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YACIMIENTOS Y MINERALES DE LA SERRA DO XURÉS, OURENSE
ALFONSO CALERO (BENAVENT DE SEGRIÀ)
Situación
La Serra do Xurés (o Xurés-Gerês)
se sitúa en el sur de Galicia, en el
suroeste de la provincia de Ourense.
Gran parte de ella se halla en el municipio de Lobios, en la comarca de la
Baixa Limia. Las vertientes del norte
y noroeste pertenecen a España; las
del sur y sureste, a Portugal. Por el
lado español es Serra do Xurés y
por el portugués, Serra do Gerês.
Forma parte de dos parques: el
Parque Natural da Baixa LimiaSerra do Xurés (España) y el Parque
Nacional da Peneda-Gerês (Portugal).
El 27 de mayo de 2009, la UNESCO
unió ambos parques bajo la Reserva
de la Biosfera Transfronteriza GerêsXurés, con una superficie total de
330.874 hectáreas (62.916 en España y 267.958 en Portugal).

Geología
Las montañas de la Serra do XurésGerês datan de entre 380 y 280 millones de años, entre los períodos
Pérmico y Devónico, en el Paleozoico
superior. Concretamente, las rocas
más antiguas de Amarela datan de
hace 310 millones de años. Fueron
formadas en distintas fases de la
orogenia hercínica. Desde entonces
hasta el presente, la sierra ha sufrido muchos cambios y transformaciones. El más significativo lo sufrió
hace entre 25 y 30 millones de años.
La orogenia alpina provocó el hundimiento de grandes depresiones,

haciendo que se elevaran las montañas que forman la Serra do XurésGerês, entre otras.
La última transformación la sufrió
durante las glaciaciones del Cuaternario (Pleistoceno). En el Cuaternario,
hace 10.000-15.000 años, la Serra do
Xurés-Gerês fue afectada por los
hielos glaciales más occidentales de
Europa, creando los circos glaciales
de menor altitud de la península. Se
formaron glaciales en las mesetas
que fueron fluyendo hacia las vertientes en diversas direcciones,
excavando valles en U que aún hoy
en día se pueden observar. Tal vez
uno de los valles con más evidencia
de restos de morrena y estrías glaciales sea el valle del río de AmoreiraVilameá.
La fisonomía de la sierra ha sufrido pocos cambios desde la glaciación, aunque la erosión ha seguido
modelando el paisaje y el roquedo.
También la deforestación, causada
por la mano humana, la ha cambiado, dejando campos de berruecos
(bolones o rocas redondeadas) y matorrales. Sólo en ciertas vertientes y
laderas se ha desarrollado la arboleda, quedando así configurada tal y
como es actualmente.
La roca dominante en la sierra es
el granito, siendo común la granodiorita tardía, generalmente de color rosado. También son comunes
las pegmatitas, que ocasionalmente
se presentan como pegmatita gráfica,

Vista general de la Serra do Xurés. Foto, A. Calero.
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denominada así por su semejanza
con la escritura cuneiforme babilónica. Estas pegmatitas suelen contener geodas con las cristalizaciones
de minerales que son típicas de este
tipo de rocas.

Yacimientos
La sierra está situada dentro de
una de las zonas gallegas wolframoestanníferas, por lo que se han llevado a cabo diversas prospecciones. Una de las más importantes fue
la realizada por la compañía minera
PROGEMSA, de Bethlem Stteel C. y
Gold Fields E. S.A. (J. Nespereira, 1981,
Universidad de Santiago), basada esencialmente en los depósitos fluviales.
Con motivo de la alta demanda
de wolframio (tungsteno) por parte
de Alemania e Inglaterra durante la
Segunda Guerra Mundial y la década de los años 1940-50, para endurecer el acero del armamento bélico,
se intentaron un elevado número de
explotaciones en la sierra y cercanías,
la mayoría de ellas de forma aventurera y con resultados ruinosos.
Muchos de los intentos de explotación en la década de los 40-50
fueron realizados clandestinamente, por lo que ni siquiera quedaron
registrados en los archivos. Algunos de ellos fueron recogidos posteriormente por referencias populares. De una u otra forma quedaron reflejados: el de Nuevas Zarinas
(Vila-As Lamas), yacimiento aluvial

Mapa de situación (base, mapa IGN 1:200000).
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titano-estannífero; el de Bouzadrago
(Entrimo), pequeña explotación de
wolframita y molibdenita; la explotación de Paradela de Abeleda, de
wolframio; las vetas de hierro de
Magros, que resultó ser un afloramiento filoniano básicamente de wolframita, calcopirita y molibdenita;
el de O Minerio, al norte del Castelo
de Bouzas (Lobios), de wolframita;
el de As Marianas, de wolframita y
rico en berilo; y tantos otros.
Sin duda alguna, las explotaciones más importantes de la Serra do
Xurés-Gerês son los yacimientos filonianos de Os Carris, en el lado portugués, y As Sombras, en el español.
Su explotación más intensiva fue en
la década de los 40-50. As Sombras
cerró en 1954 y Os Carris en 1958.
No obstante, se abrieron intermitentemente hasta 1972, As Sombras, y hasta 1979, Os Carris. Pero
no cerraron por el agotamiento de
los filones, sino por el descenso de
los precios, las malas condiciones
de trabajo y la dificultad de la separación del mineral. Todo ello hizo
que fuera inviable su explotación.

