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SORTIDES MINERALÒGIQUES

Visites a la mina de les Ferreres, Rocabruna, Camprodon, Ripollès
JOAN ROSELL (EL PRAT DE LLOBREGAT)
El GMC va organitzar dues sortides, una a finals de
maig i l’altra a finals de juliol d’enguany, on vam acompanyar un bon nombre de socis a conèixer aquesta
explotació minera de l’Alta Garrotxa. En la primera
d’elles vam ser 23 persones i en la segona 26. Alguns
dels que van venir són assidus a les sortides del GMC,
però ens va alegrar el fet de que també vinguessin
socis i sòcies que no veiem gaire sovint en aquestes
sortides. Davant tanta assistència, en ambdues ocasions, vam haver de dividir els grups, dels que se
n’ocuparen membres del Grup de Treball de Rocabruna (GTR), com en Joan Rosell, en Xevi Ortiz, en Valentín
Bártulos o en Pedro Mingueza, amb l’ajut també d’en
Frederic Varela o en Martí Rafel, que també coneixen
prou bé la mina.
Es va accedir a la mina per la boca del faig, la qual
ens porta a les galeries del nivell 4. Es va visitar el ‘pou
Valentín’ (anomenat així perquè va ser el company i
soci Valentín Bártulos el primer que va mostrar-nos
peces d’aquesta mina i que van fer que l’estudiéssim).
Es tracta d’una zona molt mineralitzada, amb abundant atzurita i altres secundaris de coure. També es
van recollir mostres de theisita i alguna que altra claraïta. Vam observar que en les parets del pou s’havia
“treballat” de forma molt intensiva (massa) i que això
ha provocat que la volta del pou quedi exposada a perillosos despreniments. No és d’estranyar que se’n produeixin de forma sobtada en un futur proper. Per
aquesta raó aconsellem que no es baixi al pou per evitar accidents i que estigueu a l’aguait.
Des del pou ens vam dirigir, a través de diverses galeries, a la zona on es troben els nivells 4 i 5, fent-se el
pas amb una escala de cadenes. Aquí vam indicar el
camí que, travessant el nivell 5, ens porta a la sortida
de la boca romana. També vam veure les estructures
càrstiques reomplertes de barita i sulfurs i vam aprofitar per explicar la formació de la mineralització.

En el nivell 2 ens dirigírem cap a una gran sala on
trobem el que anomenem Mare de Déu de la Barita, un
agregat mètric de barita que es disposa al bell mig
d’aquesta cambra. Vam recollir algunes mostres de
malaquita i calcopirita.
Després ens vam dirigir a la zona que anomenem
jardí d’epsomita. Es tracta d’una part de la mina on la
humitat i el nivell freàtic han fet que a les parets i al
terra es formin agregats fibrosos i ganxuts d’aquest
sulfat. Aquestes mineralitzacions són molt fràgils: vam
demanar que es deixessin on són (és important insistirhi), ja que fora de la mina difícilment es conserven. Vam
poder veure també algunes estalactites i banderes de
calcita, amb tons verdosos i blavosos. Si les voleu visitar, a part de no extreure-les, us preguem que aneu
amb compte i deixeu les motxilles uns metres abans, ja
que amb l’esquena fàcilment es poden trencar o embrutar-se (ja n’hi ha alguna de trencada).
D’aquí, per la rampa d’un pou-galeria, on podeu
gaudir d’algunes formacions calcàries amb tons rosats

Bossada de barita envoltada per minerals secundaris, de tonalitats blavoses. Foto, M. Asensi.

Assistents de la primera visita en una sala del nivell 1.
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Recerca de minerals en el nivell 2. Foto, S. Pérez Tort.
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Assistents de la segona visita en el ‘pou Valentín’ (nivell 4).

