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Jordi Gil (GMC; Barcelona)
Carles Manresa (GMC; Balaguer)

Jorgina Jordà (GMC; Santa Coloma de Cervelló)

Mineralexpo Sant Celoni 2017

Per fi va arribar el diumenge 7 de maig i vam tenir 
l’esperada Mineralexpo de Sant Celoni. En aquesta oca-
sió, la fira de Sant Celoni (cal recordar que és la més 
antiga de Catalunya i Espanya) tornava a la seva vella 
ubicació en l’Ateneu, a l’espai de la sala de la cafeteria, 
això sí, després d’una extensa i cuidada remodelació.

El temps d’espera, en aquest cas, ha valgut la pena, 
doncs el canvi ha estat espectacular: augment de su-
perfície i sobretot de volum, amb unes vidrieres altes i 
lluminoses, en una sala gran i diàfana, amb uns millors 
i més pràctics  accessos; una gran obra.

Dins de les activitats habituals de Sant Celoni, a des-
tacar: el taller d’iniciació a la Mineralogia, ‘tocant’ els 
minerals perquè els petits i joves aprenguin amb més 
facilitat; la famosa “Travessa Mineralògica”, amb 14 es-
pècimens a determinar i amb premi econòmic als tres 
primers encertants, per a invertir en peces de la fira; i 
finalment, els clàssics premis a la millor peça catalana 
i a la millor peça de la fira, amb sengles plaques per als 
expositors guanyadors.

Amb una distribució millor i més d’acord amb els ex-
positors escollits (recordem que hi ha una llarga llista 
d’espera, doncs la superfície i l’espai és el que hi ha), 
arribem al muntatge de l’estructura dels estands, amb 
les presses i nervis habituals de cada any.

Anem a detallar a continuació els minerals, fòssils, 
localitats i eines que per la seva bellesa, estètica, raresa 
i utilitat ens han cridat més l’atenció, a través dels seus 
expositors. Hem considerat ordenar geogràficament 

als estands i expositors, com si iniciéssim l’entrada a 
la Fira, indubtablement per la seva entrada principal.

En entrar, a la nostra dreta, està l’estand del Grup 
Mineralògic Català, com sempre per guiar-nos i ajudar 
davant qualsevol dubte i consulta.

Natura Kucera (Barcelona)
Un dels expositors veterans de Sant Celoni, amb En-

ric Kucera al capdavant, destacava pel material de la 
mina “María Magdalena”, d’Ulldemolins, Tarragona, 
amb minerals de vanadi, com vanadinita, mottramita i 
la raríssima čechita, en exemplars ‘micro’, d’un nou em-
plaçament al jaciment, segons comunicació personal. 

També, seguint amb minerals catalans, smithsonita 
de les mines del Mas de Gallofré, a l´Albiol, Tarragona; 
minerals de les mines de Forcat i Cierco, Lleida; i un 
clàssic com la mina de les Ferreres, Rocabruna, Girona, 
amb theisita, claraïta, etc.

De la resta de localitats: pirolusita d’Ouarzazate, 
Marroc; libethenita de la mina Miguel Vacas, Portugal; 
proustita d’Imiter, Marroc; epidota i granats de Pakis-
tan.

Tesoros Naturales (Saragossa)
Nico, el plançó de la saga al capdavant, portava una 

bona representació de fòssils, sobretot del Marroc, i 
també d’aquest mateix país, una selecció de minerals: 
vanadinita de Mibladen, argent natiu d’Imiter i, de la 
zona de Bou Azzer, una bona skutterudita; però sobre-

Vista parcial de la fira. 
Foto: J.M. Pérez-Samper.

Façana del renovat Ateneu de Sant Celoni. 
Foto: J.M. Pérez-Samper.
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tot destacava una roselita de la mina Arhbar, amb cris-
talls de fins a 1,7 cm, en matriu, realment rara per la 
seva grandària, i que fet i fet va resultar ser premiada 
com el millor exemplar de la fira. També una novetat  
poc vista: quars amb inclusions de dumortierita, de 
Vaca Morta, Serra de Sendera, Brasil. Resumint, peces 
molt ben escollides.