Minerales
El mineral del cual se beneficiaban las empresas mineras era básicamente la wolframita (mineralógicamente, nombre habitual de la serie
ferberita-hübnerita y de sus términos
intermedios), en segundo lugar la casiterita y la molibdenita y, más raramente, la scheelita, que aquí es relativamente escasa. El resto de la ganga
era arrojado a las escombreras.

La potencia de los filones, como
media, está entre 5 y 10 centímetros, comprendidos en una amplitud de 5 metros, donde se halla la
wolframita y la casiterita atrapada
junto con ortoclasa y ocasionalmente chorlo. La molibdenita y otros
minerales suelen encontrarse en las
caras exteriores del filón cuando éste
es de cuarzo, ya que la wolframita
también aparece en filones en la
granodiorita y en las pegmatitas.
Como minerales accesorios se han
citado: adularia, allanita, andalucita,
apatito, arsenopirita, moscovita (var.
astrolita), berilo (común y var. aguamarina), biotita, calcopirita, clorita,
cordierita, cuarzo (vars. lechoso y
ahumado), fluorita (verde azulada),
granate, ilmenita, magnetita, microclina, monacita, moscovita, ortoclasa,
pirita, rutilo, sanidina, sillimanita,
talco, titanita, topacio (mezclado con
fluorita), chorlo, zinnwaldita (miembro intermedio de la serie siderofilitapolilitionita, con Li y Fe) y algunos
más. La zinnwaldita suele ser confundida con la moscovita, de la que
es fácilmente diferenciable por la
llama rojo carmesí del litio.
La wolframita de estos yacimientos
tiene siempre más Fe que Mn, por lo
que mineralógicamente hablando es
más cercana al término ferberita:
Fe2+[WO4] a (Fe2+,Mn2+)[WO4]. Sistemáticamente, pueden clasificarse y
etiquetarse como ferberita. El mineral es llamado por los lugareños
wólframo, el cual diferenciaban de
otros minerales oscuros, como el

Restos de las instalaciones de la mina das Sombras.
Foto, A. Calero.

Interior de una galería de la mina das
Sombras. Foto, A. Calero.

chorlo o la casiterita, por la raya, de
color pardo, que según ellos era de
«color de chocolate.»
De todos los minerales citados y
que actualmente se pueden encontrar en las escombreras, pocos están
bien cristalizados. Suelen aparecer
de forma masiva, e incluso como
meras trazas. Tal es el caso del oro,
que algunos autores han citado en
estas minas y en toda la sierra de
Xurés-Gerês. Pero en realidad el
oro aquí era negro: la wolframita.
Según testimonios verbales de
los viejos mineros, durante la explotación de las minas, ocasionalmente fueron apareciendo buenos
cristales de wolframita (ferberita),
casiterita, berilo, chorlo, cuarzo y
ortoclasa. Particularmente, lo más
significativo que hallé en la mina das
Sombras fue la superficie de una
mole de granodiorita tapizada por
milimétricos cristales de berilo (var.
aguamarina). Esto ocurrió en el norte

Escombrera de la mina das Sombras y cabecera del río de
Amoreira. Foto, A. Calero.
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de la explotación, en donde los filones fueron extraídos en superficie.
La sierra de Xures-Gerês también
es conocida de antaño por algunos
mineralogistas, debido a ejemplares
de chorlo, cuarzo (ahumado y morión), ortoclasa y microclina, que se
conservan en colecciones públicas
y privadas. Se han recogido buenos
ejemplares en los alrededores del
coto de Fonte Fría, Pitões das Júnias,
Prado Seco, Texeira, Os Matuquiños
y Nevosa, entre otros.
Además de los minerales citados,
también aparecen otras variedades
de cuarzo (amatista, hematoide, citrino, rosado y el completamente
transparente) y buenos cristales de
albita (var. cleavelandita), acompañadas con cuarzo, chorlo y ortoclasa. Hay más posibilidades de conseguir algún ejemplar digno de
colección en las pegmatitas que en
las propias minas.

La mina das Sombras (o de Las
Sombras)
Esta mina se sitúa en la parte alta
del valle del río de Amoreira, en el
municipio de Lobios (nombre oficial,
aunque en castellano también se
puede escribir Lovios). Puede ponerse en plural, minas das Sombras
(es como aparece en la cartografía
del IGN), si tenemos en cuenta que

abarcaba varias concesiones mineras (“Mercedes”, “Mercedes II”…).
La he visitado en cuatro ocasiones. La primera fue en agosto de
1984. La custodiaba un vigilante, el
cual me comentó que hacía 10 años
que no recibía la paga. Lo que no
me atreví a preguntarle fue ¿de qué
y cómo subsistía?, y para más agravante, soportando las duras condiciones estivales e invernales de la
montaña en aquél apartado lugar
de difícil acceso, distante de la población más cercana 9,5 km de penoso sendero.
La segunda visita la realicé seis
años más tarde, en agosto de 1990.
El mismo vigilante aún permanecía
en el lugar. Parecía estar claramente enfermo, cosa que no me extrañó, teniendo en cuenta además, que
el agua que utilizaba para su consumo posiblemente estaba contaminada por los elementos disueltos
en ella al atravesar los filones de
minerales como la arsenopirita.
La tercera fue en agosto de 2001;
el vigilante ya hacía unos años que
había abandonado las minas definitivamente. Pero aún se mantenían
en pie algunas barracas e incluso
alguna de ellas conservaba la cubierta, sirviendo de refugio improvisado al ganado vacuno, caballería
y posiblemente a animales salvajes.