(pel cobalt) i verd blavoses (pel coure o coure+zinc),
vam accedir al nivell 1. Aquest nivell es troba a l’alçada
dels terregalls exteriors de la mina, així com el nivell 2
es troba a l’alçada del camí. Ens vam dirigir a una sala
amb molta dolomia a les parets, on podem trobar cristalls tetraèdrics de tennantita (de fins a uns 2 mm),
dins de petites esquerdes i filonets amb dolomita o
dolomita i quars. Amb paciència, va sortir alguna mostra de qualitat, així com alguna rara connellita.
Despés vam visitar la paret recoberta de cristalls de
guix (no ens cansem de recordar que aquí tampoc s’ha
de picar), amb les seves coloracions marrons a groguenques, pels òxids de ferro. Finalment, vam visitar la
sala rosa, on podem gaudir d’un sostre amb crostes i
eflorescències d’arsenats de cobalt.
Per les opinions recollides mentre dinàvem plegats
a Rocabruna, vam veure que molts pensaven que aniríem a visitar una mina més petita. Tots van quedar
gratament sorpresos de l’extensió del complex de galeries de la mina de les Ferreres.
Sostre amb barita i minerals secundaris. Foto, V. Bártulos.

Mostra de flora de dins de la mina.

Cal afegir que hi ha passos complicats que, segons
l’estat físic i capacitat del visitant, són difícils de creuar.
L’avís que vam fer prèviament, perquè ningú vingués
sense casc, va ser complert per tothom. Us agraïm que
en féssiu cas. Per altra banda, i molt a desgrat nostre,
hem de dir que en algunes zones de la mina vam trobar
deixalles (ampolles, llaunes, papers, piles, embolcalls
d’entrepà, etc.), que en bona part vam recollir, i que
ens indiquen que no només visiten la mina els aficionats a la mineralogia, a la mineria i a l’espeleologia,
sinó també alguns brètols.
La mina de les Ferreres s’ha convertit en un centre
d’atenció de la comunitat mineralògica, tant la nacional
com l’estrangera. Des de la publicació de l’article i del
llibre, l’augment de visites ha estat important. Això,
que pot semblar molt positiu, també es pot girar en
contra dels que ens estimem els minerals i aquesta
mina en especial. Tanmateix esperem que el civisme
de tots i totes ajudi al fet que la mina es conservi neta i
no s’hi facin destrosses.
Cal respectar les mineralitzacions d’epsomita. Foto, R. Mocholí.
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Tots els assistents de la primera sortida.

I aquí, els de la segona sortida.
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JACIMENTS I MINERALS

LAS MINAS “ROSARIO” Y “ELISITA”, EL PORTALET, SALLENT DE GÁLLEGO, HUESCA
XAVIER RODRÍGUEZ (TERRASSA)
Se trata de unas minas de fluorita, mineral conocido
antiguamente como espato de flúor. Fueron explotadas
ya en el siglo XVIII y posteriormente tuvieron una extracción más sistemática, a partir de los años 50-60 del
pasado siglo.

Localización
La mina “Rosario” se sitúa en el lado derecho de la
carretera A-136 entre Formigal y el puerto del Portalet
(Frontera del Portalet), más o menos a la altura del km
25,5.
La mina “Elisita” se encuentra al sudoeste del Portalet y se alcanza mediante un camino de tierra que, a
izquierda de la A-136, sale desde Frontera del Portalet.
Desde ambas minas se aprecia el fantástico pico de
Midi d’Ossau (2.885 m) como transfondo del paisaje
pirenaico oscense.

Geología
Estas minas se sitúan en la Zona Axial Pirenaica. En
esta zona encontramos afloramientos de materiales
del Paleozoico, sobre todo tramos carbonatados del
Devónico, entre los que se encuentran encajados los
filones de fluorita, y otras zonas muy negruzcas con
afloramientos de pizarras del Carbonífero (3). Hay que
añadir, para entender la génesis de los minerales, la
influencia volcánica del Midi d’Ossau y del Anayet, así
como del batolito granodiorítico de Panticosa. Destacan también a nivel geológico los deslizamientos que
aquí se producen.(8)(9)(10)

