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Aquest any 2018, per un cúmul de fets gens meditats, 
vaig anar per primer cop a la meva vida a visitar els shows 
que es fan a Tucson en els mesos de gener i febrer i que 
han nascut als voltants de l’original Tucson Gem and 
Mineral Show (TGMS) a l’estat d’Arizona, EUA (a partir 
d’ara genèricament ens hi referirem com a TS, de Tucson 
Shows).

Molts hem sentit parlar d’aquest event que gaudeix 
d’una aura quasi mítica però que per diferents motius com 
ara altres prioritats, el temps que escasseja, la llunyania, 
trobar algú per fer el viatge plegats o l’economia personal, 
quasi ni ens ho hem arribat a plantejar seriosament.

I a vegades el millor pla és no fer plans. I, dit i fet, a les 
darreries de gener vam iniciar aquest viatge tan engresca-
dor que s’allargà tres setmanes.

Aquí no pretendrem mai fer una ressenya exhaustiva 
del que ha passat al TS 2018, ja que és una tasca senzilla-
ment impossible. Necessitaríem restar-hi dos mesos i un 
bon equip de gent per estar a molts llocs alhora i amb les 
connexions necessàries per saber i veure allò que moltes 
vegades escapa al visitant; i, tot i així, ens mancarien de 
ben segur coses interessants en el relat. Per tant, us ex-
plicaré tan sols les meves impressions i allò que més em 
cridà l’atenció i, és clar, només serà la punta de l’iceberg, 
tot esperant que sigui del vostre interès.

El primer pensament abans de marxar és preguntar-se 
com Tucson, un lloc que no sembla pas el melic del món, 
ni és a prop de cap gran metròpoli, pot haver arribat a 
convertir-se en un lloc on un cop a l’any, i quasi durant 
dos mesos, se celebren avui en dia uns 50 shows satèl·lits 
del TGMS que apleguen col·leccionistes, estudiosos, curio-

sos, escolars, estudiants universitaris, comerciants, repre-
sentants d’altres fires i de museus, joiers, lapidaris, con-
servadors de diferents col·leccions públiques i privades, 
fotògrafs especialitzats, representants i professors univer-
sitaris, “buscadors”, editors de revistes especialitzades i, 
en definitiva, dones i homes de tota classe i condició amb 
interessos ben diversos però que es reuneixen en aquest 
lloc procedents de tota la Terra per compartir el seu amor 
i la seva passió pel món del minerals, les gemmes i la joie-
ria. I també cal dir-ho: entre l’impacte directe i indirecte 
mou milions d’USD que dinamitzen aquest àmbit i la ciu-
tat. I també és i serveix de gran plataforma relacional, con-
nectant gent de molt diferents parts del món i interessos, 
involucrades en events relacionats amb el TGMS, com ara 
conferències, taules rodones, trobades, premis, concur-
sos, homenatges i actes de tot tipus, i que sovint, degut a 
la seva procedència llunyana, només es veuen en persona 
en aquesta ocasió. 

La resposta no és fàcil. Fent una mica de recerca, sembla 
que el TGMS neix a l’empara d’alguns membres de l’asso-
ciació Tucson Gem & Mineral Society, creada a les darre-
ries del 1946. L’any 1955 té lloc el primer TGMS, el 19 i 20 
de març, inspirat en les ja preexistents fires de Phoenix i 
Denver. Aquest seria el primer i inexcusable punt a tenir 
en compte.

A partir d’aquí sumem-hi que aquesta ciutat de Tucson, 
on des de fa molt de temps hi venen molts ciutadans ame-
ricans a retirar-se a la recerca del bon temps d’aquesta 
zona i beneficis impositius, és relativament a prop d’im-
portants zones mineres d’Estats Units i Mèxic, que han for-
nit els col·leccionistes de tot arreu de grans peces (Bisbee, 

Martí Rafel (GMC; Barcelona)

Tucson 2018. El viatge iniciàtic

Wulfenita: mina Erupción, serra de Los Lamentos,  
Ahumada, Chihuahua, Mèxic.

