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EL ‘SOCAVÓN SAN EUSEBIO’, GRUP MINER “LA MARTORELLENSE” 
FREDERIC VARELA (TERRASSA)

 El ‘Socavón San Eusebio’, mal 
denominat popularment com a ‘So-
cavón Eusebio’, ‘mina Eusebio’ o 
‘mina Eusebia’, és un dels treballs 
miners del que podem anomenar 
com a grup miner “La Martorellen-
se”, conegut més habitualment com 
a mina “La Martorellense”, doncs 
aquest era el nom de la primera 
concessió que es va atorgar a la 
Compañía Minera Martorellense per 
a explotar de forma industrial la 
galena de la serra de l’Ataix. Tant 
aquesta companyia com la Compa-

ñía Minera Verge de Montserrat, que 
posteriorment va seguir l’explotació 
com a arrendatària de les mines, van 
obtenir noves concessions a la zona 
i van portar a terme diversos tre-
balls miners sovint intercomuni-
cats, un dels quals és el ‘Socavón 
San Eusebio’. 

Marc geogràfic i geològic 

 El jaciment es troba situat a la 
serra de l’Ataix, als termes munici-
pals de Martorell i Castellví de Ro-
sanes. La serra de l’Ataix constitueix, 
juntament amb la serra de les Tor-
retes, l’extrem nord del massís de 
Garraf-Ordal (Serralada Litoral). És 
un terreny molt irregular, d’alçada 
moderada (elevació màxima al Tu-
ró del Castell, 360 m) i els seus 
últims contraforts acaben al terme 
municipal de Martorell, limitant 
amb les dues falles en angle recte 
que obren les valls dels rius Anoia i 
Llobregat. 
 Geològicament, la serra de l’Ataix 
està constituïda per un basament pa-
leozoic de pissarres, esquists i quar-
sites cambro-ordovicianes i siluria-
nes (450 Ma), deformat i plegat 

pels moviments hercinians (meta-
morfisme regional) de mitjans del 
Carbonífer (300 Ma). Aquests mate-
rials foren afectats per una intrusió 
granítica tardoherciniana que va 
provocar un metamorfisme de con-
tacte que se superposà al metamor-
fisme regional. Més tard se sobre-
imposa una aurèola de contacte 
formada per un petit cos de grani-
toide (granodiorites i tonalites por-
fíriques), que es troba al SW de 
Martorell i que no aflora en super-
fície. Sobre aquests materials paleo-
zoics i sobre una discordança erosi-
va (manca de sedimentació) trobem 
els materials de la base del Meso-
zoic: conglomerats i gresos ver-
mells del Buntsandstein (Triàsic 
inferior, 250-240 Ma), que formen 
els punts més elevats de la serra. 

Esquema d’una secció oest-est de la mina “La Martorellense”. Dibuix, F. Varela (adaptat d’I. Lizano, 1998). 
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Formació dels dipòsits metàl·lics  

 A l’aurèola de contacte entre la 
intrusió granítica i el material paleo-
zoic (especialment les quarsites) és 
on va tenir lloc el grau més gran de 
metamorfisme i on es varen formar 
la majoria de filons metàl·lics. Es 
creu que el fluid portador dels me-
talls tindria un origen hidrotermal 
àcid profund, que els hauria lixiviat 
del sòcol sobrejacent en la seva 
ascensió. Aquest fluid enriquit en 
metalls, especialment bari, plom, 
plata i coure, es barrejaria amb un 
altre fluid d’origen superficial por-
tador d’anions sulfat. La barreja 
d’ambdós hauria donat lloc a la 
precipitació dels minerals i al re-
ompliment de les fractures de dis-
tensió tardohercinianes. En alguns 

casos aquests filons arriben a contac-
tar els materials triàsics inferiors 
(Buntsandstein). A la base d’aquests 
nivells conglomeràtics s’han trobat 
disseminacions de barita cimentant 
els sediments detrítics triàsics.  
 
Antecedents de l’explotació de 
la galena a la serra de l’Ataix 

 Des de temps immemorials, un 
paratge concret de la serra de 
l’Ataix era conegut com a l’Argen-
tera o l’Argentada, i al torrent que 
serpenteja als seus peus se’l conei-
xia com torrent del Vernís o torrent 
de les Mines del Vernís (‘vernís’ era 
el nom que es donava a la barreja 
amb la qual es tractaven els atuells 
de terrissa i de la qual el com-
ponent principal era la galena de 
més qualitat, l‘anomenat ‘alcohol de 
fulla’, triturada). Desconeixem, puix 
que no s’han trobat vestigis, si els 
ibers o sobretot els romans que 
fundaren Ad Fines (l’actual Marto-
rell), varen explotar els minerals de 
la zona. 
 La primera nota històrica que 
trobem és de l’any 1734, on es fa 
referència a una concessió per ex-
treure mineral d’unes mines pree-
xistents. Altres referències històri-
ques tenen lloc l’any 1737 (arran 
d’un accident que es va produir), 
també a finals del segle XVIII i a 
principis del segle XIX, durant la 
Guerra del Francès. 
 Els primers treballs ben docu-
mentats es van fer l’any 1881 a la 

denominada concessió “Milagro”, con-
cretament al conegut popularment 
com a ‘pozo de los Andaluces’, un 
pou de 13 metres de fondària a la 
llera del torrent del Vernís. Aquesta 
concessió va caducar i l’any 1890 es 
demarcà, sobre els terrenys cadu-
cats, la concessió “La Martorellense”. 
 Els primers intents d’explotació 
industrial comencen l’any 1893 
amb la constitució de la Compañía 