Josep Misser (Barcelona)
Josep, recordant els seus bons temps de cercador, ens 

apropa material picat per ell mateix: axinita de Caster-
ner de les Olles, Tremp, Lleida; microclina i quars (va-
rietats ametista i fumat) de les pedreres “Massabé”, de 

Sils, i “Préstamo Soliva”, de Riudarenes; peces de bona 
mida, ben definides i bon color. Destacava el material 
antic de Can Sala (pedrera ‘el Americano’) de Gualba: 
calcites i una fluorita sobre calcita, cristal·litzades, ja 
molt rares de veure i amb bonica arquitectura.

D’Espanya, hi havia pirites en matriu de Navajún, La 
Rioja, i dolomitas en matriu de Cicero, Cantàbria. Del 
Marroc lluïen cerussites de Mibladen, dues peces de 
barita d’hàbit tabular, gruixudes, de Mefis, Taouz. 

A més: ferberita en quars de Panasqueira, Portugal; 
calcita ataronjada, formant cristalls esglaonats biter-
minats, de Missouri, EUA, i també un grup de cristalls 
cúbics de gran mida de galena, també de Missouri, EUA.

Plànol de distribució dels expositors. Dibuix: J.L. Garrido.
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Fabriciano  Rodríguez (Madrid)
Fabri, gran coneixedor de la sistemàtica mineral, ens 

delecta amb una presentació tan variada i rara, a raó 
d’unes 800 espècies minerals diferents ordenades per 
ordre alfabètic i impecablement ben presentada. Des-
taquem una “rara avis”: una epidota cristal·litzada i 
“gemy” de Bourg d´Oisans, França, de 1940, d’una an-
tiga col·lecció.

Per esmentar: loparita-(Ce) de la península de Kola, 
Murmansk, Rússia; pectolita de la pedrera Jeffrey, Que-
bec, Canadà; cristalls de torbernita en matriu de Calo, 
A Corunya, Galícia; un perfecte cristall en matriu amb 
les arestes i cares ben definides de barita de Grand 
Junction, Colorado, EUA; o una piromorfita ataronjada 
d’una localitat clàssica com és Bunker Hill, Idaho, EUA .

Vaja, una delícia per als col·leccionistes de sistemàti-
ca i de minerals rars.

Baltasar Sánchez (Madrid) 
Baltasar, veterà col·leccionista i cercador de la se-

rra madrilenya, aportava un lotet de rútil de l’embas-
sament de Piñueca, Madrid, en matriu, petits però 
molt representatius; ilmenorútil de la mina “Diéresis” 
d’Hornachuelos, Còrdova; fluorita violàcia, formant 
petits octaedres implantats en matriu, d’Arteixo, A Co-
runya, Galícia, però més aïllats de l’habitual; òpal ver-
mellós clar de Montjuïc, Barcelona.

També mineral murcià, destacant un lot de guixos 
de fines acícules blanques i brillants de la mina “San 
Timoteo” (o mina “Humboldt”), Portman, La Unión, i 
una peça de bona mida i lluentor de barita, amb hàbit 
fullós, de la mina “La Gaviota”, El Gorguel, Cartagena.

Més mineral espanyol: una peça d’andalusita (varie-
tat quiastolita), en matriu, de Mirabel, Càceres; pirites 
irisades, sobre matriu blanquinosa de quars microcris-
tal·lí, de Vegas de Matute, Segòvia; una peça amb cris-
talls allargats de cianita, de color blau cel, englobats en 
matriu esquistosa, de El Zuhardón, Montejo de la Sie-
rra, Madrid; una vivianita de la mina “Brunita”, La Pera-
leja, La Unión-Cartagena, Múrcia; i finalment, sofre del 
pic de Laila, Laredo, Cantàbria.

