
INFOMINER - 68, 1/2017

Sortida del GMC al Museu Mollfulleda de Mineralogia. Arenys de Mar
Jordi Gil (Barcelona)

Aquest dissabte passat ens vam ajuntar unes 20 
persones per tal de visitar el conegut Museu Mo-
llfulleda de Mineralogia d’Arenys de Mar. Després 
d’aplegar-nos al “punt de trobada”, l’estació de ro-
dalies, a les 10:00 hores, ens vam anar acostant al 
Museu entre les parades del mercat. Al Museu, ja 
tots junts, vam iniciar la visita.

La idea era visitar la col·lecció i veure les modi-
ficacions realitzades i comissariades pel “curator”, 
o conservador del Museu, i a més a més arenyenc, 
Marc Campeny.

Vam anar fins l’acollidor pati interior on prengué la 

paraula Neus Ribas San Emeterio, directora del Mu-
seu, que després d’unes breus frases d’introducció 
va cedir la paraula al col·laborador del museu, Marc 
Campeny. Com va explicar molt bé, ell va néixer i 
créixer a l’ombra del Museu, que va marcar profun-
dament el seu passat i present.

Va comentar, amb profusió de detalls, les vivències 
i anècdotes del creador del Museu, Joaquim Moll-
fulleda i Borrell, des de l’inici com a col·leccionista 
fins als seus últims moments, sempre pensant en 
els seus estimats minerals i el seu amor per Arenys 
de Mar.

Activitats del GMC26



INFOMINER - 68, 1/2017

Després de les paraules d’en Marc Campeny, vam 
començar la visita. Entre les novetats, a l’entrada de 
la planta baixa hi havia un pedestal amb urna i en 
el seu interior una “superbarita” d’Osor, de 40 x 30 
cm, amb grans cristalls i bona lluïssor, donada per 
en Salvador Roda i en Jordi Estivill, tots dos de Santa 
Coloma de Gramenet. La idea i missió d’aquest pe-
destal és servir d’exposició d’exemplars singulars i 
importants, tant per la seva grandària com per les 
seves característiques. I que els seus propietaris les 
vulguin exposar, cedir, donar, etc., ja sigui temporal-
ment o bé permanent. Bona idea!

Al passadís hi ha un panell mural amb foto i bio-
grafia d’en Joaquim Mollfulleda i, a la base, una 
petita urna amb una de les “joies de la corona” del 
museu: un exemplar de bismut natiu, de la mina “La 
Espuela de San Miguel”, a Villanueva de Córdoba, a 
la vall de Los Pedroches, Còrdova.

La foto ho expressa tot. No hi ha res més a dir!
Arribant a l’avantsala, s’accedeix a la planta supe-

rior on està l’exposició de minerals catalans i la sala 
“negra”, de minerals fluorescents, de la qual s’estan 
ultimant detalls.

Entrem a la col·lecció principal del Museu, expo-
sada en vitrines il·luminades per fluorescents i 
distribuïda per ordre sistemàtic: elements, sulfurs, 
halurs, etc. Des de les últimes visites s’han produït 
canvis visibles: més neteja, millora en la il·luminació 
de les lleixes de vidre de les vitrines, millor distribu-
ció i exposició dels exemplars. En contra, però ens 
han promès que ho solucionaran el més aviat pos-
sible: errors en l’etiquetatge dels exemplars, canvi 
d’etiquetes, descomposició dels sofres i d’alguns 
sulfurs delicats (marcassita, pirrotina, etc.), repeti-
ció de mostres exposades i poca varietat d’espècies.
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Una altra qüestió que es va comentar, i de gran 
importància en les col·leccions tant públiques com 
privades, són els exemplars dels calaixos o fons de 
reserva. Les grans col·leccions es mesuren no no-

més per l’exposat en vitrines, sinó també pel con-
tingut dels calaixos, que en algunes ocasions és 
igual o més important que el que s'ha exposat. 

I que serveixen per enriquir i renovar les vitrines.
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Deixem la planta baixa i accedim a la superior: 
sala diàfana i àmplia, amb vitrines il·luminades on 
s’exposen els minerals de Catalunya, distribuïda 
per comarques. Amb una gran i àmplia representa-
ció tant d’exemplars com sobretot de localitats, no 

ja només per la qualitat de les mostres sinó per la 
quantitat de localitats, moltes d’elles poc conegu-
des. Sens dubte la millor exposició pública dels mi-
nerals de Catalunya.
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En aquesta planta hi ha petites sales annexes que 
serveixen de tallers i laboratoris de diferents índo-
les, com tallers i taules sensorials per a persones 
invidents, tallers per a conèixer les diferents dure-
ses dels minerals, panells interactius, exposicions 
fotogràfiques, etc. Per la seva disposició i superfície 
ofereixen múltiples possibilitats.

Acabada la visita dels minerals, vam accedir a 
l’exposició temporal “Al punt de sal”: característi-
ques i tipus del clorur sòdic, NaCl, ben documentat, 
amb panells, fotografies i degustació de diferents 
“sals”: halita, sylvita (silvina) i carnallita, després 
d’una breu i precisa introducció d’en Marc Cam-
peny al Museu Marés de la Punta.

Organitzadors i guia: Neus Ribas San Emeterio i Marc Campeny.
Disseny i creació d’aquest document: Carles Bel.
Fotografia: Carles Bel, Carles Castanera, Eloi de San Martín, Jordi Gil,
Neus Ribas San Emeterio i Pere Ramoneda.
Redacció del text: Jordi Gil.
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