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vui dia hi ha un gran interès per la protecció de la naturalesa i els ecosistemes que la formen. Cada vegada més persones s’interessen 
per l’estudi del medi natural. Però no hem d’oblidar que el medi natural és un TOT, un conjunt de parts que unides conformen el que 

entenem per Natura. Tanmateix, és ben cert, que els aspectes més atractius i, fins no fa gaire més divulgats, eren el Regne Animal i a 
una certa distància el Regne Vegetal. Més lluny i una mica oblidat trobem el Regne Mineral.

No ha estat fins fa unes poques dècades que no s’ha començat a tenir consciència de la importància del patrimoni geològic i miner. 
Aquest patrimoni geològic i, en el nostre cas mineralògic, ha estat estudiat des de diferents estaments: universitats, museus i associacions 
mineralògiques. Cal dir que la major part de les col·leccions de les quals avui dia gaudim en els nostres museus són el fruit de la feina 
laboriosa i silenciosa de col·leccionistes, molt sovint amateurs i autodidactes, que han esmerçat el seu temps i diners en fer-les créixer. 
Malauradament les legislacions i normatives que en els darrers anys han sorgit a nivell estatal i autonòmic estan posant fre, sobre tot en 
la paleontologia, a aquesta feina de recerca. Pel que fa als minerals anem pel mateix camí si no s’hi posa remei. 

Des d’entitats com el Grup Mineralògic Català s’intenta fer compatible la recerca de minerals i el respecte pel medi. També fer-ne difusió 
per a que nous aficionats/investigadors, d’una manera ordenada i organitzada, estableixin les bases de les futures col·leccions i treballs. 
Cal tenir present que encara no està tot investigat i que tenim una riquesa mineralògica per descobrir i redescobrir.

Les fires de minerals com MINERALEXPO BARCELONA-SANTS, SANT CELONI o EXPOMINER són aparadors més que indicats per 
a poder tenir a prop (i fins i tot en propietat) aquestes meravelles que la natura ens ofereix i despertar el “cuquet” per una 
afició que ens pot omplir de satisfaccions i enriquir el nostre bagatge cultural.

Sou vosaltres els que podeu acostar els minerals als més joves i per això us oferim aquest manual a fi que serveixi de 
plataforma per a desenvolupar els temes que despertin el vostre interès. No és un manual tancat, estarà en constant 
evolució. 

4 PARAULES

l llarg de 34 edicions, Expominer, el Saló de Minerals, Fòssils i Joieria organitzat per Fira de Barcelona s’ha consolidat com un 
dels  principals referents a Europa per a la promoció i la difusió de la geologia i la mineralogia. 

Expominer, a més de ser una rellevant plataforma dinamitzadora del comerç i el col·leccionisme, s’ha afermat com la trobada de 
referència per a la difusió de la cultura i l’afició mineralògica actuant com a nexe i catalitzador de l’ecosistema comercial, científic i 
docent d’aquesta apassionant matèria. 

Avui Expominer vol seguir avançant en aquest proces de transferència de coneixement, projecció i difusió mineralògica. Per això, 
li presentem i posem a l’abast d’escoles, professors i alumnes aquesta guía pràctica d’introducció a la mineralogia que hem creat 
especialment per a acompanyar i compartir amb ells la tasca de difondre el coneixement mineralògic i despertar l’interès en la societat 
i, especialment, entre les joves generacions. 

Esperem que gaudeixin de la seva lectura i, amb això, s’acostin una mica més als secrets millor guardats 
de la naturalesa que ens envolta. 

Josep Antoni Llopart 
Director d´Expominer 

Benvinguts a l’apassionant món de la mineralogia!

Benvinguts a Expominer! 

A

A

Joan Rosell
Grup Mineralògic Català
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Un MINERAL és un cos natural, generalment sòlid, caracteritzat per una composició química ben defi nida i per 
una estructura atòmica ordenada amb regularitat en tot el seu volum. Reben també el nom de minerals alguns 
compostos naturals que no tenen una estructura cristal·lina ordenada, com poden ser l’òpal o el mercuri (sòlid 
a -39ºC). L’aigua, per exemple, en el seu estat sòlid es considera mineral.

També es consideren minerals els compostos que, formats en condicions físico-químiques naturals, es formen a 
partir de materials d’origen humà (escombreres de Laurion a Grècia, la sala dels sulfats a les Mines de Riotinto).

Una ROCA és un agregat, una barreja d’un o diversos minerals. 

A tall d’exemple tenim el granit, una roca formada per tres minerals: el quars, una mica i un feldspat. Però també 
es considera roca el marbre, el qual només té un sol mineral en la seva composició: la calcita. L’estructura com-
pacta del marbre ve donada per les grans pressions i altes temperatures a les que s’ha format (metamorfi sme) i 
que mostra una textura microcristal·lina, no ordenada. El concepte de roca no es relaciona necessàriament amb 
la forma compacta o cohesionada; també les graves, sorres, argiles, o fi ns i tot el petroli, són roques.

QUÈ ÉS UN MINERAL?
QUÈ ÉS UNA ROCA?

Ara ja saps que...

El gel, la forma 
sòlida de l‛aigua, 
es considera un 
mineral.

Granit
Moscovita (grup de la mica)

Ortoclasa (grup del feldspat)

Quars
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Per a comprendre l’origen dels minerals ens caldria fer un extens recorregut per la formació de la Terra. Els 
processos magmàtics són l’origen primari de la cadena de transformacions que portaran a la diversifi cació dels 
minerals de l’escorça terrestre. Després de la seva formació i per les posteriors “agressions” químiques i físi-
ques es donarà la formació dels minerals secundaris i terciaris. 

En aquest punt podem introduir el concepte d’ASSOCIACIÓ MINERAL que es refereix a tots aquells minerals 
que apareixen junts en una roca, és a dir, són minerals relacionats només espacialment. Amb el terme PARA-
GÈNESI MINERAL es designa al conjunt de minerals que apareixen junts en una roca, però formats pel mateix 
procés genètic durant una mateixa etapa. És a dir, són minerals temporalment i genètica associats. Tota pa-
ragènesi constitueix una associació mineral, però una associació mineral pot englobar més d’una paragènesi.

CRISTAL·LITZAT
versus MASSIU

Un mineral diem que està CRISTAL·LITZAT si mostra una forma defi nida amb cares i arestes seguint unes 
normes geomètriques. Aquestes cares solen ser planes i es repeteixen seguint les normes citades. Hi ha cris-
talls que semblen ser més arrodonits, però amb una atenta observació veurem que es tracta d’apilaments de 
diversos cristalls que li donen aquest aspecte.

Un mineral diem que té aspecte MASSIU si no mostra una forma defi nida, ni cares planes que segueixin una 
geometria. Així un quars pot presentar-se com a cristall o tenir un aspecte massiu si es trenca. Això no vol dir 
que a nivell atòmic no tingui una estructura cristal·lina defi nida.

COM ES FORMEN 
ELS MINERALS?

Cristall de quars Quars massiu

Halita exfoliada

Estructura de l’halita - NaCl
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Els minerals s’originen per tres processos fonamentals: magmàtic, metamòrfi c i sedimentari.

Procés magmàtic

En els magmes de l’interior de la terra hi ha una “sopa” d’elements químics 
que, en anar-se refredant el magma a poc a poc, aniran combinant-se per for-
mar estructures ordenades:  els minerals que formen les roques plutòniques. 
Quan en el medi hi ha canvis sobtats de temperatura, de pressió, de compo-
sició de la “sopa” es produiran canvis que afectaran als minerals formats i, tal 
vegada, ajudaran a la formació d’altres minerals. 

Si el magma es refreda ràpidament els àtoms no tenen temps d’ordenar-se i es 
formen vidres volcànics (per exemple l’obsidiana) i les laves, que són roques 
magmàtiques o ígnies. 

Procés metamòrfi c
Metamòrfi c vol dir que canvia de forma. El metamorfi sme modifi ca l’estructura, la mineralogia i, normalment, la 
composició química de les roques, provocada pels efectes de la temperatura, la pressió i els fl uids que circulen 
entre les roques.

Així, quan una massa de magma a alta temperatura interacciona amb un conjunt de 
roques, aquestes pateixen una sèrie de transformacions que fan que es formin nous 
minerals a partir dels minerals inicials de les roques. Uns reaccionen amb els altres, 
per dir-ho ràpid. Les altes pressions es poden combinar amb la temperatura i donar 
aquests processos. Es formen minerals com la vesuvianita, l’espinel·la, diversos gra-
nats, piroxens... 

Al Tibidabo teniu bons exemples d’aquest metamorfi sme. També es dona un altre ti-
pus de metamorfi sme associat al desplaçament de grans estructures geològiques i a 
un nivell molt més ampli geogràfi cament parlant, l’anomenat metamorfi sme regional, 
que forma minerals com: biotita, talc, epidota, grafi t, granats, hematites...

Obsidiana. 
Lake County, Oregon, USA.

Gneiss. 
Foto: Siim Sepp. 
Font: Wiki

Almandina. Austria.
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Procés sedimentari

L’erosió mecànica (vent, aigua, gel...), les alteracions químiques de les roques i els processos biològics són els 
que generen les roques sedimentàries. En aquests processos no hi actuen altes temperatures ni grans pres-
sions com en els casos anteriors.

