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Xavier Rodríguez (Grup Mineralògic Català, Terrassa)

Al municipi de Setcases, comarca del Ripollès, pro-
víncia de Girona, van existir durant el segle passat 
quatre zones mineres de gran interès: la zona del 
torrent de Carboners, on es van superposar moltes 
concessions de mines de coure; la zona del Costabo-
na, amb mines de molibdenita i scheelita; la zona del 
torrent dels Coloms, amb mines de coure; i la zona 
de la Crestella.  En aquesta última, a prop del poble, 
s’explotaven filons d’arsenopirita sent, junt amb les 
mines de Ribes, les més importants de Catalunya i de 
l’Estat en la producció d’arsènic.

Localització de la zona minera
Les concessions mineres de la zona de la que par-

larem són les que s’ubicaren al paratge anomenat la 
Crestella.  Aquest paratge es troba al nord-oest del 
nucli urbà de Setcases, a les faldes del Puig de Pastui-
ra (2.354 m) i cap a l’est i molt a prop del torrent de 
Pastuira

Per arribar al poble de Setcases hem d’anar a Cam-
prodon i agafar la carretera GIV-5264 fins al poble.

Geologia 
Les mineralitzacions localitzades al paratge de la 

Crestella es troben encaixades en materials d’edat 
paleozoica, concretament de l’Ordovicià superior i el 
Cambro-Ordovicià (Mata-Perelló, 2011).

Tal i com es pot observar als mapes geològics de 
l’IGME i l’ICGC, els materials que afloren a les im-
mediacions de les mines són nivells metapel·lítics 
(pissarres i esquistos) de potència mil·limètrica 
i centimètrica, que conformen la coneguda com a 
formació Jújols (7,8). Aquests materials s’alternen 
amb nivells de calcàries, dolomies i marbres (14) 
del Cambro-Ordovicià. 

Estructuralment, aquests materials formen part de 
la zona axial dels Pirineus, la qual va es va formar a 
partir dels apilaments antiformes provocats per la 
col·lisió de la subplaca Ibèrica i la placa Europea du-
rant l’orogènia alpina.

Història
Podem diferenciar dues èpoques: abans i després 

de la Guerra Civil.
La primera concessió, de la qual tenim coneixement 

gràcies al BOPG, és del 29 de juliol del 1898, data 
en què D. Sebastián Cervera i Mouros, de Barcelona, 
sol·licita 12 pertinences per a una mina de pirita de 
ferro amb el nom de “La Gualda” a la devesa dels Pins i 

Ortofoto en relleu on es veuen les mines i el poble de Setcases. 
Font: ICGC.

Esquema dels apilaments antiformes a la zona axial pirinenca. 
Font: Wikimedia Commons (Pierraille).

La mina “San Ignacio”, la Crestella, 
Setcases, el Ripollès

Abstract: Setcases is a small village located in the Ripollès region (Girona prov., Catalonia, Spain) where four 
interesting mining areas are located. This work describes the history, geology and mineralogy of the San Ignacio 
mine, which is located in one of these areas called “La Crestella”. The San Ignacio mine were active since the XIX 
century to obtain arsenic from arsenopyrite, a very useful element in the industry at that time. Aside from arse-
nopyrite, other minerals have been found in this locality such as pyrite, scorodite or arsenolite.
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de la Crestella. Es pren com a punt de partida una cala 
situada a cinquanta metres a l’oest de la roca dels dos 
pins.

El 1899 hi ha operacions facultatives per a una mina 
amb les característiques exactes a “La Gualda” però 
amb el nom de “La Giralda”, sent propietari D. Sebas-
tián Cirera i Monrós, per la qual cosa pensem que hi 
ha un error en el BOP, sent la mateixa mina i el mateix 
promotor. 

El 22 de gener del 1900 el mateix Sebastián Cirera 
sol·licita altres 63 pertinences al sud de “La Giralda”, 
sent la primera “Ampliación a La Giralda”.

