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Redacció – La dècada ha passat volant i algunes coses han canviat en el Grup Mineralògic Català. Ara
comença una nova dècada i això sempre ens empeny a pensar en nous reptes. Aquesta ha de ser la dècada
dels canvis.
El GMC ha de seguir evolucionant i modernitzant la seva estructura i el motor social, establir nous lligams dins
de la xarxa de l’associacionisme científic català i europeu, implicar-se amb l’administració i fer arribar la seva
opinió quan ho cregui convenient o li sigui requerida.
Les activitats i les fires que organitza el GMC s’han de convertir en centres de cultura mineralògica, de
divulgació, cal explicar a la societat qui som, què fem i, sobretot, per què.
Una via per donar-nos a conèixer són també les nostres publicacions. Aquestes han de complementar-se,
establir sinèrgies editorials i no caure en la monotonia; per això ens fan falta els vostres articles, notes i escrits,
fotografies... Us demanem literalment la vostra participació. No us preocupeu del “jo no en sé prou” o el “ja ho
farà algú altre”, en sabeu molt més del que us penseu i, si cal, sempre tindreu algú per ajudar-vos, només cal
fer el pas i començar.
La nostra presència a Internet ja ha anat evolucionant, però s’acosten canvis molt més importants que lenta
però progressivament s’aniran implementant. També col·laborarem amb d’altres entitats en treballs de recerca,
formació i divulgació. Hi ha plantejats nous projectes amb entitats germanes com l’ICHN. Cal però ampliar
aquesta oferta formativa i per això alguns de vosaltres podeu compartir els vostres coneixements.
Aquestes fites es podran assolir amb la col·laboració de tots els socis. Ja hi ha membres del GMC que han fet
arribar les seves opinions i les han acompanyat de projectes més que interessants. El seus fruits es podran
veure ben aviat.
Tanmateix la vostra col·laboració pot prendre diferents formes. Tots demanem que feu sentir la vostra opinió,
expliqueu a tots les vostres idees, doneu a conèixer les vostres inquietuds i els vostres projectes. Una entitat
que no escolta els seus associats està condemnada a desaparèixer. Ara bé, cal que parlem i per fer-vos sentir
també teniu aquest butlletí, el web i les reunions. Us cridem a la responsabilitat com a membres d’una entitat
que té ja més de tres dècades i que volem arribi més enllà, amb pas ferm, molt més enllà.
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PUBLICACIONS

CRONIQUES
SORTIDA A LA MINA EUREKA
Jorgina Jordà.- El passat any 2010 per fi vàrem poder
anar a la mina Eureka, a la Torre de Capdella (Lleida),
doncs personalment tenia forces ganes d’entrar dins
la mina per a veure l’espectacle de colors que es produeixen amb la llum ultraviolada i intentar trobar algunes
de les especies, descrites en un magnífic treball del Sr.
Joan Abella i després dels nostres companys del GMC
a un dels darrers números de la revista del Grup, com
son andersonita, cejkaïta, cuprosklodowskita, langita,
sengierita, torbernita....
A l’inici del trencall del camí, que es dirigeix cap a El Castell-estaó, es trobem les galeries més baixes de l’antiga
mina Eureka, així com el seu carregador de mineral.
Després es tracta d’anar seguint el corriol que surt a
l’esquerra del
carregador que ens portarà a les galeries de la mina
Eureka. La primera galeria només la vam poder retratar ja que estava plena d’aigua. Vàrem continuant pujant
fins a l’altra galeria i un cop dins va ser impressionant
poder veure amb les llanternes ultraviolades les parets,
ben fluorescents i donava la impressió que un dels minerals fluorescents més abundants era l’andersonita,
però no l’únic i és molt difícil de distingir-los amb seguretat. Igualment vàrem poder recollir alguna eritrina i uns
cristalls blaus que encara no sabem què son, llàstima
que no es va poder entrar gaire més cap a dins doncs
també estava inundada.
Per comprovar que alguns del minerals eren molt radioactius dúiem un comptador Geiger que ens ho anava
indicant de forma molt sonora.
En resum una excursió molt interessant tant pel lloc com
per l’oportunitat
d’estudiar i recollir minerals d’urani.

