 11x16 mm.

Fluorita (cristall cúbic sobre barita i quars). Berbes (Astúries). 18x27 mm.



Fluorita sobre calcita. La Collada (Astúries). 19x29 mm.

Localitats. Són innumerables: Cumberland i Der-
byshire (Anglaterra); Alemanya; Sant Gotard (Suïs-
sa); Illinois i Kentucky (EUA); San Luis Potosí (Mèxic).
Caravia i La Collada (Astúries); el Papiol (Barcelona);
el Montseny.

Aplicacions. Obtenció de l’àcid fluorhídric. En
metal·lúrgia, com a fundent. Fabricació de vidres
opalescents i esmalts per a utensilis de cuina. Tallat
de lents apocromàtiques i prismes. Com a material
d’ornamentació.
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CLASSE IV. ÒXIDS I HIDRÒXIDS

Aquesta classe comprèn tots aquells compostos en els que l’O està combinat amb un o més
metalls. Entre ells hi ha pocs caràcters comuns; cal assenyalar, no obstant això, la seva importància
tècnica, ja que inclouen les principals menes de Fe, Mn, Sn i altres metalls.

MAGNETITA (pedra imant, caramida)

Cita històrica i etimologia. L’origen de la seva
denominació (Haidinger, 1845) se suposa que està
relacionat amb la localitat de Magnèsia (Grècia) o
amb el nom del pastor Magnes que, segons una faula
de Plini, fou qui la va descobrir en observar que les
parts de ferro de les seves botes i del seu bastó s’ad-
herien al sòl; el vocable caramida ve de l’àrab qara-
mit, agulla imantada.

Composició. Fe2+(Fe3+)2O4. Sol contenir Mg, Mn,
Al, Zn, Ti i V en mescla isomorfa.

Cristal·lització. Cúbica. La forma més comuna
és l’octaedre, seguida del rombododecaedre. Macles

freqüents. Pseudomorfa d’hematites. Exfoliació oc-
taèdrica imperfecta.

Aspecte. Masses compactes de gra gros o fi,
grans solts (arena magnètica), agregats fullats i tam-
bé en cristalls aïllats o agrupats.

Propietats físiques. D = 5,5 a 6,5. P.e. = 5 a
5,2. P.f. = 1589 a 1599 oC. Negra. Lluïssor metàl·lica.
Ratlla negra. Fractura concoïdal. Fràgil. Opaca.
L’imant l’atreu amb força; a vegades és magnètica
per si mateixa (imant natural).

Formació i paragènesi. D’origen molt divers:
magmàtica, constituent de gabres, diabases i basalts,
associada a olivina, titanita, ilmenita i corindó; pneu-

Magnetita. Binntal, Valais (Suïssa). 4x6 mm.
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matolítica de contacte, acompanyada de calcopirita,
pirrotina i silicats de Fe; metamòrfica regional i de
contacte; rares vegades sedimentària. En les esquer-
des alpines s’han format cristalls molt bonics. Es
transforma en limonita.

Localitats. Kiruna (Suècia); Finlàndia; illa d’Elba;
Binntal (Suïssa); els Urals; EUA; Sud-àfrica. En les
arenes de les ries gallegues; cap de Gata i Sierra
Almagrera (Almeria); El Pedroso (Sevilla); el Figue-
ró (Barcelona).

Aplicacions. És la mena més important de Fe.

CORINDÓ (jacint oriental)

Cita històrica i etimologia. Les varietats ver-
mella (robí) i blava (safir) ja van ser descrites per
Plini, si bé hi ha confusionisme amb altres pedres
com l’espinel·la i els granats. El vocable corindó
(Estner, 1795) deriva del tàmil kurundam, nom indi
del mineral.

Composició. Al2O3. A vegades conté petites
quantitats de Fe, Ti o Cr.

Cristal·lització. Trigonal. Cristalls d’hàbit pirami-
dal, tabular, romboèdric o prismàtic; és freqüent la
forma de bóta. Macles laminars i de compenetració.

Aspecte. Cristalls transparents de diversos co-
lors (corindó noble); agregats informes, espàtics i
granulars (corindó comú); masses granulars de co-
lor fosc (esmeril).

Propietats físiques. D = 9. P.e. = 3,9 a 4,1. P.f. =
2000 a 2030 oC. Color: veure varietats; són freqüents
les coloracions zonals. Lluïssor diamantina. Ratlla
blanca. Fractura concoïdal a estellosa. Fràgil. Trans-
parent a opac. Pleocroic. A vegades és fluorescent
als rajos UV. Presenta asterisme, a causa d’inclusi-
ons aciculars de rútil.

Varietats. Corindó noble (cristalls transparents
de diversos colors): robí o carboncle (vermell fosc);
safir (blau); leucosafir (incolor); topazi oriental
(groc); maragda oriental (verd); ametista oriental
(violat). Esmeril (granular i opac; de fet, és una mes-
cla de corindó amb hematites, magnetita i quars).

Formació i paragènesi. Mineral accessori de les
pegmatites, producte de segregació magmàtica en
les sienites o resultat del metamorfisme de contacte
en les pissarres, calcàries i dolomies; també solt en
placers. Es troba associat a magnetita, hematites,
espinel·la, zircó, turmalines, cianita, etc.

Localitats. Mogok (Birmània); Sri Lanka; Tai-
làndia; Índia; Noruega; Grècia; Austràlia; els Urals;
Brasil; EUA; Madagascar.

Aplicacions. Els exemplars transparents i sen-
se defectes són molt apreciats en joieria. Els de
menor qualitat, en rellotgeria. L’esmeril, com abra-
siu.

HEMATITES (hematites roja, oligist)

Cita històrica i etimologia. Utilitzada des de
temps prehistòrics com a colorant. Els seus noms
deriven del grec aªma, sang, en al·lusió al color del
mineral en pols (Teofrast, 315 aC), i ºl¡goV, poc,
perquè proporciona menys Fe que altres menes.

Composició. Fe2O3. Sol contenir Ti i quantitats
variables d’aigua.

Cristal·lització. Trigonal. Cristalls piramidals,
tabulars i prims d’aspecte lenticular. Macles de com-
plement en forma de creu. Pseudomorfa de calcita,
siderita i magnetita.Corindó robí en esquist de mica. Mysore (Índia). 9x13 mm.
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Aspecte. Normalment terrosa; masses botrioides
a reniformes amb estructura radiada, micàcia, fulla-
da o oolítica. També en cristalls implantats, inclosos
o agrupats en rosetes (rosa de ferro).

Propietats físiques. D = 5,5 a 6,5. P.e. = 4,9 a
5,3. P.f. = 1565 oC. Negra, a vegades amb irisaci-
ons, o vermella fosca a vermella cirera. Lluïssor
metàl·lica a mat. Ratlla vermella a bruna. Fractura
concoïdal a irregular. Fràgil. Opaca; en fragments
molt prims és vermella i translúcida. A vegades és
lleugerament magnètica.

Varietats. Especularita (cristalls d’intensa lluïs-
sor metàl·lica). Ferro micaci (escatós i trencadís).
Ferro fòssil (concrecionat o oolític). Sanguina (to-
talment compacta). Ocre roig (terrós i impurificat per
argila). Martita (cristalls octaèdrics pseudomorfs de
magnetita).

Formació i paragènesi. Diversos orígens: hidro-
termal i pneumatolítica en filons, associada a quars
i barita; sedimentària; producte de sublimació d’acti-
vitats volcàniques; resultat de l’alteració d’altres mi-
nerals de Fe (magnetita, siderita, etc.). A vegades
és mineral fossilitzant. Es transforma en limonita.

Localitats. Suïssa; illa d’Elba; Vesuvi (Itàlia); An-
glaterra; EUA; Canadà; Minas Gerais (Brasil). So-
morrostro (Biscaia); Hiendelaencina (Guadalajara);
El Pedroso (Sevilla); Sierra Almagrera (Almeria);
Jumella (Múrcia); vall de Ribes (Girona).

Aplicacions. Obtenció del Fe. Les formes terro-
ses s’utilitzen com a pigments i poliments.

QUARS (sílice)

Cita històrica i etimologia. Els homes del pale-
olític i del neolític van utilitzar el sílex en la construc-
ció d’eines i armes. Teofrast anomenà kræstalloV,
gel, al quars incolor; posteriorment se’l va denomi-
nar cristall de roca, perquè encara en el segle XVII
es creia que es tractava de gel petrificat. La paraula
quars deriva de l’alemany Quarz, vocable utilitzat pels
miners de Bohèmia del segle XIV (Agricola, 1529).

Composició. SiO2. És el mineral més pròxim a
un compost químicament pur.

Cristal·lització. Trigonal. Cristalls prismàtics,
allargats i acabats per dos romboedres, a vegades

classe IV · òxids i hidròxids

Hematites (rosa de ferro). Sant Gotard (Suïssa). 15x23 mm.
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Quars ferruginós. el Papiol, Baix Llobregat (Barcelona). 19x28 mm.

Quars hialí. Llavorsí, Pallars Sobirà (Lleida). 16x24 mm.
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Quars rosat. Lavra da Pitorra, Galiléia, Minas Gerais (Brasil). 32x48 mm.
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de grans dimensions (diverses tones); també es tro-
ben cristalls amb aparença de bipiràmide hexago-
nal. Macles de complement molt freqüents, segons
diverses lleis. Pseudomorf de fluorita, guix, barita,
calcita, cerussita, apatita, pirita, etc.

Aspecte. Agregats compactes de gra gros o fi,
bacil·lars o fibrosos; en grans quantitats formant are-
nes en els llits de rius i platges. Cristalls aïllats o en
agrupacions, druses i geodes. També com a materi-
al fossilitzant.

Propietats físiques. D = 7. P.e. = 2,65. P.f. =
1610 oC. Color: veure varietats. Lluïssor vítria. Rat-
lla incolora. Fractura concoïdal a estellosa. Fràgil a
resistent. Transparent a translúcid. Piezoelèctric i pi-
roelèctric. Polarització rotatòria. Transparent als ra-
jos UV.

Varietats. Se’n coneixen més de 40, de les quals
se citen les més importants. Quars hialí o cristall
de roca (incolor). Quars citrí (groc). Quars rosat
(rosa). Quars lletós (blanc). Quars ferruginós (ver-
mell). Ametista (violeta). Jacint de Compostel·la
(vermell castany). Quars prasi (verd). Quars safir
(blau). Quars fumat o morió (fosc). Quars aven-
turina (amb inclusions d’hematites o miques).