Una correcta i àmplia representació sistemàtica bà-
sica de peces ja clàssiques, algunes de les quals ja co-
mencen a escassejar al mercat.

J. J. García Sáez (Madrid) 
De J.J., veterà cercador de Madrid, destaquem uns 

guixos de les salines d’Hortales, Prado del Rey, Cadis, 
molt fins, delicadíssims i “dramàtics”. També mineral 
de la serra madrilenya, com laumontita amb clorita o 
quars amb microclina de la pedrera “Los Gallegos” de 
Bustarviejo; un parell de geodas de calcita en matriu 
calcària marró de la mina “San Lino” de Caravia, Astú-
ries, que mostraven cristalls tabulars fins amb bona 
lluentor i parcialment translúcids; curioses peces de 
sofre en matriu guixosa, de Cervera del Río Alhama, 
La Rioja, d’intens color groc; una drusa de quars lletós 
de Bustarviejo, Madrid; i un parell de peces d’Albuñue-
las, Granada: una wulfenita en matriu, del Cortijo del 
Humo, i una altra en combo de vanadinita i wulfenita, 
de la mina “El Centenillo”.

D’internacional, sobresortia una hübnerita amb fluo-
rita i quars, de la mina Huayllapon, Pasto Bueno, Perú, i 
bones peces en matriu de quars “herkimer” de la mina 
Treasure Mountain Diamond, Herkimer Co., Nova York, 
EUA, transparents, en cristalls aparellats paral·lels i en 
contacte. 

Roselita: mina Arhbar, distr. Bou Azzer, Ouarzazate, Marroc. 
Mides 10 x 6,5 cm. Tesoros Naturales. Foto: S. Evangelio.

Lliurament de la placa al millor exemplar de la fira a Nico Mesa 
(Tesoros Naturales). Foto: Arxiu GMC.
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Intant (Barcelona)
L’especialitat d’Intant són les talles i gemmes de 

col·lecció. Portaven una variada i ben presentada se-
lecció de gemma tallada, pedres semiprecioses i pe-
dres dures, tant en material en brut (al natural) com a 
poliment i tallat. 

Destacava una epidota de Costabona, Pirineu francès, 
extreta el 1974, i un espectacular cristall de grans di-
mensions de diàspor, recollit el 1985 a Milas, Turquia.

Litosphera (Barcelona)
Un “neòfit” a Sant Celoni com a expositor, el seu gran 

coneixement en fòssils estava representat per uns formi-
dables molars de mamut (Mammuthus meriodonalis) del 
Miocè de la regió de Pest, Hongria, d’1,5 milions d’anys.

Referent a minerals, destacaven cristalls gruixuts de 
tonalitat marró-ataronjada, tabulars, de wulfenita de 
la mina Los Lamentos, Mèxic; piromorfita groguen-
ca-verdosa de Bunker Hill, Idaho, EUA; un cristall de 
legrandita, groguenc i fi, en matriu, de la mina Flor de 
Peña, Mèxic; anatasa, de considerable grandària per a 
l’espècie i en matriu, de Kharan, Pakistan. Sobresortia 
també un monocristall de tantalita de Moçambic. 

Cristalls de titanita de color verd herba sobre matriu 
de blancs cristalls d’albita, de Stak Nala, Pakistan; cris-
talls de wulfenita de color ataronjat en bon contrast 
sobre un jaç de cristalls blancs de neu de calcita, de 
Mèxic; i una drusa de fluorita en cristalls cúbics amb 
inclusions verd-grisenques, de Weardale, Durham, 
Regne Unit.

Joan Font (Santpedor)
Joan ens portava material molt divers del Pirineu de 

Lleida: prehnita de color verd pàl·lid, de Gerri de la Sal, 
Pallars Sobirà; zircó i brookita, d’Arsèguel, Alt Urgell; 
anatasa d’Espot, Pallars Sobirà, i de Sèrra de Horno, 
Vielha e Mijaran, Aran; associació de prehnita amb 
quars i hematites, de Gerri de la Sal; leucoxens pseudo 
ilmenita-actinolita del Pont de Suert, Alta Ribagorça; 
també d’aquesta última localitat, magnesita (varietat 
giobertita) en matriu; i una malaquita d’Artés, Bages, 
Barcelona. 