NOU LLIBRE-GUIA:
CONEIX... LA GEOLOGIA DES DEL
BAIX LLOBREGAT

Vista de l’antic carregador de mineral de la mina. Foto: J. Jordà

Joan Rosell.- El Baix Llobregat és una comarca, la meva
comarca, molt poblada i rica en zones industrials, o al
menys aquesta és la impressió que s’emporta el que
transita per les seves vies de comunicació principals. I en
gran part és així. Però el Baix Llobregat és també una comarca plena de racons plens de natura i biodiversitat, des
del delta del Llobregat fins els contraforts de Montserrat,
des del Massís del Garraf a Collserola. I aquesta riquesa
cal donar-la a conèixer. Però quasi sempre s’explica la
biodiversitat en detriment de la geodiversitat.
Amb aquest llibre-guia “Coneix la Geologia des del Baix
Llobregat”, que ha publicat el Centre d’Estudis Comarcals, es pretén acostar la Geologia als alumnes, als professors i a tota la comunitat científica i explicar-la utilitzant el patrimoni geològic i miner del Baix Llobregat. Els
autors, el Dr. Josep M. Mata-Perelló i en Ferran Climent,
han dividit el llibre en quatre capítols i una bibliografia, a
més s’adjunta un CD amb materials didàctics coordinat
per la professora Yolanda Eito.
En el primer i segon capítols es fa una introducció a les
estructures geològiques que formen la comarca i les interrelacions amb estructures majors com la depressió de
l’Ebre. En el tercer capítol se’ns parla de la geodiversitat i
es fa palesa la riquesa d’ambients geològics que té la comarca. En aquest apartat fem un tast del patrimoni geològic. Comença amb el delta del Llobregat i el seu valor a
protegir. Continua amb els relleus de les zones properes
a Brugués i les mines de Rocabruna, de la serra d’Ataix
a Martorell i les mines de plom, dels relleus calcaris i
càrstics del Garraf, de les escletxes del Papiol, de les
estructures montserratines i les coves de Collbató, etc.
Un interessant recorregut per explicar els trets geològics
fonamentals de la comarca, que amb l’obra es fan accessibles. I finalment trobem una explicació sobre la Falla del Baix Llobregat, una enorme accident tectònic que
vertebra la comarca seguint la direcció del riu Llobregat.
En el següent capítol es parla dels georecursos i el seu
aprofitament. Es parla del que resta de patrimoni miner
i geològic de les mines de ferro, de plom, de barita i les
del salnitre. Després es tracta la mineria dels materials
emprats en la construcció: àrids, argiles, guix i travertí.
I per acabar es fa un repàs a les mines de variscita de
Gavà i les coves de coves de Collbató.
Per acabar el darrer capítol presenta una proposta de bibliografia. Cal dir que en aquesta bibliografia s’hi troben
a faltar moltes, totes les referències modernes. Destacar
que el llibre s’acompanya el llibre d’un CD amb diversos
itineraris realitzats sobre la comarca i presentats amb
materials didàctics per als professors i alumnes i per a
tothom qui vulgui fer un passeig geològic per la nostra
comarca. Aquest element digital es molt ric en informació geològica interessant però també es troba a faltar la

Vista parcial de les escombreres. Foto: J. Jordà

Vista de l’interior de la galeria C. Foto: J. Jordà

Vista de
l’andersonita
trobada a la
mina amb
llum natural
(superior
esquerre) i la
mateixa mostra
amb llum
ultraviolada
(inferior
esquerra).Foto:
J.A. Soldevilla
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corresponent bibliografia i major interactivitat web, aprofitant el format PDF en que ve proposat.
El llibre-guia és un bon primer pas cap a una obra de major
volada que ha de néixer del grup de recerca, recolzat pel
CECBL i que coordina el professor Mata-Perelló.

LA FOTO DE L’INFOMINER
Grup de cristalls de Hutchinsonita amb cristalls d’Orpiment, procedent de
Quiruvilca (La Libertad), Perú. L’ample de camp fotografiat és de 4 mm i
pertany a la col·lecció d’en Josep Lluís Garrido.