Tots els processos que hem citat i la combinació entre ells poden formar el que s’anomena jaciments o dipòsits 
minerals. La formació dels jaciments minerals és molt complicada, ja que hi infl ueixen molts factors. 

Altres agents són el magma, gasos, vapors, sòlids en solució, l’atmosfera, els organismes i la roca encaixant.
Tot i que no entrarem més a fons us citem alguns dels més importants:

1.  Concentració magmàtica
Els magmes, en refredar-se, poden generar acumulacions de minerals com la magnetita, platí, diamant, cromi-
ta, wolframita. Son grans jaciments però n’hi ha pocs.

2.  Sublimació
Els minerals són volatilitzats per les altes temperatures i es dipositen en refredar-se com a sòlids. Els gasos de 
les fumaroles volcàniques sublimen sofre i d’altres elements més rars com el reni. 

3. Metasomatisme de contacte
Les emanacions de gasos que escapen en solidifi car el magma reaccionen amb les roques i els minerals que 

troben i donen nous minerals. Exemples: calcopirita, molibdenita, pirita, magnetita, corindó, cassiterita...

4. Metamorfi sme de contacte
Difereix de l’anterior en l’aportació intensa de nous elements que reaccionen amb els de la roca preexistent. 
Apareixen minerals com: grossulària, hedenbergita, tremolita, actinolita, wollastonita, epidota, vesubianita, 
diòpsid, forsterita, albita, turmalina...

Sabies que...

Cada dia es calcula 
que es formen 130 
milions de tones de 
roques magmàtiques a 
l‛escorça terrestre de 
les que un 10% surten 
a l‛exterior com a 
laves.

Calcària numul·lítica. 
Pedreres medievals de Girona.
Foto: Josep Zendrera. 
Foro-minerales.com
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Un dels agents més importants que intervenen en la formació dels jaciments minerals és l’aigua, ja sigui en 
forma de vapor, aigua magmàtica calenta (aigua escalfada pel magma), aigua meteòrica freda (pluja), aigua de 
mar, lacustre o fl uvial. A tot això cal sumar els factors temperatura i pressió.

5.  Processos Hidrotermals
Són probablement els més importants en la formació de jaciments minerals. Les solucions hidrotermals trans-
porten els elements químics en solució des de les zones d’origen que poden ser per exemple intrusions mag-
màtiques calentes. Gradualment els fl uids perden calor a mesura que augmenta la seva distància de la intrusió.

En refredar-se precipiten els primers elements menys solubles i donen lloc a dipòsits hidrotermals d’elevada 
temperatura prop de la intrusió. Els dipòsits de temperatura intermèdia es troben a major distància d’aquesta 
intrusió calenta, i els de baixa temperatura a més distància. El nom de dipòsits: epitermals, mesotermals i hipo-
temales, segons les temperatures i pressions.

En el seu viatge a través de les roques, les solucions hidrotermals poden perdre el seu contingut mineral per 
deposició en les diferents classes d’obertures de les roques, formant 
dipòsits de rebliment de cavitats o per substitució de les roques. Deixen 
uns ions i n’atrapen d’altres. 

Els factors essencials per als dipòsits hidrotermals són:

• Disponibilitat de solucions mineralitzadores susceptibles de dis-
soldre matèria mineral: si no hi ha “ingredients” no hi ha dipòsit. 

• Presència d’esquerdes a les roques per les quals puguin discò-
rrer les solucions: cal que trobin un camí.

• Presència de llocs d’emplaçament per a la deposició del contin-
gut del mineral: un cop es refreden cal que trobin espai disponi-
ble per deixar la seva càrrega mineral.

• Que es pugui donar la reacció química que precipita els mine-
rals. 

• Si volem grans cristalls: temps, quietud i condicions de pressió i 
temperatura estables o de lenta evolució.

Dolomita. Luzenac, França.

Calcita cobaltífera. Peramea
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6. Oxidació i enriquiment supergènic
Quan una massa mineral queda exposada a l’efecte de l’erosió i dels agents 
atmosfèrics pateix un efecte de dissolució i alhora d’oxidació. Molts dels seus 
elements interessants des del punt de vista miner “baixen” dissolts cap a ni-
vells més baixos del subsòl on es dipositen i s’atura l’oxidació i “enriqueixen” 
aquests nivells.

Els jaciments de Minas de Riotinto són d’aquest tipus. A les parts altes tro-
bem el “gossan” i a poca profunditat minerals com: coure, or, atzurita, cuprita, 
malaquita. A nivells inferiors els sulfurs: pirita, bornita, calcocita...

7.  Sedimentació - Evaporació
Aquests jaciments provenen de la deposició lenta però constant dels ma-
terials que l’erosió, els éssers vius o processos químics generen. Com a 
exemples tenim la sedimentació de sals que a mida que l’aigua que les conté 
s’evapora es van dipositan formant capes (Súria, Cardona, Sallent), també 
les bacteries poden generar enormes capes de sediments on precipiten el ferro com a goethita. El sofre de ve-
gades no prové del vulcanisme sinó de bacteries que el fi xen.

8.  Placer

Dipòsit detrític de sorra o de grava que conté partícules de minerals, palletes d’or i d’altres minerals preciosos 
com el diamant, provinents d’un jaciment alterat prèviament per l’erosió. I no són els únics... Si en voleu saber 
més cerqueu a internet “formació de jaciments minerals”.

Coure natiu. Michigan, USA. Fluorita. Mina Berta, El Papiol.

Pelleta d’or.
Trobada l’any 2010 a Alaska (USA). Amb un pes 
de 63.8 grams. Mides: 4.5 x 3 x 0.6 cm.
Foto: Rob Lavinsky.



Un cas específi c: els fosfats de les mines de Rocabruna, Gavà
En l’esquema que acompanyem s’observa com la pluja travessa les capes més superfi cials i per les 
esquerdes penetra a capes profundes (percolació). En el seu camí l’aigua troba nivells rics en fosfats de 
calci (color verd fosc) que poc a poc es van disolent. 

Aquestes aigues riques en fosfat i calci arriben a nivells rics en mineral de ferro amb el que reaccionen 
i dipositen en les esquerdes tota una varietat de minerals com la tinticita, montgomeryïta, calcioferrita... 
Si a més troben altres elements químics poden formar altres espècies minerals.

Un cas similar és a les mines de ferro del Rocabruna, explotades potser des d’època romana, però amb 
confi rmada explotació als segles XIX i XX. Són un exemple agraït per entendre la formació dels fi lons i 
els minerals secundaris. Respecteu la mina!

Esquerda amb 
agregats globulars 
de carbonat-fl uo-
rapatita, nòduls de 
tinticita, cristalls de 
montgomeryïta amb 
agregats aciculars de 
carbonat-fl uorapatita; 
fi lonet de tinticita en 
la goethita...

Foto Carles Díez



Altres mines i pedreres, espais d’interès mineralògic
Hi ha altres jaciments al nostre país que també ofereixen d’una forma didàctica la possibilitat d’estudiar els di-
ferents tipus de sistemes de formació dels jaciments minerals.

Les Mines de Sal de Cardona: podem veure-hi com les capes de sals sòdiques i potàssiques s’han anat dipo-
sitant. Sedimentació - Evaporació.

Les Mines Prehistòriques de Gavà: són molt similars a les de Bruguers, però amb l’afegit de que hi va haver-
hi aportacions de materials d’origen exhalatiu. 

La Mina de Petroli de Riutort: és una de les poques mines d’on s’extreien margues per destil·lar el petroli. 
Actualment es pot veure el petroli nadiu regalimant. Sedimentari.

Mines de Bellmunt del Priorat: les mines es poden visitar i permeten veure diferents zones mineralitzades. A 
més, a les escombreres properes es poden recollir mostres: millerita, galena, calcopirita, dolomita... Procesos 
sedimentaris, intrusions magmàtiques...

Podeu consultar més jaciments i descriptives dels mateixos al web de la Generalitat de Catalunya cercant a les 
fi txes de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic.

Capes de sals a 
la mina de Cardona. 

Entrada de les mines 
de carbó de Fígols. 

Terreres de la Mina Règia,
a Bellmunt del Priorat.
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Com en totes les ciències relacionades amb la natura se’ns fa imprescindible identifi car i classifi car els minerals 
a fi  i efecte de poder-los comparar entre si i procedir a la seva identifi cació. 

El criteri més difós universalment és la classifi cació per la seva composició química i la seva estructura interna. 
Però poden presentar-se variacions en la composició química tot i conservar la seva estructura interna. 

Així s’anomena espècie mineral a aquells minerals que tenen en comú: 

1. Composició química
2. Estructura interna
3. Propietats físiques. 

Així la calcita i l’aragonita seran minerals diferents, tot i tenir la mateixa composició química, però diferent es-
tructura interna o sistema cristal·lí.

S’anomenen varietats aquells minerals que contenen una petita quantitat d’un altre element o tot i tenir iguals 
la composició química i estructura cristal·lina, difereixen en la seva forma. 

Exemples són el quars i les seves varietats ametista, fumat i calcedònia.