Minera Martorellense, de la qual 
entra a formar part el propietari de 
la concessió “La Martorellense”, 
transferint-li la dita concessió a 
aquesta societat i passant a ser el 
seu director. Durant uns anys es fan 
alguns treballs, com el desguàs del 
‘pozo de los Andaluces’ i l’any 1895 
s’aturen els treballs. Des d’inicis del 
segle XX aquesta companyia dema-
na noves concessions pels voltants 
de “La Martorellense” (“Los Ange-
les”, “San Francisco”). El 1903 re-
prèn l’activitat amb prospeccions 
que donen bons resultats i que es 
financen amb fons de la pròpia 
companyia i amb la venda del mi-
neral que es va extraient. S’amplia 
el capital social i s’adquireixen més 
concessions: “Rosanes”, “Noya” i 
“Montgoy”. A la concessió “Rosa-
nes” es va obrir el pou mestre l’any 
1903. Seguidament es va instal·lar 
un molí de trituració, entre altres 
dependències, i es va muntar el 
castellet. També es varen instal·lar 
les calderes de vapor, inaugurant-
se tot plegat l’any 1907. Les restes 

Accés al ‘Socavón San Eusebio’ als anys 20 del segle passat, 
amb dues vagonetes carregades de mineral. Foto, J. Salvany i 
Blanch (font, Biblioteca de Catalunya). 

Aspecte de l’entrada al ‘Socavón San Eusebio’ (any 2010). 
Foto, F. Varela. 

 

Interior del ‘Socavón San Eusebio’ en el 
seu tram inicial. Foto, A. Asensi. 
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d’algunes d’aquestes construccions 
encara avui les podem veure a dalt 
de la serra. 
 El pou mestre (pou ‘Rosanes’) 
feia 4 x 2 metres i va arribar fins als 
114 metres de fondària. Es van 
obrir tres plantes i, en gairebé cinc 
anys, s’havien obert 700 metres de 
galeries d’extracció i 130 metres de 
pous i xemeneies secundàries. Es 
treballava amb el sistema de realces, 
de baix cap a dalt, reomplint-se les 
càmeres amb l’estèril i restes del 
rentat del mineral. Tot i la gran 
inversió feta, el negoci no va anar 
bé per les dificultats en l’amor-
tització de la inversió i la baixada 
del preu del plom, de manera que 
l’abril de 1909 es va suspendre 
l’activitat. Davant de la precària 
situació i en passar el temps sense 

obtenir capital per reobrir la mina, 
decidiren arrendar-la a la Compa-

ñía Minera Verge de Montserrat, 
constituïda a aquest efecte. 
 

La Compañía Minera Verge de 

Montserrat i el ‘Socavón San 
Eusebio’ 

 Quan a l’any 1917 la Compañía 

Minera Martorellense arrendà l’ex-
plotació a la Compañia Minera Ver-

ge de Montserrat, l’estat en què es 
trobava la mina era lamentable per 
la falta de manteniment durant els 
vuit anys que havia estat aturada. 
Les galeries estaven completament 
inundades i això implicava haver de 
bombar grans quantitats d’aigua 
pel pou mestre, a la vegada que es 
treia també el mineral. La solució 

proposada pels enginyers va ser 
perforar una galeria a la part baixa 
de la muntanya que anés a buscar 
el filó i la vertical del pou mestre. 
La zona escollida era a prop de la 
masia de Can Pasteller i per poder 
fer els treballs registraren les con-
cessions “Sant Jordi” (on s’hi va fer 
la boca de la galeria), “Montserrat”, 
“San Raimundo” i “La Deseada”. Els 
treballs  començaren el 5 de març 
de 1918 perforant el que es va ba-
tejar com a ‘Socavón San Eusebio’, 
probablement en honor del Sant 
del dia en que es va iniciar l´obra. 
La previsió era perforar una galeria 
d’uns 800 metres de longitud, 2,1 
metres d’alçada i 2 metres d’am-
plada, a uns 20 metres per sota del 
camí de Martorell a Castellví de 
Rosanes (ara, la ctra. C-243b).  

Instal·lacions externes de l’antic pou mestre (pou ‘Rosanes’). 
Foto, J. Gil. 

Aflorament del filó de galena amb barita. Foto, F. Varela. 
Formació de minerals secundaris de cobalt (rosats) i coure o 

coure i zinc (verdosos). Foto, F. Varela. 

Sostre amb petites estalactites de carbonat càlcic. 
Foto: X. Rodríguez. 
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 Els treballs, començats a força de 
braços, avançaren molt lentament 
fins que van poder portar 
l’electricitat i maquinària perfora-
dora. Tot i la millora que això va 
suposar, la manca continuada de 
diners feia que s’hagués d’anar 
parant la perforació per evitar 
l’endeutament de la Compañía. 
Durant la perforació es van fer al-
gunes troballes interessants, com 
un filó de galena, calcita i barita a 

uns 430 metres de la boca, amb una 
potència d’uns 10 cm, i un altre de 
barita, calcita i marcassita a uns 
800 metres de la boca. Aquest cor-
responia a un filó antigament ex-
plorat a dalt de la serra, concreta-
ment a la zona coneguda com a 
Boques de la Trancada. Ambdós 
filons presentaven direcció N i eren 
subverticals. Tot i aixi, com ja hem 
dit, la precarietat econòmica va fer 
que els treballs s’aturessin diverses 

vegades i es va estar a punt d’aban-
donar la perforació. No és fins al 
1925 que arriben a la vertical del 
pou mestre. Prosseguiren encara 
per contactar amb el filó, que es 
trobava 29 metres més endins de la 
vertical del pou, i es continuà encara 
fins als 968 metres per investigar la 
presència de noves zones minera-
litzades, trobant-se alguns filons de 
galena cap al SE del pou mestre, 
dels quals ja es tenia constància per 

Galena amb barita. 12 x 10 x 4 cm. Foto i col., F. Varela. Guix. 6,0 x 4,5 x 3,5 cm. Foto i col., F. Varela. 