El mateix any, en veure la riquesa dels filons, es van 
començar a sol·licitar concessions a la mateixa zona. 
Així, D. Antonio San i Pon, de Pallarols, sol·licità a 
l’agost 39 pertinències per a una mina de ferro amb el 

nom de “La Reina”, fitant pel sud amb “La Giralda”. I D. 
Alfonso María  Serra, de Barcelona, sol·licità al setem-
bre 12 pertinences per a un altra mina de ferro amb el 
nom “Ceres”, amb expedient número 970, al sud-oest 
de “La  Giralda” i a l’est de “La Reina”.

El 13 d’abril del 1901, el Sr. Cirera  sol·licità  la “2ª 
Ampliación a La Giralda” amb 24 pertinences,  mentre 
que a la mateixa zona es cancel·la una mina de ferro 
amb el nom d’ “Ygavella”, expedient número 939 i la 
mina “Ceres” abans esmentada.

El 21 d’abril del 1902, es sol·liciten a nom de D. Ma-
gin Más i Llanas, de Barcelona, 24 pertinences per a 
una mina de ferro amb el nom de “Previsión”, expe-
dient número 1.238, fitant amb “La Giralda“ i la seva 
ampliació i que es cancel·la el mateix any. 

També a nom de Pedro Bohigas Caradell, de Barcelo-
na, es demana una gran extensió amb 572 pertinences 
per a una mina de ferro amb el nom de “Witworth” al 
sud de “La Giralda” i arribant al Catllar. 

Per altra banda consta una mina de ferro de 28 per-
tinences amb el nom de “San Ignacio”, situada al Roc 
d’Esquer, a nom d’Alfonso María Serra, el mateix que 
la mina “Ceres”.

El 1903 sembla que el grup “La Giralda” passa a mans 
d’un altre, perquè ara es D. Sebastián Pascual Serra qui 

Plànol de la concessió “San Ignacio” i relació amb 
“Ampliación a La Giralda”. Font: Arxiu Històric de Girona.

Plànol de les concessions “La Giralda”,”Ampliación a Giralda”, 
”Ceres”, “Previsión” i “La Reina”. Font: Arxiu Històric de Girona.

Plànols geològics de la zona. Font: IGME (esquerra) i ICGC (dreta).
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sol·licita 229 pertinences per a la “3ª Ampliación a La 
Giralda” i 101 pertinences per a la “4ª Ampliación a La 
Giralda” i posteriorment és el seu soci D. Gustavo Mª 
Gispert Serra el que, després d’aconseguir en aquest 
any diverses mines a la zona del Costabona com  “San 
Antonio”, “San Rafael”, “San Sebastián”, “Nueva San An-
tonio” i “Nueva San Rafael”, sol·licita el 1905 20 perti-
nences per a una mina de ferro amb el nom “5ª Am-
pliación a La Giralda”.

Del 1905 en endavant  Gustavo M. Gispert Serra i Se-
bastián Pascual Serra dirigeixen “La Giralda” i totes les 
seves ampliacions. El 1907 es van treure 1.300 quin-
tars de mineral que es pagava a 50 pessetes el quintar. 
El ferro i la barita es pagaven més cars:  a 71 pessetes 
el quintar.

El 4 de juny del 1908 es cancel·len  algunes pertinen-
ces de la 3ª i 4ª ampliacions a “La Giralda”.

Des del 1912 en endavant es van succeint pràctica-
ment cada any els avisos d’impagament del cànon de 
tot el complex miner de “La Giralda”, fins que el 31 de 
desembre del 1930 Sebastián Pascual Serra i Gustavo 
Mª de Gispert Serra fan renúncia als terrenys de “La 
Giralda”.