CLASSIFICACIÓ 
DELS MINERALS

ESPÈCIE

VARIETAT

Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Foto: Joan Rosell
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Els minerals es classifi quen utilitzant diferents convencions que els científi cs han plantejat. Una molt habitual és 
la de Karl H. Strunz (1910-2006), que data de 1938, i els classifi ca segons la composició química. 

Tanmateix dins d’aquestes classes, hi ha subclasses, subgrups, espècies y varietats.

Espècies

1. Elements 120 2,75%

2. Sulfurs i sulfosals 645 14,76%

3. Halogenurs 181 4,14%

4. Òxids i hidròxids 594 13,60%

5. Nitrats, carbonats 236 5,40%

6. Borats 152 3,48%

7. Sulfats, cromats, 
molibdats, wolframats

366 8,38%

8. Fosfats, arseniats, va-
nadats

812 18,59%

9. Silicats 1.220 27,92%

10. Minerals Orgànics 43 0,98%

TOTALS 4.369 100%

Font: Nomenclàtor de les Espècies Minerals (2010). 

Autors: J.L. Garrido i J.M. Ybarra.

Editat amb la col·laboració del Grup Mineralògic Català.

Sabies que...

El nombre de minerals 
creix continuament a 
mida que els mitjans 
de determinació i 
anàlisi es milloren 
i els científi cs fan 
noves recerques en 
llocs tant diversos 
com volcans, deserts, 
aigües termals i fi ns 
i tot la Lluna o els 
meteorits...
Actualment estem 
sobre les 4.500 
espècies aprovades i 
va augmentant cada 
any...

COM ELS ORDENEM?
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Un dels principals problemes, i també un dels millors i més divertits entreteniments, que es troba el col·leccionista 
de minerals és la correcta classifi cació dels minerals que recull en les seves recerques de camp i de vegades 
en les espècies que adquireix o intercanvia.

Avui dia, a través de les associacions mineralògiques i les relacions amb la universitat, l’afi cionat té més a prop 
la possibilitat d’una anàlisi mitjançant tècniques que anys enrere només eren a l’abast dels acadèmics.

Tanmateix, intentar determinar una espècie mineral un mateix és un procés fascinant i que ens pot donar mol-
tes satisfaccions. A continuació, donarem una sèrie de pautes que ens poden ajudar a identifi car-los. Algunes 
d’elles són de fàcil realització, d’altres requereixen d’instrumentació especial. 

Tot i ser una de les disciplines més desenvolupades de la mineralogia, també és una de les més complexes 
d´estudiar i d´intepretar pel col·leccionista amateur. Si hi voleu aprofundir veureu que seguint unes regles bàsi-
ques arribareu a determinacions prou acurades.

Un CRISTALL és un sòlid homogeni que es presenta en formes polièdriques limitat per cares planes que estan 
relacionades per simetria i que responen a un ordre intern tridimensional. 

L´utilitat de la cristal·lografi a per al col·leccionista novell és molt limitada ja que només es redueix a reconèixer 
les formes dels cristalls que li permetran identifi car-les amb les peces que trobarà a la natura.

IDENTIFICACIÓ: 
Quin és quin?

CRISTAL·LOGRAFIA

QUÈ ÉS UN CRISTALL?

Models cristal·logràfi cs.

Anys 70. Bèlgica.

Són fi gures de cristalls 

ideals fetes en guix i 

barnissades. S’utilitzen 

per estudiar la simetria.

 

Col. J. Rosell
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En el moment de la cristal·lització els cristalls tendeixen a unir-se, formant associacions anomenades agregats 
cristal·lins que poden estar formats per una sola espècie o per diverses especies. 

Podem destacar:

• Agregats granulars: formen masses de petits granets compactats.

• Agregats aciculars: són aquells formats per cristalls que tenen la forma 
d´agulles. Solen ser com eriçons.

• Agregats fi brosos: es presenten com llargs fi ls units entre ells.

• Agregats lamel·lars: característics de les miques. En làmines.

• Agregats oolitícs: són conjunts de petites esferes.

• Concrecions (reniforme o mamelonar): presenten superfícies formades 
per petites cúpules. 

• Creixements arborescents: presenten formes que recorden les branques 
d’un arbre.

• Agregats dendrítics: formen estructures que recorden fulles de vegetals, 
tipus falguera, per exemple.

• Agregats estalactítics: recorden les formes de les estalactites de les co-
ves.

Un parell de defi nicions útils:

• Pseudomorfosi: s´origina quan un mineral de nova formació conserva la 
forma del mineral al qual substitueix totalment.

• Perimorfosi: es dona quan un mineral de nova formació conserva la forma 

externa del mineral al qual recobreix i en deixa l’interior buit.

MORFOLOGIA 
DELS AGREGATS 

CRISTAL·LINS
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PROPIETATS
DELS MINERALS 

Els minerals tenen unes propietats característiques que ens poden servir per identifi car-los, o com a mínim po-
der donar certes pistes per a la seva identifi cació. Així tenim propietats mecàniques, referides a la interacció 
física amb la mostra; propietats òptiques, referides a com la llum interactua amb el mineral; propietats tèrmi-
ques i elèctriques, que ens parlen de com reacciona el mineral davant el calor o el foc; propietats químiques, 
molt útils per distingir-ne la seva composició elemental.

Exfoliació 

És la propietat dels cristalls i del agregats cristal·lins de trencar-se segons unes direccions determinades, 
anomenades plans d´exfoliació. L´exfoliació depèn de l´estructura interna del cristall i és constant per a cada 
mineral.

Es pot parlar d’exfoliació excel·lent (grafi t i mica), perfecte (galena), bona (feldspat), imperfecte (apatita), i 

molt imperfecte (òpal i pirita).

PROPIETATS
MECÀNIQUES 

Així si agafem una peça de guix laminar veurem que té unes cares molt aplanades i 

que si hi fem una incisió amb un ganivet i li donem un cop aquest es trenca oferint unes 

superfi cies planes i brillants (plans d’exfoliació). 

De la mateixa manera quan 

trenquem un tros d’halita el re-

sultat són paral·lelepípedes que 

estan formats per cubs.
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Fractura

Determina les superfícies de trencament irregular que no són plans d´exfoliació. Potser concoïdal (superfície 
llisa o corba: sílex i obsidiana), estellosa o fi brosa (piroxens), irregular (quars), llisa (guix), ganxuda (coure) 
i terrosa (limonita).

Duresa

Des de el punt de vista físic, la duresa no està defi nida amb precisió. És un conjunt de propietats basada en la 
cohesió del minerals. Se la podria defi nir com la resistència que oposa el mineral a ser ratllat. La duresa pot ser 
absoluta o relativa que és la que s´especifíca en la anomenada: Escala de Mohs. 

Per tant si un mineral és ratllat per un tros de fl uorita, però no ho és per la calcita podem dir que té una duresa 
entre 3 i 4. De vegades, si la superfície està formada per petites agulles, quan la ratllem amb un altre mineral 
ens sembla que li hem fet una marca, però en realitat hem trencat molts cristalls i la lectura no és indicativa.

1. Talc 2. Guix 3. Calcita 4. Fluorita 5. Apatita

6. Ortoclasa 7. Quars 8. Topaci 9. Corindó 10. Diamant
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Per a determinar la duresa dels minerals existeixen uns llapis els quals a la punta tenen un petit fragment dels 
minerals de l´escala de Mohs. Així per exemple un mineral que és rallat per la fl uorita i no és rallat per la calcita 
se li pot associar una duresa d’entre 3 i 4. Hi ha pocs llibres que ordenin la relació de minerals en funció de la 
duresa. Moltes més dades les podreu trobar a l’obra “La Gran Enciclopedia de los Minerales”, editada per Su-
saeta (Praga 1990). 

Un dels problemes que presenta la determinació de la duresa dels minerals és que ens calen mostres recents i 
grans; a més, les superfícies utilitzades han de ser planes. Hi ha alguns agregats cristal·lins en forma d´esferes 
que presenten una duresa molt baixa i que realment el que estem fent es trencant cristalls aciculars que formen 
l´esfera. 

Una de les maneres que tenin més a mà per a determinar la duresa són els estris cassolans, com poden ser 
una navalla, un tros de vidre o una peça de coure. Per exemple per a distingir al talc de la calcita i el quars ob-
servarem que el quars és l´únic que ratlla el vidre i el talc és l´únic que es ratlla amb l´ungla. 

Per tant la duresa serà: talc<calcita<quars.

Ratlla

És un útil caràcter d´identifi cació per a distingir els minerals colo-
rejats dels minerals al·locromàtics (aquells minerals que presen-
ten color degut a petites impureses com l’amatista). Es pot obtenir 
la ratlla rascant o guixant el mineral amb una llosa de porcelana 
sense vidriar. 

Per a minerals més durs es pot recòrrer a la trituració. 

Pirita : mineral de color daurat amb ratlla verda fosca.

Fluorita: mineral de molts colors amb ratlla blanca.

Goethita: minerals de color negre amb ratlla vermellosa.

Malaquita: mineral de color verd amb ratlla verda.

Ull viu...