Calcita cobaltífera amb pirita i quars. 6,4 x 3,7 x 1,6 cm. Foto i col., M. Rafel. 
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haver estat reconeguts en superfí-
cie. Tanmateix aquests nous filons 
mai es van arribar a explotar.  
 L’any 1927 es comunicà la 4a. 
planta (que correspon al ‘Socavón 
San Eusebio’) amb la 3a., i s’instal-
laren les vies i les vagonetes. A par-
tir d’aquest moment es desmante-
llen les instal·lacions de la part alta 
de la muntanya, quedant el pou 
mestre (pou ‘Rosanes’) com a pou 
de ventilació.  
 En aquesta fase, l’explotació es 
feia pel mètode de testers, arrancant 
el mineral de baix cap a dalt i dei-
xant la major part dels estèrils a 
l’interior per reblir les zones explo-
tades. Es treballava doncs sobre els 
residus anteriors, deixant petites 
columnes mineralitzades que aguan-
taven els reompliments. A la vega-
da, es construïen xemeneies que 
connectaven amb els treballs antics 
superiors per facilitar la ventilació. 
Les galeries tenien 1,5 metres d’al-
çada i seguien el filó que es trobava 
quasi vertical, amb una inclinació 
d’un 85%, de manera que no calia 
quasi estrebar. En aquests moments, 
l’explotació va començar a agafar 
embranzida i l’any 1930 es va asso-
lir la màxima producció (600 tones 
de mineral) amb 35 treballadors. El 

filó principal, d’entre 1 i 1,2 metres, 
tenia una potència mitjana d’entre 5 
i 10 cm de galena i en alguns punts 
s’arribava fins als 70 cm. Es treballa-
va amb perforació pneumàtica i frag-
mentació amb dinamita i es procu-
rava treballar en dues càmeres al 
mateix temps, una en preparació i 
l’altre en extracció. El material ex-
tret es transportava a l’exterior amb 
vagonetes de tracció animal i una 
vegada a l’exterior es preparava 
mecànicament, recuperant-se fins al 
80-90% del contingut en galena. 
 Quan es tenia un parell de vagons 
de mineral, es feia el mostreig (deter-
minació del contingut de plom) i es 
portava a Linares (Jaén), quedant-se 
aquí la galena més pura (l’anomenat 
‘alcohol de fulla’), que contenia fins 
a un 85% de plom i que es venia als 
terrissaires, sobretot de la Bisbal 
d’Empordà, a molt bon preu, per al 
vidriat de la ceràmica.  
 La galena extreta contenia fins a 
un 1 per mil de plata (320 a 400 
grams de plata per tona de galena), 
però no es va explotar mai per 
manca de rendibilitat.  
 L’any 1931 es va renovar el con-
tracte d’arrendament durant 15 
anys més per 600.000 pessetes. 
Durant aquests anys la producció 

es va mantenir en un bon nivell, 
afavorit per uns preus de mercat 
del plom més aviat alts, però a par-
tir del 1932 els preus baixaren gai-
rebé a la meitat, afegint-se aquest 
fet a la conflictivitat social i laboral 
d’aquells anys, que va provocar la 
davallada de la producció. 
 Durant la Guerra Civil la mina 
fou col·lectivitzada, quedant en 
mans de la Col·lectivitat Catalana 
del Plom (CIPLO), juntament amb 
les mines de Bellmunt i d’altres.  
 Acabada la guerra, l’explotació 
minera tornà a la situació en què va 
quedar just abans de la col·lecti-
vització en l’última Junta General 
de la Compañía Minera Verge de 

Montserrat; això sí, ara amb el nom 
castellanitzat Sociedad Minera Vir-

gen de Montserrat, i es reprengué 
l’explotació amb algunes millores 
tècniques. Tot i així, ni la producció 
ni el nombre de treballadors va 
tornar ni tan sols a acostar-se als 
màxims que es produïren l’any 
1930, però en un context 
d’escassetat de matèries primeres 
sembla que la mina seguia sent 
rendible, tot i que es començava a 
fer palès l’esgotament de les àrees 
explotades. Llavors es portaren a 
terme treballs d’investigació que van 

Galena amb calcita. 4,5 x 3,5 x 2,9 cm. Foto i col., M. Rafel. Marcassita. 5,4 x 3,7 x 2,9 cm. Foto i col., M. Rafel. 
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fer aconsellable aprofundir l’antic 
pou mestre (pou ‘Rosanes’) fins als 
240 metres. A la 4a. planta es va 
construir un contrapou i es van 
perforar les galeries de dues plan-
tes més (la 5a. i la 6a.), que arriben 
fins als 54 metres de fondària, per 
seguir explotant el filó en nivells 
inferiors. La part més profunda de 
la mina estava situada a 250 metres 
de fondària, i a una cota de 4 me-
tres sota el nivell del mar, el que 
provocava greus problemes de 
filtracions i la necessitat d’instal·lar 
bombes de desaiguat al ‘Socavón’. 
 A inicis dels anys 40, paral·lela-
ment als treballs de la mina, s’inicià 
l’explotació d’una pedrera a la zona 
denominada Roques de Tamariu, 
per sobre i no massa lluny de 
l’entrada del ‘Socavón San Eusebio’. 
D’aquesta pedrera (pedrera de 
Tamariu o de Can Pasteller), s’ex-
treien àrids de granit que proveni-
en d’una intrusió granítica que fou 
descoberta durant la perforació del 
‘Socavón’, ja que no aflorava en 
superfície. Durant els primers tre-
balls de la pedrera va aparèixer un 
filó-falla de galena i barita, que era 
la continuació del filó trobat a 430 
metres de l’entrada del ‘Socavón’ 
durant la seva perforació. 
 L’any 1956 es va firmar un nou 
contracte d’arrendament amb la 