Després de la guerra Civil, aquesta zona minera es 
torna a reactivar. Així, el 24 de febrer de 1940, D. Ig-
nacio Bareño, de Barcelona, sol·licita 168 pertinences 
d’una mina de ferro a la devesa de la Crestella amb el 
nom de “San Ignacio”, expedient número 2.624, fent-
se la demarcació el 24 de maig del 1941 i agafant com 

a punt de partida el mateix que el de “La Giralda”.
El 13 de maig del 1942 les coses devien anar força 

bé perquè hi ha intenció de construir una fàbrica a 
Ripoll per al processat de mineral segons trobem al 
BOPG (1942): 

«Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex-
pediente promovido por Don Juan Rius Presas, en 
nombre y representación de la compañía Deriva-
dos Arsenicales SA, por trámite abreviado, para la 
instalación de una industria dedicada al aprove-
chamiento de minerales de sulfoarseniuro de hie-
rro, procedente de pertenencias demarcadas por la 
misma y de un modo especial de la mina San Igna-
cio del término de Setcasas (Gerona).
Esta Jefatura del Distrito Minero de Barcelona ha 
dispuesto:
Autorizar a “Derivados Arsenicales, S. A.”, para ins-
talar en Ripoll (Gerona), una fábrica para la produc-
ción de anhídrido arsenioso y beneficio de minera-
les arsenicales de la Mina San Ignacio, del término 
de Setcasas, por el procedimiento patentado núme-
ro 155914, con arreglo al proyecto presentado y 
sujeción a las siguientes condiciones: 
1. El plazo de puesta en marcha de la fábrica será el 
de seis meses a partir de la fecha de la notificación 
de esta autorización. 
2. La autorización es válida solamente para “Deri-
vados Arsenicales S. A.”.
3. La instalación  se sujetará al proyecto presenta-

Plànol de demarcació de la concessió “Francisco Javier”. 
Font: Arxiu Històric de Girona.

Plànol de demarcació de la concessió “San Ignacio”. 
Font: Arxiu Històric de Girona.
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do y no podrán ser hecha modificación ninguna, sin 
que se presenten a la aprobación de la Jefatura del 
Distrito Minero de Barcelona, los planos memorias 
y presupuestos necesarios para que pueda autori-
zarse dicha modificación o mejora.
4.  La referida fábrica e instalaciones anejas queda 
sometida a la inspección y vigilancia exclusiva de 
la Jefatura del Distrito Minero de Barcelona, cuyas 
prescripciones deberán cumplimentarse de acuer-
do con el Reglamento vigente.
5. Se dará cuenta al Distrito Minero de Barcelona 
de la terminación de las obras de instalación de la 
fábrica, para que se proceda a su puesta en marcha 
y se gire la oportuna visita de confrontación de las 
obras e instalaciones y se levante el acta de com-
probación de su funcionamiento, de acuerdo con el 
Reglamento.
6. Esta autorización se concede sin perjuicio algu-
no de tercero y siendo de la exclusiva cuenta de la 
Sociedad peticionaria, responder de cuantos per-
juicios pudiera ocasionar a tercera persona con el 
funcionamiento de la instalación que se autoriza.
7. En lo que se refiere a la explotación de los yaci-
mientos de mineral que han de servir de base para 
la fábrica de beneficio, se cumplirán las disposicio-
nes del Reglamento de Policía minera vigente, y se 
presentarán anualmente en el mes de noviembre 
de cada año los proyectos de plan de explotación, 
para el año siguiente, a la aprobación de la Jefatura 
de Minas de Barcelona.
8. Se presentará en el plazo de un mes, a partir de 
la fecha de la notificación de esta autorización, el 
proyecto completo y detallado de la fábrica y una 
memoria explicativa y demostrativa del procedi-
miento que se adopta, para que los humos de los 
hornos de la fábrica salgan exentos de materias que 
puedan dañar a la agricultura de las proximidades 
de la misma. 
Barcelona, 13 de mayo de 1942. Distrito Minero de 

Barcelona, P. El Ingeniero Jefe: Santiago Echevarría.»
Aquesta fàbrica només quedaria en projecte i mai 

s’arribaria a construir, segons m’indiquen des de l’Ar-
xiu Històric de Ripoll.