Quars rutilat (amb inclusions de rútil). Ull de tigre
i ull de gat (opalescents). Calcedònia (concrecio-
nada d’estructura fibrosa radiada). Àgata (capes
concèntriques de diferents colors). Heliotropi (verd
amb taques roges). Jaspi (diverses coloracions in-
tenses). Pedra foguera, pedrenyera o sílex (nò-
duls grisencs).

Formació i paragènesi. Molt abundant: consti-
tuent important de roques eruptives àcides (granits,
riolites i pegmatites), sedimentàries (gresos i pissar-
res) i metamòrfiques (quarsites i gneis). És la ganga
més comuna en els filons. En les roques es troba
associat a feldspats i miques; i en els filons, pràcti-
cament amb tots els minerals.

Localitats. Difós per tot el món. Alps; Alemanya;
Minas Gerais (Brasil); Uruguai; Japó; els Urals; EUA;
Madagascar. Sierra de Guadarrama; Sierra de Gre-
dos; Astúries; Salamanca; Bunyol (València); Moli-
na de Aragón (Guadalajara); el Montseny.

Aplicacions. Les arenes s’utilitzen en la prepa-
ració de morters, formigó, vidres i ceràmiques. En
òptica (lents i prismes) i electrònica (oscil·ladors). Fa-
bricació de làmpades UV. Les varietats acolorides
s’empren com a pedra ornamental.

Ametista. Las Vigas de Ramírez, Veracruz (Mèxic). 29x43 mm.
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ÒPAL

Cita històrica i etimologia. Va despertar l’entu-
siasme dels antics per la mescla de colors que pre-
senta; no obstant, el seu valor es va deteriorar du-
rant els segles XVIII i XIX a causa de la creença que
es tractava d’una pedra malèfica. Plini li donà el nom
d’opalus, vocable que procedeix del sànscrit upala,
gemma.

Composició. SiO2·nH2O. És un gel de sílice amb
quantitats variables d’aigua (entre 1 i 21 %) i alguns
òxids com a impureses.

Cristal·lització. Amorf. Pseudomorf de diversos
minerals.

Aspecte. Masses compactes, arrodonides, reni-
formes o estalactítiques; en crostes, capes, solt o
terrós. També com a material fossilitzant de fustes.

Propietats físiques. D = 5,5. P.e. = 2,1 a 2,2.
Blanc, groc, roig, verd, gris, blau o negre. Lluïssor
vítria, nacrada o mat. Ratlla blanca. Fractura conco-
ïdal. Fràgil. Transparent a opac. Algunes varietats
són fluorescents als rajos UV.

Varietats. Se citen les més importants. Òpal no-
ble (amb reflexos interns i diverses coloracions); si
és lletós es denomina hidròfana, i si és roig, òpal
de foc. Hialita (incolora i transparent com l’aigua).
Òpal prasi (verd poma). Gueiserita (dipositada
pels guèisers). Trípol o diatomita (acumulació de
closques de diatomees). Resinita o òpal resinós
(lluïssor resinosa). Menilita o òpal menilític (con-
crecions arrodonides i mats). Òpal xiloide o xilòpal
(fossilitzant de fusta).

Formació i paragènesi. Per descomposició tèr-
mica de silicats i roques volcàniques modernes; pro-
ducte de precipitació en fonts termals. També en
capes sedimentàries com a resultat de l’acumulació
de petits esquelets d’animals marins. Per deshidra-
tació es transforma en quars i calcedònia.

Localitats. Hongria; Mèxic; Nova Gal·les del Sud;
Arizona, Nevada i Idaho (EUA). Albacete; Morón de
la Frontera (Sevilla); Castrillo de la Reina (Burgos);
Caldes de Malavella (Girona).

Aplicacions. Tallat en forma de caboixó és una
gemma apreciada. La diatomita s’usa com abrasiu,
material filtrant i aïllant.

classe IV · òxids i hidròxids

Òpal noble. Opal Butte, Morrow County, Oregon (EUA). 19x28 mm.
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Hialita (varietat d’òpal). San Luis Potosí (Mèxic). 14x21 mm.

Xilòpal (òpal pseudomorf de fusta). White Cliffs, Nova
Gal·les del Sud (Austràlia). 47x70 mm.

Menilita (varietat d’òpal). Caldes de Malavella, Selva
(Girona). Longitud de l’exemplar: 22 mm.
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CASSITERITA (pedra d’estany)

Cita històrica i etimologia. El factor decisiu del
descobriment del bronze va ser el de la metal·lúrgia
de l’Sn a partir de la cassiterita (any 3500 aC). El
seu nom deriva del grec kass¡teroV, estany (Beudant,
1832).

Composició. SnO2. Sol contenir petites quanti-
tats de Fe, Mn, Ta i Nb en substitució parcial de l’Sn.

Cristal·lització. Tetragonal. Predominen les for-
mes prismàtiques i piramidals. Macles en forma de
colze, denominades pic d’estany, molt freqüents.
Pseudomorfa d’ortòclasi. Exfoliació imperfecta.

Aspecte. Masses compactes, granulars o con-
crecionades amb estructura radial o fibrosa, d’as-
pecte semblant a la fusta. També en còdols i grans
solts formant arenes, així com en druses de cristalls
ben desenvolupats.

Propietats físiques. D = 6 a 7. P.e. = 6,8 a 7,1.
P.f. = 1630 oC. Bruna a negra; rares vegades groga
o blanca. Lluïssor diamantina. Ratlla blanca a gro-
ga. Fractura subconcoïdal a irregular. Fràgil. Opa-
ca; translúcida en fragments prims.

Varietats. Cassiterita xiloide o estany llenyós
o xiloide (masses reniformes amb bandes clares i

Cassiterita xiloide. Promontorio, San Bernardo, Durango
(Mèxic). Alçada de l’exemplar: 35 mm.

Cassiterita. Viloco, La Paz (Bolívia). 14x21 mm.



Pirolusita. Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém, Setúbal (Portugal). 16x24 mm.

fosques com en les àgates). Estany d’al·luvió (cò-
dols i arenes). Ainalita (amb Ta i Nb).

Formació i paragènesi. Pneumatolítica, gene-
ralment associada a wolframita, topazi, turmalines,
quars, fluorita, etc. La cassiterita xiloide és d’origen
hidrotermal. També es troba en dipòsits al·luvials.

Localitats. Malàisia; Tailàndia; Xina; URSS;
Bolívia; Cornualla (Anglaterra). Pontevedra; Ourense.

Aplicacions. És l’únic mineral utilitzat per a l’ex-
tracció de l’Sn.

PIROLUSITA (manganesa negra,
sabó de vidriers)

Cita històrica i etimologia. Plini va utilitzar el
nom de magnes per a aquest mineral, confonent-lo
amb la magnetita. El seu nom científic deriva del grec
pîr, foc, i læsiV, alliberament (Haidinger, 1827),
perquè es descompon per l’acció de la calor; el nom
vulgar sabó de vidriers fa al·lusió a l’ús en el desco-
loriment del vidre pel seu efecte oxidant.

Composició. MnO2. Normalment conté aigua (1 a
2 %) i moltes impureses retingudes per adsorció.

Cristal·lització. Tetragonal. Rares vegades en
cristalls (polianita). Macles poc freqüents. Pseudo-
morfa de manganita. Exfoliació prismàtica perfecta.

Aspecte. Masses cristal·lines radiades, compac-
ta, estalactítica, granular o terrosa. Són molt fre-
qüents les arborescències dendrítiques en les
superfícies de ruptura de les roques.

Propietats físiques. D = 2 a 6. P.e. = 4 a 5.
Grisa a negra. Lluïssor metàl·lica a submetàl·lica.
Ratlla negra o negra blavosa. Fractura irregular. Frà-
gil. Opaca. Quan és pulverulenta emmascara els
dits.

Formació i paragènesi. Típicament sedimentà-
ria, en dipòsits lacustres, pantanosos i marins; també
com a producte d’enriquiment per levigació i oxida-
ció. Es troba associada a manganita, psilomelana,
limonita, goethita i hematites.

Localitats. Geòrgia i Ucraïna; Índia; Alemanya;
Sud-àfrica; Minas Gerais (Brasil); EUA. Astúries;
Terol; Huelva.

Aplicacions. És la mena més important de Mn.
Com a oxidant en la fabricació de Cl, Br i O. Per
descolorir el vidre. Com a assecant en pintures.
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CLASSE V. CARBONATS

I COMBINACIONS AFINS

En aquesta classe s’inclouen les sals amb l’O en coordinació ternària: carbonats, nitrats i borats.
Tot i tractar-se de combinacions químicament molt diferents, es donen nombrosos casos d’isomor-
fisme i isotipisme. Moltes d’elles contenen aigua de cristal·lització.

SIDERITA (siderosa, espat de ferro,
ferro espàtic, calibita)

Cita històrica i etimologia. El seu nom principal
deriva del grec s¡dhroV, ferro, en al·lusió a la seva
composició química (Haidinger, 1845). Quant a cali-
bita, deriva dels calibis, antics treballadors del ferro
al Pont (Àsia Menor).

Composició. FeCO3. Sol contenir Mn, Ca, Mg i
Zn en substitució isomorfa, i argila, quars i matèries
carbonoses com a impureses.

Cristal·lització. Trigonal. La forma més comuna
és el romboedre, generalment amb cares corbes.
Macles laminars poc freqüents. Exfoliació romboè-
drica perfecta.

Aspecte. Masses compactes espàtiques de gra
gros o fi, així com nòduls i concrecions globulars d’es-
tructura radial. També oolítica i terrosa. A vegades
cristal·litzada.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 3,7 a
3,9. Groguenca, rogenca, bruna o negra. Lluïssor

Siderita sobre quars. Hiendelaencina (Guadalajara). 6x9 mm.
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vítria. Ratlla blanca o groga. Fractura irregular a con-
coïdal. Fràgil. Translúcida a opaca.

Formació i paragènesi. Diferents orígens: peg-
matiticopneumatolítica, associada a criolita; metaso-
màtica, acompanyada de calcopirita i diversos mi-
nerals de Pb, Ag i Cu; sedimentària, mesclada amb
argila i substàncies carbonoses. En la zona d’oxida-
ció es transforma en limonita.