Si voleu participar amb la vostra foto envieu-la (mínim 1024x780) a l’adreça
electrònica d’en Joan Barrera o d’en Sergio Evangelio a la portada.
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ACTIVITATS

NOVETATS MINERALÒGIQUES
TROBALLA DE STRONTIANITA
EN TERRES ALACANTINES

Els dijous ens trobareu a la seu social a partir de les 19:30h
al local d’Antoni Campany, 67, baixos.

Exemplars de qualitat per a l’espècie

Febrer

AMPSVR – Redacció.- Ens arriben notícies des de terres
valencianes de la troballa d’uns interessants i ben formats
exemplars de strontianita. En un principi van ser recollits
com a mostres d’aragonita per Vicente Marhuenda, membre de l’Associació Mineralògica i Paleontològica de Sant
Vicent del Raspeig (AMPSVR), en alguna zona propera
a Busot (Alacant). Diversos membres de la comunitat mineralògica els van poder veure i van dubtar de que es
tractés simplement d’aragonita per la qual cosa es va decidir fer-ne algunes proves analítiques. Els resultats van
mostrar que es tractava d’una strontianita amb un mínim
contingut de calci, provinent potser de recobriments carbonatats secundaris sobre els cristalls. Els exemplars es
presenten com agregats de cristalls radiats i en ventall de
fins a 7 mm, amb terminacions agudes i de colors entre
blancs, groguencs i incolors sobre una matriu de limonita.
Cal dir que es tracta d’exemplars d’una excel·lent qualitat
per l’espècie.
L’estroncianita, que és el carbonat d’estronci SrCO3, pot
portar una petita quantitat de calci i en proporcions majors tenim l’emmonita, una varietat de strontianita (Sr,Ca)
CO3. Semblà però que no és el cas. De moment haurem
d’esperar a llegir tots els resultats a la revista Paleomina,
de l’AMPSVR, que sortirà el desembre de 2011. Volem
agrair a José Ramón Pastor Aliaga, Honorio Ramon i Juan
Miguel Jiménez el fet de compartir aquestes informacions
amb nosaltres i en els diferents fòrums d’Internet.
NB: El fet d’escriure strontianita i no estroncianita es basa
en que el nom ve de la població escocesa de Strontian
(Nomenclàtor de les Espècies Minerals, 2010).

24
Març
3
10
17

24
Strontianita. Fotografia de SEM

29
31

Reunió al voltant dels “Binos”.
Mercadet d’intercanvi de minerals.
Tertúlies mineralògiques.
Atenció! El local estarà tancat ja que estarem al
Centre Cívic de Sants preparant la nostra participació
a MINERALEXPO-BARCELONA-SANTS, que es
celebrarà els dies 18 de març (a la tarda), 19 i 20 de
març.
Canvi d’impressions sobre les vivències mineralògiques
i les novetats exposades a la fira.
El CINECLUB del GRUP: “Les Mines d’Almadén”
(documental, 50 min.) a les 20 hores.
Reunió al voltant dels “Binos” .

Abril
7
Mercadet d’intercanvi de minerals.
14
Tertúlies mineralògiques.
21
És DIJOUS SANT. El local romandrà tancat.
28		Reunió al voltant dels “Binos”.
Maig
5

Mercadet d’intercanvi de minerals.

FIRES
26 i 27 de Febrer.- Fira de Castelló
4,5 i 6 de Març.- Fira d’Oviedo
11,12 i 13 de Març.- Fira de Minas a Madrid.
18,19 i 20 de març.- MINERALEXPOBARCELONA SANTS, al Centre Cívic de
les Cotxeres de Sants (Barcelona).
8 de maig.- MINERALEXPO a Sant Celoni.
EXCURSIONS - TREBALLS DE CAMP
19 de Febrer - Borriol i Sant Joan del Moro.
Arseniats i sulfosals. Possible visita a la
fira de Castelló en funció de l’interès dels
assistents.
13 de Març - Sortida a Montcada i Reixac a la
recerca de fosfats.
9 d’Abril - Sortida a la recerca d’olivines a Canet
d’Adri i Llorà (Vallès Oriental, Barcelona).
Contacteu amb en Manuel Moreno,
tel. 93.477.38.90
Nota: Per participar a les excursions cal dur el rebut de la quota de
soci de l’any en curs. El guia de les excursions no es responsabilitza
dels danys i perjudicis derivats d’accidents que poguessin succeïr
a causa de negligències dels participants, éssent l’únic responsable
el soci, familiar o acompanyant. La participació a les excursions
implica l’acceptació irrevocable d’aquesta normativa.