Tal com va passar amb “La Giralda”, es van co-
mençar a demanar concessions en terrenys propers 
a la “San Ignacio”. Així, al febrer del 1942,  Adrián 
de Gispert i Serra sol·licita 99 pertinences per a una 
mina de pirita de ferro arsenical amb el nom de “Gi-
ralda”, expedient número 2.730, amb el mateix punt 
de partida que l’antiga mina “La Giralda”  i que es can-
cel·la l’agost del 1943 per no cobrir les despeses de 
demarcació.  El 1943, Francisco de Semir Carròs, de 
Barcelona, sol·licita 56 pertinences per a una mina 
de ferro amb el nom de “Francisco Javier”, expedient 
número 2.717, al nord-est de la mina “San Ignacio”.

Geogràficament, la relació entre “La Giralda” 
d’abans de la guerra i la mina “San Ignacio” de des-
prés de la guerra estaria principalment en què la “San 
Ignacio” equivaldria pràcticament a la concessió “Am-
pliación a La Giralda”, tenint les dues el mateix origen 
per a la demarcació.

El procediment patentat ES0155914 per obte-
nir òxid d’arsènic del mispíquel (antic nom de 
l’arsenopirita)

Com hem comentat abans, era el mètode que prete-
nia utilitzar la fàbrica de Ripoll. Aquest mètode va ser 
registrat a l’oficina de patents per D. Francisco de Se-
mir Rovira, de Barcelona, possiblement de la mateixa 
família que el promotor de la mina “Francisco Javier”, 
Francisco de Semir Carrós.

«El proceso de obtención del anhídrido arsenioso o 
arsénico blanco es sencillísimo, puesto que se trata 
de una simple tostación a base de la cual se oxida el 
azufre, que se escapa en forma de anhídrido sulfu-
roso, el Hierro pasa a óxido férrico que queda como 
resíduo solido y el arsénico se sublima al formarse 
el anhídrido arsenioso, que luego se condensa en 

Esquema genealògic de la família Serra-Chopitea. Font: myheritage.com.
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cámaras inmediatas debidamente dispuestas.»
Pel que es veu, el veritable problema era l’obten-

ció de l’arsenat sòdic, doncs es requeria àcid nítric 
que ho complicava i encaria molt tot. Aquest senyor 
descriu a la patent un mètode d’obtenció de l’arsenat 
sòdic sense fer servir àcid nítric, amb un procés de 
calcinació a un forn rotatiu al qual s’introdueix el mi-
neral prèviament mesclat amb carbonat de sosa.

 
Família Serra-Chopitea

Com es pot veure a la història d’aquestes mines, els 
cognoms Serra i de Gispert apareixen a diversos expe-
dients com a promotors.  Per a conèixer més d’aques-
ta nissaga hauríem de revisar l’arbre genealògic de la 
família Serra-Chopitea.

José María Serra va ser un important empresari: ac-
cionista de Transatlàntica, conseller del Banc de Bar-
celona, propietari de General de Ferrocarriles i Ferro-
carriles del Norte. En morir, la seva fortuna passa a 
mans de la seva dona Dorotea de Chopitea que la va 
gastar en donacions a diverses ordes religioses. Una 
de les seves filles, la Isabel, es va casar amb Gustavo 
de Gispert, sent els fills els promotors de moltes de 

les mines de tota aquesta zona.
Un dels descendents d’aquesta família és la Sra. Nú-

ria de Gispert, que va ser presidenta del Parlament  
de Catalunya (Cortes, 2011). 

Descripció del jaciment
Per a pujar a les mines s’agafa un caminet que surt 

prop de la plaça de l’església (Església de Sant Mi-
quel). Tot i que està indicat com una hora de durada, 
és un camí que puja força amb un desnivell de 316 
m en 3,2 kilòmetres, pel que compteu amb un parell 
d’hores.