Localitats. Alps orientals; Anglaterra; Alemanya;
Brasil; Pennsilvània (EUA); Canadà; Ivigtut (Gro-
enlàndia). Somorrostro (Biscaia); Ojos Negros (Te-
rol); Sant Llorenç de la Muga i Costabona (Girona);
Bossòst (Lleida).

Aplicacions. Excel·lent mena de Fe.

CALCITA (espat de calci, sal de llop)

Cita històrica i etimologia. Els romans ja co-
neixien les tècniques de la preparació de la calç i el
morter. Newton, Huygens i Haüy van estudiar les
propietats de l’espat d’Islàndia; el Ca va ser desco-
bert per Davy en aquest mineral. El seu nom deriva
del grec c.lix, calç, morter (Freiesleben, 1836).

Composició. CaCO3. Conté quantitats variables
de Mg, Mn, Fe, Zn, Ba, Sr i Pb en mescla isomorfa,
així com impureses de limonita, hematites, carbó,
etc.

Cristal·lització. Trigonal. És el mineral més ric
en formes, havent-se estudiat més de mil combina-
cions diferents; els cristalls pertanyen a tres tipus
fonamentals: romboèdrics, escalenoèdrics i prismà-
tics. Macles molt freqüents. Pseudomorfa de molts
minerals. Exfoliació perfecta segons el romboedre.

Aspecte. Agregats espàtics, granulars, compac-
tes, fibrosos i terrosos; formes botrioides, oolítiques,
pisolítiques i estalactítiques. També en magnífics
cristalls i com a material fossilitzant.

Propietats físiques. D = 3. P.e. = 2,6 a 2,8. P.f. =
1339 oC. Incolora, blanca, grisa, groguenca, rogen-
ca, verda, blava o violeta. Lluïssor vítria. Ratlla blan-
ca. Fractura concoïdal. Fràgil. Transparent a trans-
lúcida. Doble refracció molt acusada. A vegades és
termoluminiscent, triboluminiscent i molt fluorescent
als rajos UV.

Varietats. Existeixen més de 30, moltes de les
quals en realitat són roques; se citen les més impor-

Calcita. Bunyol, Foia de Bunyol (València). 15x22 mm.
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Calcita sobre esfalerita. Áliva (Picos de Europa). 34x51 mm.
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Calcita. N'Chwaning Mine, Kuruman, Cap Septentrional (Sud-àfrica). Llum normal i llum UV d’ona curta. 34x51 mm.
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tants. Espat d’Islàndia (romboedres límpids i trans-
parents). Marbre (granular). Pedra litogràfica (gra
molt fi). Marga (mesclada amb argila). Travertí (amb
incrustacions). Creta (d’origen sedimentari marí).

Formació i paragènesi. Les grans masses ro-
coses són d’origen sedimentari; es troba acompa-
nyada de dolomita, quars, argila, etc. Els marbres
són productes de metamorfisme. També es troba en
filons hidrotermals, associada a galena, esfalerita i
altres sulfurs.

Localitats. Difosa per tot el món. Helgustadir
(Islàndia); Carrara (Itàlia); Anglaterra; Alemanya;
Txecoslovàquia; EUA; Mèxic; Pakistan. Astúries;
Picos de Europa; Linares (Jaén); Bellmunt del Prio-
rat (Tarragona); el Papiol (Barcelona).

Aplicacions. Fabricació de ciment, calç i morter.
En metal·lúrgia, com a fundent. En la indústria quí-
mica, per obtenir diversos compostos de Ca. Els
marbres, en arquitectura, escultura i ornamentació.
L’espat d’Islàndia, en la fabricació de prismes de Nicol.

DOLOMITA (espat bru)

Cita històrica i etimologia. El geòleg i minera-
logista francès Déodat Gratet de Dolomieu (1750 -
1801) va estudiar el 1790 la regió dels Alps, on va

descobrir la dolomia, roca sedimentària calcària com-
posta fonamentalment per dolomita i calcita. Nico-
las-Théodore de Saussure va ser el primer que, el
1792, li va donar nom al mineral en el seu honor.

Composició. CaMg(CO3)2. Sovint el Mg es tro-
ba parcialment substituït per Fe i Mn.

Cristal·lització. Trigonal. La forma típica és el
romboedre, generalment amb cares corbes. Macles
polisintètiques. Pseudomorfa de calcita, fluorita, ce-
russita, anhidrita i barita. Exfoliació romboèdrica per-
fecta.

Aspecte. Masses sacaroides, de gra gros o fi, o
compactes. També en cristalls aïllats o agregats drú-
sics en forma de cadira de muntar.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 2,8 a
2,9. Blanca, rosada, grisa, bruna o negrosa. Lluïs-
sor vítria a nacrada. Ratlla blanca. Fractura con-
coïdal. Fràgil. Transparent a translúcida. Molt bire-
fringent.

Varietat. Teruelita (descoberta en els guixos tri-
àsics del Monte Calvario, Terol; rica en Fe i Mn).

Formació i paragènesi. La transformació de la
calcita per l’acció de les aigües riques en sals de Mg
dóna origen a les calcàries dolomítiques i a la pròpia

classe V · carbonats i combinacions afins

Dolomita. Eugui (Navarra). 34x51 mm.
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dolomita. Es troba associada a calcita, guix i ser-
pentina.

Localitats. Itàlia; Suïssa; Alemanya; Àustria;
EUA; Guanajuato (Mèxic). Eugui (Navarra); Serra-
nía de Ronda (Màlaga); Sierra de Gádor (Almeria);
Terol; Bellmunt del Priorat (Tarragona).

Aplicacions. Obtenció de sals de Mg. Pedra de
construcció i ornamental. Preparació de revestiments
refractaris i ciments especials. Com a fertilitzant.

ARAGONITA (pilaret)

Cita històrica i etimologia. Haüy la va descriu-
re com a espècie mineral independent. El nom deri-
va de Molina de Aragón, lloc del seu descobriment
(Werner, 1796).

Composició. CaCO3. Sol contenir Ba, Sr, Fe, Pb
i Zn en mescla isomorfa.

Cristal·lització. Ròmbica. Els cristalls aïllats són
rars. Macles cícliques de tres individus en forma de
prisma hexagonal. Pseudomorfa de guix i calcita.
Exfoliació imperfecta.

Aragonita. La Sagra (Toledo). 26x39 mm.

Aragonita. Minglanilla (Conca). Alçada de l’exemplar: 79 mm.
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Aspecte. Agregats columnars, fibrosos, radials
o estalactítics; en crostes concrecionades i formes
esferoïdals (pisolites). També en cristalls.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 2,95.
Incolora, blanca, groguenca, rogenca o blavosa.
Lluïssor vítria. Ratlla blanca. Fractura concoïdal.
Fràgil. Translúcida a transparent. Fluorescent als
rajos UV.

Varietat. Flos ferri o flor de ferro (coral·loide).

Formació i paragènesi. És menys estable i
menys freqüent que la calcita. En dipòsits superfi-
cials i de fonts hidrotermals, acompanyant al guix;
la varietat flos ferri es troba associada a siderita;
els millors cristalls s’han format en les cavitats de
les roques eruptives recents, junt amb zeolites. És
el material constituent de les estalactites i estalag-
mites, així com del nacre dels mol·luscs i de les
perles.

Localitats. Bastenas (França); Agrigent (Sicília);
Cumberland (Anglaterra); Txecoslovàquia; Nou
Mèxic i Arizona (EUA); Groenlàndia. Molina de Ara-
gón (Guadalajara); Minglanilla (Conca).

Aplicacions. Les masses denses es poleixen per
fabricar objectes ornamentals.

CERUSSITA (cerussa, plom blanc,
blanquet)

Cita històrica i etimologia. Ovidi coneixia un mi-
neral denominat cerussa, blanc de plom, vocable que
es deuria aplicar a diferents minerals de Pb. El 1845,
Haidinger va introduir el nom cerussita, derivat
d’aquella paraula llatina.

Composició. PbCO3. A vegades conté residus
pulverulents de sulfurs de Pb i Ag.

Cristal·lització. Ròmbica. Cristalls tabulars, pris-
màtics o aciculars. Macles de contacte, de compe-
netració i cícliques de tres individus en forma d’es-
trella. Pseudomorfa de galena, anglesita, fluorita,
pirita i calcita. Exfoliació imperfecta.

Aspecte. Agregats granulars, fibrosos, columnars
o reniformes. També en masses compactes, pulve-
rulentes o terroses (terra de plom). A vegades esta-
lactítica i cristal·litzada.

Cerussita. Marroc. 24x36 mm.

classe V · carbonats i combinacions afins
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Cerussita. Touissite, Oujda (Marroc). 17x25 mm.

Cerussita. el Papiol, Baix Llobregat (Barcelona). 5,3x8 mm.
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Propietats físiques. D = 3 a 3,5. P.e. = 6,4 a 6,6.
Incolora, blanca, grisa, groga o bruna; també negra
per inclusió de partícules de galena. Lluïssor diaman-
tina. Ratlla blanca. Fractura concoïdal. Molt fràgil.
Transparent a translúcida. Fluorescent als rajos UV.

Formació i paragènesi. Per acció de les aigües
carbòniques en la zona d’oxidació dels jaciments de
galena, de la qual es forma directament o a través
del sulfat de Pb (anglesita). Es troba associada a
aquests dos minerals, així com a esfalerita i limonita.

Localitats. Alemanya; Sardenya; Anglaterra; Ca-
lifòrnia, Colorado i Arizona (EUA); Sibèria; Broken
Hill (Nova Gal·les del Sud); Tsumeb (Namíbia). Li-
nares (Jaén); Garlitos (Badajoz); Sierra Almagrera
(Almeria); Bellmunt del Priorat (Tarragona); el Papiol
(Barcelona).

Aplicacions. Important mena de Pb.

ATZURITA (chessylita, coure blau,
blau de muntanya)

Cita històrica i etimologia. Coneguda des d’antic
i utilitzada durant l’edat mitjana com a pigment blau.

El nom principal deriva del persa lazawárd, blau, per
al·lusió al seu color (Beudant, 1824), i chessylita de
la localitat de Chessy (França).

Composició. Cu3(CO3)2(OH)2.

Cristal·lització. Monoclínica. Cristalls rics en fa-
cetes d’hàbit prismàtic o tabular. Macles poc fre-
qüents. Pseudomorfa de cuprita, dolomita i tetrae-
drita. Exfoliació prou perfecta.