Descripción y situación de las minas
En el capítulo del espato de flúor del libro de Calderón se dice, refiriéndose a los yacimientos del Portalet:
«se encuentra en la colina situada á unos 400 m. de la
frontera francesa, casi tocando al camino que va de
Sallent a Gabás. Se ha dicho que toda ella está constituida por hermosa fluorita en masa blanca, con agregados cúbicos en sus hendiduras. DES CLOIZEAUX se
ha ocupado de este interesante yacimiento (…). Rodea
al mineral una cuarcita blanco-verdosa, y encierra
hojuelas de talco»(1)(2). Actualmente, la empresa que
Mina “Elisita” (bocas superiores). Al fondo, el Midi d’Ossau.

las explota es Minas del Formigal S.A., domiciliada en
la carretera de Piedrafita, Biescas. Hace pocos años
han sido objeto de litigio, ante su posible desaparición
por la ampliación de las pistas de esquí de Formigal,
por lo que Mata Perelló propuso su museización con el
fin de preservarlas.(7)
1) Mina “Elisita”
Es un impresionante conjunto de bocaminas que
ocupa una extensa área muy cerca del Portalet. Desconozco cuando acabaron los trabajos en esta concesión
pero actualmente está en completo abandono. Desde la
misma carretera, antes de llegar al Portalet, se pueden
ver ya los trabajos inferiores. La primera bocamina
que se encuentra subiendo por el camino está totalmente colapsada. Siguiendo adelante, se llega a una
explanada con dos montículos totalmente horadados
por numerosas galerías y bocas. El camino tuerce a la
derecha para bordear una loma llena de bocaminas,
siendo estas las superiores.
2) Mina “Rosario”
Desde la carretera sube un camino que accede a la
explanada donde se abren las bocas y, alrededor de
éstas, se extienden las escombreras, aunque también
se pueden encontrar escombros de la mina al otro lado
de la carretera, como si en su día se extendieran hasta
allí. Se ven varias bocas, pero en realidad son dos las
principales. La de la izquierda está tapiada, quedando
solo una puerta de acceso, mientras que la de la derecha, de grandes dimensiones, tiene un recorrido descendente. A diferencia de la “Elisita”, la “Rosario” me
parece una mina cuidada y probablemente con actividad intermitente, tal como comentan nuestros amigos
de la Asociación Mineralógica Aragonesa (5).

Minerales presentes
Ambas minas son básicamente de fluorita. En Minerales de Aragón se dice que «durante la década de 1930
se extrajo fundamentalmente fluorita de calidad óptica
con destino a la empresa alemana Zeiss»(1). En la última época de actividad se obtenían unos 500 kg al año
de esta fluorita ‘óptica’, que iba a la empresa francesa
Societé pour la Realisation et l’Etude des Monocristaux
Mina “Rosario”.
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Fluorita ‘óptica’. Mina “Rosario”. 3 x 1,5 x 1 cm. Foto, F. Varela.

(SOCEM). Las lentes de fluorita no sólo aligeran el peso
de los aparatos ópticos sino que también aportan un
mayor control de las aberraciones cromáticas, así como
una muy baja dispersión de luz (11).
Según la revisa Terra Endins, la paragénesis de la
mina “Rosario” es «FLUORITA, ocupa filones y rellena
bolsadas, CALCITA (muy abundante), PIRITA, GALENA,
CUARZO y GOETHITA»(3). Respecto a la mina “Elisita”,
«En este lugar hay unas mineralizaciones estratiformes, removilizadas tectónicamente, pasando a ocupar
fracturas y a situarse en los planos de cabalgamiento.
El mineral más abundante es la FLUORITA, también hay
PIRITA, GALENA, CALCITA, CUARZO y GOETHITA»(3)(4).
En Mindat añaden: siderita, esfalerita, bournonita,
pirofilita, moscovita, kaolinita y donbassita (15).
Fluorita
Encontraremos abundantes muestras de fluorita
masiva prácticamente transparente, mucho más frecuente en la “Rosario” que en la “Elisita”. Son piezas
sueltas del filón y algunas han tomado un color acaramelado por los óxidos. Si bien es mayoritariamente
masiva, ocasionalmente pueden aparecer ejemplares
Calcita con cuarzo. Mina “Elisita”. 8 x 5 x 2 cm.
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Calcita sobre cuarzo. Mina “Rosario”. 5 x 4 x 3 cm.