El camí s’enfila fins al roc d’Esquers i la Cabanya 
d’en Ras, on hi ha una font, i segueix pujant fins als 
camps de la Crestella. A partir d’aquí surt un camí 
bastant amagat que segueix un fil de baixa tensió pel 
ramat. Des d’aquest desviament i ja pràcticament a 
peu pla seguirem el fil  fins a la zona minera que es 
troba al clot que forma el torrent de Pastuira.  Aques-
ta ruta s’anomena Camí de les Creus, conegut així 
perquè es resseguia durant la processó de Setmana 
Santa. (Veure: www.alt-ter.org, itinerari 31) 

Abans d’arribar al jaciment passarem per una anti-

Cartell explicatiu a l’inici del camí. Foto: X. Rodríguez. Camí del poble fins a les mines. Base: ortofoto de l’ICGC. 

Ruïnes de la casa dels miners. Foto: X. Rodríguez.
Localització de la casa dels miners.  

Font: ICGC (vol americà del 1956-57).
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Les mines de Setcases a inicis del segle XX. Font: Carreras i Candi (Geografia General de Catalunya).

Vista actual de les mines indicant on eren les boques de “La Giralda”. Foto: X. Rodríguez.
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ga construcció, l’edifici principal de la mina, on pos-
siblement feien vida els miners ja que pujar i baixar 
sovint no devia ser factible. Aquesta edificació es veu 
força bé a l’ortofoto de l’any 1946.

Uns metres més endavant arribem a la zona mine-
ra, zona principal de les concessions mineres “Am-
pliación a La Giralda” i “San Ignacio”.

Per la foto històrica de què disposem (Carreras i 
Candi, 1908), sembla que hi havia quatre boques: una 
a baix a l’esquerra, on li feia de llinda un muret de 
pedra emmarcada amb bigues de fusta; una segona 
just per sobre d’aquesta; una altra que s’endinsava 
pel fons i una darrera  a nivell superior a la dreta. De 
la del fons sortien uns rails per vagonetes.

Aquesta foto és d’inicis del s. XX, per tant ha de co-
rrespondre al grup “La Giralda”. Segurament el cable 
aeri no es devia construir fins a l’època de la mina 
“San Ignacio” per la qual cosa a la foto no veiem la 
seva construcció, que hauria de sortir a la dreta. 

Actualment totes les boques són tapades. La cons-
trucció que feia de llinda és soterrada quedant un 
turó. Respecte a la boca del fons, encara hi ha unes 
parets que feien d’avancé o rebedor de  l'entrada, 
però tampoc existeix. I de la superior queda un forat 
col·lapsat. Només queden els terregalls on acabaven 
els rails que es veuen a la foto i que estan en forta 

pendent, així com  els terregalls de la boca superior.
Al replà de la zona minera trobem el que queda 

d’un mur amb dues parets. Probablement devia ser 
l’estació superior del cable, doncs és la zona més 
adient per a l’enviament de mineral cap avall just al 
final dels rails.

Una descripció de la zona minera la fa l’Eugeni Ba-
reche, que ho explica així (1997): 

«Només en arribar-hi pot distingir-se una edificació 
o casa de minaires, on es guardaven les eines per 
l’explotació; junt a una petita galeria hi ha el filó de 
mispíquel en unes pissarres grises amb molta dolo-
mia; 200 metres més endavant es troben per sobre 
del camí tres boques més, les quals devien formar 
part dels treballs més antics. A pocs metres prop 
del barranc i enocada al carregador de mineral hi 
ha una petita esplanada amb dues boques més.»
Al començament de la ruta, l’ajuntament ha dispo-

sat un rètol on explica curiositats d’aquestes mines 
entre les quals diu:

«Josep Bonaplata, pioner en la implantació de la 
màquina de vapor en el sector tèxtil de Catalunya, 
s’interessà per l’extracció minera a Setcases.»
He buscat informació a diverses biografies dels ger-

mans Bonaplata sense trobar cap referència al res-
pecte (Nadal i Oller, 1983).