Aspecte. Masses informes, compactes o terro-
ses, formes arronyonades i eflorescències. També
en cristalls formant agregats drúsics o en incrustaci-
ons omplint fissures d’altres minerals.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 3,7 a
3,9. Blau intens. Lluïssor vítria. Ratlla blava clara.
Fractura concoïdal a irregular. Fràgil. Translúcida a
opaca.

Formació i paragènesi. Mineral secundari dels
jaciments cuprífers, format per l’acció de les aigües
subterrànies o de filtració riques en diòxid de C. De-
riva ben sovint de l’enargita i la tetraedrita. Es troba
associada a malaquita, limonita i diversos minerals
de Cu.

Atzurita. Montgaillard, Aude (França). 7x10 mm.

classe V · carbonats i combinacions afins
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Atzurita i cerussita. el Papiol, Baix Llobregat (Barcelona). 4,3x6,5 mm.
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Localitats. Chessy (França); Alemanya; Nizhny
Tagil (Rússia); Arizona i Nou Mèxic (EUA); Tsumeb
(Namíbia); Marroc. Linares (Jaén); Cangas de Onís
(Astúries); el Papiol (Barcelona).

Aplicacions. Mena de Cu secundària. Com a
pedra ornamental en la fabricació d’objectes d’arte-
sania.

MALAQUITA

Cita històrica i etimologia. En l’antic Egipte s’uti-
litzava com a cosmètic; els àrabs la van emprar per
guarir abscessos i com a contraverí; i en l’edat mit-
jana, com a vomitiu i per guarir còlics. El seu nom,
degut a Plini, deriva del grec mal.ch, malva, sug-
gerit pel seu color verd.

Composició. Cu2CO3(OH)2.

Cristal·lització. Monoclínica. Cristalls rars, ge-
neralment capil·lars o aciculars, agrupats en feixos.
Macles de compenetració. Pseudomorfa de cuprita,
atzurita, calcopirita, cerussita, calcita i atacamita.
Exfoliació perfecta.

Aspecte. Masses mamil·liformes, crostes, agre-
gats fibrosoradiats o en capes concèntriques amb
alternança dels tons clar i fosc, a la manera de les
àgates. Cristalls prismàtics aciculars. També esta-
lactítica, compacta i terrosa.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 3,9 a
4,1. Verd maragda a verd herba o quasi negra. Llu-
ïssor diamantina o sedosa. Ratlla verda pàl·lida.
Fractura concoïdal. Fràgil. Translúcida a opaca. Molt
pleocroica.

Formació i paragènesi. Producte de la zona
d’oxidació dels dipòsits cuprífers. Es troba associa-
da a atzurita, limonita i diversos minerals de Cu; so-
vint l’atzurita s’ha transformat en malaquita.

Localitats. Nizhny Tagil (Rússia); Chessy (Fran-
ça); Alemanya; Arizona i Nou Mèxic (EUA); Xile;
Bolívia; Katanga (República Democràtica del Congo);
Tsumeb (Namíbia). Linares (Jaén); Cangas de Onís
(Astúries); Benavarri (Osca); el Papiol (Barcelona).

Aplicacions. Obtenció del Cu. Fabricació d’ob-
jectes ornamentals. Preparació de colorants (verd
de malaquita).

classe V · carbonats i combinacions afins

Malaquita. Gualba, Vallès Oriental (Barcelona). 7x11 mm.



Malaquita i atzurita. la Vall d’Uixó, Plana Baixa (Castelló). 6x9 mm.
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CLASSE VI. SULFATS

I COMBINACIONS AFINS

En aquesta classe s’inclouen les sals amb l’O en coordinació quaternària: sulfats, wolframats,
molibdats i cromats. De tots aquests composts els més difosos són els sulfats, els quals es caracte-
ritzen pel seu aspecte lapidi, escàs pes específic, poca duresa i birefringència baixa; en general
solen ser solubles en aigua i molts d’ells contenen aigua de cristal·lització.

BARITA (baritina, espat de bari,
espat pesant, volnina)

Cita històrica i etimologia. Utilitzada des d’an-
tic com a pigment blanc. Els miners medievals ale-
manys en deien espat pesat; també el seu nom
científic (Karsten, 1800), derivat del grec baræV, pe-
sat, fa al·lusió al seu elevat pes específic. En aquest
mineral es va descobrir un nou metall que va rebre
el nom de bari.

Composició. BaSO4. Part del Ba pot estar subs-
tituït per Sr o Pb.

Cristal·lització. Ròmbica. Cristalls tabulars o pris-
màtics de secció ròmbica o rectangular rics en face-
tes. Macles polisintètiques i agrupacions paral·leles.
Pseudomorfa de calcita i witherita. Exfoliació basal
perfecta.

Aspecte. Masses compactes, espàtiques, fibro-
ses, granulars, terroses, nodulars o estalactítiques.
També en cristalls aïllats, en druses, agrupats en
rosetes (rosa de barita) o en forma de llibre obert.

Propietats físiques. D = 3 a 3,5. P.e. = 4,3 a
4,6. P.f. = 1580 oC. Incolora, blanca, groga, grisa,

Barita. Aiguafreda, Vallès Oriental (Barcelona). 15x22 mm.
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Barita sobre calcita. Leeson Pocket, Stoneham, Weld County, Colorado (EUA). 19x28 mm.
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rogenca, blavosa o quasi negra. Lluïssor vítria o na-
crada. Ratlla blanca. Fractura concoïdal. Fràgil.
Transparent a opaca.

Formació i paragènesi. Diversos orígens: hidro-
termal, magmàtic i sedimentari; en el primer cas està
molt difosa com a ganga de sulfurs d’Ag, Cu, Co, Ni
i, en especial, Pb. Es troba associada a minerals de
Mn i Sb.

Localitats. Anglaterra; França; Hongria; Txecos-
lovàquia; Romania; Alemanya; EUA. Picos de Euro-
pa; Linares (Jaén); Riotinto (Huelva); Almadén
(Ciudad Real); Osor i Caldes de Malavella (Girona);
Bellmunt del Priorat (Tarragona).

Aplicacions. Principal mineral per a l’extracció
del Ba. Additiu del líquid de perforació en les pros-
peccions petrolíferes. Com a aprest de teixits i seti-
nat del paper. En cosmètica, pintures i radiologia
mèdica.

GUIX (algeps, ges, pedra de guix)

Cita històrica i etimologia. Teofrast ja es refe-
reix a una .l.bastroV l¡qoV, pedra d’alabastre; i

Plini fa menció d’un artista que va modelar en guix la
cara d’una persona. El nom deriva del grec gæyoV,
vocable aplicat en especial al mineral calcinat.

Composició. CaSO4·2H2O. Sol contenir impure-
ses, com ara argila i substàncies bituminoses.

Cristal·lització. Monoclínic. Cristalls prismàtics,
tabulars o lenticulars, a vegades amb cares molt
corbades i fort estriament. Macles en punta de fletxa
o cua d’oreneta i punta de llança o de Montmartre
molt freqüents. Pseudomorf d’anhidrita, halita i cal-
cita. Exfoliació molt perfecta, donant fulls prims.

Aspecte. Masses granulars, compactes, sacaroi-
des o terroses, així com en fulls i agregats fibrosos o
escamosos. També en cristalls, a vegades de grans
dimensions, aïllats, en druses o agrupats en rosetes
(rosa del desert).

Propietats físiques. D = 2. P.e. = 2,3 a 2,4. In-
color, blanc, gris, groguenc, bru, vermell, blau o quasi
negre. Lluïssor vítria. Ratlla blanca. Fractura conco-
ïdal. Fràgil; en làmines primes és flexible. Transpa-
rent a opac.

Varietats. Selenita (cristalls o masses laminars
transparents i exfoliables). Alabastre (finament gra-
nat, compacte i translúcid). Guix sacaroide (amb
aspecte de sucre). Guix fibrós (agregats fibrosos).
Guix lamel·lar o micaci (en escames). Guix fètid
(impurificat per betums).

Formació i paragènesi. Els grans dipòsits són
d’origen sedimentari, deguts a l’evaporació d’antics
mars i llacs salats; a vegades és producte d’hidrata-
ció de l’anhidrita. Es troba associat a anhidrita, hali-
ta, calcita, dolomita, quars, pirita i S.

Localitats. Polònia; Sicília; Itàlia; Suïssa; França;
URSS; Marroc; EUA; Canadà; Mèxic. Terol; Mingla-
nilla (Conca); Molina de Aragón (Guadalajara); Va-
lència; Cartagena (Múrcia); Vallirana (Barcelona);
Ripoll (Girona).

Aplicacions. Producció d’escaiola, material de
construcció i decoració d’interiors. Preparació de ferti-
litzants i pigments. L’alabastre s’empra en escultura.

CELESTINA (celestita)

Cita històrica i etimologia. Identificada pel quí-
mic M. H. Klaproth el 1797. El seu nom, degut a
Werner, deriva del llatí coelestis, celest, pel color blau
dels primers exemplars que es van trobar.Guix. Cartagena (Múrcia). 29x44 mm.
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Composició. SrSO4. Sol contenir Ca o Ba.

Cristal·lització. Ròmbica bipiramidal. Cristalls ta-
bulars o prismàtics freqüents i amb moltes cares,

semblants als de la barita. Exfoliació basal bastant
perfecta.

Aspecte. Masses compactes, espàtiques, ba-
cil·lars, fibroses o concrecionades. També en cris-
talls ben desenvolupats, generalment formant grups,
semblants als de la barita.

Propietats físiques. D = 3 a 3,5. P.e. = 3,95 a
3,97. Incolora, blanca, grisa, groguenca o blavosa.
Lluïssor vítria a diamantina. Ratlla blanca. Fractura
concoïdal. Fràgil. Transparent a translúcida.

Formació i paragènesi. Dipòsits entre roques
sedimentàries (dolomies, calcàries, margues, etc.).
A vegades d’origen hidrotermal, en filons i cavitats
de les roques volcàniques. Normalment associada
a sofre, guix, halita, calcita i aragonita.

Localitats. Agrigent (Sicília); Itàlia; Àustria; Gi-
ershagen (Alemanya); EUA; Madagascar; Mokkatam
(Egipte). Conil (Cadis); Hellín (Albacete); Puente Ta-
blas (Jaén); Torà i Ivorra (Lleida).

Aplicacions. És la mena principal de l’Sr. En pi-
rotècnia i en la fabricació de vidres i ceràmiques es-
pecials.

