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Crònica de la sortida del GMC a les mines de Can Magre, Vidreres, la Selva, 
Girona Prudenci Gatell (Barcelona)

Els membres del GMC- José Javier Benito, Albert Vaquero, Joan Martínez Bruguera, Carles Bel, Prudenci Gatell, Regina 
Pastrana i  Catherine Graupera - buscant micros als terregalls superiors. Foto: Xavier Rodríguez.

    El passat dissabte 28 d’octubre es va fer la sorti-
da del Grup Mineralògic a les mines de Can Magre, 
a la Selva.  Després d’unes quantes incursions per 
les terres de Ponent i pel Priorat, suposava un canvi 
geogràfic que havia de permetre la descoberta d’un 
nou indret, a cavall de les Gavarres i les Guilleries.       
    Aquesta vegada s’havia organitzat un grup reduït, 
de 10 persones, donades les minses dimensions de 
l’espai dels terregalls, quedant un grup de socis en 
llista d’espera per a una futura nova sortida.  La pa-
ragènesi del jaciment, malgrat ser micro en algunes 
de les seves espècies, era molt interessant, i havia 
generat moltes expectatives.
    A quarts d’onze ja estàvem tots aplegats a Santa 
Seclina, just on començava la pista.  Sense ser una 
gran distància, el camí no era apte per a cotxes nor-
mals, i va caldre fer un parell de viatges amb 4x4 
per a traslladar l’expedició fins al punt de la carena 
des d’on s’accediria a la mina.  Carregats amb les 
eines i el menjar, i amb una taula plegable on posar 
el binocular, vam baixar pel bosc, tot trencant pels 
talussos.  Calia conèixer l’indret per no perdre’s, ja 
que no hi havia cap indicació ni referència.  
    Ja a la zona dels terregalls, vam descarregar les 
bosses, es va muntar la taula amb el bino, i en Xa-
vier, que ens va fer de guia, ens va fer cinc cèntims 
de la història de l’explotació.  Sempre havien estat 
unes labors força artesanals i els titulars de la con-

cessió havien anat fent diverses cates i prospeccions, 
obrint pous aquí i allà.  El propietari del terreny els 
demanava que abans d’obrir un nou pou tapessin 
l’anterior, i això havia provocat algun enfrontament.  
En principi el material extret era el plom, a partir 
de la galena.  Després de molts anys abandonades, 
havien quedat perdudes a la muntanya, camuflades 
entre el sotabosc.  Aquests darrers anys es va fer un 
treball d’investigació per part de membres del GMC, 
el resultat del qual es pot veure a l’article de la re-
vista Mineralogistes de Catalunya 2016-2.
    Ubicades històricament, i descrita la paragène-
si, vam desplegar-nos per la petita escombrera.  
La tasca era de precisió: anar agafant mostres que 
complissin algun dels criteris per ser matriu dels 
minerals buscats, i revisar amb la lupa, esperant 
trobar alguna peça bona.  Aviat van sortir les pri-
meres piromorfites, verdes, amb l’hàbit del prisma 
hexagonal tan característic, que vam poder admirar 
allà mateix a través del binocular.  Sense ser fàcil, 
amb paciència van sortir unes quantes mostres.      
    Partint roca també es podien obrir petites cavitats 
on trobar cristalls.  La cerussita també va fer acte de 
presència, en cristalls d’una mida més important.  
Alguna mostra de galena, exfoliada, i cubs de fluo-
rita groga, complets o parcials, aquests darrers amb 
una aresta centimètrica. Goethita irisada i gearksu-
tita, en forma de concrecions botroïdals  completa-
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Cristalls de fluorita. 
Mides: 2,2 x 2 x 1 cm. 
Col i foto:Prudenci Gatell.                                                                                                       

Cristall de cerussita. 
C.V.: 9 mm. 
Col. i foto: Prudenci Gatell                                                                                                       

Goethita irisada. 
Mides: 3 x 3 x 1 cm. 
Col. i foto:Prudenci Gatell                                                                                                       

Piromorfita. C.V.: 9 mm.
 Foto: Xavier Rodríguez. 
Col.:Prudenci Gatell.                                                                                                       

L’Albert Vaquero mirant exemplars pel bino-
cular. Foto: Prudenci Gatell.                                                                                                  

 En J.J. Benito mirant mostres amb la lupa 
dintre de la mina. Foto:Prudenci Gatell.                                                                                                  

Buscant quiastolites. 
Foto:Xavier Rodríguez.                                                                                                  

 Cristall de fluorita. Mides: 5x5 mm. 
 Col. i foto: Prudenci Gatell.                                                                                                       

 Piromorfita. C.V.: 2 mm.
 Col. i foto: Albert Vaquero.                                                                                                       

 Quiastolites a les pissarres. Mides:
  7 x 4 x 3 cm. Col. i foto: Carles Bel.                                                                                                       

ven el ventall de mostres. Sense adonar-nos-en vam 
passar una bona estona: gairebé tres hores. Amb 
raó hi havia gana!
    Feta la pausa per dinar, mentre es comentaven 
anècdotes al voltant d’aquella i altres sortides, un 
petit grup va baixar a la zona inferior, on es trobava 
una de les boques dels pous.  Molt interessant per 
poder copsar la tipologia de l’explotació, a nivell mi-
neralògic només oferia fluorita força alterada amb 
inclusions de galena.  Seguint el filó per fora, es va 
arribar a una nova escombrera, on hi vam dedicar 
una estoneta, per trobar piromorfita acicular blan-
ca, que formava uns eriçons molt estètics.  Vam 
completar l’expedició recollint mostres de barita, 
en forma de cristalls tabulars molt bonics, que des-
tacaven sobre una matriu marró.  
    Arribat el moment, vàrem recollir estris i vam 
tornar al campament base. Embolicar les mostres, 
desmuntar taula i bino, i començar la pujada cap al 

cotxe, aquest cop carregats.  El camí es va fer curt, 
tot comentant l’experiència del dia.  
    Un cop a la pista, a mig camí, abans d’arribar a 
l’aparcament, vam fer una darrera aturada.  En unes 
roques del marge, es trobaven quiastolites.  No eren 
aquelles que estem acostumats a veure a museus i 
fires, maclades i habitualment polides, però resul-
taven molt atractives, sobretot quan procedien de 
pedra neta, recent picada.  Ara sí, ja podíem donar 
per acabada la sortida.
    En definitiva, descoberta d’unes petites mines a 
Vidreres, amb una paragènesi amb algunes espè-
cies habituals (galena, quars, fluorita, cerussita)  i
 amb d’altres menys habituals però que era proba-
ble recollir (piromorfita, gearksutita), que vistes 
amb el binocular oferien unes cristal·litzacions es-
tupendes.  
                                                                Prudenci Gatell
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