en los que se aprecian las caras del octaedro y, más
raramente, del cubo (este en medida milimétrica). En
Minerales de Aragón se citan cubos diáfanos, de color
violeta, a veces intenso, o de color verde claro con inclusiones de calcopirita (1). Yo sólo los he encontrado
traslúcidos y marrones por los óxidos y la exposición
exterior de la escombrera. También podemos encontrar fluorita acompañando al cuarzo en las brechas de
las pizarras, siendo esta la asociación más frecuente.
Cuarzo
Se presenta de forma masiva por doquier y en pequeños cristales (siempre milimétricos) dentro de
geodas de tamaño variable, formadas en las brechas de
las pizarras. Se encuentran con más frecuencia muestras
en la “Elisita”. Los cristales son desde transparentes
como el cristal de roca, siendo entonces muy vistosos,
hasta blancos o acaramelados por los óxidos. También
acompaña como matriz a la donbassita, además de a la
fluorita y, a veces, a la calcita.
Calcita
Mineral también abundante, aunque menos que el
cuarzo y la fluorita. Los mejores ejemplares aparecen
Pirita con crisotilo. Mina “Elisita”. 5 x 2 x 1 cm.

JACIMENTS I MINERALS
en la “Rosario”. Cuando está asociada lo hace al cuarzo
y se presenta casi siempre en exfoliación romboédrica.
Este dato es importante porque, con frecuencia, la
fluorita nos puede hacer pensar que se trata de cristales de calcita. Ante la duda, recurrir al ácido clorhídrico: se llevarán muchas sorpresas. Lo mismo pasará con
los cristales de cuarzo roto, debiendo entonces mirar
la dureza. Otro rasgo diferenciador es que la calcita
aquí suele ser grisácea o marrón clara.
Pirita y esfalerita
He hallado un único ejemplar en la “Elisita”, justo
delante de la primera bocamina derruida del camino.
Es una muestra masiva alterada, con pequeños cubos
de pirita visibles al binocular, y acompañada de un
filosilicato (que seguidamente detallaré). En la “Rosario” he podido encontrar algún ejemplar con pequeños
cristales, acompañando a la donbassita.

Crisotilo
Está presente en el ejemplar que acabo de comentar,
acompañando a la pirita. En el informe del análisis se
indica: pirita alterada, esfalerita alterada y un mineal
del grupo de la kaolinita (además de otras arcillas);
posiblemente se trate de crisotilo, por su aspecto. Este
crisotilo aparece teñido de amarillo por óxidos de hierro
(alteración de la pirita) i se presenta en masas finamente
fibrosas. Es un mineral de origen secundario, producto
de la descomposición de otros silicatos de magnesio, o de
origen neumatolítico hidrotermal, por acción de aguas
profundas sobre rocas básicas (gabros, peridotitas, dunitas, etc.). En la provincia de Huesca hay mención de la
presencia de asbesto (variedad de crisotilo) en las Montañas de Mener, cerca de Bielsa, y en Panticosa (1)(2).
Ahora podemos añadir otra localidad, siendo la primera
vez que se describe dicho mineral en este yacimiento.