Wolframita (ferberita) en cuarzo. Mina/minas dos Carris,
Montalegre, Vila Real. 60 x 80 mm.
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La cuarta fue el 26 de septiembre
de 2014, con el objetivo de obtener
fotografías para este trabajo. La
cubierta de las barracas estaba ya
deteriorada.
Los cierres temporales entre 1943
y 1979 fueron aprovechados por los
oportunistas para saquear las minas y sus alrededores de manera
clandestina y hasta temeraria y en
condiciones completamente precarias. Los más aventajados y atrevidos colocaban cargas de dinamita
avisando a voces de su inmediata
explosión, pero en la mayoría de los
casos ni se oían las alertas. Todo
por conseguir un poco del que fuera un preciado metal, poniendo pies
en polvorosa a la más mínima señal
de la presencia de la autoridad en el
lugar, cosa poco habitual.
Las empresas que explotaban las
minas solían transportar el mineral
al principio con caballerías, pero
también a la espalda de los propios
mineros, aprovechando el retorno
semanal. Los saqueadores lo hacían
por norma general campo a través
o por los senderos, para pasar desapercibidos, cargando a la espalda
unos 40 kg de mineral, y los más
fuertes y osados hasta 50 kg. Lo
vendían al intermediario de turno a
bajo precio. Algunos se lo llevaban
a sus casas para guardarlo y esperar

Wolframita (ferberita) en cuarzo. Mina/minas das Sombras,
Lobios, Ourense. 130 x 80 mm.
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a que subiera el precio, lo cual nunca llegó a ocurrir. Así que quedó
mucho mineral escondido, con pocas posibilidades de ser rescatado,
ya que los antiguos e improvisados

mineros han ido falleciendo llevándose el secreto de su escondite a la
tumba. Conversando con los lugareños descubrí que algunos guardaban más de 100 kg de mineral limpio,

por lo que existe una historia anónima, que no quedó registrada en
documento alguno y que sólo conocen aquellos que la vivieron y a los
que verbalmente se la contaron.

Fotos y ejemplares fotografiados de este artículo: Alfonso Calero.

Cuarzo (var. morión). Pitões das Júnias, Montalegre,
Vila Real. 140 x 85 mm.
Berilo (var. aguamarina). As Marianas, Lobios,
Ourense. 18 x 58 mm.

Ortoclasa. Mina/minas dos Carris, Montalegre,
Vila Real. 45 x 40 mm.
Chorlo. Os Matuquiños, Lobios,
Ourense. 30 x 35 mm.
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CAN LLAVOR (SERRAT DEL TORN):
UN JACIMENT ESTRATIFORME AL MASSÍS DE LES GUILLERIES
LLUÍS CLAPÉS (ANGLÈS)

Introducció
En aquest treball es descriuen
uns afloraments de tipus skarn
relacionats amb nivells de marbres
dins dels esquistos de Susqueda. En
el jaciment de Can Llavor (o Can
Llebó, erròniament) aquests afloraments es poden observar gràcies
a unes antigues labors mineres que
s’hi van dur a terme.
A més dels dipòsits metàl·lics, hi
apareixen nivells d’inosilicats on
predomina una fàcies verda formada majoritàriament per hedenbergita. Atenent a diferents col·leccions i autors, es constata una manca de consens a l’hora d’etiquetar
aquest mineral, per la qual cosa en
aquest treball, i gràcies al suport
del GMC, aportarem diverses anàlisis
a fi de determinar-lo correctament.
Aquestes anàlisis han estat realitzades pel Dr. César Menor-Salván
(GeoSpectra).

Situació geogràfica
Els jaciments se situen a l’extrem
nord del massís de les Guilleries, en
el terme municipal de Susqueda. El
serrat del Torn (933 m) separa
l’altiplà de Sant Martí Sacalm, al
nord, i una zona abrupte que davalla fins al Ter, en el seu tram entre
la presa de Susqueda i el Pasteral,

al sud. Es tracta d’uns vessants frondosament vegetades, entre les que
trobem barrancs encaixats (“sots”
com els de Rimalls o la Triola) i agulles rocoses que sobresurten (“guills”,
d’on probablement prové el topònim Guilleries).
Actualment es tracta d’una zona
sense activitat humana. Els masos
que altre temps havien estat importants, com les Artigues o el mateix
Can Llavor, es troben avui enrunats
i coberts de romegueres. Només
algun apicultor, que hi manté abellars, i colles de caçadors aprofiten
aquests boscos i contribueixen, mínimament, al manteniment de pistes i
corriols. Per contra, en la zona de
l’altiplà de Sant Martí, la major part
de cases estan habitades, ja que es
mantenen com a llocs residencials i
d’activitats ramaderes.
Hi ha tres zones d’afloraments
(veure mapa):
1) Can Llavor: on trobem les restes d’uns antics treballs miners de poca entitat, situats
just al costat de la pista que va
des de l’Hort d’en Bernat fins a
Can Llavor.
2) Puig del Pedró: a l’altre costat de la carena de l’Illa, per
sota del Puig del Pedró, apareixen novament els afloraments