Guix: Red River Flodway, Winnipeg, 
Manitoba, Canadà.
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Morenci, Rowley, Santa Eulalia, Ojuela, Red Cloud i un llarg 
etc.). Té un bon substrat cultural, una universitat potent a 
nivell mineralògic (Arizona University), museus mineralò-
gics de gran nivell (el mateix de la Universitat d’Arizona i 
el de Bisbee, com a més propers), una barreja de cultures 
amb arrels en l’antic wild west i en l’herència mexicana, i 
també una oferta turística de primer ordre a una mode-
rada distància, pels cànons d’Estats Units (Grand Canyon, 
Antelope-Brice-Chelly Canyons, Monument Valley, Me-
teor Crater, Petrified Wood, Bisbee, Tombstone, desert de 
Sonora, Saguaro National Park…, i per què no, Las Vegas). 
Tot això va ser el brou de cultiu idoni perquè, amb el dina-
misme i la vitalitat d’organitzadors, visitants i comerciants, 
i el compromís de molts voluntaris, s’assolís i es perpetués 
un “show de shows”, que ha passat d’aquella petita fira de 
fa més de 60 anys a l’esdeveniment més important a nivell 
mundial dins d’aquest àmbit, i veritable punt de trobada, 
ineludible per a molts i, almenys un cop a la vida, com a 
vivència, una més que recomanable visita.

A efectes pràctics, el TS s’estructura en una fira princi-
pal i oficial, el TGMS –dit “Main Show”– i unes fires sa-
tèl·lit que s’organitzen, en dates que abasten dos mesos, 
en diferents hotels, magatzems o zones, i que avui en dia 
sobrepassen la cinquantena, dedicades a diferents temà-
tiques relacionades més o menys directament amb l’ob-
jectiu del TGMS. Dintre d’aquests menys relacionats amb 
el focus inicial, avui en dia podem trobar fires dins el TS 
amb peces d’art, artesania indígena, armes, antiguitats, 
trofeus de cacera (pells, ossos i cranis), mobles, màgia i 
altres productes força inversemblants però que ajuden a 
que hi hagi encara més visitants i més moviment econò-
mic. En definitiva, la ciutat és una gran Fira, amb majús-
cula. Conseqüència directa d’aquest terrible dinamisme 
i frenesí, és que els comerciants poden ser a diversos 
shows a l’hora, mantenint fins a tres punts de venda o, 
senzillament, com en una cursa de relleus, anar muntant i 
desmuntant el punt de venda per estar en diversos shows, 
“empaitant” els clients. 

Piromorfita: mina MMM, Broken Hill, distr. Broken Hill, 
Yancowinna, Nova Gal·les Sud, Austràlia.

Microclina (var. amazonita): Silent Valor Pocket, 
concessió Smoky Hawk, Florissant, Teller Co., Colorado, EUA.

Fluorita: mina Yaogangxian, Yizhang, 
Chenzhou, Hunan, Xina.

Fosfohedifana (pseudomorfa de cerussita): Mindouli, Mindouli, 
Pool, Rep. Congo.
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Una primera consideració és que una ciutat d’Estats 
Units, en general, no s’assembla en res a l’estructura 
d’una ciutat europea. Això vol dir que poca densitat de-
mogràfica, un centre (downtown) amb poc pes o poc 
preeminent, diàspora de comerços i extensions molt 
grans, en són un bon denominador comú. Així, una ciu-
tat com Tucson, de 520.000 habitants, té una densitat 
de 884 hab./km2, mentre que Barcelona, amb 1.680.000 
habitants, té una densitat de 16.800 hab./km2. Per tant, 
ells tenen molt més espai. I sí, és imprescindible tenir 
un cotxe. Que ens el deixin o llogar-lo; alguns dies hem 
arribat a fer més de 100 km anant d’un show a un altre 
i..., dins de Tucson! 