Fluorita, de tonalidades amarillentas, con cuarzo. Mina “Rosario”. Ancho foto, 14 cm.
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Se presenta con cuarzo y minerales de la arcilla, y ocasionalmente con pirofilita, moscovita y kaolinita (1).
«Después de una intensa silificación y pérdida de
los alkalis en condiciones ácidas, se formó pirofilita a
expensas de moscovita. Posteriormente, a medida que
la temperatura descendía, tuvo lugar la formación de
donbassita con contenido en litio, probablemente desde la pirofilita.» «En los Pirineos el litio necesario en
este proceso tienen probable relación genética con las
intrusiones graníticas que aparecen cerca de las mineralizaciones de fluorita.»(14). El contenido en litio de
este mineral lo situaría a medio camino en la serie
donbassita-cookeíta.(12)(13)(14)

Donbassita. Mina “Rosario”. 7,5 x 6 x 4 cm.

Donbassita
En la mina “Rosario” puede hallarse en un filón de
cuarzo que aflora cerca de la boca izquierda. En la “Elisita” no encontré ningún indicio. Se trata de un filosilicato del grupo de las cloritas (es una clorita dioctaédrica).

Pirofilita
Como acabo de comentar, la pirofilita se produjo a
expensas de la moscovita; por tanto es normal hallarla
en estos yacimientos, aunque siempre en grupos cristalinos submilimétricos, amarillentos, junto con kaolinita y otras arcillas (14). En un ejemplar hallado en la
mina “Elisita” aparece cuarzo sobre el que se ha formado una costra de pirofilita y arcillas, confirmado
todo mediante análisis.
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2014: Any Internacional de la Cristal·lografia
CARLES CURTO (BARCELONA)
Qui més qui menys, de forma intuïtiva, “sap” què és
un cristall. Però si bé aquesta noció sol associar-se a
les formes cristal·lines dels minerals en la natura, cal
fer-la extensiva també a molts altres productes naturals (lítics, químics o biogènics), artificials i sintètics,
molts del quals són bàsics en el desenvolupament de la
actual tecnologia.
Més enllà de la ciència, molts creadors de literatura,
d’arts plàstiques, de cinema, han expressat en les seves
obres la impressió estètica del cristall. Envoltat del ric
paisatge del Montseny i de les seves històries, Jaume
Bofill i Mates (Guerau de Liost), fascinat per la muntanya d’ametistes, escrivia:
«Apoteòsic, d’enroscades trompes
soni l’escat imperial. Un jorn
set lapidaris, traficants de pompes,
la cuita violaren de ton forn.
I prodigares -camperola festano pas de ginebrons l’òpal espars
ni el topazi florit de la ginesta,
sinó violes en cristall de quars.
Avui, sorruda, ta dolor consagra
d’exhausta mina l’oblidat renom.
I encara sotges amb la testa magra
el responsori de les boires tristes
que sots avall s’agemoleixen com
un enderroc de noves ametistes.»

Però el cristall és molt més que expressió creativa.
Des del segle XVIII, en el qual es van assentar les bases
de la història natural tal com avui l’entenem, fins a
l’actualitat, la ciència de la Cristal·lografia ha efectuat
un llarg i tortuós recorregut, que ha tingut com a moments més destacables el seu inici (amb personatges
com Haüy i Romé de l’Isle), el gran esclat que va representar el descobriment dels raigs-X, unes dècades de
semiabandó i, finalment, el seu renaixement actual.
No és estrany, doncs, que aquest 2014, que ara acaba, hagi estat designat Any Internacional de la Cristal·lografia per la UNESCO i per la Unió Internacional
de Cristal·lografia. Aquest any internacional commemora dues efemèrides: el centenari del descobriment
de la difracció de raigs-X (tècnica que va permetre els
primers estudis detallats de la matèria cristal·lina) i el