Strontianita. Ample de camp: 20mm. Col: J.R. Pastor

Strontianita. Ample de camp: 15mm. Col: J.R.Pastor

Strontianita. Col: V. Marhuenda
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PUBLICACIONS

L’ENTREVISTA
El Dr. MANEL MASOLIVER i PONS
De la microcirugia als microminerals
El Doctor Manel Masoliver i Pons, va néixer
l’any 1924 essent un
prestigiós metge especialista molt refutat en
microcirurgia de la mà.
Va ser soci fundador
a l’any 1969, d’entre
d’altres, de la “Sociedad
Española de Cirugía de
la Mano” i vicepresident
de la “Societat Catalana
de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica”. En
l’actualitat té una de les
col·leccions de microminerals més important de Catalunya. També es membre
honorari de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.
Com es va iniciar en el món de la mineralogia?
A la botiga del costat de casa meva, hi havia una tenda que venia minerals que es deia “Cúbic” i tenien uns
aparadors molt macos. Cada dia passava pel davant i
em cridava l’atenció, però el més curiós és que va ser la
meva filla, que aleshores tenia uns 10-12 anys, la que
es va aficionar primer als minerals. Entrava i li donaven
trossets de minerals que els hi sobraven i els portava a
casa i me’ls ensenyava i, a partir d’aquí, la nena va començar a fer una col·lecció i jo m’hi vaig afegir i va anar
creixent. Aleshores vaig començar a fer la col·lecció de
macros, cap als anys 70.
Aleshores va començar la col·lecció amb una certa
edat?
Doncs estava a punt de jubilar-me i buscava una activitat o afició amb la que ocupar el dia i entretenir-me,
i així vaig començar la primera col·lecció que és la de
“macros” fins que vaig descobrir els “micros”. Per una
banda els micros ocupen poc lloc, són més econòmics
i pots tenir representades moltes més espècies. Amés,
els micros és com si descobrís un món nou, una cosa
que no veus, i a la que li apliques un augment, veus
que aquell foradet està ple de cristalls. Això em cridava
moltUvita
l’atenció.
Com va descobrir aquest món nou?
Doncs amb una lupa a la butxaca... i d’entre d’altres
coses perquè ja es començava a parlar de micros. Vaig
trobar un llibre americà que parlava de micros i a partir
d’aquí és quan vaig començar realment a fer col·lecció
de micros, i a la Mina Victòria, a la Vall d’Aran, i la Mina
Atrevida a Vimbodí, és on em vaig iniciar en aquest petit món.
Turmalina i quars

4

Quan, com i per què va decidir donar la seva
col·lecció de mineralogia al Museu de Geologia?
Quan em vaig jubilar, vaig parlar amb en Carles Curto
per saber si podia anar al Museu i montar-li amb jo mateix a ells una col·lecció de micros. Aquesta col·lecció
s’havia de basar en duplicats meus, i també buscant
dels exemplars del Museu minerals per fer aquest micros. D’aquesta manera, anava tots els matins, buscant
una feina per tenir el dia ocupat, i muntava la col·lecció
amb els meus duplicats i també fent aquests micros dels
trossets del minerals que sobraven dels exemplars més
grans. Així i com agraïment, vaig decidir donar tota la
meva col·lecció el dia de demà i m’ho van acceptar de
seguida. L’única cosa que vaig haver de fer va ser posar
al meu testament un codicili especificant que la meva
col·lecció la mantenia jo, però quan ja no hi existís passaria al Museu.