Completava la parada amb fluorites de Singuerlín, 
Santa Coloma de Gramenet; escolecites fibroradiades 
gris-blanquinoses d’Estopiñán del Castillo, Osca, i il-
menita de la pedrera “Soriana” d’aquesta mateixa loca-

Fluorita: La Cabaña, Berbes, Ribadesella, Astúries. 
Mides: 7 x 6 cm. The Mineral Shop. Foto: S. Evangelio.

Dos exemplars exposats per Albert Badia. 
Foto: J.M. Pérez-Samper.

Estand de Baltasar Sánchez. 
Foto: J.M. Pérez-Samper.

Guix : salines d'Hortales, Prado del Rey, Cadis. Mides: 18 x 12 
cm. J.J. García Sánchez. Foto: J.M. Pérez-Samper.
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litat aragonesa; i microclines sericitades de Casterner 
de les Olles, Tremp, Lleida.

Joan, en el seu vessant innovador, va aportar de pa-
tent pròpia un aparell consistent en un adaptador de 
premsa per a cargol de banc, adossant-se al cargol amb 
molles i dues fulles d’acer temperat, per a reduir les 
peces. Semblava molt pràctic i, a més, econòmic. 

Albert Badia (Barcelona)
Albert, un altre dels històrics, aportava peces del seu 

ampli fons d’armari, destacant una hidromagnesita 
amb brucita de la pedrera ‘de l’Àngel’, de Gualba, de 
més de 30 anys d’antiguitat; quars (varietat ametista) 
de Viladrau, al Montseny, de bona mida, i smithsonita 
de la zona de la Unión, Múrcia, de la ex-col·lecció d’Al-
bert Botella.

The Mineral Shop (Madrid)
Diego i Noelia exposaven un ampli i representatiu lot 

de la paragènesi de Panasqueira, en peces molt selec-
cionades; destacava una placa de pirita d’hàbit penta-
gonododecaèdric, molt brillant i de bona mida, 30 x 20 
cm; una variada selecció de mines del nord: “Moscona”, 

“Jaimina”, “Emilio”, “La Viesca”, etc., amb les seves fluo-
rites, calcites, dolomites, etc.

De fronteres enllà, destacava un lot de brucita, d’in-
tens color groc llimona, de Killa Saifullah, Balutxistan, 
Pakistan. Totes elles exposades en el seu estand amb 
gran criteri.

Emilio Téllez (Montornès del Vallès)
D’Emilio, cercador sobretot de minerals de jaciments 

i localitats catalanes, sobresortia un petit lot de peces 
de la pedrera de Can Rovireta, Sant Fost de Campsen-
telles; calcites amb una tènue oxidació fèrrica que els 
conferia un daurat molt fi i bonic, i diversos minerals 
sistemàtics i didàctics.

El Peix Globus (Barcelona) 
Luigi La Rotonda, sempre atent als minerals catalans 

i espanyols, portava interessants mostres d’aerinita, 
de bona mida i bon color, del pantà de Canyelles, Esto-
piñán, Osca; dues barites de cristalls grans de la mina 
“Quebrantahuesos”, Cerro Colorado, Mines de Riotinto, 
Huelva. Finalment, i a destacar, un petit lot d’anapaïta 
de Bellver de Cerdanya, Lleida, en nòduls d’intens color 

Anapaïta: Bellver de Cerdanya, Lleida. 
Mides: 12 x 6 i 8 x 7 cm. Peix Globus. Foto: S. Evangelio.

Lliurament de la placa al millor exemplar català a Luigi La 
Rotonda (Peix Globus). Foto: Arxiu GMC.