No has de confondre 
la duresa amb 
la fragilitat. El 
diamant, tot ser 
molt dur, ja que 
ratlla tots els altres 
minerals, alhora és 
fràgil i un cop pot 
esmicolar-lo.

Fluorita, Berbes, Astúries
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Color

Per què els minerals tenen color? És un tema una mica complex. 

El color dels minerals és causat per l’absorció, o la manca d’absorció, de diverses longituds d’ona de llum. El co-
lor de la llum està determinat per la seva longitud d’ona. Quan la llum blanca pura (que conté totes les longituds 
d’ona de la llum visible) penetra en un cristall o incideix sobre una superfície mineral, algunes de les longituds 
d’ona poden ser absorbides mentre que d’altres longituds d’ona “reboten” o el travessen. Si això succeeix, lla-
vors la llum que surt del mineral ja no serà blanca; tindrà el color corresponent a la suma de les longituds d’ona 
no absorbides.

Qui són els responsables de que unes freqüències (longituds d’ona) s’absorbeixin i d’altres no? 

Els enllaços atòmics són generalment els “culpables”. També alguns elements tenen electrons que absorbeixen 
certes longituds d’ona o colors. Aquestes longituds d’ona proporcionen energia als elements que sovint emeten 
una altra longitud d’ona per desfer-se de l’energia extra. L’estat d’energia de l’electró està també relacionat amb 
la longitud d’ona que absorbeix. 

També la presència d’elements, sovint de terres rares, fa que es generin vacants electròniques dins del cristall 
que donen nuclis de color. Com hem dit, és un tema complex. 

Minerals acromàtics: no tenen color. La llum els travessa i no és absorbida cap longitud d’ona. Són exemples 
el quars (cristall de roca o hialí), el diamant, la fl uorita incolora...

Minerals idiocromàtics: el color del mineral és un component constant i predictible del mineral, a causa de la 
presència d’un element químic determinat. Exemples d’això són atzurita blava, el vermell del cinabri o el verd 
de la malaquita.

Minerals al·locromàtics: tenen “un altre color” que no els pertocaria a causa, normalment, de traces d’impureses 
en la seva composició o “defectes” en la seva estructura atòmica. 

En aquest cas, el color és una propietat variable i imprevisible del mineral. Exemples d’això són el blau de 
l’amazonita (ortoclasa), el groc de l’heliodor, els colors quasi infi nits de la fl uorita o el rosa del quars.

Minerals pseudocromàtics: donen “fals color” a causa de la difracció de la llum. En aquests casos, el color 
és variable, però és una propietat única del mineral. Exemples són els colors produïts per l’òpal i les refl exions 
iridisades de la labradorita.

PROPIETATS
ÒPTIQUES

Òpal.
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Lluïsor
La lluïssor indica la manera en que la superfície del mineral interactua amb la llum incident. Depèn especialment 
de l’índex de refracció de la llum. 

Greixosa: com si estigués cobert amb una prima capa d’oli. És el resultat d’una superfície microscòpicament 
rugosa. Exemple: òpal.

Adamantina: presenta un refl ex fort i brillant com el del diamant. És causat per un alt índex de refracció. Exem-
ple: diamant.

Metàl·lica: amb un aspecte brillant que recorda a un metall polit. Exemple: galena, pirita.

Nacrada: presenta una lluïssor irisada similar a la perla. Exemple: moscovita, estilbita.

Resinosa: amb una lluïssor similar a la resina. Exemple: monacita.

Sedosa: amb una lluïssor similar a la seda. Exemple: asbest, ulexita.

Vítria: amb una lluïssor similar a la del vidre. Exemple: turmalina, calcita.

Transparència
Una propietat molt valorada en els minerals és que els cristalls siguin 
transparents (que no vol dir incolors) i que la llum passi a través seu 
permetent que tingui “llum pròpia”. 

Quan un mineral permet passar tota la llum es diu que és transparent o 
en el cas del quars: hialí. Si mostra una certa opacitat tot i que la llum el 
travessa es diu translúcid. Si no deixa passar res de llum és opac.

Hi ha minerals que mai es presenten transparents com per exemple la 
galena, la pirita...
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Birefringència
La birefringència o doble refracció és una propietat de la matèria anisòtropa 
transparent (que no té les mateixes propietats en una direcció del cristall que 
en una altra) que consisteix en el desdoblament d’un feix de llum incident 
en dos feixos polaritzats linealment en direccions perpendiculars entre elles 
com si el material tingués dos índexs de refracció diferents. 

El fenomen és especialment visible per la calcita, que presenta un rang molt 
ampli de valors d’índex de refracció (i per tant una elevada birefringència), 
sobretot en la varietat més transparent anomenada espat d’Islàndia.

Què vol dir això? Qué la llum, en penetrar el cristall, es divideix en dos 
feixos, un de més ràpid que surt del cristall com ha entrat i un altre que 
s’”alenteix” i es desvia, sortint prop de l’anterior.

Tots els minerals tenen una certa birefringència excepte els que pertanyen 
al sistema cúbic. La raó és que el sistema cúbic té la mateixa distribució en 
totes les direccions, mentre’s que en els altres sistemes cristal·lins hi ha una 
simetria diferent segons la part del cristall. Així l’halita (sal, cúbica) no presen-
ta birefringència i la calcita sí.

Wikipèdia - Mikael Häggström

Calcita espàtica exfoliada 
que mostra la birefringència 
duplicant la imatge que hi ha 
al darrere.

En el cas de l’halita no 
s’observa birefi ngència.
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ALTRES PROPIETATS
dels MINERALS

Magnetisme

Una de les propietats d’alguns minerals és la seva capacitat per atreure un iman o bé interactuar amb les llima-
dures de ferro.

Així, si agafem un tros de magnetita (un òxid de ferro) i li acostem un imant aquest s’adhereix al mineral i si co-
loquem unes llimadures sobre un paper i apliquem per sota el mineral, aquestes es reordenen seguint el camp 
magnètic. La magnetita també s’anomenava pedra imant i s’utilitzava per imantar per fregament les agulles de 
les brúixoles.

Sabies que...

El nom de magnetita 
prové de la localitat 
Magnesia, a Grècia. 
En aquesta zona de la 
Tessàlia vivia la tribu 
dels magnets. 

Hi ha muntanyes 
arreu del món que són 
riques en magnetita i 
que són conegudes per 
la seva facilitat per 
atraure el llamps.

Magnetita. Toràs, Castelló.

Conductivitat Elèctrica

Alguns minerals tenen la propietat de ser conductors de l’electricitat. A tall d’exemple, molts dels minerals 
metàl·lics com el coure, la plata o l’or són bons conductors, però també alguns altres com el grafi t també en són 
conductors.
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FLUORESCÈNCIA
És una de les propietats més espectaculars i vistoses.  Alguns minerals en ser “il·luminats” amb 
fons de llum ultravioleta emeten llum de diferents colors en llum visible, en funció de la seva com-
posició química. 

Per a determinar aquesta propietat en els minerals s´utilitzen dos tipus de làmpades ultravioletes: 
ona llarga (345 nm) i ona curta (245 nm). S´ha d´anar molt en compte ja que les radiacions ultra-
violeta citades poden produir lessions greus al ulls. Heu de pensar que les d’ona curta s’utilitzen 
per esterilitzar, o sigui, per matar tot tipus de bacteries i organismes. 

En moltes ocasions els minerals fl uorescents presenten coloracions diferents en cada una de les 
longituds d´ona i fi ns i tot poden ser actius amb una i no amb una altra. Cal que el mineral estigui 
ben net de partícules fl uorescents com poden ser el paper, líquens, material orgànic...

FOSFORESCÈNCIA
És la propietat dels minerals de continuar emetent llum durant un cert temps quan han estat irra-
diats, ja sigui amb llum ultravioleta o bé escalfats. 

Tant la fl uorescència com la fosforescència venen donades per l’emissió de partícules de llum 
(fotons) despresos en tornar a l’estat fonamental els àtoms que han estat excitats amb la radiació. 

Així la fl uorescència és instantània: quan cesa la font de radiació s’atura l’emissió; la fosfores-
cència segueix passos intermitjos que la fan més duradora en el temps. El guix sol ser un dels 
minerals més vistosos per ambdues propietats.

Carpathita.
Picacho Mine, Picacho Peak, 

New Idria, Diablo Range, San 
Benito Co., California, USA
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RADIOACTIVITAT
La radioactivitat és un fenomen físic en el que certs elements amb nuclis atòmics inestables, anomenats radio-
nucleids, es transformen espontàniament en nucleids diferents perdent energia en forma de raigs de partícules 
i d’emissions electromagnètiques. 

Aquests nuclis inestables es diu que es desintegren per tal d’assolir uns nuclis atòmics més estables i de menor 
massa. Els minerals a la natura que contenen aquests nuclis radioactius emeten una certa radiació en funció del 
contingut. Els elements radioactius que major emissió radioactiva ofereixen en els minerals són l’urani i el tori. 
Tanmateix hi ha isòtops d’altres elements com el potassi o l’estronci que també emeten radiació. 

Les partícules que s’emeten són:

Partícules alfa

Les partícules alfa són formades per dos protons i dos neutrons. Es corresponen amb nuclis d’heli. Aquestes 
partícules tenen poca penetració (a l’aire entre 2 i 8 cm) i són retingudes per exemple per un paper o una làmina 
de plàstic. 