Al Museu de Geologia hi ha una sala que es diu Sala
Masoliver. Què espera que passi amb aquesta sala al
nou Museu de Geologia?
Doncs no tinc cap informació de què passarà amb
aquesta sala. El que jo espero és que la meva col·lecció,
en un lloc o un altre, pugui arribar a l’abast de tota aquella persona que li interessi i no que acabi ficada en un
calaix. L’avenir de la meva col·lecció no la sé, però l’únic
que sé és el que he comentat abans, que quedi a l’abast
de tots els mineralogistes.

NOU LLIBRE:
CATÀLEG DE MINERALS DE CATALUNYA DEL
MUSEU MOLLFULLEDA DE MINERALOGIA
Joan Rosell.- El passat 27 de novembre es va presentar el
llibre-catàleg de la col·lecció de minerals de Catalunya del
Museu Mollfulleda de Mineralogia. L’obra es va presentar a la Sala Noble de l’edifici Calisay comptant amb una
introducció a càrrec de la directora del Museu Sra. Neus
Ribas i posteriorment una breu però interessant reflexió
del Dr. Joan Viñals, director científic de l’obra. El Dr Viñals
va parlar sobre la col·lecció i sobre la importància de les
mostres de “calaix”, les que no són potser espectaculars
però sí que són representatives de mines que passarien
a l’oblit si no fos per aquests exemplars. També va destacar la col·laboració dels mineralogistes en la formació
de la col·lecció amb les seves donacions, que ve reflectides en les fitxes del catàleg. Va acomiadar l’acte l’alcalde
d’Arenys de Mar Sr Ramon Vinyes.
El llibre té 277 pàgines i els textos estan en català i espanyol. Comença amb diversos escrits de diversos autors. Destacar el de Joan Viñals sobre la col·lecció del
Museu, la presentació dels minerals en el catàleg i sobre
la visió de futur del seu
fundador Joaquim Mollfulleda en el moment
de formar i fer créixer la
col·lecció i la seva generositat al cedir per al
gaudi de tots. També hi
ha diversos articles sobre mineria catalana, el
col·leccionisme de minerals i el patrimoni miner i geològic.

En el llibre es destaquen diversos minerals de la col.lecció
que han estat escollits mitjançant enquestes públiques.
Les fotografies que il.lustren l’obra-per al meu gust haurien d’haver més-són de Joaquim Callén. Les fitxes de
cada exemplar contenen les dades bàsiques sobre el mineral juntament amb la seva forma d’ingrés a la col.lecció
i una breu descripció del mateix.

MOR EN JOAQUIM MONTORIOL POUS
Joaquim Montoriol va néixer a Barcelona el dia 30 de maig
del 1924. L’espeleòleg català més mediàtic, i possiblement
més popular, va morir l’11 de febrer, a l’edat de 86 anys.
Montoriol va ser un dels impulsors per la creació del primer equip especialitzat en espeleologia a l’Estat espanyol
l’any 1948, conegut amb el nom de Grup d’Exploracions
Subterrànies (GES). També va ser un gran divulgador de
la Geologia i entre els mineralogistes és prou coneguda la
seva tesi sobre la Mina Berta. Viatger, divulgador i persona afable. Que la terra que tant vas estimar et sigui lleu.