Compañía Minera Martorellense, 
amb una durada de 12 anys. Durant 
aquest període, la producció de 
mineral es mantingué al voltant de 
les cent i escaig tones de mineral, 
tot i la continuada davallada en el 
nombre de treballadors. 
 Val a dir que entre els anys 1957 
i 1962, l’activitat de la mina es va 
anar reduint i l’empresa gairebé es 
mantingué gràcies a l’explotació del 
granit de la pedrera. 
 Però és el 25 de setembre de 
1962 quan les mines reben el cop 
de gràcia: els grans aiguats, que van 
afectar el Vallès Occidental i part 
del Baix Llobregat, varen destruir 
totalment les instal·lacions i varen 
deixar la mina inundada fins a la 4a. 
planta. 
 La gran quantitat d’aigua que va 
caure a la muntanya va baixar pel 
pou ‘Rosanes’ i es va emportar tota 
la maquinària de dins del ‘Socavón 
San Eusebio’; al mateix temps, va 
fer caure tots els runams de la pe-
drera de Tamariu sobre la carretera 
i les instal·lacions exteriors. Això va 
portar, al cap de poc temps, a la 
quasi total suspensió dels treballs a 
la mina. 
 L’any 1966 es van dissoldre tant 
l’empresa arrendadora, la Compa-

ñía Minera Martorellense, com l’em-
presa arrendatària, la Sociedad Mi-

nera Virgen de Montserrat. Des del 
1977 fins al 1998 tenen lloc movi-
ments d’algunes empreses per rea-
litzar prospeccions (Río Tinto Mine-

ra i d’altres) que no porten a cap 
resultat profitós.  
 

Estat actual del ‘Socavón San 

Eusebio’  

 Actualment l’entrada a la galeria 
es troba dins d’una propietat pri-
vada. Excepcionalment, alguns mem-
bres del GMC vàrem poder visitar el 
‘Socavón’ el 19 d’octubre de 2014, 
acompanyats per membres del 
grup espeleològic SpeleoCorb, fet 
que ens va donar l’oportunitat de 
veure l’estat actual de la galeria i 
reconèixer les diverses mineralit-
zacions. 
 Als voltants de l’entrada es poden 
veure algunes construccions i part 
de les antigues instal·lacions (renta-
dor, sala de màquines, despatxos, 
etc.), que actualment s’utilitzen com 
a magatzems agrícoles. 
 La boca de la galeria es troba 
tancada amb dues reixes de ferro. A 
la part superior es poden veure, 
encara que malmesos, dos rètols 
fets d’obra: un on apareix l’any en 
què es varen iniciar els treballs 
(«An 1918») i un altre a sota on es 
pot llegir «SOCAVON» i algunes de 

Galena. 4,2 x 4,1 x 3,1 cm. Foto i col., J. Gil. Calcita i galena. 9,1 x 8,6 x 7,0 cm. Foto i col., J. Gil. 
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les lletres del nom «EUSEBIO». Per 
fotos antigues sabem que entre 
ambdues paraules hi havia l’abre-
viació «Sn» de ‘San’, que probable-
ment va ser eliminada en els pri-
mers anys de la Guerra Civil. 
 La boca de la galeria està cons-
truïda en maó vist, així com la volta 
i les parets laterals dels primers 
metres de l’entrada. Aquestes vol-
tes de maó, que també apareixen en 
diversos punts de la galeria, tenien 
la funció de reforçar alguns trams 
menys segurs, encara que l’estat 
general actual és bo i sembla relati-
vament estable. Al lateral dret es 
pot veure el canal d’extracció de 

l’aigua que es filtra a l’interior de la 
mina i que ara s’aprofita per al rec. 
 La perforació segueix un traçat 
ben recte sense pràcticament variar 
la inclinació. A mesura que ens 
anem endinsant, podem veure algu-
nes galeries laterals de poc recor-
regut i sense sortida, així com els 
treballs verticals per explotar el filó 
i on encara es conserven parcial-
ment alguns estrebats. Podem obser-
var també com les filtracions d’aigua 
han anat formant concrecions de 
carbonat i sulfat càlcics, alguns 
acolorits pels òxids de ferro i per 
sulfats i carbonats de coure. Així 
mateix, entre les fissures de les 