Partícules beta

Les partícules beta són electrons d’alta energia. Tenen més penetració i són retingudes per una placa d’alumini 
d’uns 5mm. 

Radiació gamma

La radiació gamma és la més nociva per la seva capacitat mutagènica en els éssers vius. 

Té una penetració tal que cal una paret de for-
migó de fi ns a 3 metres per aturar-la o bé una 
placa amb un gruix d’uns 25 cm de plom.

Sabies que...

A principis del segle 
XX es receptaven 
pastilles amb un 
cert contingut de 
radi, element molt 
radioactiu, com a 
medicació tonifi cant. 
Tot i que moltes 
pastilles eren un 
engany algunes sí 
que en portaven i van 
provocar diversos 
morts. 
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Sabies que...

Tot i que sempre 
hem sentit que 
Marie Curie va 
morir a causa 
de l‛inhalació 
involuntària 
de partícules 
radioactives al 
seu laboratori on 
treballava, s‛ha 
descobert que 
realment va morir 
d‛una malaltia 
que afecta les 
cèl·lules sanguínies, 
provocada per 
l‛exposició als Raigs 
X en experiments 
que va portar a 
terme a la Primera 
Guerra Mundial i 
que li van causar 
la malaltia a 
posteriori.

Quan els nuclis es desintegren es transformen en altres elements 
químics, de vegades també radioactius, que segueixen desinte-
grant-se fi ns arribar a elements estables no radioactius: el plom.

S’ha parlat molt sovint sobre el perill del radó que s’acumula en els 
soterranis de les cases. L’explicació és ben senzilla. El radó es ge-
nera per la desintegració d’isòtops radioactius que es troben en els 
minerals i en les roques (com el granit) i que es va desprenent poc 
a poc. Com és un gas més pesant que l’aire aquest es diposita a les 
parts baixes. Respecte aquest tema hi ha hagut notícies sensacio-
nalistes que parlaven del perill a les cases que eren fetes de granit o 
en terrenys granítics, com els de la Costa Brava. Hi ha més activitat 
radioactiva en un paquet de cigarrets que en les mesures fetes sobre 
el terreny. Contrasteu les notícies alarmistes sobre la radiactivitat.

Col·leccionar minerals radioactius

Cal tenir presents una sèrie de precaucions si us decidiu a 
col·leccionar minerals radioactius de forma segura. Cal tenir-los 
en capses tancades que poden ser de plàstic i posar-los tots dins 
de les capses on guardeu els vostres minerals, però en un lloc a 
poder ser ventilat a i lluny d’on sou sempre. No els guardeu, per 
exemple, sota el llit o dins de l’armari. 

Cal tenir cura de no aspirar ni ingerir les pols que puguin generar. 
Un cop manipuleu els minerals per posar-los a la seva caixa us 
he de rentar molt bé les mans. De tant en tant porteu la caixa a 
l’exterior i la deixeu ventilar. Pel que fa a l’exposició a la radiació, 
els minerals radioactius tenen una certa activitat però aquesta de-
cau ràpidament a uns centímetres de les mostres (veure el llibre 
d’activitats). Per tant, si de tant en tant els feu una mirada podeu 
estar tranquils, ja que no suposen cap perill. Si teniu unes aques-
tes precaucions podreu gaudir d’aquest tipus de minerals sense 
amoïnar-vos.

Marie Skłodowska o Marie Curie (1867-1934)
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Detectors de radioactivitat

Trobareu al mercat un bon nombre d’aparells per detectar 
la radioactivitat. Els més coneguts i emprats són els comp-
tadors Geiger-Muller.

Un comptador Geiger-Muller funciona d’una manera prou 
entenedora. La part principal és un tub dins del qual s’ha 
tret l’aire i se li ha posat un gas ionitzable a molt baixa pres-
sió. El tub té un fi lament intern, l’ànode, i la carcassa fa de 
càtode. Entre els dos es crea una diferència de potencial 
molt gran. 

Quan una partícula radioactiva penetra a l’interior ionitza 
el gas que hi ha i aquest ió se’n va cap un dels elèctrodes 
i genera un petit puls elèctric; tant petit que cal un “ampli-

fi cador” del senyal. Cada puls es refl ecteix en l’agulla del potenciòmetre i/o com un senyal 
sonor. És el conegut crepitar dels comptadors que surten a les pel·lícules.

Unitats de mesura i d’impacte biològic

Les unitats de mesura que trobareu estan interela-
cionades entre elles i algunes expressen quantitats 
de radiació i d’altres dosis de radiació. Parlem de les 
principals:

Becquerel (Bq). Indica com d’activa és una subs-
tància radioactiva. Aquesta unitat porta el nom del 
físic francès Antoine Henri Becquerel (1852-1908), 
descobridor de la radioactivitat en sals d’urani el 
1896 i premi Nobel el 1903.

Gray (Gy). Expressa la intensitat de la radiació. La 
unitat dóna la mesura de la dosi absorbida pel teixit 
viu. Amb un Gy es produeixen símptomes de febre i 

Metatorbernita. Margabal, França
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diarrea. Si es sotmet a tot el cos a una intensitat de més de 15 Gy sobrevé inevitablement la mort. Es va deno-
minar aquesta unitat, establerta el 1975, en homenatge al metge britànic Louis Harold Gray (1905-1965).

Sievert (Sv). mesura, a diferència del Gray, l’efecte biològic de la radioactivitat sobre els éssers humans, ani-
mals o plantes. Relaciona la massa de l’ésser viu afectat amb l’energia absorbida. És una unitat que afegeix al 
Gray un factor que té en compte el dany que produeix cada tipus de radiació (alfa, beta, gamma) en els éssers 
vius. El sievert va reemplaçar a l’anterior unitat Rem (1 Sv = 100 Rem) després de la catàstrofe de Txernòbil. 
Va prendre el seu nom en homenatge al científi c suec Rolf Sievert (1896-1966), pioner en la investigació dels 
efectes de les radiacions sobre els éssers humans.

Els minerals radioactius

La natura ens ofereix una varietat enorme de minerals que contenen nuclis radioactius. Majoritàriament conte-
nen urani i tori. Els colors que mostren aquests minerals solen ser molt llampants: taronja, groc, verd... la qual 
cosa els fa molt atractius pels col·leccionistes.

Sabies que...

A Bèlgica trobem 
el Musée Royal de 
l‛Afrique Centrale, 
a Tervuren, 
on es guarden 
nombrosos minerals 
procedents de les 
mines de Katanga, 
a la República 
Democràtica del 
Congo (antiga colònia 
belga), famoses per 
la riquesa en urani i el 
coltan. 

Fosfuranilita, Menzenschwand. Selva Negra, Alemania. 
Kasolita. Musonoi, Katanga, 

RD Congo (Zaire). Col. i foto Stephan Wolfsried.
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De la mateixa manera que el coneixement de les propietats físiques d´un mineral té, com hem vist, un gran 
interès per al seu reconeixement, la determinació de les propietats químiques és indispensable per a una bona 
identifi cació.

Evidentment, haurem d´emprar les tècniques que tinguem més a l´abast. Per aquesta raó no parlarem amb 
profunditat d’altres tècniques utilitzades: difracció de raigs X, espectrofotometries, microscopi electrònic, micro-
sonda...

També cal tenir una mica de material de laboratori i alguns reactius per a portar a terme les proves simples. Amb 

el temps ja anireu ampliant el vostre laboratori. 

Encenedor Bunsen Pinces Reactius químics: àcid clorhídric (HCl), àcid nítric (HNO3), 
dimetilglioxima, hidròxid sòdic (NaOH), aigua destil·lada, 
amoníac, molibdat amònic, clorur de bari.

Tubs d´assaig Carbó vegetal

Bufador Fil de platí o similar

Fusibilitat i Color de la Flama 

Per a determinar la fusibilitat d´un mineral, s´ha 
d´agafar una petita mostra trencada, millor si té arestes 
fi nes i es col·loca amb la pinça metàl·lica en la part no 
lluminosa de la fl ama (lleugerament blavosa), que és la 
part més calenta. S´observarà que al cap d´un temps el 
mineral començarà a fondre. En funció d´aquest temps 
podrem dir que és un mineral més o menys fusible.

Per a veure el color a la fl ama es tritura una mica de 
mostra i amb el fi l de platí mullat amb nítric o clorhídric es 
posa a la fl ama en la zona no lluminosa. Així els minerals 
que contenen potassi donaran un color violeta, els de liti 
vermell, els de coure verd maragda, els de sodi groc...

PROPIETATS

QUÍMIQUES 

MATERIAL DE 
LABORATORI

VIA SECA
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Tub tancat i tub obert

Escalfament del mineral en un tub tancat (a): En un tub d’assaig es diposita una petita mostra en pols del mi-
neral. S’escalfa al bunsen i s’observen els canvis de color, crepitació, desprendiment de volàtils (olors), pàtines, 
luminiscència... i es comparen amb les de les taules que trobareu als llibres de mineralogia i anàlisi química.