Mapa de situació geogràfica i ubicació dels tres afloraments estudiats.
Elaboració pròpia (font: mineratlas.com i municat.gencat.cat).
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de silicats verds, aquí sense
indicis d’explotació. Es fan força
evidents en quedar tallats per
la pista que baixa cap al sot de
Rimalls.
3) El Torn: al vessant oest del
serrat del Torn, per sota de la
pista a l’Hort d’en Bernat, trobem un altre indici de treballs.
Fora de la zona estudiada, al sud
del mas de les Artigues, i també en
una antiga pedrera de marbre sobre
la Codina, hem trobat indicis d’hedenbergita. Ens consta així mateix la
presència d’afloraments de sulfurs
metàl·lics, similars als trobats al Torn,
a l’altre costat del Ter, prop de la
pista que puja al Clascar.

Context geològic
El massís de les Guilleries està
format per roques metamòrfiques i
ígnies del Paleozoic. La zona estudiada se situa als nivells superiors
de la formació Susqueda, composada
per esquistos del cambro-ordovicià
amb intercalacions de marbres.
Sobre aquests se situa una potent
sèrie vulcano-detrítica que correspon al Caradoc i que rep el nom de
formació Sant Martí Sacalm. El vulcanisme associat a aquesta sèrie és
el que aporta els metalls de la paragènesi inicial formada per pirrotina
i esfalerita (1).
D’altra banda, durant l’orogènia
herciniana, la zona es veu fortament afectada per un eixam d’intrusions magmàtiques que deixen un
abundant conjunt de filons i dics de
pòrfirs, principalment granodiorítics.
Els nivells carbonatats (marbres)
dels esquistos de Susqueda es van
veure localment afectats per metamorfisme de contacte amb les
intrusions de pòrfirs hercinians,
formant-se processos de gènesis de
skarnoides, en què els marbres es
transformen, parcialment o totalment en calcosilicats (inosilicats de
calci), principalment hedenbergita.

JACIMENTS I MINERALS
En aquests skarnoides és on hem
constatat que apareixen majoritàriament les mineralitzacions estudiades.
Aquestes estructures es repeteixen
en un horitzó mineralitzat d’uns 6
km, entre el plutó de granits i diorites de Susqueda, a l’oest, i les importants fractures de la falla d’Amer, a
l’est. Al llarg d’aquest horitzó podem seguir una sèrie d’indicis mineralitzats que mostren una certa
continuïtat (4).

Treballs miners
Algunes fonts antigues confirmen l’existència des de temps remots de mineria de ferro en la zona
estudiada. Una font documental
interessant prové del Fondo del Duque de Híjar, que es troba a l’Archivo
de la Diputación Provincial de Zaragoza. Correspon als documents del
comte d’Aranda, ministre i home de
confiança de Carles III, i també Marquès de Rupit, i per tant, senyor de
Susqueda i de Sant Martí Sacalm.
Seguint el corrent il·lustrat propi de
l’època, el comte d’Aranda promou
el desenvolupament i l’explotació

dels recursos minerals del seu marquesat. Citem un document, que
correspon als anys 1768-1772:
«En la parroquia de Sant Martín
Sacalm particularmente en el
manso Campllevó se hallan en
varios parajes Mineral de Hierro,
y algunos agujeros o bocas o Minas de donde se ha algunas vezes
sacado Hierro para hazer algunas pruebas y experimentos. Este Mineral es suficientemente
abundante, pero padese el defecto de que el Hierro que se saca se
experimenta mezclado con alguna porción de Alambre, que le
impide y no le deja soldar, y para
que surta vien se necesita de un
hombre de avilidad que al tiempo de su derritimiento haga consumir y separe del Hierro aquella porción de Alambre. Estas son
las Minas que se encuentran en
el Marquesado de Rupit (...)»(8).
En l’època, hom anomenava
‘alambre’ al coure, de l’arrel llatina
aramme. De fet, encara avui s’utilitza el terme aram en català.

Massa polimetàl·lica, amb pirrotina, esfalerita, pirita i galena.
El Torn. 7 x 7 x 5 cm (aprox.).

Dels registres miners que hem
pogut consultar, des de mitjans del
XIX, consten diverses concessions
relacionades amb l’aflorament de
Can Llavor. Totes elles corresponen
a mines de ferro o pirita de ferro.
La primera seria “Diana” (1854), on
només consta que està situada al
Turó del Torn a Sant Martí de Cantallops, nom antic de Sant Martí
Sacalm. A partir d’aquí trobem “La
Parrapa”, concedida el 1895 i cancel·lada el 1914, i que pels mapes
consultats correspon molt probablement al jaciment. A l’expedient
de la mateixa es fa esment d’un
mina o “socavón” anterior.
A partir de 1919 es dóna la concessió a la Compañía Minera del
Mediterráneo S.A., amb el nom “Milagros”. La mateixa companyia registra una “2ª Milagros” més a
l’oest, en la zona de les Artigues i la
Plana, i una “3ª Milagros” a l’est,
que pensem correspon a les labors
que es troben en el serrat del Torn.
Les darreres concessions relacionades són “Pielías” i “Dios te bendiga”, de l’any 1958, que s’ubiquen
cap a la zona de les Artigues.
Hedenbergita. Puig del Pedró.
10 x 6 x 5 cm (aprox.).
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Esfalerita amb hedenbergita. Puig del Pedró.
Ample vista, 28 mm.