Vista actual dels terregalls. Foto: X. Rodríguez.Vista de les mines des del torrent dels Coloms, a l’altra banda 
del riu Freser. Foto: X. Rodríguez.

Trajecte probable del cable. 1.300 metres de dalt a baix. 
Foto: X. Rodríguez.Restes de l’estació superior del cable. Foto: X. Rodríguez.
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El cable miner
Durant l’època de  la postguerra, quan funcionava 

la mina “San Ignacio”, es va construir un cable d’uns 
1.300 metres que anava de l’estació superior a peu 
de mines fins a  l’inferior a peu de carretera. Les es-
tacions intermèdies devien ser de fusta perquè no 
queda ni rastre; només alguna base reforçada amb 
murets de pedra. Pensem que l’estació superior de-
via estar on hi ha actualment els restes d’uns murs a 
l’esplanada del jaciment.

De l’estació inferior encara queden dues parets en 
bastant bon estat, entre les que hi devia anar la ma-
quinària. Es veuen restes que ens mostren que, d’una 
banda a l’altra, anaven bigues de fusta per aguantar 
el sistema. Just davant, a l’altra banda de la carrete-
ra, s’observa la possible base de la primera estació 
intermèdia. Des d’aquí no es veuen pas les mines, al 
contrari del que se sol dir.

Al telefèric de les mines de ferro de Bielsa trobem 
una construcció semblant que ens pot orientar de 
com devia ser el sistema.

Minerals de la mina “San Ignacio”
Entre els minerals presents, podem trobar: arseno-

pirita (amb els seus minerals d’alteració, fonamental-
ment arsenolita i escorodita),  pirita (alterada sovint 
a limonita), hematites (normalment terrosa), calcita i 
quars (Mata-Perelló, 2011).

També estan citats la siderita, la calcedònia (varie-
tat de quars) i l’or (Bareche, 1997).

Arsenopirita, FeAsS 
L’arsenopirita, amb un contingut d’arsènic del 46% 

és juntament amb l’orpiment una de les menes princi-

Estació del cable de les mines de Bielsa. 
Foto: Asociación Mineralógica Aragonesa (AMA).

Restes de l’estació inferior del cable, a peu de carretera. 
Foto: X. Rodríguez.

Cristall d’arsenopirita sobre matriu de quars. 
Mides: 4,8 x 4 x 3,1 cm. Col. i foto: M. Rafel.

Nòduls d’arsenopirita als terregalls de les mines. 
Foto: X. Rodríguez.
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pals d’arsènic. El grup de l’arsenopirita està compost 
pels minerals següents  (Mindat, 2016): arsenopiri-
ta, FeAsS; glaucodot, (Co0.50Fe0.50)AsS; gudmundita, 
FeSbS;  osarsita, (Os,Ru)AsS; i  ruarsita, (Ru,Os)AsS.

En aquestes mines és el mineral que s’explotava i 

la mena més abundant. La trobem fàcilment als te-
rregalls en forma de nòduls de color gris blavós. Són 
trossos d’arsenopirita massiva que s’han arrodonit i  
alterat en superfície per l’acció dels elements atmos-
fèrics.

Patró SEM-EDS d’una mostra d’arsenopirita. Font: J. Rosell.

Cristalls d’arsenopirita recoberts d’una pàtina d’escorodita. 
Mides: 4 x 3 x 1,5 cm. Col. i foto: X. Rodríguez.

Escorodita dels terregalls. Mides: 4 x 2 x 2 cm. 
Col. i foto: X. Rodríguez.

Escorodita dels terregalls. Mides: 4 x 2,5 x 2,5 cm. 
Col. i foto: X. Rodríguez.

Escorodita. C.V. 6,5 mm. Col.: X. Rodríguez; foto: J.A. Soldevilla.