Escalfament en un tub obert (b): Es diposita la mostra en un tub obert que forma un angle d’uns 120º, deixant 
passar l’aire per les dues bandes. S’observaran fenòmens com en el cas anterior.  

Escalfament sobre carbó: Sobre una peça de carbó compactat, de les que es fan servir per cremar encens, 
es coloca una petita mostra en pols lleugerament humida. Mitjançant el bufador es dirigeix la fl ama sobre la 
mostra i s´inclina el carbó per a recollir els productes volàtils que es formen: l´aurèola. Caldrà orientar la punta 
de la fl ama (zona oxidant) cap a la mostra. Si volem reduir el mineral (el contrari de l´oxidació) ens caldrà situar 
la mostra en la zona més interna de la fl ama.

`
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Les proves d’aquest tipus són molt variades i pertanyen a les disciplines de la química analítica qualitativa. Po-
dreu trobar moltes reaccions característiques dels cations i anions en diversos llibres de química. 

Dissoldre bé la mostra és un pas molt important. Cal triturar-la de forma que quedi reduïda a pols. Una mica de 
mostra triturada es posa al fons del tub i se li afegeix l’àcid diluït o concentrat, segons es recomani. Cal pensar 
que els àcids són corrosius i poden provocar gasos i cremades a la pell, i que sempre s’ha de diluir afegint l’àcid 
poc a poc sobre l’aigua (ell sobre ella).

Coure - Cu2+

Si sospitem que un mineral pot contenir coure, dissoldrem una mica de mostra en clorhídric o nítric i diluirem. 
Observeu si hi ha efervescència que indica carbonats. Afegirem lentament amoníac diluït fi ns a observar si es 
forma una coloració blavosa indicativa de la presència d´un complex de coure amb amoníac.

Níquel - Ni2+

Agafem la mostra dissolta en 5 gotes de HCl diluït i ho diluïm en 5 mL 
d’aigua destil·lada. Afegim 3-4 gotes de NaOH concentrat i a continuació 
5 gotes de dimetilglioxima. Anem afegint gotes de NaOH concentrat fi ns a 
veure el color vermell. 

Magnesi - Mg2+

En el cas d’una dolomita per exemple en afegir HCl calent es desprèn una 
certa efervescència pel carbonat. Un cop tenim la solució afegim NaOH 
concentrat que provoca la formació d’una terbolesa blanca de Mg(OH)

2
. 

Analitzant l’epsomita (foto), un sulfat de magnesi, podem fer precipitar el 
mateix precipitat blanc i podem determinar la presència de sulfats amb el 
clorur de bari, que fa precipitar fortament una llet blanca de sulfat de bari, 
molt insoluble.

VIA HUMIDA

DISSOLDRE LA MOSTRA

CATIONS
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Plom - Pb2+

Per a determinar la presència de plom en un mineral hem de dissoldre la mostra en àcid nítric. Després afegim 
aigua poc a poc (vigileu que no s’escalfi  massa). Un cop fred, afegim unes gotes de NaOH concentrat lentament. 
Hem de tenir preparada una solució de dicromat potàssic. En afegir-li unes gotes de la solució de dicromat es 
forma un espectacular precipitat de cromat de plom de color groc llimona. Per asegurar-vos cal acidular de nou 
la dissolució amb àcid acètic. Així es distingeix el cromat de plom dels de bari, estronci, mercuri i bismutil, que 
originen cromats grocs o grocs vermellosos, insolubles en NaOH. 

Ferro - Fe3+

Cal dissoldre la mostra en un medi àcid i afegir una gota de ferrocianur potàssic. Si hi ha ferro es forma un color 
blau marí intensíssim.

Plata - Ag+

Es dissol la mostra en àcid nítric i s’hi afegeix unes gotes de HCl diluït. Es forma un precipitat lletós blanc de 
clorur de plata.

Pel que fa als anions:

Fosfats - PO4
3-

En un tub de assaig afegim la mostra a analitzar ben triturada i uns pocs mil·lilitres d’una dissolució d´àcid nítric. 
Escalfem el tub fi ns a ebullició i a continuació afegim una paleta de molibdat amònic. En el cas de la presència 
de fosfats es forma un sòlid groc. 

Sulfurs - S2-

Tot i que olorant directament el mineral ja podem detectar la presència de sofre, pel seu olor característic, la 
millor manera de confi rmar-ho és afegir sobre una mostra triturada unes gotes de clorhídric concentrat. Si el 
mineral és un sulfur immediatament olorarem a ous podrits, pel desprendiment de sulfur d’hidrògen.

ANIONS
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Arseniats - AsO4
2-

Prenem una mica de mostra triturada i la dissolem en HCl o HNO3. A continuació tallem un tros de fi l de coure 
(uns 2 mm) dels que tenim als cables elèctrics. Posem dues gotes de la solució de la mostra i l’afegim sobre el 
fi l de coure en un vidre de rellotge. Cal esperar una estona, però en presència d’arseniats es forma un precipitat 
negrós a marró d’arsènic elemental per reducció.

Sulfats - SO4
2-

A la mostra dissolta en medi àcid li afegim gotes de clorur de bari (BaCl2) que farà precipitar de forma visible 
una llet blanca de sulfat de bari. Evidentment aquest sistema no funciona amb la barita.

Carbonats - CO3
2-

Triturem la mostra i li afegim gota a gota HCl diluït i si és 
un carbonat observarem efervescència, pel desprendiment 
de CO2. No tots els carbonats reaccionen amb la mateixa 
intensitat. La calcita fa una forta efervescència però en la 
dolomita no és tant intensa.

Aquests són alguns dels experiments que fàcilment podem 
portar a terme en el nostre petit laboratori. Tot i així, és molt 
aconsellable buscar un tractat de química analítica mine-
ral, ja que cada metall o anió té les seves pròpies reaccions 
identifi catives. En un principi ens pot semblar complicat però 
poc a poc anirem millorant la nostra capacitat intuïtiva.

SEMPRE SOTA SUPERVISIÓ D’UN ADULT!

Granat, Costabona, Catalunya
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Shattuckita, Namíbia.
Calcita cobaltífera, Catalunya. Col. Folch.Galena, Bellmunt del Priorat

Fluorita, Montblanc, França.

Òpal, Caldes de Malavella. Col. MCNB

Tetraedrita, Romania.
Esfalerita, Lengenbach, Suïssa.

Calcita, Vallirana.

Tyuyamunita. Mina Eureka, Castell-estaó
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Els primers passos del col·leccionista de minerals no són sovint intencionats: el regal d’un amic o dels pares 
d’una petita col·lecció, l’adquisició en algun mercadet d’alguna capseta amb un tros de mineral petit, una vi-
sita a una exposició o fi ra de minerals amb l’escola... Però aquests primers passos és on la nostra vessant 
col·leccionista mereix una especial atenció, ja que així evitarem errors futurs. Penseu que hi ha tantes formes 
de col·leccionar minerals com col·leccionistes.

El primer que hem d’aconseguir és un bon Manual de Mineralogia. Un bon llibreter ens pot aconsellar entre els 
molts manuals que trobem a les prestatgeries. Però cal tenir present que una bona guia no cal que sigui la que 
tingui les millors ilustracions i el format més gran. Fins i tot un dels millors tractats de mineralogia descriptiva, 
el Klockmann, no té imatges de minerals. Hem de pensar que en les nostres recerques no serà fàcil trobar 
aquelles grans peces que veiem en el manual i potser procedeixen de països llunyans, sinó que trobarem 
cristal·litzacions més petites o massives. 

No voldria recomanar un o altre manual específi cament ja que a mida que aprofundim en l’afi ció ens adonarem 
que ens fan falta tres o quatre manuals per a poder abarcar un ampli grup d’espècies i d’informació particular. 
Això sí, si voleu serietat científi ca fugiu dels llibres que es diuen manuals de mineralogia i ens parlen de les 
propietats màgiques o curatives de les pedres.

EL COL·LECIONISME 
DE MINERALS

Elecció d’una Guia o 
Manual de Mineralogia
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Identifi car Minerals

Anem a buscar 
minerals al camp

Ja tenim alguns minerals guardats en caixetes que hem comprat o ens han regalat. Sabem el seu nom perque 
està escrit en la capseta. Podem buscar-lo en el nostre manual i intentar identifi car les indicacions que sobre 
l’aspecte, propietats, cristalls, etc. ens indica la guia. De vegades no es tasca fàcil, no ens hem de desanimar. 
Poc a poc i sense que ens n’adonem anirem assimilant vocabulari i dades que ens faran més fàcil la lectura. 
Podem preguntar als nostres professors o a persones que creiem que ens puguin ajudar els dubtes que ens 
apareguin. 

Però ens cal alguna cosa més...

On anem? Què ens cal? Moltes preguntes ens sorgiran. Per l’estudi dels minerals i augmentar la nostra 
col·lecció pròpia, el medi més fascinant, al meu entendre, és la recerca sobre el terreny, en antigues explota-
cions mineres o en explotacions que avui dia treballen (cal demanar permís sempre!). També, i amb certes res-
triccions (zones protegides, reserves naturals...), els llocs de recerca poden ser indrets que per la seva geologia 
permetin pensar que hi podrem trobar diverses espècies minerals. En els manuals que hem adquirit trobarem 
les localitats més importants on es troba cada mineral. Difícilment hi apareixeran localitats properes a nosaltres. 
Podem navegar per Internet a la recerca d’informació i molt probablement trobem algunes dades de jaciments 
molt més assequibles per nosaltres. 