pissarres hi ha petites formacions 
de secundaris de coure i de cobalt, 
amb les seves característiques colo-
racions verdoses i rosades respec-
tivament. Com a curiositat, cap a la 
meitat del recorregut veiem una 
construcció adossada a la paret en 
un petit eixamplament de la gale-
ria: era l’abeurador per a la cavalle-
ria que arrossegava les vagonetes. 
 A la part final s’arriba al contrapou 
que es va perforar per seguir explo-
tant el filó, en les plantes 5a. i  6a., 
les quals actualment es troben 
inundades (han estat explorades i 
cartografiades, amb tècniques d’es-
peleologia submarina, per membres 
de SpeleoCorb i Unisub Molins). Cal 
remarcar que en aquest punt la 
temperatura ambient és elevada i 
l’aigua del pou, ben cristal·lina, es 
troba entre 25 i 28°C. Prop de l’ober-
tura d’aquest pou apareixen restes 
d’una construcció que probable-
ment allotjava la maquinària per 
elevar el material dels nivells infe-
riors, fer baixar i pujar els treballa-
dors i extreure l’aigua que es filtra-
va. Podem veure també la vertical 
del pou mestre, que comunica amb 
la boca del pou al capdamunt de la 
serra (pou ‘Rosanes’). Sembla que 
actualment el pou està col·lapsat en 
alguna de les galeries superiors, ja 
que segons ens van dir els com-
panys de SpeleoCorb, no han pogut 
trobar la comunicació i, a més, al-
guns nivells superiors es troben 
també inundats. En aquesta zona 

Galena. 12,6 x 9,2 x 2,1 cm. Foto i col., J. Gil. 

Pirita amb calcita. 4,5 x 4,0 x 2,5 cm (aprox.). 
Foto, M. Rafel; col., J. Povill. Moscovita. 6,8 x 3,6 x 2,7 cm. Foto i col., M. Rafel. 
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més profunda podem veure encara 
els filons mineralitzats de galena i 
barita massives. 
 
Mineralogia 

 La mineralogia del jaciment fou 
àmpliament estudiada per Mata-
Perelló i especialment per Lizano, a 
finals dels anys 90. Jo mateix vaig 
fer l’any 2010 una actualització dels 
minerals que en aquell moment es 
podien trobar a les zones exteriors 
del jaciment.  
 Cal destacar la galena que, en 
exemplars ben cristal·litzats (de 
caire històric), es pot veure en al-
guns museus i col·leccions priva-
des. També, la calcita (que en algu-
nes mostres és cobaltífera), la pirita 
i la marcassita, a més de la barita. 
Altres minerals citats són: ankerita 
(potser es tracti de dolomita ferro-
sa), arsenopirita, atzurita, calcopiri-
ta, cerussita, eritrina, esfalerita, 
fluorita, goethita, guix, hematites, 
malaquita, molibdenita, moscovita, 
òxids de Mn, scheelita, siderita i 
wolframita. 
 

 

Agraïments 

Als membres de SpeleoCorb, per les gestions dutes a terme per a fer possible l’accés del GMC al ‘Socavón San Eu-
sebio’ i per guiar-nos durant la visita. A Martí Rafel, Jordi Gil i Jordi Povill, pels exemplars de minerals fotografiats 
per a aquest article. A Agustí Asensi i Xavier Rodríguez, per algunes de les fotos del ‘Socavón’. 
 

Bibliografia 

– Falguera Torres, Sergi (2012): L’activitat minera a Castellví de Rosanes i Martorell. Centre d’Estudis Martorellencs. 

– Lizano, Ignasi (1998): “La mina de plom «La Martorellense» de la serra de l’Ataix”. Mineralogistes de Catalunya, 
VII-2, pp. 122-128. 

– Mata i Perelló, Josep M. (1990): Els minerals de Catalunya. Institut d'Estudis Catalans. 

– Tritlla, J.; Cardellach, E. (1988): “Filones de Pb-Ba en el Paleozoico del área de Martorell (Barcelona)”. Bol. Soc. 

Esp. Min., 11-1, pp. 167-172. 

– Tritlla, J.; Cardellach, E. (1988): “Los indicios de W y Mo en los granitoides del área de Martorell (Barcelona)”. 
Bol. Soc. Esp. Min., 11-1, pp. 125-133. 

 

Webgrafia 

– Centre d’Estudis Martorellencs (2003): “Història visual de Martorell: les mines de plom” [consulta: tardor 2014]. 
Disponible en <http:/ /www.bibliotecaspublicas.es/martorell/imagenes/contenido_13890.pdf>. 

– Espeleobloc (2014): “Exploració de la mina inundada de la serra de l'Ataix. Baix Llobregat” [consulta: tardor 
2014]. Disponible en <http://espeleobloc.blogspot.com.es/2014/06/exploracio-de-la-mina-inundada-de-la.html>. 

– Varela Balcells, Frederic (2010): “Mina «La Martorellense», Martorell-Castellví de Rosanes” [consulta: tardor 
2014]. Disponible en el Foro de Mineralogía Formativa (FMF) en <http://www.foro-minerales.com/forum/ 
viewtopic.php?p=40920#40920>.

Marcassita. 4,6 x 3,2 x 2,9 cm. Foto i col., M. Rafel. 
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Galena amb calcita. 7,3 x 5,8 x 4,7 cm. Foto i col., M. Rafel. 

Marcassita i pirita. 8,7 x 5,4 x 4,4 cm. Foto i col., J. Gil. 



PATRIMONI MINERALÒGIC ALS MUSEUS DE CATALUNYA 13 
 

 

 
INFOMINER – 62 (1/2015) 

La millerita de Bellmunt, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
Una sorpresa mineralògica a inicis del segle XX 
CARLES CURTO (BARCELONA)

En alguns dels filons de les mines de Bellmunt del 
Priorat es va trobar, a començaments del segle XX, un 
mineral metàl·lic, en agulles daurades, que en un prin-
cipi es va considerar com a pirita acicular, i així ho fa 
constar Llorenç Tomàs en la seva obra Els minerals de 

Catalunya (1919-20), error que l’autor esmena al final 
del mateix llibre, en un apartat d’«addicions». 