Patró SEM-EDS d’una mostra d’escorodita. Font: J. Rosell.
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L’arsenopirita cristal·litza en el sistema monoclínic, 
raó per la qual es pot trobar formant cristalls prismà-
tics amb cares estriades de color gris acer i de fins a 8 
mm d’aresta. També pot cristal·litzar formant macles 
per compenetració en forma de punta de llança però 
és més difícil de trobar-la en aquest hàbit.

L’alteració meteòrica de terregalls rics en arsenopi-
rita produeix arsenats de ferro amorfs que poden re-
cristal·litzar a escorodita, compactant els fragments 

dels terregalls i fixant l’arsènic de manera eficaç 
(Marqués-Farré, 2012).

S’han analitzat mostres d’arsenopirita per si venien 
acompanyades d’algun altre mineral, tal com hem co-
mentat amb el grup de l’arsenopirita, però l’espectre 
és clar i es repeteix en totes les mostres amb els pics 
de Fe, As i S característics de l’arsenopirita.

Escorodita, Fe3+AsO4·2H2O
Pertany al grup de la variscita i és el mineral d’alte-

ració més abundant d’aquestes mines. Just a la part 
alta dels terregalls hi ha una zona amb abundant 
escorodita i també es pot trobar omplint cavitats al 
quars o enganxat als nòduls d’arsenopirita. Es pre-
senta com a crostes que al binocular resulten en pe-
tits mamellons o masses botrioides, generalment de 
color verd d’oliva o verd més clar fins a blanc. Cris-
tal·litza en el sistema ròmbic però difícilment troba-
rem cristalls en aquestes mines.

S’han analitzat nombroses mostres d’escorodita 
d’aquest jaciment per SEM-EDS, amb un patró exacte 
al de l’arsenopirita però sense el sofre.

Imatge per SEM d’una mostra botrioide d’escorodita 
vista a 250 augments. Foto: J. Rosell.

Escorodita. Mides: 5,1 x 3,2 x 2,0 cm. Col.: E. Bareche 
(Excol. J. Andrés); foto: M. Rafel. 

Vista per SEM d’una altra mostra composta per esfèrules d’es-
corodita a 220 augments. Foto: J. Rosell.

La mateixa peça per SEM, ara vista a 3.300 augments. 
Foto: J. Rosell.

Patró de l’escorodita comparat amb el RRUFF d’escorodita i 
d’arsenolita. Font: A. Cortel.
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Arsenolita, As3+
2O3

Es presenta en petites masses botrioides i masses 
pulverulentes  de color blanc (Bareche, 1997 i 2006). 
Igual que l’escorodita, sempre va acompanyant a l’ar-
senopirita. Quan cristal·litza sol fer octaedres trans-
parents a blancs. Seria el producte mes tòxic de les 
mines d’arsenopirita.  

Desprès d’analitzar múltiples mostres amb escoro-
dita d’aquest jaciment no hem trobat cap que tingui 
arsenolita, pel que no podem oferir-vos una imatge. 
A la gràfica de la pàgina anterior es pot veure com els 
patrons del Raman són ben diferents.

Pirita, FeS2
La trobem en petits filonets dins el quars de forma 

massiva i a vegades en forma cristal·litzada, formant 
petits cubs o formes més complexes com octaedres i 
piritoedres.

Marcassita, FeS2
Estan descrits cristalls de fins a 5 mm d’aresta, 

agrupats linealment amb el quars, i associats a mas-

ses d’arsenopirita. Es troben alhora cristalls molt al-
terats de clor groc metàl·lic amb lluïssor  mat (Bare-
che,1997).  A les meves mostres la marcassita apareix 
infiltrada al quars a l’igual que els altres sulfurs de la 
mina com l’arsenopirita i la pirita, essent possible di-
ferenciar-la de la pirita només per l’hàbit en crestes.

Òxids i hidròxids de ferro
Són a tot arreu; molt abundants a tot el jaciment en 

forma de crostes molt primes i taques irregulars de 
poc gruix i de color marró a negre. Sovint es formen a 
la perifèria dels sulfurs en perdre el sofre o l’arsènic.