Hi ha webs com: mindat.org, minercat.com o mtiblog.com, o fòrums com: foro-minerales.com.

Però des del meu punt de vista, un dels millors camins per poder conèixer en profunditat els jaciments minerals 
que tenim més propers és contactar amb entitats que es dediquin a l’estudi de la mineralogia, com el Grup Mi-
neralògic Català. No és una qüestió de publicitat, és un estalvi d’esforços i, de vegades, desil·lusions, ja que 
sovint en un jaciment ens cal cercar aquell racó o zona que és productiva i que només els que hi han estat co-
neixen. Si més no, també podem prendre la iniciativa per motus propio, ja que la recerca aventurera també ens 
pot donar grans satisfaccions. Podem consultar els fons de biblioteques públiques i universitàries. En defi nitiva, 
preparar la nostra pròpia sortida mineralògica.
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Què ens cal portar?

Respectem la Natura
i els altres

Per a la  recerca de minerals ens cal un equipament adequat com roba de camp còmoda, motxilla, botes i 
guants. Si es va a visitar alguna mina serà convenient portar un casc i llum (frontal o lot). 

Els estris principals seran els que ens permetran extreure la peça: una o dues maces de diferent potència, es-
carpres de diferents mides i amb fi nals acabats en fulla o punxó. És convenient que tots els estris portin pinta-
des senyals de colors llampants a fi  i efecte de que si ens els deixem per terra els poguem localitzar fàcilment. 

Unes ulleres de protecció per a la vista per evitar que les partícules que puguin saltar ens vagin a l’ull. I molt 
important: paper de diari. Un cop hem extret la nostra peça, s’ha de procedir a embolicar-la molt acuradament, 
per evitar que en viatjar a la motxilla es faci malbé. Podeu emprar paper de diari, de cuina... o capsetes.

Una lupa de 10 a 15 augments (contafi ls-doublet) és util per a disfrutar de les peces petites, els micromounts, 
que tractarem més avall. 

Pot ser interessant anotar en un paper que adjuntarem a la peça el lloc on l’hem trobat i alguna altra informació 
que creiem útil.

En les nostres sortides un dels principals punts a tenir en compte és el respecte per la Natura. Una qualitat del 
bon buscador de minerals és respectar el terreny que trepitja i deixar-lo tal com l’ha trobat. L’egoisme pot ser 
un dels principals defectes del buscador. No hem d’acaparar ni expoliar els minerals 
d’un jaciment.Tampoc no cal agafar grans blocs que després ens faran nosa a casa. 

D’altra banda, cal tenir respecte per les propietats per les que de vegades hem de 
passar per anar a buscar aquella pedrera o mina. Cal demanar sempre que es pugui 
permís als propietaris o encarregats de les explotacions o fi nques. Penseu que si 
demanem permís, potser entendran que som gent de bé i ens obriran les portes a 
nosaltres i als que vinguin rere nostre. De vegades haurem de fer mitja volta... 

Sobretot a mines i pedreres no es permet el pas ja que el perill d’accident és molt gran 
i els màxims responsables són els propietaris de l’explotació. Actualment a països 
com Suïssa i Alemanya, amb una tradició mineralògica antiga, s’expedeixen permisos 
i assegurances per anar a la recerca de minerals en zones ben delimitades del seu 
territori. A això hem d’anar a parar...

http://losrugidosdeleon.blogspot.com.es
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Després d’un dia de recerca arribarem cansats, però és recomanable treure els minerals de la bossa o motxilla 
per evitar que amb el seu propi pes es trenquin. Procedirem a la seva neteja.

Primer de tot ens hem de proveir d’un espai ampli per poder extendre totes les mostres en una taula. Agafarem 
l’escarpra o un martellet petit i procedirem a treure la matriu (base de roca) sobrera, amb molt de compte ja que 
podria trencar-se la peça. Una a una les rentarem amb cura sota l’aixeta (cal posar una reixeta per evitar que 
s’embussi la pica) i amb un raspallet o pinzell i unes gotes de sabó, suaument, el rentarem fi ns deixar-lo net i 
ben visible. Deixarem que s’assequi tot sol a l’aire.

Les netejes amb àcids requereixen un procés més acurat. Podem, sense voler, fer malbé o destruir les nostres 
mostres i perdre-les o tacar-les defi nitivament. Podem usar: salfumant (àcid clorhídric) diluït, àcid nítric, àcid 
oxàlic... També podem utilitzar banys d’ultrasons. Podeu trobar més informació a internet i sempre treballar sota 
la supervisió d’un adult.

Seleccionarem les peces que volguem per a la nostra col·lecció i, si sou molt pacients, les etiquetareu amb 
un número. Per a poder escriure en la roca podem usar una gota de pintura acrílica blanca, que un cop 
seca permetrà anotar el número amb un retolador especial de vidre, per exemple. També les podem posar 
amb la nostra etiqueta de paper. Gràcies als ordinadors podem fer una base de dades on anotem el nume-
ro i les dades del mineral (lloc, data de troballa, amb qui anàvem i altres notes). 
La resta de minerals que no volem els podrem utilitzar per a fer intercanvis.

Tornem a casa...

Neteja de Minerals

Tria dels exemplars
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Tant els minerals que comprem o els que trobem nosaltres mateixos els haurem de guardar per a protegir-los. 
Podem exposar-los en una vitrina, amb la seva etiqueta amb: nom, localitat i número de col·lecció, per exemple. 
Podeu trobar a Internet bases de dades preparades per mineralogistes.

Però també podem posar-los en caixes, que podrem trobar a les tendes de Ciències Naturals, i que són fetes 
expressament per a aquesta tasca. Tot i ser una mica cares, mereixen la despesa ja que seran per a tota la vida. 

Cal també trobar un lloc amb una humitat constant i que no pateixi canvis sobtats de temperatura, ja que pot 
afectar al seu color, estructura i fi ns i tot destruir-los. Sempre hi pot haver algun mineral que es descomposi; 
només cal treure’l i no preocupar-se, són coses que passen...

Un cop tenim la peça a la capsa podem intentar identifi car-la, ja sigui mitjançant el manual/internet, juntament 
amb la informació que tenim del jaciment o bé fent proves químiques i físiques. 

També podem recòrrer als experts de les entitats mineralògiques, més accessibles que les universitats. És en 
aquest moment quan adquirirem la major part dels nostres coneixements d’una manera quasi inconscient. 

Comparant els minerals, tocant-los, sentint la seva càlida fredor, consultant els llibres i parlant amb els ex-
perts, és on verament s’aprèn, molt més que en classes de mineralogia a les escoles i universitats. A excepció 
d’alguns professors que s’esforcen amb els seus alumnes, la major part d’estudiants no veuen un mineral real 
si no és en fotografi es, i menys el toquen.

Una de les activitats que espera amb més emoció el col·leccionista són les fi res de minerals que cada any se 
celebren a la seva zona i de vegades més lluny. Així pot adquirir mitjançant la compra i l’intercanvi, peces que 
d’altra manera no tindria mai. Minerals rars de la seva pròpia regió que van recollir-se fa anys, troballes puntuals 
que no s’han repetit. També permet establir bons vincles amb els col·leccionistes d’arreu del món en les fi res 
internacionals.

A Catalunya es celebren diverses fi res com la MINERALEXPO BARCELONA-SANTS (primers de Març) a Bar-
celona o la MINERALEXPO SANT CELONI (primers de Maig) on trobareu els millors col·leccionistes i l’àmbient 
més familiar, organitzades pel Grup Mineralògic Català.

També es celebra al recinte de Fira de Mostres a Barcelona, cap a fi nals d’any, l’EXPOMINER, on podreu ad-
quirir des de material per anar al camp, minerals de col·leccionista i tot tipus de minerals de tot el món. És la 
fi ra més gran del nostre país.

Com guardar-los
o exposar-los

Identifi car-los

Fires de Minerals
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També hi ha fi res a Madrid, Bilbao, València, Sant Vicent del Raspeig, Urretxu, La 
Unión, València, Castelló, Saragossa... Sempre val la pena fer un viatge per veure 
altres llocs, minerals i fi res. A nivell europeu destaquen Mineralientage München 
a Munich (Alemania) i la fi ra de Sainte-Marie-aux-Mines a França. 

Una de les preguntes que sorgeixen als col·leccionistes és com enfocar la seva 
recerca de minerals. La major part d´ells classifi quen la seva col·lecció segons el 
sistema de Strunz, però ni hi ha d´altres que basen la seva col·lecció en la reco-
lecta, com l’intercanvi i adquisició de minerals d´una zona determinada o fi ns i tot 
d´una explotació minera concreta. Hi ha col·leccionistes de minerals del país, de 
classes determinades, d’un mineral concret, de peces miniatura... Com deiem, 
tantes formes de col·leccionar com col·leccionistes!

Un altre tipus de col·leccionistes són els anomenats micromounters. Aquesta és potser una de les més des-
conegudes branques dels col·leccionistes de minerals però, des de el meu punt de vista, és una de les més 
atractives i econòmiques tant en l´aspecte monetari com en el espai que ocupa la nostra col·lecció. 