L’exemplar, considerat el millor trobat a la mina 
“Eugenia” de Bellmunt del Priorat, és molt rica en agre-
gats aciculars irregulars, en matriu y amb cristalls de 
calcita. 

Molts del cristalls de millerita, de llargada conside-
rable, tenien a la punta petits cristalls de calcopirita 
d’hàbit pseudotetraèdric. Durant la Guerra Civil Espa-
nyola el Dr. Francisco Pardillo, davant del temor pels 
repetits bombardejos aeris en el port, proper al Museu, 
va endur-se a la Universitat alguns dels millors exem-
plars de la col·lecció, entre ells aquesta millerita, amb 
la mala fortuna que la famosa bomba caiguda a la Gran 
Via de la ciutat va tombar dos armaris cantoners que, 
aguantant-se l’un amb l’altre, no van arribar a caure, 
tot i que desgraciadament els cristalls de l’exemplar 
van quedar irremeiablement escapçats. 

L’exemplar havia arribat al Museu Martorell amb la 
donació de Vidal Carreras. La configuració dels cris-
talls va ser determinada goniomètricament per Vicent 
Soriano Garcés a començaments de la dècada dels anys 
30 del segle XX. 

Per saber-ne més (publicacions disponibles a la Biblio-
teca del Museu): 
– Abella, J. (1989): “Mines de Catalunya: Bellmunt (Prio-

rat)”. Mineralogistes de Catalunya. 4(4/5): 98-116.  
– Abella, J. (2008). Minerals i mines de la conca de Bellmunt 

del Priorat. Grup Mineralògic Català / Fons Mineralògic 
de Catalunya. 128 p. Sabadell. 

– Abella, J.; Curto, C.; Fabre, J. (2000): “Bellmunt del 
Priorato. Un yacimiento histórico en Cataluña”. Bocami-

na. 7: 30-63.  
– Bareche, E. (2005): Els minerals de Catalunya. Segle XX. 

Museu Mollfulleda de Mineralogia / Grup Mineralògic 
català / Inst. Catalana Hist. Nat. 269 p. Barcelona.  

– Calderón, S. (1910): Los minerales de España. Vol. 1. 
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas. 416 p. Madrid.  

– Calvo, M. (2003): Minas y minerales de España. Vol. 2. 
Museo de Ciencias Naturales de Álava / Diputación Foral 
de Álava. 705 p. Vitoria. 

– Tomás, Ll. (1910): “Minerals de Catalunya”. But. Inst. 

Catalana Hist. Nat. 10(5). 59 p. 
– Viñals, J. 1980. “La millerita de Bellmunt”. Circular 

ICMG. 13: 4-6.   
– Soriano Garcés, V.  s/a. “Mesures cristal·logràfiques de 

la millerita MGB 3787 efectuades per Vicenç Soriano 
Garcés, en el Museu de Geologia de Barcelona, a comen-
çaments de la dècada dels anys 30 del segle XX” (inèdit). 
Arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barce-
lona. (Làmines de paper de calc i apunts de laboratori). 

 
 

MGB 3787. Millerita. 
Mina “Eugenia” (1a. planta), 
Bellmunt, el Priorat, Tarragona. 
(Col·lecció Vidal). 
14 x 8,5 x 8,5 cm. 

© MCNB / Joan Rosell 



14  NOTÍCIES MINERALÒGIQUES 
 

 

 
INFOMINER – 62 (1/2015) 

Localitzada la ilvaïta del skarn de  
Sarrahèra, Val d’Aran 
JOSEP LLUÍS GARRIDO (BARCELONA)

El skarn de Sarrahèra aflora en la zona de contacte en-
tre les calcàries devonianes i la massa de granodiorites del 
batòlit de la Maladeta, en el vessant nord del Sarrahèra 
(literalment, ‘Serra Fera’, per ésser molt abrupte), al terme 
municipal de Vielha e Mijaran, Val d’Aran. La línia de con-
tacte entre les calcàries i les granodiorites segueix una 
direcció W-E, des del massís de la Maladeta. En la seva 
continuació, una mica més cap a l’est, hi ha un altre aflora-
ment semblant: el skarn d’Arties-Escunhau. 

Jordi Delgado, doctor en Geologia, va dedicar alguns 
estudis d’investigació, així com la seva tesi doctoral (Uni-
versitat de Barcelona, no publicada), a inicis dels anys 90 
del passat segle, als skarns de diverses zones pirinenques, 
entre les quals hi ha la zona de contacte amb el batòlit de 
la Maladeta (Alta Ribagorça aragonesa i Val d’Aran). En 
un d’aquests estudis, en coautoria amb el Dr. Albert Soler, 
van investigar la geologia del skarn de Sarrahèra (en el 
seu estudi, en castellà, Sarraera), interessant per la seva 
paragènesi mineralògica, amb arsenopirita, pirrotita, 
traces de minerals de Bi i també amb ferroactinolita i 
ilvaïta, entre altres espècies possibles (Delgado & Soler, 
1992). Fa poc, els mateixos autors van publicar un estudi, 
fonamentalment mineralogènic, sobre la ilvaïta present 
en els dos esmentats skarns (Delgado & Soler, 2010). 

Els companys Joan Vinyoles i Josep Carreres van loca-
litzar l’any 2013 el skarn de Sarrahèra (una mica més 
amunt de Sarrahèra de Naut, per sobre dels 2.100 m) i 
van recollir diverses mostres, entre les quals hi havia el 
que, ja a simple vista, els va semblar que era ilvaïta. Tam-
bé van trobar ferroactinolita i arsenopirita cristal·litzada. 