Celestina. Santa Eulàlia de Riuprimer, Osona (Barcelona).
4,5x4,5 mm.

Celestina i guix. Ivorra, Segarra (Lleida). 10x15 mm.
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APATITA

Cita històrica i etimologia. Antigament es va
confondre amb altres minerals d’aspecte prismàtic o
bacil·lar, com el beril, el diòpsid o les turmalines. Wer-
ner va proposar el 1786 el seu nom, derivat del grec
0pat.w, enganyar, basant-se precisament en dita
característica.

Composició. Ca5(PO4)3(Cl,F,OH). El Cl, el F
i l’OH es poden substituir entre si, originant una
sèrie isomorfa completa; també part del Ca pot
estar substituït per Mn, Mg o Fe, i part del PO4
per CO3.

CLASSE VII. FOSFATS

I COMBINACIONS AFINS

Aquesta classe comprèn els fosfats, els arsenats i els vanadats, minerals que presenten entre si
prou analogies, tant des del punt de vista químic com cristal·logràfic. Solen donar sèries isomorfes i
molts d’ells contenen aigua de cristal·lització.

Cristal·lització. Hexagonal. Cristalls d’hàbit pris-
màtic o tabular amb abundants facetes, acabats ge-
neralment per piràmides; les cares del prisma solen
presentar estriament vertical. Exfoliació imperfecta.

Aspecte. Masses compactes, granulars, fibroses,
radials o botrioides; nòduls, pisolític, oolític i en cros-
tes com la calcedònia; estalactític i terrós. També
en cristalls ben desenvolupats, inclosos o implan-
tats, des de formes aciculars fins a exemplars de
grans dimensions.

Propietats físiques. D = 5. P.e. = 3,2. Groga,
verda, blava, vermella, grisa, blanca o incolora. Llu-

Fluorapatita. Parelhas, Rio Grande do Norte (Brasil). 11x17 mm.
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Esparregolita (varietat de fluorapatita). Jumella (Múrcia). 4,7x7 mm.
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ïssor vítria a greixosa. Ratlla blanca. Fractura con-
coïdal. Fràgil. Transparent a opaca. A vegades és
pleocroica.

Varietats. Esparregolita (fluorapatita verda gro-
guenca). Moroxita (clorapatita verda blavosa).

Formació i paragènesi. Diversos orígens. Com
a producte de segregació magmàtica sol ser com-
ponent de totes les roques eruptives; associada a
magnetita. En filons d’origen pneumatolític; associ-
ada a rútil, pirrotina, ilmenita, calcita, titanita i altres
minerals. En roques cristal·lines metamòrfiques; as-
sociada a cassiterita. Les fosforites, el component
fonamental de les quals és l’apatita, són d’origen
sedimentari.

Localitats. Noruega; Suècia; Alemanya; Suïssa;
Txecoslovàquia; Panasqueira (Portugal); Marroc;
Algèria; península de Kola (URSS); EUA; Durango
(Mèxic); Ontàrio i Quebec (Canadà). Jumella (Múrcia).

Aplicacions. Preparació de fertilitzants. Obten-
ció del P, àcid fosfòric i fosfats. Fabricació de porce-
llanes molt resistents. Les varietats acolorides i trans-
parents s’empren com a gemmes.

PIROMORFITA (apatita de plom, plom bru,
plom bigarrat, plom verd)

Cita històrica i etimologia. Coneguda des d’antic
com a mena de Pb. Valerius, el 1748, la va anome-
nar espat verd de plom; el seu nom científic deriva
del grec pîr, foc, i morjh', forma, en al·lusió a les
facetes cristal·lines que presenta en refredar-se des-
prés de la fusió (Hausmann, 1813).

Composició. Pb5(PO4)3Cl. Part del P pot estar
substituït per As, i el Pb per Ca.

Cristal·lització. Hexagonal. Cristalls prismàtics
amb les cares estriades; són freqüents les formes
de bóta o buides per la base. Pseudomorfa de gale-
na i cerussita. Exfoliació imperfecta.

Aspecte. Masses molsoses, reniformes, botrioi-
des, globulars o compostes per cristalls mal desen-
volupats; en crostes, eflorescències o terrosa. També
en cristalls implantats aciculars o formant agrupaci-
ons columnars o paral·leles.

Propietats físiques. D = 3,5 a 4. P.e. = 6,7 a 7.
Verda, bruna, groga, ataronjada, blanca o incolora.

Piromorfita. Guizhou (Xina). 11x17 mm.
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Lluïssor resinosa a diamantina. Ratlla blanca a gro-
ga. Fractura irregular a concoïdal. Fràgil. Translú-
cida.

Formació i paragènesi. Mineral secundari, for-
mat en la zona d’oxidació per alteració d’altres mi-
nerals de Pb, en especial la galena, sota l’acció d’ai-
gües riques en clorurs i fosfats. Es troba associada
a galena, cerussita i mimetita.

Localitats. Devon i Cumberland (Anglaterra);
França; Alemanya; Txecoslovàquia; els Urals; EUA;
Mèxic; Broken Hill (Zàmbia); Tsumeb (Namíbia).
Horcajo (Ciudad Real); Còrdova.

Aplicacions. Mena secundària de Pb, a causa
de la seva escassetat. Per la seva bellesa i perfec-
ció dels seus cristalls és molt apreciada pels col·lec-
cionistes i pels museus.

Piromorfita. Tarn (França). 3,7x5,5 mm.
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CLASSE VIII. SILICATS

Aquesta classe és la més important, ja que comprèn quasi un 25 % dels minerals coneguts i
un 40 % dels més corrents; cal tenir en compte que, amb poques excepcions, tots els minerals
que formen les roques ígnies són silicats, i aquestes constitueixen més del 90 % de l’escorça
terrestre. En general, es caracteritzen pel seu aspecte no metàl·lic, carència de coloració pròpia i
elevada duresa.

OLIVINA (peridot, crisòlit)

Cita històrica i etimologia. Conegut des d’antic,
si bé es va confondre amb altres pedres de color verd.
El nom olivina, del llatí oliva, fa al·lusió al seu color
(Werner, 1790); peridot està pres del francès péridot,
el qual se suposa que deriva de perirites, vocable
utilitzat per Albert Magne; Plini va emprar la paraula
crisòlit que ve del grec crus¸V, or, i l¡qoV, pedra.

Composició. (Mg,Fe)SiO4. A vegades conté Ni
en mescla isomorfa i Ti en substitució del Si.

Cristal·lització. Ròmbica. Cristalls d’hàbit varia-
ble amb nombroses facetes. Macles de compene-
tració. Exfoliació clara.

Aspecte. Masses granulars o grans vitris. Els cris-
talls aïllats són rars.

Propietats físiques. D = 6,5 a 7. P.e. = 3,3 a
4,4. P.f. = 1205 oC. Verd oliva a verd fosc, groguen-
ca o bruna. Lluïssor vítria. Ratlla incolora. Fractura
concoïdal. Fràgil. Transparent a translúcida.

Formació i paragènesi. Producte de cristal·lit-
zació de magmes pobres en Si i rics en Mg en ro-
ques eruptives bàsiques (basalts, gabres, etc.), o de
metamorfisme de roques sedimentàries que conte-
nen aquests dos elements (dolomies); també s’ha
trobat en alguns meteorits fèrrics. Es troba associa-
da a magnetita, corindó, cromita i serpentina, mine-
ral aquest últim en què es transforma amb facilitat.

Olivina. Llorà, Gironès (Girona). 20x30 mm.
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Localitats. Vesuvi (Itàlia); Alemanya; Suècia; els
Urals; Arizona (EUA); Mont-real (Canadà). Serranía
de Cuenca; Serranía de Ronda (Màlaga); Canet
d’Adri (Girona).

Aplicacions. Fabricació de refractaris i extrac-
ció de Mg. Els cristalls purs i transparents constitu-
eixen una gemma apreciada.

GRANATS (grup)

Cita històrica i etimologia. Teofrast i Plini van
descriure pedres precioses vermelles amb els res-
pectius noms d’anthrax i carbunculus, paraules que
signifiquen brasa; sens dubte, feien referència a les
varietats pirop i almandina, així com a altres pedres
del mateix color. El nom deriva del llatí granatum,
magrana, per al·lusió al color dels seus grans (Albert
Magne, 1250).

Composició. X3Y2(SiO4)3, on X representa un
metall divalent (Mg, Fe, Mn o Ca), i Y un metall triva-
lent (Al, Fe, Cr o Ti). De fet, sota el nom genèric de
granat s’inclou una sèrie isomorfa de minerals en
què els termes purs són prou rars.

Cristal·lització. Cúbic. Les formes més comu-
nes són el rombododecaedre i el trapezoedre, així
com les combinacions d’ambdós. Exfoliació molt im-
perfecta.

Aspecte. Masses compactes criptocristal·lines,
granulars o laminars, còdols i arenes. També en bells
cristalls, a vegades de grans dimensions, aïllats o
implantats en les roques formant druses.

Propietats físiques. D = 6,5 a 7,5. P.e. = 3,2 a
4,4. Color: veure espècies i varietats. Lluïssor vítria
a resinosa. Ratlla blanca. Fractura subconcoïdal a
irregular. Fràgil a tenaç. Transparent a opac.

Espècies i varietats. Se citen les més impor-
tants. Pirop, Mg3Al2(SiO4)3 (roig sang). Almandi-
na, (Fe2+)3Al2(SiO4)3 (roig a quasi negre; és el més
freqüent). Spessartina, (Mn2+)3Al2(SiO4)3 (groc
vermellós a vermell). Grossulària, Ca3Al2(SiO4)3
(incolor, verd clar, ambre o rosa). Andradita,
Ca3(Fe3+)2(SiO4)3 (verd a negre). Uvarovita,
Ca3Cr2(SiO4)3 (verd maragda a verd fosc). Hesso-
nita (grossulària marró; conté Fe). Demantoide (an-
dradita verd clar a maragda). Melanita (andradita
negra; conté Ti).

Almandina sobre quars. el Montseny. 11x16 mm. Almandina. Hortsavinyà, Maresme (Barcelona). 4x6 mm.
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Almandina sobre Cleavelandita. Gilgit (Pakistan). 6x9 mm.

Spessartina. Hotazel, Cap Septentrional (Sud-àfrica). 2,7x4 mm.
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Demantoide (varietat d’andradita). Las Vigas de Ramírez, Veracruz (Mèxic). 5,3x8 mm.