400 aniversari de l’observació de la simetria dels cristalls de gel, feta per Kepler, que va representar la llavor dels posteriors estudis sobre el paper de la simetria en la matèria.
Els començaments no van ser senzills. Desprovistos
de bones eines per a tirar endavant les seves idees i
intuïcions, els primers estudiosos van anar creant, al
mateix temps que la pròpia ciència, la tecnologia necessària per desenvolupar-la.
A cavall entre els segles XVIII i XIX, Renée Just Haüy
(1743-1822), considerat un dels grans fundadors de la
Cristal·lografia, estableix, a partir de l’exfoliació tridimensional perfecta de la calcita, les primeres lleis de la
geometria cristal·lina i la noció de cel·la elemental.
Haüy va observar que el fragments d’exfoliació de la
calcita eren sempre romboèdrics, independentment de
les seves mesures i de les formes externes del cristall.
Comprovant que el fenomen es repetia de forma semblant en altres minerals fàcilment exfoliables, va deduir
l’existència d’una cel·la elemental que havia de contenir,
en el mínim volum, tots els atributs de la espècie mineral, i que el cristall era el resultat de l’apilament d’un
nombre indefinit d’aquestes cel·les elementals.
Els primers mesuraments de cristalls es feien amb
goniòmetres de contacte molt senzills que, si bé permetien una mesura ràpida, aquesta es prenia amb un
marge d’error considerable, depenent l’èxit de la identificació quasi sempre dels coneixements de l’analista.
Més tard, ja en ple segle XIX, es van fabricar goniòmetres més complexos, amb platina mòbil, doble ocular i
una base giratòria on s’instal·lava el cristall. Aquests
goniòmetres, equipament de tecnologia punta en aquella
època, permetien una mesura molt més acurada dels
angles, fent incidir un feix de llum perpendicular al
centre de la cara i fent girar la platina fins al pol central
del cristall veí. Aquests goniòmetres van ser profusament usats fins ben entrat el segle XX, quan van ser
desplaçats per mètodes d’identificació més sofisticats,
especialment els raigs-X, quedant com a bella reminiscència tècnica de la història de la ciència.
El llistat de científics que van contribuir al desenvolupament de la Cristal·lografia, bàsicament mineralogistes, però també físics, enginyers, matemàtics i químics,