El Dr. César Menor-Salván (GeoSpectra) va analitzar 
per espectrometria Raman una mostra aportada pel com-
pany Martí Rafel i va confirmar que es tracta d’ilvaïta. En 
l’espectrograma destaquen, amb la màxima intensitat, 
dos pics situats al voltant dels 221 i 284 cm-1, caracterís-
tics per a aquesta espècie, a més d’altres pics de força 
intensitat situats entre els 110 i el 150 cm-1. Aquest es-
pectrograma es pot comparar, per exemple, amb els que 
surten al web del projecte RRUFF. 

La ilvaïta de Sarrahèra es presenta en agregats més o 
menys informes i en agregats paral·lels formats per cris-
talls prismàtics allargats a molt allargats, quasi sempre 
fracturats i sovint corbats, amb el quars com a acompa-
nyant principal. Els cristalls sencers (rars) apareixen 
aïllats o en petits grups i presenten la típica terminació en 
teulada pròpia d’aquesta espècie. El color és gris fosc a 
negre, amb lluïssor resinosa a submetàl·lica. La majoria 
dels cristalls recollits fins ara no arriben als 5-6 mm, però 
també se n’han trobat de més d’1 cm. 

Referències 

Delgado Martín, J.; Soler Gil, A. (1992): “El equilibrio Bi-Bi2S3: algunas precisiones a partir de paragénesis naturales del skarn 
del Sarraera, Vall d’Aran, Lleida”. Boletín Soc. Esp. Mineralogía, 15-1, pp. 313-318. 

Delgado Martín, J.; Soler Gil, A. (2010): “Ilvaite stability in skarns from the northern contact of the Maladeta batholith, Central 
Pyrenees (Spain)”. European Journal of Mineralogy, 22, pp. 363-380. 

Ilvaïta (cristalls de fins a 6 mm) amb quars. 
Foto i col., J. Vinyoles. 

Esquema geològic de la zona. Mapa, J.L. Garrido (font, J. Delgado i 
A. Soler, 2010). 

Espectrograma Raman d’una mostra d’ilvaïta de Sarrahèra. 
Gràfic, J.L. Garrido (modificat de GeoSpectra, 2014). 
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Fins sempre Joan 
JORDI LLUÍS PI (BARCELONA)

Químic, mineralogista, fotògraf i 
amant de la natura. Amb totes aques-
tes paraules podríem descriure a en 
Joan Astor Vignau, però per sobre de 
tot, els adjectius més idonis per a 
definir en Joan són el de gran persona 
i excel·lent amic. 

Vinculat al Grup Mineralògic Cata-
là des dels seus inicis, va donar un 
suport incondicional a la seva crea-
ció, que va ser cabdal per que el Grup 
esdevingués des del seu comença-
ment una entitat sòlida i prestigiosa. 
Recordo amb una especial enyorança 
la primera revista que va editar el 
Grup l’any 1978, en la qual en Joan va 
tenir l’honor d’escriure la primera 
editorial, que va ser una declaració 
d’intencions de la posterior tasca del 
Grup. En aquells moments jo el con-
eixia molt poc, tan sols ens veiem 
durant les trobades per endegar el 
Grup. Tanmateix, recordo aquella pri-
mera revista, que per cert es va re-
partir el dia del meu casament, com 
una primera connexió amb en Joan, ja 
que ell es va posar a la meva disposi-
ció per ajudar-me en tot el que cal-
gués, degut a que jo anava atabalat 
preparant-la i al mateix temps prepa-
rant la unió amb la meva dona. 

Però en Joan era un home polifacè-
tic. Químic de professió i gran minera-
logista, també va saber estar al nivell 
del seu temps en relació als avenços 
en el camp de la informàtica. Autor de 
llibres de llenguatge informàtic, va 
ser una de les primeres persones en 
adaptar-la, quan encara es feien servir 
targetes perforades i els ordinadors 
eren autèntics monstres, al camp que 
ell tocava professionalment. 

Però les seves dues grans aficions, 
a les quals va dedicar la seva vida, van 
ser la mineralogia i la fotografia. Gran 
mineralogista, també va publicar lli-
bres i articles de minerals. La seva 
contribució al camp de la macrofoto-
grafia de minerals va ser essencial per 
a la introducció d’aquest vessant foto-
gràfic en l’àmbit dels aficionats mine-
ralogistes i del públic en general. 

Camp molt poc experimentat, ell, amb 
el seu treball fotogràfic, el va impulsar 
a un nivell popular. Cal destacar que 
una de les aportacions més impor-
tants d’en Joan va ser la de fotografiar 
quasi totes les espècies minerals mit-
jançant fotografia estereoscòpica, tasca 
que va portar a terme, crec, per pri-
mera vegada al nostre país, aconse-
guint uns resultats excepcionals. 

També va tenir una presencia im-
portant en la creació del Museu Moll-
fulleda de Mineralogia, amb l’apor-
tació d’exemplars i exposant-hi un 
magnífic recull de les seves fotografi-
es de minerals. 