Minerals
Sulfurs
Els sulfurs metàl·lics presents
són pirrotina, esfalerita, calcopirita
i galena (aquest darrer només a
l’aflorament del Torn), que constitueixen la paragènesi primària, així
com pirita (comuna i var. melnikovita) i marcassita, formades posteriorment a partir de la pirrotina.
Generalment els sulfurs es presenten barrejats entre ells, en masses polimetàl·liques en què cada
component forma grans de mida
mil·limètrica i aspecte divers, sovint bandejat. En l’aflorament del
Torn aquestes masses són fàcilment identificables.
L’origen, la composició i la morfologia d’aquests dipòsits de metalls ha estat estudiat en detall per
Ferrer(2,3), que proposa un origen
mesotermal associat al vulcanisme
submarí durant l’Ordovicià superior,

en un procés similar a les conegudes fumaroles negres de les dorsals
oceàniques.
La pirita i l’esfalerita es poden
trobar també entre l’hedenbergita i
els altres inosilicats, com a petits
cristalls mil·limètrics. Aquí l’esfalerita és ferrífera (var. marmatita), de
tons foscos, però també es pot presentar acaramel·lada.

Silicats
Principalment a l’aflorament del
Puig del Pedró, però també a Can
Llavor, el skarnoide està format
majoritàriament per hedenbergita.
Aquest inosilicat de calci i ferro
apareix en cristalls prismàtics a
tabulars allargats o, més sovint, en
agregats radiats a divergents o
paral·lels, de color verd, que s’enfosqueix en les zones més exposades a
meteorització. Els cristalls poden
arribar a dimensions centimètriques. És el mineral predominant i

Espectrograma Raman d’una mostra d’hedenbergita.
Coincidència (HQI) del 99% (font: GeoSpectra, 2015).
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Esfalerita acaramel·lada amb hedenbergita i calcita.
Puig del Pedró. Ample vista, 9 mm.

més característic del jaciment. Les
mostres s’han identificat mitjançant espectroscòpia Raman. En
l’espectrograma d’una de les mostres apareixen pics addicionals que
suggereixen una certa presència de
petedunnita, l’equivalent zíncic de
l’hedenbergita, amb qui pot formar
solució sòlida.
L’actinolita (inosilicat de calci i
magnesi) es troba a Can Llavor, en les
zones més mineralitzades i alterades. Possiblement es forma per alteració de diòpsid-hedenbergita(4). El
color més clar i l’aspecte fibrós
permeten diferenciar-la de l’hedenbergita. Ha estat determinada mitjançant espectroscòpia Raman.
Finalment, l’augita apareix en
l’aflorament del Puig del Pedró, de
manera molt més minoritària que
l’hedenbergita. Forma cristalls prismàtics mil·limètrics, negres, en general poc definits. Excepcionalment
es troben alguns cristalls amb la

Espectrograma Raman d’una mostra d’actinolita.
Coincidència (HQI) del 96% (font: GeoSpectra, 2015).
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Hedenbergita amb calcita. Puig del Pedró.
Ample vista, 8 mm.

secció octogonal característica dels
piroxens. Aquesta espècie ha estat
confirmada mitjançant difracció de
raigs X (DRX/XRD). Fins ara encara
no havia estat citada en aquest
jaciment.

Altres minerals
Gimeno i Viladevall van detectar
scheelita com a component minoritari en els marbres i en el skarnoide(4). Els cristalls de scheelita poden aparèixer en una disposició
bandejada seguint l’esquistositat o
bé en agregats cristal·lins aïllats,
que segons els mateixos autors
arriben a dimensions centimètriques, que nosaltres no hem localitzat. Només és detectable mitjançant
llum ultraviolada d’ona curta.

Actinolita. Can Llavor.
Ample vista, 28 mm.

La magnetita apareix associada a
hematites, com a conseqüència de
processos de remobilització dels minerals primaris a partir de la intrusió dels filons de pòrfirs i la generació
dels skarnoides(3). Forma masses negres i és magnètica. Apareix amb
abundància a l’aflorament de Can
Llavor, i segons Mata constitueix
l’objecte de l’explotació minera(7).
En l’aflorament de Can Llavor
s’ha format, per sobre la massa
metàl·lica, un gossan amb una potència d’entre 10 i 20 metres(4) . En
aquest nivell predominen els minerals
d’alteració, principalment goethita,
hematites, ilmenita, jarosita i maghemita (terrosa)(3).
Altres minerals d’alteració, en
aquest cas del coure, són malaquita

Espectrograma DRX/XRD d’una mostra d’augita
(font: GeoSpectra, 2015).

i possible auricalcita, que apareixen
més minoritàriament i escampats
per les zones de Can Llavor i del
Puig del Pedró.
Altres minerals citats per MataPerelló són calcita, granats, guix, pirolusita, melanterita, siderita, quars
i tremolita(6,7).
Per la seva part, Gimeno i Viladevall citen, a més, dolomita, fluorita i diòpsid(4).
L’enstatita i la seva varietat bronzita que existeixen en algunes colleccions, no les hem pogut reconèixer en les anàlisis ni tampoc apareixen citades en la documentació
que hem consultat, amb l’excepció
de Llorenç Tomàs, que sí cita l’enstatita(5).