Hessonita (varietat de grossulària). Asbestos, Quebec (Canadà). 13x19 mm.
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Formació i paragènesi. Freqüents en les roques
metamòrfiques i en algunes roques ígnies. General-
ment són un producte metasomàtic de contacte, per
reacció dels magmes àcids amb roques carbonata-
des (calcàries i dolomies). En els processos de me-
teorització passen als dipòsits al·luvials. Es troben
associats a moscovita, biotita, quars, cianita, grafit,
rútil i magnetita. A vegades es transformen en talc,
serpentina i clorita.

Localitats. Falun (Suècia); Noruega; Txecoslovà-
quia; Àustria; els Urals; Índia; Sri Lanka; Mèxic; Bra-
sil; Alaska; EUA; Asbestos (Canadà); Sud-àfrica.
Sierra Nevada (Granada); Sierra Alhamilla i cap de
Gata (Almeria); el Montseny; el Montnegre; Costa-
bona (Girona).

Aplicacions. Fabricació d’abrasius. Les varietats
pures i acolorides s’empren en joieria com a pedres
semiprecioses.

TOPAZI

Cita històrica i etimologia. Conegut des d’an-
tic, si bé s’ha confós amb altres pedres del mateix
color; se li han atribuït virtuts curatives i poders de

conferir als homes bellesa i intel·ligència. El seu nom
deriva de l’illa de Topazion a la mar Roja (Boodt,
1636).

Composició. Al2SiO4F2. El F pot estar parcial-
ment substituït per OH.

Cristal·lització. Ròmbic. Cristalls prismàtics rics
en cares; es coneixen més de 140 formes diferents.
Exfoliació basal perfecta.

Aspecte. Agregats columnars o bacil·lars. Tam-
bé en bells cristalls, a vegades de grans dimensi-
ons, aïllats o en druses. Són freqüents les inclusi-
ons líquides i gasoses.

Propietats físiques. D = 8. P.e. = 3,5 a 3,6. In-
color, groc palla o vinós, rosat, rogenc, blavós o ver-
dós. Lluïssor vítria. Ratlla incolora. Fractura concoï-
dal a irregular. Fràgil. Transparent a translúcid.

Formació i paragènesi. D’origen pneumatolític,
típic de les pegmatites; component habitual dels
gneis i granits estannífers; com a producte de mete-
orització, es troba en dipòsits al·luvials. Esdevé as-
sociat a quars, fluorita, turmalines, beril, moscovita i
cassiterita.

Topazi. San Luis Potosí (Mèxic). 19x28 mm.

classe VIII · silicats
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Localitats. Iveland (Noruega); Falun (Suècia);
Alemanya; els Urals; Nerchinsk (Sibèria); Minas
Gerais (Brasil); San Luis Potosí (Mèxic); Tasmània;
Nova Gal·les del Sud; Utah i Colorado (EUA). Ría
de Vigo (Pontevedra).

Aplicacions. Les varietats transparents són apre-
ciades com a gemmes. Mesclat amb cianita, s’em-
pra en la fabricació de refractaris.

BERIL

Cita històrica i etimologia. Algunes varietats ja
van ser descrites per Heròdot i Plini; es diu que l’em-
perador Neró utilitzava un monocle fabricat amb
aquest mineral. El seu nom deriva del grec bh'rulloV,
vocable aplicat a les gemmes verdes.

Composició. Be3Al2Si6O18. Sol contenir òxids de
Na, Li i Cs, així com F i OH.

Cristal·lització. Hexagonal. Cristalls prismàtics
allargats de contorn hexagonal i amb estriaments
verticals. Macles molt rares. Exfoliació basal per-
fecta.

Aspecte. Masses columnars, granulars o com-
pactes; agregats bacil·lars i solt com a material ro-

Topazi. Skardu, Gilgit-Baltistan (Pakistan). 25x37 mm.

Aiguamarina (varietat de beril). Gilgit (Pakistan). 36x54 mm.

Beril vermell. Ruby Violet Mine, Wah Wah Mountains,
Beaver County, Utah (EUA). 9x13 mm.
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Maragda (varietat de beril) sobre calcita. Chivor, Boyacá (Colòmbia). 17x25 mm.

Heliodor (varietat de beril). Sherlovaya Gora, Transbaikal (Rússia). Longitud de l’exemplar: 30 mm.
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dat. També en cristalls inclosos o implantats que
poden assolir diversos metres de longitud.

Propietats físiques. D = 7,5 a 8. P.e. = 2,6 a
2,9. P.f. = 1310 a 1510 oC. Color: veure varietats.
Lluïssor vítria. Ratlla blanca. Fractura concoïdal a
irregular. Fràgil. Transparent a translúcid.

Varietats. Beril comú (blanc groguenc a verd;
translúcid a opac). Les següents són varietats de
beril noble. Maragda (verd herba; conté Cr2O3). Ai-
guamarina (verd mar a incolora). Morganita (rosa).
Heliodor (groc verdós). Beril daurat (groc or).
Goshenita (incolora). Bixbita (roig grosella).

Formació i paragènesi. Característic de les peg-
matites granítiques i roques metamòrfiques; a vega-
des és d’origen hidrotermal (maragdes de Colòmbia).
Es troba associat a quars, ortòclasi, moscovita, tur-
malines, topazi, cassiterita, etc. Es transforma en ca-
olinita i moscovita.

Localitats. Chivor i Muzo (Colòmbia); els Urals;
Àustria; Minas Gerais (Brasil); EUA; Madagascar; Sri
Lanka. Pontevedra; Monte Pedroso (A Coruña);
Sierra de Béjar; Sierra de Guadarrama; cap de Creus
(Girona).

Aplicacions. És la mena principal de Be. Les va-
rietats nobles constitueixen gemmes molt apreciades;
el preu de la maragda pot superar el del diamant.

TURMALINES (grup)

Cita històrica i etimologia. El 1703 va arribar a
Amsterdam un vaixell de la Vereenigde Oostindische
Compagnie (Companyia Unida de les Índies Orien-
tals) amb un carregament de pedres precioses pro-
cedent de Ceilan (Sri Lanka) denominades turamali
o toramalli, vocable singalès que donaria origen al
nom d’aquests minerals.

Composició. XY3Z6Si6O18(BO3)3(O,OH,F)4, sent
X = (Na,K,Ca), Y = (Mg,Fe,Mn,Li,Al) i Z = (Al,Fe,Cr,V).
De fet, les turmalines constitueixen una sèrie iso-
morfa de minerals amb tots els termes de trànsit.

Cristal·lització. Trigonal. Cristalls prismàtics, a
vegades estriats longitudinalment, de secció trans-
versal triangular arrodonida i grandària molt varia-
ble. Les macles no són freqüents.

Aspecte. Masses compactes o columnars, agre-
gats radials (sol de turmalina) o formant arenes. Tam-
bé en bells cristalls aïllats o en grups.

Propietats físiques. D = 7 a 7,5. P.e. = 2,9 a
3,5. Color: veure espècies i varietats; és típica la
coloració zonal concèntrica o al llarg del cristall. Llu-
ïssor vítria. Ratlla blanca. Fractura concoïdal a irre-
gular. Fràgil. Transparent a opaca. Piroelèctrica i
piezoelèctrica. Molt pleocroica.

Espècies i varietats. Schorl (amb Na, Fe i Al;
negre; és la més freqüent). Elbaïta (amb Na, Li i Al;
diversos colors). Dravita (amb Na, Mg i Al; marró).
Uvita (amb Ca, Mg i Al; marró). Buergerita (amb
Na, Fe i Al; marró fosc). Liddicoatita (amb Ca, Li i
Al; verda, marró o rogenca). Acroïta (elbaïta incolo-
ra; a vegades amb els extrems negres, denominada
cap de moro). Rubel·lita (elbaïta roja). Indigolita
(elbaïta blava). Verdelita (elbaïta verda). Tsilaisita
(elbaïta rica en Mn).

Formació i paragènesi. Mineral hidrotermal
d’elevada temperatura, característic de les pegmati-
tes granítiques; també es troba en roques metamòr-
fiques (gneis, calcàries i esquistos) i en placers.
Normalment associada a quars, feldspats, miques,
beril, apatita, topazi, fluorita i cassiterita. Es trans-
forma en moscovita, biotita i clorita.

Localitats. Illa d’Elba; Alemanya; Noruega; Su-
ïssa; Cornualla (Anglaterra); els Urals; Namíbia;

Rubel·lita (varietat d’elbaïta). Pederneira, São José da Sa-
fira, Minas Gerais (Brasil). 6x8 mm.
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Uvita sobre magnesita. Brumado, Bahia (Brasil). 9x14 mm.

Schorl. Cap de Creus, Alt Empordà (Girona). 15x23 mm.
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Verdelita (varietat d’elbaïta). Barra de Salinas, Minas Gerais (Brasil). 25x38 mm.
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Madagascar; Minas Gerais i Bahia (Brasil); EUA;
Sri Lanka. Galícia; Salamanca; cap de Creus
(Girona).

Aplicacions. Fabricació de polaritzadors (pinces
de turmalina) i calibradors de pressió, aprofitant les
seves propietats piezoelèctriques. Les varietats aco-
lorides i transparents són apreciades en joieria.

TALC (sabó de sastre)

Cita històrica i etimologia. La varietat compac-
ta s’ha utilitzat des d’antic a la Xina per fabricar ob-
jectes d’ornament; també ha estat molt emprada pels
sastres per assenyalar la tela, d’aquí el seu nom
vulgar sabó de sastre. El nom principal deriva de
l’àrab talq, vocable incorporat a l’edat mitjana per
designar l’asbest, les miques, el guix i altres mine-
rals semblants al talc.

Composició. Mg3Si4O10(OH)2. Sol contenir peti-
tes quantitats de Fe, Mn, Ni i Cr.

Cristal·lització. Monoclínic. Cristalls tabulars de
contorn hexagonal o ròmbic molt rars. Pseudomorf
de molts minerals: quars, ortòclasi, topazi, granats,

cianita, augita, etc. Exfoliació basal perfecta, donant
laminetes flexibles i una mica elàstiques.

Aspecte. Masses fullades, escatoses o testàci-
es; també compacte, granular o fibrós, així com en
agregats globulars o estrellats.

Propietats físiques. D = 1. P.e. = 2,7 a 2,8. Blanc,
gris, verd pàl·lid a fosc, groc o rogenc. Lluïssor gras-
sa. Ratlla blanca. Fractura irregular a estellosa. Sèctil.
Transparent a opac. Untuós al tacte.