Ha parlat amb el conservador del Museu sobre
aquest tema?
Sí que he parlat amb en Carles Curto i m’ha dit que en
sap tant com jo, és a dir, res. En principi no està pensat
de col·locar en cap sala especial, però ell m’ha comentat
que si finalment no està en cap sala, la posarà al seu
despatx, ja que com que és petita cap a qualsevol racó
i que si algú la vol visitar ell li ensenyarà molt gustosament. De fet la meva intenció no és pas tenir una sala
amb un placa a l’entrada que posi “Col·lecció Masoliver”,
l’únic que demano és que no es desfaci. El meu nom no
m’interessa.
nº50 Febrer - Maig 2011
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ARTICLES
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE
GRANOLLERS Y LA COLECCIÓN J.M. VIADER.
Catalina Restrepo.- El pasado 22 de octubre de 2010 se firmó
la cesión por seis años de la colección de Joan Maria Viader
al Museu de Ciències Naturals de Granollers, cuyo convenio
fue firmado por el Alcalde de Granollers el señor Josep Mayoral y la señora Olga Viader.
La colección esta compuesta mayoritariamente por fósiles,
aunque también hay rocas, minerales, fauna actual y algunas
piezas arqueológicas. Estas últimas fueron donadas por la
heredera al Institut Català d’Arqueologia.
Esta colección es una de las mejores colecciones privadas
de Cataluña, está perfectamente catalogada, inventariada
y tiene todos los elementos característicos de un museo de
principios del siglo XX. La colección cuenta con dos libros de
registro, etiquetas de imprenta y tres ficheros ordenados por
edades, especies y localidades. Gran parte del material estaba expuesto en 13 vitrinas de madera con estantes y puertas
de vidrio, las cuales estaban distribuidas en dos habitaciones
de la casa de veraneo de la familia, localizada en la población de Aiguafreda. Todos los fósiles estaban perfectamente
presentados, la gran mayoría tenía soportes específicos, ya
sean cajas de cartón hechas a medida, soportes metálicos
o potes de vidrio, los cuales resaltaban la visibilidad de los
ejemplares.
El fuerte de la colección es el material paleontológico, predominan los fósiles invertebrados como: corales, gasterópodos,
equinodermos, cefalópodos, paleoflora, etc. Las principales
edades representadas son: plioceno, mioceno, eoceno y cretácico.
En cuanto a localidades de las muestras predominan los principales yacimientos de Cataluña y Aragón y en menor proporción otras localidades de España. En el ámbito internacional
hay que destacar una pequeña representación de yacimientos Venezolanos.
La colección fue el fruto de muchos años de búsquedas, recolectas e investigación. Los primeros fósiles reportados en

el libro registros datan de 1934 cuando el sr. Joan M. Viader tenia dieciocho años de edad y desde entonces no
pararía de incrementarla. El empleaba gran parte de su
tiempo libre a esta afición y cuando se jubiló a los 63 años
de edad, se dedicó a ordenar y ha clasificar la colección
dejándola tal y como se encuentra en la actualidad.
Este legado es de suma importancia, ya que una colección de esta envergadura es prácticamente imposible de

Tots els minerals els compra ja per la mida de caixa de
3x3cm o els redueix per a què hi càpiga?
Quan compro un mineral que ja me’l venen com a micro,
és de suposar que ja em cabrà a la caixeta. Però la realitat
és que moltes vegades els minerals són més grossos i els
haig de reduir, i això ho realitzo amb una serra elèctrica,
serra de diamant o amb petites tenalles, i la veritat és que
moltes vegades me la jugo per intentar reduir la matriu.
Però considero que si hi ha un cristall molt petit, la matriu
ha de tenir un dimensió d’acord amb aquest.
Quin codi segueix per classificar la seva col·lecció?
El codi que segueixo és el de la revista “Lapis”, el d’en
Weiss, ja què aquesta revista, publica mensualment els
nous minerals que van sorgint, i així si tinc un mineral i no
li puc posar un codi en el qual és el que es basa la meva
col·lecció el deixo una mica apartat sabent que dintre de
molt poc ja el podré classificar. Si no ho fes amb el codi de
la Lapis i ho fes amb el codi Strunz o d’altres que no estan
el dia, hauria d’esperar molt de temps a que sortís una
nova edició classificant-los.

	
  

Vista de las vitrinas de la colección J.M. Viader

rehacer en la actualidad y esto se debe a dos causas,
la primera que algunos de los yacimientos donde fueron
recolectados han desaparecido y la segunda se debe a
la Ley 16/1985 de 25 de junio sobre Patrimonio Histórico
Español la cual dificulta la recolección de material geológico en zonas susceptibles de ser estudiadas con procedimientos arqueológicos, que en varios casos coinciden
con los yacimientos paleontológicos.
Recientemente la colección ha sido traslada al museo y
este se encargará de estudiar y divulgar el material. Además se tiene previsto que la colección forme parte de una
exposición permanente en la primera planta del Museo.