Els micromounters col·leccionen minerals d´un tamany que no supera els 2x2 cm. Es fa necessària una lupa 
binocular per a poder disfrutar de perfectíssims agrupaments de cristalls de mida mil·limètrica. A més, el petit 
tamany de les capsetes permet en un espai reduït tenir multitud de minerals diferents.

Tipus de col·leccions

Micromounters



42

MINERALOGIA? En una defi nició més o menys acurada podríem dir que la mineralogia és la ciència que tracta dels minerals, 
la seva forma, composició, propietats físiques i químiques, sense oblidar les condicions de la seva formació i 
que, actualment, forma part de la geologia i que manté vincles molt estrets amb la química. Podríem afegir que 
la mineralogia també es dedica a l’estudi d’aquells materials que hom sintetitza en un laboratori com poden 
ser: ceràmiques, argiles, mescles sòlides... Però nosaltres volem restringir la nostra atenció a la banda del 
col·leccionista, de l’afi cionat a aquesta ciència.

mineralogia

f. [LC] [GL] Part de 
la geologia que tracta 
dels minerals.

DIEC2

Ja des de l’antiguitat l’home ha recollit els minerals per a fer-ne un ús quotidià. Així tots coneixeu les feines 
realitzades en el període Neolític a les Mines Prehistòriques de Gavà. 

En èpoques posteriors, empès pel descobriment de la fosa dels metalls, la recerca de matèries primeres ha 
estat encara més important. Però no serà fi ns pocs segles abans de Crist, quan apareixen els primers escrits 
del que podríem anomenar mineralogia. 

El primer document que parla de minerals té origen a la Xina, és el San-Hey-Din (s.VI aC); posteriorment 
apareixen els escrits grecs d’Aristòtil (s. IV aC) i del seu deixeble Teofrast d’Efes (s.IV-III aC) i ja en la nostra 
Era els escrits de Plini el Vell, que morí a consecuència de l’erupció del Vesuvi de l’any 79 dC.

Evidentment per a escriure aquests tractats els fi lòsofs-científi cs hagueren d’iniciar la recollida sistemàtica 
d’espècies minerals: el col·leccionisme de minerals.

Del món àrab Tadjiks Al Biruni (972-1048) que va descriure les característiques físiques de setze pedres 
precioses i metalls. O el gran Avicenna (Abu-Alí al-Hussayn ibn Abd-Al·lah ibn Sina, 980-1037) que va establir 
una classifi cació dels minerals en quatre grups: metalls, sulfurs, pedres i sals. 

Posteriorment aparegueren obres de temàtica religiosa i màgica on s’explicaven els poders curatius dels mi-
nerals i se’n feien descripcions força curioses. Els Lapidaris com el de San Isidoro de Sevilla (560-636), els 
d’Albert Magne (1193-1280), el del Rei Alfons X El Savi (1221-1284) que introduí les pedres del zodíac que avui 
tots podem comprar als comerços.

Destacar l’obra de George Bauer, anomenat Georgius Agricola, amb la seva obra De Re Metallica (Basilea, 
1556), obra mestra de la mineria i mineralogia. Posteriorment hauríem de destacar l’obra de grans científi cs 
com Berzelius, Steno, Haüy.

En els segles XIX i XX la minería va assolir una gran difusió i paral·lelament l’estudi i col·leccionisme dels mi-
nerals.

UNA MICA D’HISTÒRIA

Plini el Vell



Els cristalls no es 
troben en un altre 
lloc que on les neus 
hivernals s‛acumulen 
en gran quantitat i són 
certament de gel, per 
això els grecs li van 
donar aquest nom...

Plini el Vell, 77 dC

George Bauer, anomenat Agricola i una il·lustració del De Re Metallica.

Códex Lapidari d’Alfons XAlfons X el Sabi.

Abat Haüy o René Just Haüy (1743-1822).
Pare de la cristal·lografi a moderna.
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Per entendre l’evolució de les idees que promogueren l’estudi de la nostra riquesa geològica crec interessant 
fer un esquemàtic recorregut per alguns dels fets i personatges més rellevants de la Història Natural i de la 
geologia del nostre país. 

Destacarem el bisbe Pere Díaz Valdés (1740-1807) qui va publicar, a fi nals del segle XVIII, una sèrie de Trata-

dos on indicà la necessitat de potenciar l’estudi de les Ciències Naturals a Catalunya. A la mateixa època, l’any 
1764, es fundà la Conferència fi sicomatemàtica Experimental, la qual sis anys després es convertirà en la Reial 
Acadèmia de Ciències Naturals i Arts. L’Acadèmia actuarà com aglutinadora de científi cs i fòrum de discussió 
de les noves idees que circulen per Europa. 

L’especialització que adquireixen les ciències a principis del segle XIX i la universalitat de la cultura afavoreix 
que es multipliquin arreu d’Europa els centres d’investigació i d’ensenyament. S’afebleix l’aspecte humanístic 
de la Universitat a favor d’uns valors més tècnics. La societat i el món intel·lectual refl ectiran aquests canvis 
amb l’aparició dels primers científi cs especialitzats, abandonant l’enciclopedisme. Les ciències de la Terra no 
seran alienes a aquests canvis.

El primer geòleg català que mereix aquest títol és Carles de Gimbernat (1734-1816) va cartografi ar gran part 
de Suïssa i va publicar nombrosos treballs referits a Catalunya. Un altre científi c de renom fou Josep A. Llobet 
(1799-1861), entre les aportacions del qual destaca el tractat Elementos de Geolojía i la classifi cació de les 
col·leccions de minerals de l’Acadèmia de Ciències.

Durant la primera meitat del segle XIX es popularitza l’ensenyament de la geologia i es comença a gestar el 
projecte de confecció del mapa geològic de la península ibèrica. No serà fi ns el 1881 quan apareix publicada 
la Memòria de la Comisión del Mapa Geológico de España corresponent a la província de Barcelona. Científi cs 
com Luis Mariano Vidal, Lucas Mallada, Josep Maureta o Silví Thos participen en aquesta obra.

Des del darrer terç del segle XIX i principis del XX, destaquem diversos estudiosos, majoritàriament arribats del 
món eclesiàstic, com el Dr. Jaume Almera (1846-1919), Mn. Norbert Font i Sagué (1873-1910) i el Dr. Marian 
Faura i Sans (1883-1941), els quals iniciaren de manera científi ca els estudis geològics de les nostres terres. 
Així es realitzaren els primers mapes geològics detallats d’algunes regions catalanes, juntament amb catàlegs 
paleontològics i mineralògics de diversos jaciments, l’exploració i catalogació de les cavitats naturals més im-
portants i els estudis de les formacions geològiques més signifi catives i importants de Catalunya. Destaca tam-
bé en Llorenç Tomàs amb els seus estudis relacionats amb les espècies minerals i les localitats de Catalunya.

Tot aquest moviment científi c fou originat per una barreja entre el sentiment d’identitat que la Renaixença havia 
fet créixer i les infl uències que els moviments científi cs de la resta d’Europa imposaven als nostres intel·lectuals, 

LA MINERALOGIA 
a CATALUNYA

Mossen Jaume Almera
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Sabies que...

L‛any 1874 Mossen 
Almera va fundar el 
Museo de Geognosia 
y de Paleontología, 
que posteriorment va 
passar a anomenar-
se Museu Geològic 
del Seminari, i que es 
troba situat a l‛edifi ci 
del Seminari Conciliar 
a Barcelona.
L‛any 1965, el 
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científi cas va crear a 
Barcelona un centre 
d‛investigació geològica 
que porta el seu nom: 
l‛Institut de Ciències 
de la Terra ‘Jaume 
Almera‛.

sobretot des de França. Són els inicis de l’excursionisme modern, on l’exploració sistemàtica del territori, en 
tots els aspectes, donarà identitat a les ciències naturals del nostre país. Els treballs que els han continuat fi ns 
el dia d’avui han posat de manifest la complexitat geològica i la riquesa, tant mineralògica com paleontològica, 
dels nostres jaciments.

Avui dia

Actualment es porten a terme tasques d’investigació i de treball de camp des de molt estaments socials. Així, 
els museus de minerals tenen els seus grups d’investigació i es basen més en l’estudi de les col·leccions, però 
també fan treball de camp. Les universitats són les que desenvolupen una tasca més acadèmica i d’investigació 
més profunda. 

Cal no oblidar-se dels centenars d’afi cionats que esmercen el seu temps a la recerca de minerals i que, molt 
sovint, es troben en associacions com pot ser el Grup Mineralògic Català, on comparteixen i donen a conèixer 
les seves troballes. Aquestes associacions també porten a terme tasques d’investigació en col·laboració amb 
museus i universitats.

Associacions:

Grup Mineralògic Català
C. Antoni Capmany, 67, baixos
08028 Barcelona
Dijous tarda (19.30h)
gmc@minercat.com
www.minercat.com

Institut Català de Mineralogia, 
Gemmologia i Paleontologia
Orientat cap a la paleontologia
www.icmgp.net

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, 
Museu Blau.
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