Pirita: minas de Panasqueira, San Francisco da Assis, Castelo 
Branco, Portugal. Mides: 30 x 20 cm. The Mineral Shop. Foto: 
J.M. Pérez-Samper.

Crocoïta: mina Read Lead, Dundas, Tasmània, Austràlia. Mides: 
16 x 7 cm. The Mineral Shop. Foto: C. Manresa.
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verd oliva, brillants i sense danys. Tant és així que una 
d’aquestes anapaïtes va ser escollida i premiada com a 
millor exemplar català.

Geoterra Minerales (Madrid)
Eduardo ens aportava minerals de col·lecció de bon 

nivell. Destacava una peça de cristalls de quars esqui-
txats per anatases incrustades i sobre els cristalls de 
quars, de color vermellós a la llum del sol, ben defi-
nits, de la zona lleonesa del massís de Peña Trevinca, 
La Baña, Encinedo, Lleó. Dues peces de beril (varietat 
maragda) en matriu de flogopita d’A Franqueira, Pon-
tevedra, de bona mida i intens color verd. 

Cridaven l’atenció i eren novetat, un parell de peces 
de barita amb una lluentor intensa, en cristalls mitjans 
tabulars i hàbit fullós de la mina “Príncipe  Alfonso”, de 
Mansilla,  La Rioja. Una bona peça de calcita en matriu 
grogosa-verdosa de la mina “Malaespera” (“Pilar 65”) 
de Bilbao i un bon lot de quarsos negres (beta) en ma-
triu de guix gris, de Montejícar, Granada, a molt bon 
preu.

Zona Minera (Madrid)
Casimiro va exposar, de Múrcia, un petit lot amb ba-

rites de la mina “Haití”, El Estrecho de San Ginés, Car-
tagena, dicroiques i de bona lluentor, i un parell de 
bones peces de cronstedtita de la mina “Brunita”, La 
Unión-Cartagena, mineral d’aquesta localitat molt di-
fícil ja de veure al mercat, i encara més difícil de trobar 
en la pròpia mina.

A més, aragonites coraloides de la pedrera de marbre 
de Macael, Almeria, d’un excels color blanc neu; coure 
natiu de la mina Bou Nahas, Oumjrane, i al·largent de 
la mina Bouismas, districte de Bou Azzer, ambdues al 
Marroc.

Celestina: pedrera Cemex, la Serreta Llarga, Alacant. 
Mides: 16 x 15 cm. Trencapedres Minerals. Foto: C. Manresa.

Piromorfita a l’estand de Trencapedres Minerals. 15 x 13 cm. 
Foto: S. Evangelio.

Anatasa i quars: massís Peña Trevinca, La Baña, Encinedo, Lleó. 
Mides 18 x 16 cm. Geoterra Minerales. Foto: C. Manresa.

Ortoclasa: Can Vernenc, Sant Celoni, Barcelona. 
Mides: 7 x 6 cm. Rosell Minerals. Foto: C. Manresa.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2017-2 59

Eugeni Bareche (Barcelona)
Gran coneixedor de la mineralogia catalana, aporta-

va, segons indicacions seves, wulfenita (var. chillagita) 
de Sant Fost de Campsentelles, Barcelona (any 1982), 
powellita, scheelita i bismutina de la mina de la Roca 
del Toron (mina ‘Turón’), Espinavell, Molló, Girona; ar-
gent de la  pedrera de Can Serra (pedrera ‘el America-
no’), Gualba, Barcelona, i una peça ex-Folch de galena 
de gran format de la mina “Eugenia”, Bellmunt, Tarra-
gona. Malauradament no podem opinar sobre aques-
tes peces, doncs no estaven visibles.

En material estranger destacaven una franckeï-
ta d’Oruro, Bolívia, espècie rara, i una berthierita de 
Trepca, Kosovo (antiga Iugoslàvia), ambdues peces 
antigues. 