Grans noms en la història de la Cristal·lografia.
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de molts països (el que dona clara idea de la importància
de la Cristal·lografia com a ciència), és prou abundós.
Citem alguns d’ells, a modus de fites assenyalades, tot i
tenir present que, en tot cas, van ser emergents en el
cúmul d’aportacions d’altres grans científics, com el
danès Niels Stensen (Nicolàs Steno) (1638-1686), els
alemanys Christian Samuel Weiss (1780-1856), Arthur
Moritz Schoenflies (1853-1928) i Otto Lehmann
(1855-1922), el suís Paul Niggli (1888-1953), els francesos Ernest-François Mallard (1833–1894) i Georges
Friedel (1865-1933), el rus Evgraf Stepanovich Fedorov (1853-1919), els britànics William Henry Bragg
(1862-1942) i el seu fill William Lawrence Bragg
(1890-1971), als quals se’ls va atorgar el premi Nobel
de Física de 1915, per les seves contribucions a l’anàlisi
de les estructures cristal·lines mitjançant els raigs-X.
Especialment rellevants van ser Jean-Baptiste Louis
Romé de l'Isle (1736-1790), mineralogista francès,
antecessor immediat de Haüy i considerat amb ell un
dels grans creadors de la cristal·lografia moderna.
Romé de l’Isle, basant-se en les observacions prèvies
de Nicolàs Steno, va establir la llei de la constància dels
angles entre cares veïnes. Aquesta llei fixava que, en
cada espècie mineral, els angles entre dues cares veïnes de la mateixa forma cristal·lina eren sempre els
mateixos. A partir d’aquesta noció la mesura d’aquests
angles donava molta informació de quina era la espècie tractada.
Auguste Bravais (1811-1863), físic, també francès,
va establir les lleis de l’ordenació cristal·lina en xarxes
(les anomenades xarxes de Bravais). L’any 1848, Bravais dedueix, a partir de les característiques de la matèria cristal·lina, que hi ha catorze úniques xarxes cristal·lines tridimensionals possibles, en les quals els
diferents àtoms podien ordenar-se només en determinades posicions de la xarxa.
Max Theodor Felix von Laue (1879-1960). Físic alemany, va rebre el premi Nobel de Física l’any 1914, pel
Goniòmetre antic, del Manuel pratique de cristallographie de G.
Wyrouboff (1889).
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seu descobriment de la difracció de raigs X en els cristalls. La singularitat estructural de cada mineral va fer
d’aquesta tècnica un medi especialment útil pel reconeixement d’espècies. Els diagrames obtinguts permetien un ràpid reconeixement de l’estructura cristal·lina
del material analitzat.
El francès Charles-Victor Mauguin (1878-1958) i
l’alemany Carl Hermann (1898-1961) van introduir
una primera notació internacional estàndard per als
grups cristal·logràfics (l’anomenada notació HermannMauguin), mentre que el gal·lès William Hallowes Miller (1801-1880) va establir unes notacions per a les
cares cristal·lines segons la seva posició relativa en
relació als tres eixos cristal·logràfics (els coneguts com
a índexs de Miller).
Paul Heinrich von Groth (1843-1927), mineralogista alemany, va crear la primera classificació mineral
basada de forma ambivalent en la composició química
i en l’estructura cristal·lina.
Però la cristal·lografia contemporània també té les
seves figures senyeres, sovint dedicades al camp de la
bioquímica. Són, elles i ells, personatges que han aconseguit desenvolupar tècniques, processos i mètodes
d’estudi aplicables també, en bona mesura, a la Mineralogia. Citem només tres d’aquestes figures senyeres.
Figura geomètrica, del volum 5è. del Traité de minéralogie de R.J.
Haüy (1801).
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Ada E. Yonath (n. 1939) cristal·lògrafa israeliana,
premi Nobel de Química l’any 2009 (compartit amb
Venkatraman Ramakrishnan i Thomas A. Steitz) pels
seus estudis sobre l’estructura i funció del ribosoma.
L’anglesa Dorothy Mary Hodgkin (1910-1994),
premi Nobel de Química l’any 1964 per la seva contribució als avenços de la cristal·lografia de les proteïnes
i pionera en l’estudi de les estructures de les biomolècules.
Sir Aaron Klug (n. 1926), químic i biofísic britànic,
va rebre el premi Nobel de Química, l’any 1982, pel
desenvolupament, entre altres motius, del microscopi
electrònic cristal·logràfic.
La Cristal·lografia: una ciència
La Cristal·lografia estudia la matèria cristal·lina, les
formes, les estructures i les propietats dels cristalls.
Generalment se la considera associada a l’estudi de la
Mineralogia, però s’estén també a les proteïnes, àcids
orgànics, estructures de plàstics, ceràmiques, zeolites
sintètiques, als aliatges metàl·lics i a altres productes
metal·lúrgics, químics i farmacèutics.
Considerada durant dècades com a ciència secundària, ha adquirit recentment especial importància
degut a la necessitat de conèixer el comportament de
materials molt diversos, especialment els compostos
moleculars, algunes primeres matèries i els materials
d'especial interès tecnològic.
En els primers passos d’aquesta ciència, abans del
desenvolupament de la difracció de raigs-X, l'estudi
dels cristalls es basava quasi exclusivament, apart de la
seva anàlisi química, en la seva morfologia cristal·lina,
és a dir, la seva geometria externa. Això pressuposava
laboriosos treballs de mesura d’angles mitjançant el
goniòmetre. En l’actualitat, l’anàlisi cristal·logràfica es

Exemple d’espectrograma EDS.