Don
Don Mineral
Mineral
Minerals per a Decoració i Col·lecció
Objectes i Figures de Pedra Natural
Bisuteria de Pedra Natural
Gemmes i Pedres Nobles

Atzurita, Kerrouchen
Nefelina, Imilchil

Quin criteri va escollir per a fer la seva col·lecció?
El criteri estètic no és la base de la col·lecció, sinó un criteri purament químic. De fet, no la tinc ordenada per noms ni
per abecedari ni per colors, sinó per química. O sigui pels
elements, els sulfurs, etc.

En què es concentra la seva col·lecció, en minerals
catalans, espanyols o de tots el món?
De tot el món, però en principi m’interessa més el més
proper, és a dir, els minerals catalans. I a més molts dels
catalans estan trobats per mi, pel que augmenta encara
més el meu interès.
Podria comentar quantes espècies de minerals catalans té?
A la meva col·lecció hi ha 275 espècies de minerals catalans, amb un total de 1.132 exemplars. Sense tenir en
compte la seva procedència, hi ha 6.785 exemplars, dels
quals hi ha 2.729 espècies diferents.
També ha anat a buscar minerals, li agrada anar a buscar-los?
M’agradava, ara ja no hi vaig. Pràcticament cada setmana
feia sortides a la mina Atrevida de Vimbodí i a la cantera Berta per extreure micros. Tant és així, que a la meva
col·lecció els micros procedents d’aquestes dos mines, la
de Vimbodí i la de la Berta, els tinc apartats de tots els
altres. Avui en dia ja no hi vaig mai a buscar minerals.

Quines són les fonts de la seva col·lecció? Intercanvis, compres, etc.?
La col·lecció va créixer inicialment purament amb intercanvis, perquè aleshores tenia molt minerals repetits i m’era
fàcil intercanviar. Al principi feia intercanvi bàsicament amb
uns americans i uns italians. Els italians m’enviaven moltes vegades minerals que jo ja tenia, i els americans igual,
i aleshores el que feia moltes vegades era enviar als americans els minerals italians i als italians els minerals americans. Llavors em vaig apuntar a una societat de thumbnail
i m’anava cartejant per carta dient, “doncs jo tinc aquests
minerals per intercanvi, tu què tens?” i així fèiem intercanvis també.Va arribar un moment que ja no tenia material
per intercanvi i m’interessava material més estrany, més
especial, i jo ja no podia oferir material “normal” ja que
estava demanant aquest material diferent. D’aquesta manera el vaig haver de comprar, i és el que faig ara.
Com veu el futur de la mineralogia?
El futur el veig molt bé ja que per exemple al Grup Mineralògic Català s’esta fent una revista que és de les millors
d’Espanya i de les millors d’Europa igualment. La revista
respecte els seus inicis ha millorat i molt. Així doncs veig
el futur molt bé.
El video de l’entrevista el podeu veure a
l’apartat de videos de la pàgina www.minercat.