Augita amb calcita. Puig del Pedró.
Ample vista, 12 mm.
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Fotos i exemplars fotografiats d’aquest article: Lluís Clapés.

Marbre mineralitzat amb scheelita. El Torn.
Llum UV d’ona curta. 7,5 x 7 x 6,5 cm (aprox.).
Goethita i limonita. Can Llavor.
5 x 3,5 x 2 cm (aprox.).
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Goethita. Can Llavor.
6,5 x 6 x 2 cm. (aprox.)
Malaquita amb magnetita. Can Llavor.
Ample vista, 20 mm.
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Sofre de Conil: els millors cristalls de sofre de la península Ibèrica
CARLES CURTO (BARCELONA)
Ben coneguts des del segle XVIII, els cristalls de sofre
natiu de Conil de la Frontera, a la província de Cadis,
estan considerats com els de millor qualitat, deixant a
banda els de Sicília. La major part dels grans museus
d’Europa conserven exemplars de Conil, que rarament
són exposats al públic.
L’exemplar MGB 12687 (col. Cervelló) del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau) és un
cristall flotant i complet que mostra les característiques cristal·lines essencials estudiades en diversos
exemplars de la localitat. És de mida considerable, tot i
que no arribi als 7, 10 o fins i tot 15 cm de diversos
cristalls existents en altres museus.
Malgrat el temps transcorregut, el seu pas per diverses col·leccions i el fet d’haver estat exposat durant
molts anys, conserva un grau de lluïssor sorprenent i
la definició de les seves cares, amb creixements policristal·lins paral·lels molt marcats, és considerable.
L’exemplar es va integrar l’any 1979 a les col·leccions
de l’aleshores Museu de Geologia de Barcelona (Museu
Martorell), amb l’adquisició de la col·lecció mineralògica de Josep Cervelló Bach. Aquest museu, de la mateixa manera que la majoria d’institucions de l’època,
tenia ja alguns exemplars antics que van arribar amb
les col·leccions inicials i amb les de Lluís Marià Vidal, de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona i de
Baltasar Serradell. Això no és estrany si es considera
que des de començaments del segle XIX es van recol·lectar un nombre, si bé indefinit, se sap que considerable
d’exemplars ben cristal·litzats.
Salvador Calderón, en el volum primer de la seva
obra Los minerales de España, parlant del sofre de Conil,
afirma: «Los mejores yacimientos de azufre de España
y los más conocidos en el mundo científico por la magnificencia de sus cristales, son los situados á 1/2 kilómetro al E. de Conil, entre Cádiz y el Cabo Trafalgar.
Los Museos de Madrid y Sevilla, y casi todos los de
Europa poseen espléndidos ejemplares; pero el primero
citado supera á todos por sus colosales y magníficos
octaedros de dicha procedencia, donde abundan los de
6 á 7 cm. y hay uno que pasa de 15.»
De la mateixa manera, van ser descrits per Romé de
l’Isle, a finals del segle XVIII, per Haüy a començaments
del XIX i, més modernament, el 1932-33, alguns exemplars de la col·lecció del Museu Martorell, existents fins
a la Guerra Civil Espanyola, van ser mesurats goniomètricament per Vicent Soriano Garcès, col·laborador en
aquella época del Dr. Francisco Pardillo, conservador
del Museu de la ciutat. Els dibuixos cristal·logràfics de
Soriano, resultants del seu estudi, es van imprimir en
cartolina, en línea blanca sobre fons negre, i van acompanyar durant molts anys els corresponents exemplars
exposats en les vitrines del Museu.

Per saber-ne més:
- CALDERÓN, S. (1910): Los minerales de España. Vol. 1.
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid.
- CALVO, M. (2003): Minerales y Minas de España. Vol. 1
- Elementos. Museo de Ciencias Naturales de Álava /
Diputación Foral de Álava. Vitoria.
- FERNÁNDEZ NAVARRO, L. (1893): “Minerales de España
existentes en el Museo de Historia Natural”. Anales
de la Sociedad Española de Historia Natural (Actas);
22, 109-113.
- PELLICO, R. (1845): “Minas de azufre de Conil”. Boletín
Oficial de Minas; 34, 453-454.
- SASTRE DOMÍNGUEZ, E. (1985): “El yacimiento de azufre de Conil de la Frontera (Cádiz)”. Mineralogistes de
Catalunya; 3(1), 5-9.
- SASTRE DOMÍNGUEZ, E. (1992): “Los minerales de Cádiz (I)”. Azogue; 3(7), 25-37.