realitza, a partir de patrons prèviament establerts,
amb equipaments molt sofisticats, a resolucions òptiques submicroscòpiques i amb tractament informàtic
de les dades analítiques. De vegades es fan servir electrons i neutrons.
L’aplicació de la tecnologia moderna i dels sistemes
i el tractament informàtics a la difracció elemental de
raigs-X, amb l’aplicació de raigs làser monocromàtics,
faciliten l’estudi del cristall i el fan molt més fiable,
arribant, a més, a escales diminutes, antigament impensables. Depenent del material objecte d’estudi,
modernament s’utilitza la difracció de pols (SAXS),
aplicada essencialment a l’estudi de les estructures de
l’ADN. També s’usen aparells d’emissió de partícules,
com electrons o neutrons, que permeten establir patrons de difracció. En l’actualitat, un dels aparells més
utilitzats pels cristal·lògrafs és el sincrotró, una potent
eina analítica que accelera fins a prop de la velocitat de
la llum partícules carregades elèctricament, sovint
electrons, per fer-los xocar posteriorment contra les
parets d’una gran anella metàl·lica.
Les dues tècniques més habituals per a la caracterització química d’un mineral, relacionades amb la
seva estructura, son l’EDAX (Energy-dispersive X-ray
spectroscopy) i el Raman. La primera, més coneguda
com a EDS (EDX o XEDS), és una tècnica analítica basada en el principi fonamental que cada element químic
té una estructura atòmica única i, per tant, permet una
única sèrie de pics en l’espectre d’emissió de raigs-X.
L’espectroscopia Raman s’utilitza, entre altres aplicacions, per determinar l’estructura cristal·lina, diferenciar els materials monocristal·lins dels policristal·lins,
distingir les variants estructurals (polimorfs) i establir
l’orientació del cristall i el seu grau d’ordre-desordre.

Espectròmetre Raman. Font, Thermo Scientific.
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Determinada com a leogangita l’UK-112 de la mina de les Ferreres, Rocabruna
GRUP DE TREBALL DE ROCABRUNA, GTR-GMC (BARCELONA)
Tal com ja vam comentar en el llibre de la mina de
les Ferreres(1), la paragènesi mineralògica d’aquest
jaciment pirinenc no la donàvem per tancada. En el
mateix treball citàvem alguns minerals que no havien
estat identificats amb prou certesa i que reservàvem
per a propers estudis.
Un d’ells era l’anomenat UK-112. Es tracta de grups
de cristalls tabulars, amb poca simetria aparent, que
vam trobar en una zona molt concreta del nivell 3.
Sembla ser un mineral de neoformació, ja que es troba
en un petit terregall interior d’aquesta planta.
Els cristalls presenten un color verd lleugerament
blavós, són transparents i es disposen formant estètiques i brillants rosetes i grups esgraonats. La mida
d’aquests agregats no arriba als 2 mm.
Segons les anàlisis semiquantitatives que ens proporcionà el microscopi electrònic (SEM-EDS), tot indicava que es tracta d’un sulfat-arsenat de coure. Les
proporcions dels diferents elements el situaven entre
la leogangita i la parnauïta.(1)(2)
Es va procedir a fer una microdifracció de raigs X, ja
que es disposava de molt poca mostra. El resultat final
no fou suficientment aclaridor (l’espectre mostrà una
mescla amb barita), però els pics s’ajustaven més a la
leogangita que a la parnauïta.

Més tard es va decidir, des de la comissió d’anàlisi del
GMC, portar a terme un estudi amb microsonda (EPMA).
Aquest aparell permet assolir resultats quantitatius
molt més acurats que amb el SEM-EDS. Les mostres
són embotides en una resina, tallades i polides. Es van
analitzar grups de cristalls i, en cadascun d’ells, diversos punts. Els resultats van mostrar una relació mitjana
Cu:As:S, per a 4 As, igual a 10,28:4:1,02. La fórmula empírica resultant és:
Cu10.28[(OH)6.52|(SO4)1.02|(AsO4)4]+nH2O

Aquests resultats són coherents amb la leogangita,
espècie que no ha estat descrita anteriorment ni a Catalunya ni a Espanya.
El GTR-GMC som: J. Rosell i J.L. Garrido (aquest article), V. Bártulos, P. Mingueza, X. Ortiz i J. Vinyoles.
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Imatge SEM de l’UK-112, amb punts d’anàlisi EPMA. Foto, X. Llobet.

