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Fosgenita (al MCNB) de Monteponi, Sardenya.
Un gran clàssic de la mineralogia italiana

La fosgenita és una espècie que, sense ser espe-
cialment rara, molt poques vegades forma cristalls 
ben desenvolupats i de mesures centimètriques. 
Els exemplars de fosgenita de la mina Monteponi, 
Iglesias, a l’illa de Sardenya, són coneguts des del 
segle XVII i estan considerats com els millors mai 
trobats, i destaquen per la definició i la qualitat 
dels cristalls.

Aquest mineral va rebre en el passat tants noms 
com exemplars s’havien estudiat i cada autor de-
fensava el seu nom en front al dels altres. Des de 
principis del s. xix tenim noms donats per coneguts 
mineralogistes com Kobell, Beudant, Karsten, Bro-
oke, Miller, ...

El nom ve del fosgen, diclorur de l’àcid carbò-
nic COCl2, un gas molt sufocant i tòxic, sintetitzat 
per primera vegada l’any 1812 pel químic ama-
teur anglès John Davy (1790-1868). La composició 
d’aquest gas i de la fosgenita són molt semblants, 
però ben diferents a nivell reactiu i de toxicitat. 

Tanmateix la nomenclatura acceptada avui dia va 
ser utilitzada pels professors August Breithaupt 
(1791-1873) i Wilhelm von Haidinger (1795-1871) 
i prové de la paraula grega phosgen: de phȭs = llum, 
i gennan = engendrar, per tant, engendradora de 
llum. També s’ha conegut amb altres noms, ara ob-
solets, com: plom corni (Jameson, 1804), plom mu-
riàtic, cloroespat de plom, galenoceratita (Glocker, 
1847) o cromfordita (Greg & Lettsom, 1858).

La fosgenita és un clorocarbonat de plom de fór-
mula Pb2CO3Cl2 que cristal·litza en el sistema tetra-
gonal, en contraposició a l’altre carbonat de plom, 
la cerussita, molt més comuna, que forma cristalls 
del sistema ròmbic. Sol presentar combinacions de 
prismes tetragonals de diversos ordres truncats 
pel pinacoide basal. En molts exemplars podem 
identificar cares produïdes per les dipiràmides te-
tragonals.

És un mineral poc comú que es forma en les zones 
d’oxidació de jaciments hidrotermals, com alteració 

MGB 10571. Fosgenita. 
Iglesias, Iglesiente, Carbonia-Iglesias, Sardenya, Itàlia. 

Dimensions: 11,6 x 9,0 x 4,2 cm.
(Col·lecció: Josep Cervelló Bach)

(©MCNB/Joan Rosell)
Diverses formes cristal·lines de la fosgenita
(Greg & Lettsom, 1858).
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de la galena i també en escòries de foneria de me-
nes de plom on les aigües salines riques en clorurs 
(aigua de mar per exemple) hi són presents.

La fosgenita al MCNB
Els exemplars van entrar a la col·lecció del Museu 

de Ciències Naturals de Barcelona (aleshores Mu-
seu de Geologia, també conegut com a Museu Mar-
torell) l’any 1979, integrats en la col·lecció mine-
ralògica d’en Josep Cervelló Bach. Parlem de dos 
d’ells.

L’exemplar  MGB 10570 és molt estètic i presen-
ta un agregat paral·lel de cristalls biterminats, amb 
una morfologia molt ben desenvolupada en la que 
dominen les formes de dos prismes allargassats i els 
acabaments pinacoïdals. Els cristalls, implantats en 
una matriu de roca amb sulfurs de plom, són trans-
lúcids, brillants i de color marró molt dens i profund.

L’exemplar MGB 10571 mostra combinacions com-
plexes de prismes, dipiràmides i pinacoides. La seva 
lluïssor adamantina és molt intensa i entre transpa-
rent i translúcid. 

MGB 10570. Fosgenita. 
Iglesias, Iglesiente, Carbonia-Iglesias, Sardenya, Itàlia. 
Dimensions: 8,0 x 7,0 x 4,5 cm.
(Col·lecció: Josep Cervelló Bach)
(©MCNB/Joan Rosell)
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