MGB 12687 (col. Cervelló). Sofre.
Conil de la Frontera, Cádiz, Andalucía.
4,5 x 3,3 x 3 cm.
© MCNB / Joan Rosell
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Dibuixos de dos cristalls de sofre de Conil,
de Vicent Soriano.
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Dibuix d’un cristall de sofre de Conil (MGB 3723) i les
seves dades goniomètricas, de Vicent Soriano.
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Lavendulana i altres minerals a la mina “Linda Mariquita” del Molar (Priorat)
JOSEP LLUÍS GARRIDO (BARCELONA)
JOAN VINYOLES (CAMPINS)
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT)
La troballa de lavendulana a la mina “Linda Mariquita” del Molar, en mostres totalment segures (ben
analitzades), ha estat relativament recent: primerament les vam recollir l’any 2012 en els terregalls
de la mina (unes petites mostres trobades per J.
Carreras) i després, a inicis del 2013, en l’interior de
la pròpia mina (J. Carreras, J.L. Garrido, X. Ortiz, R.
Urbaniak, J. Vinyoles i J.M. Ybarra). Abans no havia
estat citada en aquest jaciment, però probablement
sí que havia estat trobada i de ben segur que hi ha
col·leccionistes que la tenen, potser sense saber-ho.
La mina “Linda Mariquita” (o també mina “Llussa”
o “Lussa”, que és com se cita en els mapes de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) es localitza al NE del Molar, molt a prop del poble. A les
instal·lacions, amb edificis encara en bon estat, s’accedeix des de la ctra. del Lloar (T-732), mentre que
l’accés directe als terregalls es pot fer des de la ctra.
de Bellmunt del Priorat.
Les instal·lacions i els terregalls s’estenen des de
l’esmentada ctra. del Lloar, a l’oest, fins al barranc
del Bartolí, a l’est. L’accés a l’interior (al nivell superior de la mina) es fa per una llarga galeria, de molt
poca alçada, amb una entrada ubicada cap al sud-est
de les instal·lacions, vora del camí del Mas del Cros,
al barranc del Bartolí. Aquesta galeria es divideix en
dos ramals; s’ha d’agafar el de l’esquerra, que arriba
fins al pou vertical (de més de 100 metres de caiguda quasi lliure) i fins a la zona on es van recollir les
mostres de lavendulana. Per a saber més d’aquesta
mina, podeu consultar el llibre Minerals i Mines de la
Conca de Bellmunt del Priorat de Joan Abella.
En les mostres recollides als terregalls, la lavendulana era l’únic mineral secundari present, en una
matriu de quarsita. En l’interior, en canvi, apareix en
el contacte de la barita amb la roca encaixant, en un
filó de coures grisos, en paragènesi amb altres minerals secundaris, entre els quals trobem: atzurita, brochantita, cerussita, conicalcita-duftita, eritrita, malaquita i olivenita, a més d’un altre pendent d'analitzar i
de la glaucosferita, aprox. (Cu1.2Ni0.5Co0.3)Σ2.0[(OH)2|CO3]
(veure Infominer, núm. 56 - 1/2013).
La lavendulana apareix en rosetes i grups radials
formats per cristalls tabulars allargats de mida submil·limètrica. També en agregats globulars i en crostes cristal·lines. El color és blau cel en diverses tonalitats, sovint força intens, amb lluïssor vítria a nacrada. Sota el microscopi electrònic (SEM) observem
agregats en llibre de cristalls tabulars monoclínics.
En els resultats EDS no vam detectar immediatament

la presència del pic del Na (1,041 eV), ja que queda
emmascarat pels pics del Cu, però sí que vam observar
un pic satèl·lit al del Cu en aquesta energia, corresponent a aquest element alcalí, amb resultats consistents amb les proporcions teòriques per a l’espècie. La fórmula empírica, mitjana de dues anàlisis,
és (per a 4As):
Na0.96Ca1.02Cu5.06[Cl1.12|(AsO4)4.00]·nH2O
També es va analitzar una mostra d’aspecte molt
semblant a conicalcita o duftita. Ambdues espècies
han estat citades en aquesta mina. Dels resultats
podem veure que les proporcions Ca:Cu són molt
properes a 1:1 (on el Pb es pot trobar en posicions
del Ca). Aquestes dades són consistents amb la conicalcita (o conicalcocita), amb un petit percentatge
de Pb (sèrie conicalcita-duftita) i de S. La fórmula empírica és (per a 1As):
(Ca0.83Pb0.06)Σ0.89Cu0.90[(OH)0.58|AsO4]
Les anàlisis van ser realitzades en el microscopi
electrònic FESEM JEOL J-7100, dels Centres Científics
i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB),
per Joan Rosell. Volem agrair al personal tècnic la
seva col·laboració.
Lavendulana. Mina “Linda Mariquita” (interior).
Ample vista, 5,5 mm. Foto i col., J. L. Garrido.
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Espectrograma EDS d’una mostra de lavendulana.

Espectrograma EDS d’una mostra de conicalcita.

Lavendulana. Mina “Linda Mariquita” (terregalls).
Ample vista, 3 mm. Foto i col., J. L. Garrido.

Foto SEM d’una mostra de lavendulana.
Foto, J. Rosell.
Lavendulana. Mina “Linda Mariquita” (interior).
Ample vista, 5,5 mm. Foto i col., J. L. Garrido.