Altra cosa són les dates. Depenent del que volem veu-
re i on, cal estructurar la nostra estada en funció de les 
dates d’obertura de les fires. Hi ha fires, diguem-ne es-
pecialitzades: minerals “top”, rars, d’algun lloc concret 
(com Tsumeb) , el “Main Show” (TGMS). També cal dir 
que en uns 10-15 dies del TS podem veure les fires amb 

més renom i amb minerals de més qualitat i més cars 
(Westward Look, TGMS-Main Show i HTCC).

Les visites fetes a diferents shows van ser, i no pas en 
aquest ordre: JOGS Gem & Jewelry Show, G&LW Show, 
Oracle Mineral, Gem & Fossil , Gem & Fossil Show, Wes-
tward Look Mineral Show , Oracle Wholesale Show, GIGM 
Show, Kino Gem & Mineral Show, Hotel Tucson City Cen-
ter Show, Pueblo Gem & Mineral Show, Casino Del Sol 
Gem Show, G&LW Holidome, Top Gem Show , Mike New 
Show, GJX Gem & Jewelry Show, Just Mineral Event, Fine 
Minerals d’en Dani Trinchillo i encara alguns més dels que 
no recordo el nom, cosa us ho asseguro que és ben fàcil, ja 
que hi ha petits shows curts i “de butxaca” per tot arreu.

Per descomptat, en els millors shows hem vist peces no-
ves, algunes de precioses, algunes d’interessants i algunes 
de francament increïbles, ja que pots trobar-hi realment 
el bo i millor de cada casa i on els dealers intenten de-
mostrar la seva capacitat per tenir els millors exemplars 
i atraure els compradors més potents econòmicament. 

Decrespignyita-(Y): mina Paratoo, Yunta, Olary,  
Austràlia Meridional, Austràlia.

Gaspeïta: mina 132 North, Widgiemooltha, Coolgardie,  
Austràlia Occidental, Austràlia.

Rodonita amb galena: mina North, Broken Hill, distr. Broken Hill, 
Yancowinna, Nova Gal·les Sud, Austràlia.

Gartrellita: estació Ashburton Downs, Ashburton, 
Austràlia Occidental, Austràlia.

http://www.tucsongemshows.net/clicks/click.php?id=JOGSfall18
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És com una mena de parada nupcial d’alguna rara au del 
paradís intentant encantar al col·leccionista. Però fou re-
menant per les fires satèl·lits on vam trobar coses més al 
nostre abast.

Intentaré, sintèticament, relatar-vos allò que més m’ha 
sorprès i/o captivat en quant a minerals.

Top Gem
De bon començament, assistir a l’obertura del Top 

Gem de Mike New es força impactant: cua molt impor-
tant per entrar el dia de la inauguració, discurset d’en-
trada amb les regles de fair play a respectar d’en Mike 
New, rebuda amb mariatxis, un àpat de menjar mexicà 
i begudes a dojo. De la banda mineralògica, de Mèxic, 
bons lots i a bon preu de Milpillas (atzurita i mala-
quita bàsicament) i quars (var. ametista) de Las Vigas, 
que van desaparèixer molt ràpid; també, força peces 
d’adamita de la mina Ojuela. A més, molta presència 
de quars (var. calcedònia) de Sulawesi, Indonèsia.

Oracle Wholesale
Ben a prop, a l’Oracle Wholesale, moltes coses interes-

sants i a preus raonables. Un bon lot de magnífics exem-
plars de guix de Red River Flodway, Winnipeg, Mani-
toba, Canadà, excol·lecció Allan & Margaret Akins. Una 
preciosa wulfenita de Los Lamentos, Chihuahua, Mèxic; 
un soberbi cristall de weloganita de la pedrera Francon, 
Quebec, i ex Dirk Rehinlander; un bon lot de totes mides 
i preus de piromorfita xinesa de Guangxi; i una també 
bona ‘piro’ de la mina MMM, de Broken Hill, Nova Gal·les 
Sud, Austràlia; força peces de beril (var. maragda) de 
Shakiso, al sud d’Etiòpia, que no són de gran transparèn-
cia però tenen bon color i són ben recents.

Pinnacle 5 ens oferia un acurat i extens lot de quars 
(var. quars fumat) i microclina (var. amazonita) de di-
ferents geodes de Smoky Hawk, Florissant, Teller Co., 
Colorado, EUA.