Quan obrim un dels nòduls d’arsenopirita podem 
veure com s’ha format una capa externa d’alteració 
per exposició als elements naturals passant l’arse-
nopirita a òxid i hidròxids de ferro perdent l’arsènic. 
Després, una interfase i finalment l’arsenopirita sen-
se alterar amb escorodita que arriba al centre per les 
esquerdes del nòdul.

En un altre article (Richardson & Vaughan, 1988), 
encara que antic, ens descriu el que passa a la super-
fície de l’arsenopirita quan es veu sotmesa a oxidants 

Filonets de pirita dins del quars. Mides: 6,5x5x3 cm. 
Col. i foto: X. Rodríguez.

Fragment de piritoedre. C.V. 4 mm. 
Col.: X. Rodríguez; foto: J.A. Soldevilla.

Agregat de marcassita. C.V. 5 mm. Col. i foto: X. Rodríguez.
Marcassita infiltrant el quars i acompanyant altres sulfurs. 

C.V. 5 mm. Col. i foto: X. Rodríguez.
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com l’aire, aigua, calor, hidròxid amònic, peròxid d’hi-
drogen i àcid sulfúric.  L’anàlisi espectroscòpic de la 
superfície després d’haver sofert l’oxidació indica la 
formació d’una varietat d’òxids i hidròxids de ferro: 
Fe2+Fe3+

2O4 (òxid ferrós-fèrric o magnetita), Fe3+
2O3 

(òxid fèrric o hematites), Fe3+O(OH) (oxihidròxid 
fèrric o goethita), a més de limonita (mescla d’òxids i 
hidròxids de ferro); òxids d’arsènic, As3+

2O3 i As5+
2O5, 

i sulfats de ferro, Fe2+SO4 i Fe3+
2(SO4)3.

Quars, SiO2
És molt abundant i de forma massiva, albergant 

els sulfurs que formen filonets. També es pot trobar 
cristal·litzat però és poc freqüent. Sovint el trobarem 
en la seva forma de quars oquerós o vuggy silica, tan 
habitual a totes les mines de sulfurs amb un origen 
hidrotermal com a part de l’alteració argílica avança-
da i d’alta silicificació.

La varietat calcedònia es presenta en petites mas-
ses bandejades de color blau clar amb arsenopirita i 
òxids i hidròxids de ferro (Bareche, 1997). És bastant 
abundant al jaciment i sovint va sola en peces grans 
de quars massiu amb curioses formes com si s’hagués 
corroït per l’acció d’algun àcid, tal com hem comentat 
a l’apartat del quars. Crida l’atenció el bandejat blau 
que presenten pràcticament totes les peces.

Siderita, FeCO3
Masses espàtiques de color marró clar, associades 

a pirita i quars.

Or, Au
L’or apareixia barrejat amb els sulfurs i es va deses-

timar l’explotació per la dificultat de la seva obtenció 
(Bareche, 1997).

Derivats de l’antimoni
En cap mostra de les que tinc o de les que ens han 

aportar provinents de la col·lecció d’en Joan Andrés i Formació de goethita en una esquerda. C.V. 3,5 mm. 
Col.: X. Rodríguez; foto: J.A. Soldevilla.

Òxids de ferro formant crosta. Mides: 6,7 x 4,4 x 2,9 cm. 
Col.: E. Bareche (Excol. J. Andrés); foto: M. Rafel. 

Quars varietat calcedònia amb bandejat blau. 
Mides: 14 x 8 cm. Col. i foto: X. Rodríguez.

Meitat d’un nòdul d’arsenopirita on es veuen les capes. 
Mides: 4 x 3 x 3 cm. Col. i foto: X. Rodríguez.
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Rovira hem detectat, per anàlisi, l’antimoni en forma 
d’estibnita (sulfur), valentinita o cervantita (òxids)

La cervantita està descrita a les mines de Pardines, 

a la Collada Verda,  fent una crosta terrosa com a pro-
ducte d’alteració de l’estibnita.
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