Conicalcita amb eritrita. Mina “Linda Mariquita” (interior).
Ample vista, 5 mm. Foto i col., J. L. Garrido.
Olivenita amb atzurita. Mina “Linda Mariquita” (interior).
Ample vista, 7 mm. Foto i col., J. L. Garrido.
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ACTIVITATS DEL GMC

Ha nascut MinerAtlas, un nou projecte del GMC
XAVIER RODRÍGUEZ (TERRASSA)
Amb tot l’entusiasme que dóna l’amor per la mineralogia
i pel nostre país, uns quants socis del Grup Mineralògic
Català, amb la supervisió de la Junta directiva de l’entitat,
hem creat MinerAtlas. Es tracta d’un lloc web (http://
mineratlas.com) que vol arribar a ser la base de dades
definitiva dels minerals de Catalunya i de tot el que els
envolta.
MinerAtlas tindrà continguts de caire públic, a disposició de tothom, i altres que només seran accessibles per
als membres del GMC. Basant-nos en els jaciments que
apareixen a les publicacions del professor J. M. Mata-Perelló
i afegint molts de recents i altres extrets dels arxius històrics, podrem navegar per un mapa de Catalunya amb
diverses capes interessants.
De cada jaciment podrem consultar: localització, plànols, fotos, minerals ‘in situ’, fotos històriques, enllaços a
altres webs o a documents relacionats..., i més endavant,
fotos dels minerals dels socis/sòcies i de les col·leccions
més importants de Catalunya, que podran ser també consultades dintre de cada jaciment.

Com a complement a MinerAtlas, volem bastir una
base de dades que es converteixi en el fons gràfic del GMC
i on, juntament amb imatges de minerals i mines, es
guardin fotografies de les sortides del Grup, fires, taules
d'intercanvi i fotos històriques de tota mena.
Al proper Infominer explicarem amb més detall les
característiques i com podeu col·laborar en el projecte:
volem que sigui de tots els afeccionats a la nostra mineralogia, essent una eina que vagi creixent amb el treball de
tothom. La informació serà revisada per un grup de supervisió de la Junta del GMC, a fi d’assegurar-ne uns mínims de qualitat.
Ja podeu entrar-hi, benvinguts!
Equip MinerAtlas:
Grup de treball: Eduard Artime, Àngel Blas, Jordi Carbonell, Cristina Clos, Lluís Clapés, Josep Maria Flores, Carles
Rubio, Xavier Rodríguez, Eloi de San Martín, Bruna Serra.
Grup de supervisió: Josep Lluís Garrido, Martí Rafel,
Frederic Varela.

Primera trobada de micro-GMC
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT)
El passat 9 de maig al matí ens vam trobar al local social un bon nombre de socis. Es va estrenar la nova premsa per trencar pedres. També es va muntar la càmera USB
nova i, connectada al PC portàtil, es va poder fer algunes
fotografies. Aquesta càmera USB de 5MP estarà disponible al local. La qualitat no és comparable a una réflex però
és molt útil per representar fàcilment els nostres micros.
També es va inaugurar la connexió a Internet mitjançant
un mòdem USB.
Vam identificar exemplars, es van fer micro-fotos i
intercanvis de minerals entre els socis. En Carles Manresa
va compartir un bon nombre d’exemplars de lamproïta de

La Aljorra (Múrcia) amb vacuoles plenes de microcristalls
com: enstatita, pseudobrookita, òpal, etc. També vam
repartir exemplars de galena en tolva de la “Berta”, extretes els anys 90. Es va poder veure sistemàtica, MM de
Sant Fost i de la “Berta”, calcites de Malgrat, etc. En Francesc Xavier Casado ens va portar un estereomicroscopi
antic, però de molt bona qualitat òptica, que restarà al
local per a gaudi dels socis.
Alguns companys van plantejar la possibilitat de fer
sortides a mines properes per trobar micros per a
col·leccionar i intercanviar. Davant l’èxit de la trobada,
mirarem de preparar-ne més per properes dates.
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Local GMC – Antoni de Capmany, 67 -baixosHORARIS
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
Properes sortides previstes:
Juny → mines “Balcoll” de Falset i “Jalapa” del Molar (II)
Juliol → mina de la Bòfia, Bagà
Setembre → recerca d’0r a Balaguer
Octubre → Estopinyà, les Avellanes i Tartareu
Trobareu la informació a:
http://www.minercat.com/noticies/
O trucant al telèfon 653 248 303 (Carles Bel)
----------

http://www.minercat.com
RSS: http://www.minercat.com/feed
Facebook: http://www.facebook.com/GrupMineralogicCatala
Fòrum GMC: http://grupmincat.foroactivo.com
Youtube: http://www.youtube.com/user/GrupMincat

E-mail: gmc@minercat.com
Twitter: http://twitter.com/GrupMinCat
Flickr: https://www.flickr.com/photos/79097530@N02/sets
ISSUU: http://www.issuu.com/minercat

Micro-GMC
Recentment s’ha creat, dins del Grup Mineralògic Català, aquesta secció dedicada al món dels micromuntatges: micro-GMC. Al
fòrum del GMC podeu trobar més informació, però us en fem una breu presentació.
L’objectiu de la secció és fomentar la difusió de la micromineralogia i el colleccionisme sistemàtic, tot reunint aquells membres del
GMC que tenen aquestes inquietuds i aquells que vulguin introduir-s’hi. Es convocaran reunions periòdiques on els interessats
podran compartir les seves troballes, intercanviar, veure els micros d’altres socis i sòcies en trobades temàtiques o generals, fer
comandes comunes de caixes i material divers o programar excursions amb perspectiva de recerca micromineralògica.
Un dels principals objectius de la secció és el contacte amb altres grups similars. Actualment ja s’han establert converses amb
l’Associació Francesa de Micromineralogia (AFM), per fer sortides de recerca i trobades d’intercanvi, treballar conjuntament en
jaciments propers i compartir experiències i coneixements.