Però en Joan no tan sols fotografi-
ava minerals. La seva gran passió per 
la natura s’evidenciava en les seves 
fotografies on l’entorn natural era 
captat amb tot el seu esplendor. Do-
minava la llum, el color i sabia com 
traslladar a la imatge el gran especta-
cle que és la Natura. El delta de l’Ebre 
i el massís del Montseny es van con-
vertir en els seus refugis, des d’on 
copsava la natura en estat pur, fins 
que malauradament va haver de 
deixar d’anar-hi degut a la seva ma-
laltia. Arrel de la nostra afició per la 
fotografia de la natura, en Joan i jo 
vam establir una relació més estreta 
d’amistat i de suport. Gràcies als seus 
consells i la seva mestria amb el trac-
tament digital de les imatges, ha sigut 
la persona que més m’ha ajudat i de 
la que més he après dins d’aquest 
camp. Una de les grans qualitats d’en 
Joan era que no tenia mai una negati-
va per a ningú i sempre estava dispo-
sat a ajudar i a col·laborar en qualse-
vol projecte, fos mineralògic o foto-
gràfic. Com exemple, en l’última ex-
posició col·lectiva de la Societat Cata-
lana de Fotògrafs de Natura, de la 
qual tots dos en formem part, ell, per 
iniciativa pròpia, va elaborar un catà-
leg excepcional de l’exposició amb un 
disseny molt acurat, tot i que li supo-
sà una gran feinada, ja que la malaltia 
que patia estava en un estat força 
avançat. 

També va col·laborar en l’edició 
dels llibres Els minerals de Catalunya, 

segle XX d’Eugeni Bareche i Minerals i 

Mines de la Conca de Bellmunt del 

Priorat de Joan Abella, fent-ne el dis-
seny i la maquetació. Alhora que or-
ganitzava cursos sobre el tractament 
digital de les imatges i maquetava 
periòdicament la revista del Col·legi 
Oficial de Químics. Amb tot això vull 
remarcar el seu gran afany de col·la-
borar i posar al servei de la resta tota 
la seva experiència. 

Però ell, persona incansable i tenaç, 
ja malalt, va poder acabar la seva gran 
obra: editar fotogràficament totes les 
espècies minerals en uns magnífics 
àlbums que actualment estan penjats 
a Internet per què tothom pugui gau-
dir de la seva gran estima, sensibilitat 
i acurada tasca en el tractament dels 
minerals fotografiats. Obra realitzada 
amb un gran sentiment i perfecció. 

Amb aquestes línies vull deixar 
constància de l’agraïment que li tinc a 
en Joan Astor per la seva dedicació al 
Grup Mineralògic Català des dels seus 
inicis, per la seva gran aportació al 
món de la Mineralogia, pel seu gran 
treball fotogràfic i per la seva ajuda 
incondicional a totes les persones que, 
en un moment o altre, el van necessi-
tar, entre les quals m’hi trobo jo. 

Gràcies per tot els que ens has 
donat i per tot el que ens has 
deixat, Joan! 

Sempre estaràs entre nosaltres! 
 

Enllaços per poder gaudir de la seva obra fotogràfica: 

 http://joan-astor.blogspot.com.es/ 

 http://issuu.com/joanastor

Joan Astor Vignau (1938-2014) 
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Esfalerita. Pedrera “Berta”, el Papiol-St. Cugat, Baix Llobr.-Vallès Occ. 
4 x 2,7 mm. Col., E. Bareche. Aquesta foto es va incloure en la coberta 
del llibre Minerales básicos de Joan Astor (Ed. Edunsa, 1991). 

Aragonita. La Sagra, Toledo. 
39 x 26 mm. Col., E. Kucera. 

Ludlamita damunt de siderita. Pedrera “Brunita”, 
La Unión, Múrcia. 14 x 9 mm. Col., J. Gil. 

Almandina. Massís del Montseny, Vallès Or.-Osona. 
20 x 13 mm. Col., E. Bareche. 

Celestina i guix. Pedrera del Tossal Gros, Ivorra, Segarra. 
15 x 10 mm. Col., X. Moreso. 

Cerussita. Pedrera “Berta”, el Papiol-St. Cugat, Baix Llobr.-Vallès Occ. 
7,5 x 5 mm. Col., E. Bareche. 

FOTOS DE JOAN ASTOR 
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Fluorita damunt de calcita. La Collada, Siero, Astúries. 
29 x 19 mm. Col., E. Bareche. 

Calcita amb esfalerita. Mina de Áliva, Camaleño, Cantàbria. 
51 x 34 mm. Col., E. Kucera. 

Local GMC – Antoni de Capmany, 67 -baixos- 

HORARIS 

Dijous (no festius): de 19:00 a 21:00 h. 

Primer dissabte de mes (no festiu): de 10:30 a 13:30 h. 

Al local teniu a la vostra disposició la biblioteca, estereomicroscopis (lupes binoculars), 

una esmoladora d'eines, una radial i premses per a reduir minerals. 

---------- 

SORTIDES DE CAMP 

Trobareu la informació a: 

http://www.minercat.com/noticies/ 

O trucant al telèfon 653 248 303 (Carles Bel) 

Properes sortides: 

14/març/2015 → La Granja d'Escarp - Alfonso Calero 

18/abril/2015 → Mines d’Ulldemolins - Joan Niella 

30/maig/2015 → Mina “Balcoll”, Falset - Joan Abella 

---------- 

I RECORDEU!!! 

MineralExpo Barcelona-Sants 2015 → 27-28 de febrer i 1 de març 

MineralExpo Sant Celoni 2015 → 3 de maig 

---------- 

http://www.minercat.com  

RSS: http://www.minercat.com/feed   E-mail: gmc@minercat.com  

Facebook: http://www.facebook.com/GrupMineralogicCatala Twitter: http://twitter.com/GrupMinCat  

Fòrum GMC: http://grupmincat.foroactivo.com  Flickr: https://www.flickr.com/photos/79097530@N02/sets 

Youtube: http://www.youtube.com/user/GrupMincat  ISSUU: http://www.issuu.com/minercat 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