Varietats. Esteatita (compacta). Pedra ollera
(esteatita amb impureses de clorita, miques i asbest).

Formació i paragènesi. D’origen secundari, for-
mat per modificació hidrotermal de silicats de Mg
pobres en alúmina, com ara olivina, piroxens i amfí-
bols; en algunes roques metamòrfiques forma quasi
per complet la massa rocosa. Es troba associat a
serpentina, dolomita, clorita, magnesita i altres mi-
nerals.

Localitats. Suïssa; Itàlia; Àustria; França; els
Urals; Xina; Índia; Canadà; EUA. Almeria; Lleó;
Múrcia; la Vajol, Maçanet de Cabrenys i Darnius
(Girona).

Talc. Mina Trimouns, Lusenac, Arieja (França). 24x36 mm.
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Aplicacions. Preparació de pólvores medicinals
i de tocador. En la fabricació de pintures i ceràmi-
ques. Com a càrrega dels sabons, setinat del paper
i lubricant. També s’utilitza com a material refractari
i aïllant.

MOSCOVITA (mica potàssica, mica blanca)

Cita històrica i etimologia. A l’antiga Rússia
(Moscòvia) s’emprava en substitució del vidre (vitri-
um moscoviticum); el seu nom deriva precisament
d’aquesta aplicació popular (Dana, 1850). La pa-
raula mica, del llatí micare, brillar, s’aplica genèri-
cament a un conjunt de minerals amb una sèrie de
propietats comunes, en especial la seva notable ex-
foliació.

Composició. KAl2(Si3Al)O10(OH)2. Sol contenir
Fe, Mg, Mn, Ba, Cr i V.

Cristal·lització. Monoclínica. Cristalls d’hàbit ta-
bular i contorn hexagonal o ròmbic amb les cares
prismàtiques estriades. Macles de contacte molt fre-
qüents. Pseudomorfa de nefelina, cordierita, ortòcla-

si, espodumena i topazi. Exfoliació basal molt per-
fecta, donant fulls flexibles i elàstics.

Aspecte. Escates, agregats fullats, formes glo-
bulars i masses compactes o criptocristal·lines. Tam-
bé en cristalls inclosos o implantats.

Propietats físiques. D = 2 a 2,5. P.e. = 2,8 a 3.
Incolora, grisa, groguenca, bruna, rogenca, verda o
violeta. Lluïssor vítria a perlada. Ratlla incolora o
blanca. Fractura irregular. Elàstica. Transparent a
translúcida. Molt birefringent.

Varietats. Se citen les més importants. Ferrimos-
covita (amb Fe). Fengita (amb Mg i Fe). Alurgita
(amb Mn; vermella). Oel·lacherita o moscovita
bàrica (amb Ba). Fuchsita (amb Cr; verda). Serici-
ta (compacta i finament escatosa).

Formació i paragènesi. Constituent important de
moltes roques eruptives, en especial el granit i la
sienita, i metamòrfiques, com el gneis i els esquis-
tos; també és mineral sedimentari comú en arenes,
gresos, margues, etc. A vegades s’origina com a
producte d’alteració de topazi, cianita, turmalines, an-

Moscovita sobre albita. Itambacuri, Minas Gerais (Brasil). 25x38 mm.
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dalusita, etc. Es troba associada a quars, ortòclasi,
biotita i altres minerals. Per meteorització es trans-
forma en caolinita i talc.

Localitats. Suïssa; muntanyes de Mourne
(Irlanda); Suècia; Noruega; els Urals; Índia; Quebec
i Ontàrio (Canadà); EUA. Salamanca; Pontevedra;
Sierra de Guadarrama; cap de Gata (Almeria); cap
de Creus (Girona).

Aplicacions. Material aïllant de la calor i de l’elec-
tricitat; per ser refractària i transparent, s’empra en
la fabricació de portes d’estufes, forns, etc. Per de-
corar la porcellana i el vidre. Mesclada amb oli és un
bon lubricant.

BIOTITA (mica ferromagnesiana, mica negra)

Cita històrica i etimologia. Hausmann va pro-
posar el 1847 el nom en honor del físic, químic, ma-
temàtic i astrònom francès J. B. Biot (1774 - 1862).

Composició. K(Mg,Fe2+)3(Si3Al)O10(OH,F)2. A
vegades l’Al està substituït per Fe o Ti, i el K per Na.

Cristal·lització. Monoclínica. Cristalls tabulars o
prismàtics curts, d’hàbit hexagonal o romboèdric i
estriament horitzontal. Macles escalonades per llis-
cament. Pseudomorfa d’escapolita i granats. Exfoli-
ació basal molt perfecta, donant laminetes flexibles i
elàstiques.

Aspecte. Escates petites disseminades, tauletes
o prismes hexagonals, així com masses compactes
formades per escates.

Propietats físiques. D = 2,5 a 3. P.e. = 2,7 a
3,1. Bruna fosca, verda o negra. Lluïssor nacrada a
submetàl·lica. Ratlla blanca. Fractura irregular. Re-
sistent a elàstica. Transparent a opaca. Birefringent
i molt pleocroica.

Varietats. Se citen les més importants. Meroxè i
anomita (riques en Mg i pobres en Fe; quasi ne-
gres). Lepidomelana (rica en Fe i pobra en Mg;
negra). Manganofil·lita (rica en Mn; vermella a
bronzejada). Wodanita (rica en Ti).

Formació i paragènesi. Component essencial
de gairebé totes les roques eruptives i metamòrfi-

Biotita. Vall de Fassa (Itàlia). 11x17 mm.
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ques (granits, gabres, sienites, pòrfirs, gneis, etc.);
també sedimentària en arenes i gresos. Forma as-
sociacions regulars amb moscovita. En condicions
hidrotermals es transforma en clorita.

Localitats. Vesuvi (Itàlia); Hongria; Alemanya;
Noruega; Suècia; URSS; EUA. Viveiro (Lugo);
Pontevedra; Boal (Astúries); cap de Gata (Almeria);
El Pedroso (Sevilla).

Aplicacions. Com a aïllant i en la fabricació de
condensadors.

CAOLINITA

Cita històrica i etimologia. Es va extraure per
primera vegada en un lloc del nord de la Xina deno-
minat Kao-ling, que significa turó alt. El seu nom de-
riva d’aquell topònim (Johnson, 1867).

Composició. Al2Si2O5(OH)4. A vegades conté
com a impureses petites quantitats de diversos òxids.

Cristal·lització. Monoclínica. Cristalls petits de
contorn hexagonal o ròmbic molt poc freqüents.
Macles anàlogues a les de les miques. Pseudomor-
fa d’ortòclasi, moscovita, topazi, andalusita, etc. Ex-
foliació basal perfecta.

Aspecte. Masses terroses pulverulentes o com-
pactes, formades per làmines o escates molt fines.
A vegades estalactítica.

Propietats físiques. D = 1. P.e. = 2,1 a 2,6.
Blanca, groguenca, verdosa, bruna o blavosa. Llu-
ïssor terrosa o nacrada. Ratlla blanca o groguenca.
Fractura terrosa. Fràgil. Opaca a translúcida. Unto-
sa al tacte. Mesclada amb aigua dóna masses plàs-
tiques.

Formació i paragènesi. Per meteorització d’al-
tres silicats d’Al, en especial els feldspats. Junt amb
altres minerals forma el caolí o terra de porcellana;
és el component fonamental de la major part de les
argiles. Es troba associada a quars, feldspats, mi-
ques, etc.

Localitats. Llemotges (França); Alemanya; Cor-
nualla i Devon (Anglaterra); Txecoslovàquia; Ucraï-
na; els Urals; Xina; EUA. Galícia; Astúries; Palència;
Lleó; Burgos; Toledo; Sevilla; Almeria; València.

Aplicacions. Fabricació de ceràmica fina (por-
cellana i pisa); també com a pigment en pintura,
càrrega del paper i en la indústria del cautxú. Les
argiles de caolí de qualitat inferior s’utilitzen en la
construcció, fabricació de rajoles, refractaris, terris-
seria, etc.

Caolinita pseudomorfa d’ortòclasi. Hensbarrow Moor, St Austell, Cornualla (Anglaterra). Longitud de l’exemplar: 62 mm.
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ORTÒCLASI (ortosa, feldspat ortosa)

Cita històrica i etimologia. El seu nom deriva
del grec ºrq¸V, recte, i kl.siV, fractura, en al·lusió a
la seva manera d’exfoliar-se (Breithaupt, 1823). La
paraula feldspat, de l’alemany Feldspat (de Feld,
camp, i Spat, espat), s’aplica genèricament a un con-
junt de tectosilicats de xarxes i propietats molt sem-
blants.

Composició. KAlSi3O8. A vegades el K està par-
cialment substituït per Na; sol contenir òxids de Fe i
Ba com a impureses.

Cristal·lització. Monoclínica. Cristalls d’hàbit ta-
bular o prismàtic, a vegades rics en facetes. Macles
de compenetració (llei de Karlsbad) i de contacte (lleis
de Baveno i de Manebach) molt freqüents. Exfolia-
ció bona segons dos direccions perpendiculars.

Aspecte. Masses espàtiques, compactes, cripto-
cristal·lines o granulars. També en cristalls implan-
tats formant druses o inclosos en roques, a vegades
de grans dimensions.

Propietats físiques. D = 6. P.e. = 2,5 a 2,6.
Incolora, blanca, groguenca, roig de carn, grisa o

verdosa. Lluïssor vítria. Ratlla blanca o incolora.
Fractura concoïdal a irregular. Fràgil. Transparent
a opaca.

Varietats. Feldspat comú (opac a tèrbol). Adu-
lària (cristalls diàfans incolors o de tons clars). Va-
lencianita (adulària d’aspecte lletós).

Formació i paragènesi. Originada per l’acció hi-
drotermal durant la cristal·lització de les roques ígni-
es; també per cristal·lització en els filons a partir de
solucions aquoses a baixes temperatures. Constitu-
ent principal de moltes roques ígnies, sedimentàries
i metamòrfiques; es troba associada a quars, mos-
covita i albita. Per meteorització es transforma en
caolinita.

Localitats. Illa d’Elba; Baveno (Itàlia); Suïssa;
Alemanya; Iveland (Noruega); Finlàndia; Karlsbad
(Txèquia); els Urals; Sibèria; Madagascar; Colorado
(EUA). Zarzalejo i Bustarviejo (Madrid); cap de Gata
(Almeria); Sierra de Gredos; Astúries; el Montseny;
el Montnegre.