Lehigh, per la seva banda, tenia bons espècimens 
de fosfohedifana (pseudomòrfica de cerussita), 

Benitoïta i neptunita: mina Dallas Gem, Santa Rita Peak,  
distr. New Idria, San Benito Co., Califòrnia, EUA.

Sofre: mina Cozzo Disi, Casteltermini, 
Agrigento, Sicília, Itàlia.

Beril (var. maragda): Muzo, distr. Vásquez-Yacopí, 
Occidente, Boyacá, Colòmbia.

Sofre amb dolomita, quars i guix: pedrera Fossa degli Angeli, 
Carrara, Massa-Carrara, Toscana, Itàlia.
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molt interessants, de la zona de Midouli, Rep. Dem. 
Congo.

De CE Wholesale, un estimable lot de fluorita de la 
mina Yaogangxian, Yizhang, Chenzhou, Hunan, Xina, i 
algunes molt bones peces d’esfalerita de “Las Mánfo-
ras”, Áliva, Camaleño, Cantàbria, reciclades d’antigues 
col·leccions.

En aquest show ja varem veure alguna veritable nove-
tat d’aquest Tucson 2018, en aquest cas a Ramos Mine-
rals, que duia uns lots d’axinita d’un nou dipòsit a Raipa, 
Aija, Ancash, Perú, amb exemplars que assolien mides 
més que considerables, plens de grans cristalls de color 
bru, de bona lluïssor i per a totes les butxaques.

Kino
Visitant el Kino, a part de la varietat d’articles, ja 

que s’hi pot trobar de tot el que imaginem i més, hi 
vam veure un lot d’extraordinari òpal del tipus ‘boul-
der’ australià, amb preus també extraordinaris, i òpal 

vermell d’Aguascalientes, Mèxic, assequible i no molt 
sovintejat.

GIGM/Quality Inn
Traslladats al GIGM/Quality Inn, hi trobem gran as-

sortit de minerals de tot tipus, qualitat i preu, desta-
cant-ne Tom’s Clear amb un monogràfic molt extens 
de quars (tipus ‘Herkimer’) de molt bona qualitat i 
bon preu, i Dehne McLaughlin, que duia també un 
assortit de minerals interessants d’Austràlia, com ara 
unes peces de decrespignyita-(Y) de la mina de cou-
re de Paratoo, Yunta, Olary, Austràlia Meridional, ri-
ques i amb un magnífic color blau cel, i piromorfita 
de Browns Prospect, Rum Jungle, Batchelor, Croona-
lie, Territori del Nord.

Pueblo G&MS
Aquí ens trobem amb força coneguts de les grans fi-

res europees.

Rodocrosita: Porcelaine Pocket, mina Sweet Home, Mount 
Bross, Alma, Park Co., Colorado, EUA.

Beril (var. morganita): Corego do Urucum, Galiléia, Governador 
Valadares, Vale Rio Doce, Minas Gerais, Brasil.

Beril·lonita amb albita i quars: pegmatites Dara-i-Pech, 
Chapa Dara, Konar, Afganistan.

Whewellita: pou 371, mines Schlema, Bad Schlema,  
distr. Schneeberg, Erzgebirgskreis, Saxònia, Alemanya.
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Es feia notar Ausrox/Cristal Universe amb un vast 
ventall de material australià: gaspeïta de la mina 132 
North Ni, Widgiemooltha, Coolgardie, Austràlia Occi-
dental; or cristal·litzat de Wedderburn, Loddon, Vic-
tòria; gartrellita i ashburtonita d’Ashburton Downs 
Station, Ashburton, Austràlia Occidental; bismutini-
ta de la mina Biggenden, North Burnett, Queensland; 
unes bones peces de rodonita en matriu de galena de 
Broken Hill, Nova Gal·les Sud; una excepcional saleeïta 
de la mina Ranger, Kakadu, West Arnhem, Territori del 
Nord. I com a complement, sarabauïta i estibnita de 
la mina Kusa, Bau, Kuching, Sarawak, Borneo, Malàisia; 
i de la part europea, plata sobre acantita de la mina 
d’urani N. 7 de Třebsko, Příbram, Bohèmia Central, 
Rep. Txeca; una pirargirita de la mina Neue Hoffnung 
Gottes, Bräunsdorf, Freiberg, Erzgebirge, Saxònia, Ale-
manya; i finalment unes escadusseres i poc vistes pe-
ces d’euclasa en cristalls individuals de no més de 4-5 
cm les més grosses, transparents, de qualitat gemma i 