BARITINA
de Mefis, Erfoud

Calcomenita. Mina “El Dragón”, Potosí, Bolívia. Col. Masoliver

Calcita Cobaltífera de Bou Azzer
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FIRES
EXPOMINER 2010
Eloi Andreu i Marc Campeny.- Expominer, la fira de minerals més gran del sud d’Europa, arribà aquest any a la
seva 32ª edició. Tot i l’omnipresent crisi generalitzada, tots
intentem fer un esforç per adquirir aquella peça que, com
diu l’eslògan de la fira “quan ho trobes és per sempre”.
No es pot afirmar que la proporció d’estands dedicats a
la mineralogia, paleontologia o bijuteria estigui més inclinada cap a una banda o l’altra, el que és cert, és que la
combinació d’aquest trident atrau a un ventall més ampli
de visitants a la fira (la mitjana oscil·la les 12.000 visites).
Les novetats i mineralògiques de la fira les encapçalava
en Felix Gómez, davant l’estand del qual no es podia fer
res més que callar, aguantar la respiració i observar les
extraordinàries joies naturals en forma de fluorites blaves
de la Viesca de la recent troballa de la geoda “Las Monjas”, peces de museu i de butxaques resistents a la crisi
que van ser novetat a la fira de Ste. Marie-aux-Mines i que
arribaven amb força a Expominer.
Destacar també la gran quantitat de material català repartit per diferents expositors: epidotes i axinites de Casterner de les Olles, quarsos i ortoses de Massabé i alguna
petita novetat com les Analcimes del Pallars Sobirà que
portava en Joan Rosell.
A nivell espanyol destacar les stolzites de La Tala, Salamanca també a la parada de Rosell Minerals o les scheelites de Boal, Astúries que exposava en Damià Macaya a la
parada de Tot Pedra. També a l’stand d’Eugeni bareche es
van poder veure, a part de la gran varietat de sistemàtica
a la que ens tè acostumats, uns exemplars de florida de
la mina Ana, a Berbes, així com sofres de Lorca (Múrcia),
esfalerita d’Àliva (Cantabria) i alguna scheelita de El Boal
(Astúries)
El mercat internacional estava com sempre àmpliament
representat per gran quantitat de comerciants procedents
del Marroc, la Xina, el Pakistan o l’Índia amb material assequible, on sempre es pot trobar alguna peça interessant. Cal destacar l’extraordinari conjunt de minerals russos que portava Heliodor Minerals on destacaven unes
Barita amb galena i marcassita. Mines d’Osor, Osor, Girona. Stand Rosell Minerals.

boniques peces de pirrotina de Dalnegorsk a preus molt
raonables. Els ja clàssics italians R&T minerals portaven
petits lots de material interessant, a preus molt assequibles: demantoides de Madagascar, epidotes pakistaneses
i algun exemplar bufó de les ja clàssiques aegirines de
Malawi.
Destacar també a l’estand del Grup Mineralògic Català,
la presentació del Nomenclàtor de les espècies minerals
en català, acceptades per l’IMA, realitzat per Joan Manel
Ybarra i Josep Lluís Garrido, una eina imprescindible per
la correcta classificació dels exemplars.
Grossularia (Hessonita) amb vesubianita i Fluorapatita. Bellecombe,
St. Vicent, Val d’Aosta, Italia. Stand Fabre Minerals.

Atzurita amb malaquita. Kerrouchen, Khénifra,
Marroc.

Sofre natiu amb aragonita. Mina Cozzodisi,
Agrigento, Sicilia, Italia. Stand Luis Burillo
Minerales.

Els pilars dels stands del GMC a les fires. De dreta a esquerra Manuel Moreno,
Josep Lluís Garrido, Jordi Coca i Núria Tomás.

Altres àrees interessants han estat l’exposició de fotografia mineral amb el segell inconfusible d’en Joaquim Callén
i el taller d’oficis artesans organitzat pel Col·legi Oficial de
Joiers, Orfebres, Rellotges i Gemmòlegs de Catalunya.
La diversificació d’activitats i expositors fan que un any
més qui més qui menys tothom se n’anés a casa amb un
bon regust de boca, o més aviat salat, ja que van ser molts
els menuts que es passejaven per la fira degustant un petit
trosset de sal de Cardona que repartien a l’estand de la
UB i que llepaven amb cura com un petit tresor que per
desgràcia es desfeia...

Pirita, Mina Victoria, Navajún, la Rioja.
Stand: Pedro Ansorena.

Stolzita. La Tala, Salamanca, Castella i Lleó. Grup de cristalls de 1,5 mm
d’aresta. Stand: Rosell Minerals

Vista de l’stand d’en Baltasar Moreno.

Fluorita
XXXL. Geoda
“Las Monjas”,
La Viesca,
Astúries.
Stand Félix
Gómez.

Fotografies per Sergio Evangelio.

Fluorita XXXL. Geoda “Las Monjas”, La Viesca, Astúries. Stand Félix Gómez.
Analcima sobre Prehnita. Sort, Pallars Sobirà, Lleida. Cristall
principal: 0,7x0,7cm. Novetat 2010. Stand: Rosell Minerals
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