Aplicacions. Fabricació de porcellanes, esmalts
i vidres opalins. Les varietats transparents es treba-
llen com a pedra ornamental.

Adulària (varietat d’ortòclasi) amb clorita. Valais (Suïssa). 39x58 mm.

classe VIII · silicats



Ortòclasi. Miraflores de la Sierra (Madrid). 29x43 mm.
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CLASSE IX. COMPOSTOS ORGÀNICS

La novena i última classe està constituïda pels minerals d’origen orgànic, és a dir, els compostos
de C: sals d’àcids orgànics, hidrocarburs i resines. En la major part dels casos es tracta de mescles
mal definides que es caracteritzen per la seva baixa duresa i evidents signes de volatilitat.

AMBRE (succinita)

Cita històrica i etimologia. Des de temps re-
mots arribava a la Mediterrània, procedent de la
mar Bàltica, a través de les denominades rutes de
l’ambre. Homer l’anomenà élektron, vocable que ha
donat origen a la paraula electricitat (per la pro-
pietat que té d’electritzar-se per fregament), i Plini,
succinum, a causa de la seva procedència dels hu-
mors dels arbres; el seu nom actual deriva de l’àrab
anbar, paraula que es refereix a una altra substàn-
cia, l’ambre gris, producte resinós que es forma en
l’intestí dels catxalots.

Composició. És una mescla de resines fòssils,
àcid succínic (3 a 8 %) i olis volàtils, amb una mica
de S i N.

Cristal·lització. Amorf.

Aspecte. Nòduls, làmines, crostes, grans, gotes
o disseminat. És freqüent que contingui petites res-
tes vegetals i animals, especialment insectes arbo-
rícoles.

Propietats físiques. D = 2 a 2,5. P.e. = 1 a 1,1.
P.f. = 300 oC. Groc de mel, roig o bru; a vegades
blau o verdós. Lluïssor resinosa. Ratlla blanca. Frac-
tura concoïdal. Fràgil. Transparent a translúcid. Per
fregament s’electritza negativament.

Formació. Resina fòssil exsudada per diverses
espècies de coníferes (pinus succinifera, agathis
australis, etc.) que van formar grans boscos durant
l’eocè i l’oligocè, transformats avui en dipòsits de

Aràcnid atrapat en ambre. Palo Largo (República Dominicana). 5x7,5 mm.
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carbó. Hi ha gran diversitat de resines més o menys
semblants a l’ambre.

Localitats. Mar Bàltica; mar del Nord; Königs-
berg (Prússia Oriental); Galítsia (Polònia); Sicília; Ro-

mania; Birmània; República Dominicana; Canadà;
Xile. Rábado (Cantàbria).

Aplicacions. Fabricació d’objectes d’ornamenta-
ció, pipes, broquets i material aïllant.

Insectes atrapats en ambre. Eocè superior (38 milions d'anys). Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 11x16 mm.
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ÍNDEX ALFABÈTIC

A

Acantita, 15.
Acroïta, 68.
Adulària, 75.
Àgata, 36.
Aiguamarina, 68.
Ainalita, 40.
Alabastre, 55.
Alcofoll d’ollers, 20.
Algeps, 55.
Almandina, 62.
Alurgita, 72.
Ambre, 77.
Ametista, 36.
Ametista oriental, 32.
Andradita, 62.
Anomita, 73.
Antimoni gris, 22.
Antimonita, 22.
Apatita, 57.
Apatita de plom, 59.
Aragonita, 46.
Aram, 7.
Argent, 7.
Argent vitri, 15.
Argentita, 15.
Argirosa, 15.
Arsènic groc, 25.
Arsènic roig, 24.
Arsenopirita, 23.
Atzurita, 49.

B

Barita, 53.
Baritina, 53.
Beril, 66.
Beril comú, 68.
Beril daurat, 68.
Beril noble, 68.
Biotita, 73.
Bixbita, 68.
Blanquet, 47.
Blau de muntanya, 49.
Blenda, 16.
Blenda encaramel·lada, 16.
Blenda robí, 16.
Blenda testàcia, 16.
Bord, 12.
Buergerita, 68.

C

Calcedònia, 36.
Calcita, 42.
Calcopirita, 18.
Calibita, 41.
Caolí, 74.
Caolinita, 74.
Cap de moro, 68.
Caramida, 31.
Carbonado, 12.
Carboncle, 32.
Cassiterita, 39.

Cassiterita xiloide, 39.
Celestina, 55.
Celestita, 55.
Cerussa, 47.
Cerussita, 47.
Chessylita, 49.
Christophita, 16.
Cinabri, 20.
Cinabri de talla, 22.
Cinabri hepàtic, 22.
Cinnabarita, 20.
Cleiòfana, 16.
Corindó, 32.
Corindó noble, 32.
Coure, 7.
Coure blau, 49.
Creta, 45.
Crisòlit, 61.
Cristall de roca, 36.

D

Danaïta, 24.
Demantoide, 62.
Diamant, 11.
Diatomita, 37.
Dolomita, 45.
Dravita, 68.

E

Elbaïta, 68.
Esfalerita, 16.
Esmeril, 32.
Esparregolita, 59.
Espat bru, 45.
Espat d’Islàndia, 45.
Espat de bari, 53.
Espat de calci, 42.
Espat de ferro, 41.
Espat fluor, 28.
Espat pesant, 53.
Espat vitri, 28.
Especularita, 33.
Estany d’al·luvió, 40.
Estany llenyós, 39.
Estany xiloide, 39.
Esteatita, 71.
Estibina, 22.
Estibnita, 22.

F

Feldspat comú, 75.
Feldspat ortosa, 75.
Fengita, 72.
Ferrimoscovita, 72.
Ferro espàtic, 41.
Ferro fòssil, 33.
Ferro micaci, 33.
Flor de ferro, 47.
Flos ferri, 47.
Fluorina, 28.
Fluorita, 28.
Fuchsita, 72.

G

Galena, 20.
Galena fullada, 20.
Galenita, 20.
Ges, 55.
Goshenita, 68.
Grafit, 11.
Granats, 62.
Grossulària, 62.
Gueiserita, 37.
Guix, 55.
Guix fètid, 55.
Guix fibrós, 55.
Guix lamel·lar, 55.
Guix micaci, 55.
Guix sacaroide, 55.

H

Halita, 27.
Heliodor, 68.
Heliotropi, 36.
Hematites, 32.
Hematites roja, 32.
Hessonita, 62.
Hialita, 37.
Hidròfana, 37.

I

Imant natural, 31.
Indigolita, 68.

J

Jacint de Compostel·la, 36.
Jacint oriental, 32.
Jaspi, 36.

L

Leopoldita, 27.
Lepidomelana, 73.
Leucosafir, 32.
Liddicoatita, 68.
Limonita, 23.
Llapis plom, 11.

M

Magnetita, 31.
Malaquita, 51.
Manganesa negra, 40.
Manganofil·lita, 73.
Maragda, 68.
Maragda oriental, 32.
Marbre, 45.
Marga, 45.
Marmatita, 16.
Martita, 33.
Melanita, 62.
Menilita, 37.
Meroxè, 73.
Mica blanca, 72.
Mica ferromagnesiana, 73.
Mica negra, 73.
Mica potàssica, 72.
Mispíquel, 23.
Morganita, 68.

Morió, 36.
Moroxita, 59.
Moscovita, 72.
Moscovita bàrica, 72.

O

Ocre roig, 33.
Oel·lacherita, 72.
Oligist, 32.
Olivina, 61.
Òpal, 37.
Òpal de foc, 37.
Òpal menilític, 37.
Òpal noble, 37.
Òpal prasi, 37.
Òpal resinós, 37.
Òpal xiloide, 37.
Or, 9.
Or fals, 22.
Orpiment, 25.
Ortòclasi, 75.
Ortosa, 75.

P

Pedra d’estany, 39.
Pedra de guix, 55.
Pedra foguera, 36.
Pedra imant, 31.
Pedra litogràfica, 45.
Pedra ollera, 71.
Pedrenyera, 36.
Peridot, 61.
Pilaret, 46.
Pirita, 22.
Pirita arsenical, 23.
Pirita de coure, 18.
Pirita de ferro, 22.
Pirita de sofre, 22.
Pirita groga, 18.
Pirolusita, 40.
Piromorfita, 59.
Pirop, 62.
Plata, 7.
Plom bigarrat, 59.
Plom blanc, 47.
Plom blau, 20.
Plom bru, 59.
Plom verd, 59.
Plumbagina, 11.
Polianita, 40.
Pribramita, 16.

Q

Quars, 33.
Quars aventurina, 36.
Quars citrí, 36.
Quars ferruginós, 36.
Quars fumat, 36.
Quars hialí, 36.
Quars lletós, 36.
Quars prasi, 36.
Quars rosat, 36.
Quars rutilat, 36.
Quars safir, 36.

R

Realgar, 24.
Resinita, 37.
Robí, 32.
Rosa de barita, 53.
Rosa de ferro, 33.
Rosa del desert, 55.
Rubel·lita, 68.

S

Sabó de sastre, 71.
Sabó de vidriers, 40.
Safir, 32.
Sal comuna, 27.
Sal de cuina, 27.
Sal de llop, 42.
Sal de roca, 27.
Sal flamejada, 27
Sal gemma, 27.
Sal grossa, 27.
Sal marina, 27.
Sandàraca, 24.
Sanguina, 33.
Schorl, 68.
Selenita, 55.
Sericita, 72.
Siderita, 41.
Siderosa, 41.
Sílex, 36.
Sílice, 33.
Silvina, 27.
Silvita, 27.
Sofre, 13.
Sol de turmalina, 68.
Spessartina, 62.
Succinita, 77.

T

Talc, 71.
Terra de porcellana, 74.
Teruelita, 45.
Topazi, 65.
Topazi oriental, 32.
Travertí, 45.
Trípol, 37.
Tsilaisita, 68.
Turmalines, 68.

U

Ull de gat, 36.
Ull de perdiu, 20.
Ull de tigre, 36.
Uvarovita, 62.
Uvita, 68.

V

Valencianita, 75.
Verdelita, 68.
Vermelló, 20, 22.
Volnina, 53.

W

Wodanita, 73.

X

Xilòpal, 37.
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