Dissabte 13 de març va tenir lloc la sortida del Grup Mineralògic Català al Priorat,
concretament a la mina “Linda Mariquita”, al poble del Molar. Ben puntuals, a les 9 del matí,
ens vam trobar tots a Falset, i d’allà vam enfilar per la carretera de Bellmunt. Vàrem deixar a
banda i banda els terregalls de les mines “Eugenia” i “Regia”, i vam continuar fins travessar el
riu. Qui no ha anat mai per aquest camí, el primer cop sempre queda sorprès pel gual que cal
travessar. Superades les mines “Raimunda” i “Jalapa”, ja al terme del Molar, vam arribar al
nostre objectiu. Podíem observar la gran riquesa de jaciments que recull la comarca, cadascun
amb la seva paragènesi característica, que no sempre coincideix. Aparcats els cotxes, ara sí
començava la nostra excursió.

Un petit grup es va quedar damunt el filó de barita, que tan ben documentat trobem al
dossier, amb l’objectiu de netejar tot el voltant i fer-lo aflorar. Sota la direcció de Joan Abella i
amb mesures de seguretat per a que ningú prengués mal, ens vam anar rellevant per anar
rebentant la roca i deixar al descobert la zona per a poder treballar còmodament. No era tasca
fàcil; calia fer algun equilibri i feia de mal picar, per la qual cosa ens havíem de rellevar cada 10
minuts, amb la llança i el mall, fins que finalment es va poder començar a extreure alguna
petita geoda on trobar la famosa tennantita, cuprita i, amb molta sort, coure. Val a dir que tota
l’estona esmerçada no va tenir el resultat esperat. En els blocs despresos es van poder apreciar
petits cristalls de malaquita i brochantita, bàsicament.

I la resta, el gran gruix del grup, què feien? Es va anar seguint el camí fins a la boca de mina, on
en Carles Bel va fer tota una explicació sobre l’explotació i ens vam disgregar per tota la zona
de terregalls, molt àmplia. Hi havia feina per a tots i cadascú va poder escollir fins on es volia
complicar anant amunt i avall del terregall. Escollint els blocs adequats i reduint-los, es van
poder trobar cristalls de galena, atzurites i malaquites; això si, calia pagar un peatge en forma
d’esforç, doncs la pedra era molt compacta i dura. Després de passar una bona estona
investigant, es va tornar a recollir el personal del filó, que estaven ben concentrats picant i,
esglaonadament, vam anar fent cap al restaurant, on el vermut va oferir unes converses ben
interessants sobre el món dels minerals.

Alguns vam trobar a faltar l’arròs de l’anterior visita, però el menú ofert també va ser per
llepar-se els dits! Amb la panxa plena, i després de fer el cafè, hi va haver qui ja va decidir
enfilar el camí de tornada, però un grup encara va seguir, aquest cop a la mina “Balcoll”, a
veure si hi havia sort i sortia alguna peça d’argent. Evidentment, tret del nostre guia que va
recollir alguna mostra, la resta hi vam posar més bona voluntat que altra cosa, però el dia ja
estava aprofitat. Quan va començar a amagar-se el sol darrera les muntanyes, vam decidir
recollir i donar per tancada una bona excursió en una comarca, el Priorat, que mai deixa de
sorprendre’ns.
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Un especial agraïment a les persones que han col·laborat amb
la seva presència a la sortida.