Joan Abella (Sabadell)
Joan, bon cercador de minerals, sobretot catalans, 

aquest any ens aportava nous descobriments: plum-
boagardita (un rar mineral trobat en molt pocs ja-
ciments, novetat a Catalunya i Espanya) de la mina 
“María”, l´Alforja, Tarragona. I d’aquesta mateixa mina: 
anglesita, leadhillita, caledonita, linarita, heterogenita 
i hidrocerussita. Esment especial mereix el bell color 
verd de l’anglesita.

També va exposar abellaïta de la seva localitat tipus, 
la mina “Eureka”, Castell-estaó, la Torre de Cabdella, 
Lleida. Portava dos exemplars que ràpidament van 
desaparèixer. 

Groupe Geologique du Narbonnais
Com sempre, aquest animós grup de col·leccionistes 

ens van aportar una variada representació de minerals 
i fòssils, sobretot del sud de França. Localitats típiques 
de tipus sistemàtic i de nivell mitjà.

A destacar, per la seva cristal·lització i color, una cri-
socol·la de la mina Lily, Pisco, Ica, Perú.

Rosell Minerals (el Prat de Llobregat)
Joan, després de l’extraordinari i magnífic article so-

bre la mina “María Magdalena” d’Ulldemolins, Tarra-

gona, publicat a Mineralogistes de Catalunya / Paragé-
nesis (que es van repartir durant la fira), va exposar, 
com no, diversos minerals d’aquesta mina: fluorita, 
vanadinita, mottramita i la ja famosa čechita.

A més, almandina de la mina “Bama”, Touro, A Corun-
ya, en un cristall centimètric sobre matriu; exemplars 
catalans, com l’ortoclasa de Can Vernenc, Sant Celoni, 
Barcelona; i material variat i de qualitat del Marroc, 
Suïssa, etc. Hi havia per entretenir-se una bona estona.

Trencapedres Minerals (Alacant)
José Ramón va exposar peces molt fines de la seva 

terra, Alacant: bones celestines de la pedrera Cemex, 
a La Serreta Llarga, amb diverses cristal·litzacions i 
hàbits, destacant una placa de gran mida amb cristalls 
“barrilats” de color blau cel intens. Hi havia dues peces 
que van volar en un “plis-plas”. 

Diverses peces amb cristalls de guix, implantats en 
matriu, de la pedrera de Los Algezares, Sogorb, Caste-
lló, gruixos i semitransparents; sofre natiu de la mina 
de La Serrata, Llorca, Múrcia, d’intensa lluentor i en 
peça gran; linarita sobre cerussita (curiosa i rara) de 
la mina “San Valentín”, La Unión, Múrcia; cassiterita de 
la mina de Penouta, Viana do Bolo, Ourense. També, 
turmalina de Moçambic i quarsos rutilats de Pakistan, 
completaven entre moltes altres coses l’estand.

Minerals Paulí (Reus)
Paulí va exposar una gran varietat de minerals de tot 

el món, molt escollits i ben presentats. Destacaríem 
una brochantita de Bou Bekker, districte de Touissit, 
Oujda, Marroc, bona peça, antiga i de bon color; tarbu-
ttita de la mina Skorpion, Rosh Pinah, Namíbia, en dos 
exemplars ben cristal·litzats d’aquesta rara espècie; i 
un clàssic que ja solament apareix procedent d’anti-
gues col·leccions: scholzita de Reaphook Hill, serra-
lada Flinders, Austràlia Meridional, Austràlia, en una 
representativa peça amb cristalls ben definits. Final-
ment, per a entesos, una carletonita de Mont Saint-Hi-
laire, Quebec, Canadà, de bona cristal·lització i millor 
color blau.

Esfalerita: mina “Las Mánforas”, Áliva, Camaleño, Cantàbria. 
C.V. 8 cm. Minerals Paulí. Foto: S. Evangelio.

Lot de guix exposat per Minerals Paulí. 
Foto: C. Manresa.
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Tot Diamant (Girona)
Bona representació i variada exposició d’eines per a 

poliment i talla de minerals gemmològics. Bonica i àm-
plia col·lecció de gemmes tallades, de diferents mides i 
colors, per als apassionats col·leccionistes de minerals 
tallats.

Kristalia (Millau)
Félix Ángel ens va aportar una extensa exposició de 

minerals de tot el món, amb el seu mestratge habi-
tual i experiència d’haver exposat en les millors fires. 
Destaquem un variat i selecte lot de Panasqueira, en 
el qual sobresortien una ferberita de cristalls tabulars, 
gruixuts i brillants, una peça flotant i potent, i fluora-
patites cristal·litzades de diferents hàbits i colors. Una 
bona representació de la rica paragènesi de les espè-
cies d’aquesta clàssica mina de Portugal.

També destaquem crocoïta en cristalls gruixuts i ae-
ris, de bon color, de Dundas, Tasmània, Austràlia. D’Es-
panya, bones peces de dolomita d’Eugui, Navarra; beril 
(varietat maragda) d’A Franqueira, Pontevedra, en cris-
talls en matriu i de bon color; i també esmentem bones 
mostres de calcita i dolomita de la mina “Lacuerre”, La 
Florida, Cantàbria. 

Elite Fine Minerals (Múrcia)
Miguel David, gran cercador i sobretot “picador” 

murcià, aquest any, com a novetat, ens va sorprendre 
amb impressionants peces, no vistes fins al moment, 
de la mina Elmwood, Carthage, Tennessee, EUA; entre 
les quals destacaven calcites amb hàbit escalenoèdric, 
brillants i d’intens color mel, en cristalls ben desenvo-
lupats, aeris, amb fluorita i esfalerita, en peces flotants 
i de colors intensos.

També va exposar peces espanyoles de Múrcia, com 
barites en plomalls fullosos, aeris, blancs, de la mina 
“San Pedro” d’Almendricos, Llorca; i com sempre, fluo-
rites d’Astúries (La Collada, Solís, Berbes, etc).

Com a curiositat, una cerussita en petites macles en 
gelosia, blanca, esquitxada de piromorfita verda, mi-

crocristal·lina, i amb petits cristalls de galena, d’una 
antiga col·lecció, de La Carolina, Jaén.

Finalment…
Un comentari que volíem manifestar, que creiem de 

gran importància, i del que sembla que cada vegada 
estem més conscienciats: documentar cada vegada 
millor la procedència dels exemplars, amb més profu-
sió de dades (antiguitat, si és d’una col·lecció anterior, 
nom correcte de la mina i les seves dades geogràfiques, 
extreta o comprada -on, quan, quant, a qui, etc.-). Una 
col·lecció, quant millor documentada i inventariada 
està, més valor té, tant econòmic com històric, en el 
present i sobretot, en el futur.

Una crònica d’una fira sempre és una labor àrdua i 
incompleta, encara que hem procurat parlar de tots els 
expositors, amb anècdotes que hi passen.

Agrair a tots els que han col·laborat en l’èxit de la Mi-
neralexpo de Sant Celoni, i sobretot a l’equip d’organit-
zació del GMC, doncs sense ells no seria possible.

Ferberita: minas de Panasqueira, San Francisco da Assis, Castelo 
Branco, Portugal. Mides: 20 x 12 cm. Kristalia.  
Foto: J.M. Pérez-Samper.

Cerussita: La Carolina, Jaén. Mides: 8 x 6 cm. 
Elite Fine Minerals. Foto: S. Evangelio.
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Exemplars de diversos expositors. Fotos: J.M. Pérez-Samper; muntatge: J.L. Garrido.
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Exemplars de diversos expositors. Fotos: C. Manresa; muntatge: J.L. Garrido.
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Exemplars de diversos expositors. Fotos: C. Manresa; muntatge: J.L. Garrido.
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Vista general d'alguns dels expositors. Fotos: Arxiu GMC.