amb algunes cares de color blau intens i estriades for-
tament, d’alguna zona del nord-est de Zimbabwe (sic), 
diferents de les ja conegudes de la mina Last Hope, 
Mashonaland Oest,  i a confirmar encara la zona con-
creta; tinguem esperança: potser algun dia sabrem la 
localitat exacta!

Crystal Classic ens proposava un bon assortit de 
minerals asiàtics, russos, ucraïnesos, nord-americans 
i brasilers, com beril (var. aiguamarina) en cristalls de 
més de 10 cm, de Quy Chau, Nghe An, Vietnam; tam-
bé de Gilgit, Pakistan; i turmalina de Paprok, Afganis-
tan; de Rússia, uns pocs exemplars de quars fumat en 
magnífics grups, de la mina Dodo, Saranpaul, Khan-
ty-Mansi, Tiumén; cristalls de fenaquita de l’àrea 
d’Izumrudnye Kopi , Malyshevo, Ekaterinburg, Sverd-
lovsk. Del Brasil peces escollides de turmalina en 
grans cristalls i de molta qualitat; i d’Estats Units, be-
nitoïta i neptunita de la clàssica localitat de la mina 
Dallas Gem, San Benito Co, i turmalina policroma de 

Pollucita: pegmatites Dara-i-Pech, Chapa Dara, 
Konar, Afganistan.

Bixbyita i topazi: concessió Solar Wind, 
Thomas Range, Juab Co., Utah, EUA.

Bastnäsita-(Ce): muntanya Zagi, Hameed Abad Kafoor Dheri, 
Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Bournonita: Les Malines, Saint-Laurent-le-Minier, Gard, 
Occitània, França.

https://www.mindat.org/loc-246775.html
https://www.mindat.org/loc-15624.html
https://www.mindat.org/loc-253869.html
https://www.mindat.org/loc-15622.html
https://www.mindat.org/loc-10912.html
https://www.mindat.org/loc-23681.html
https://www.mindat.org/loc-14327.html
https://www.mindat.org/loc-14326.html
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la mina Himalaya, ambdues a Califòrnia. Finalment, 
d’Ucraïna, de l’antiga mina Volodarsk, uns fantàstics 
espècimens de beril (var. heliodor) amb un magnífic 
color i absolutament de qualitat gemma.

Els italians de Cristalli duien una munió de peces 
de sofre de Cozzo Disi, Agrigento, Sicília, de gran 
qualitat, diversos exemplars de wulfenita de la mina 
Red Cloud (semblen inesgotables les bones peces 
d’aquest jaciment de La Paz Co., Arizona); una magní-
fica i gran peça de sofre, amb dolomita, quars i guix 
de la pedrera Fossa degli Angeli, Carrara; uns mag-
nífics romboedres de rodocrosita amb apatita de la 
mina Sweet Home, Alma, Colorado, EUA, i un fantàstic 
beril (var. morganita) de Córrego do Urucum, Gali-
léia, Minas Gerais, Brasil.

En Marcus Budil també desembarcava amb el bo 
i millor de la casa, destacant un gran cristall del rar 
compost orgànic whewellita del pou 371 de Schlema- 
Hartenstein, Erzgebirge, Saxònia, Alemanya; una es-

pectacular placa de beril·lonita amb matriu d’albita 
i quars, i una peça també en matriu amb un gran cris-
tall de pollucita , ambdues de les famoses pegmatites 
de Dara-i-Pech, Chapa Dara, Konar, Afganistan; uns 
exemplars amb grans cristalls de bixbyita de Solar 
Wind, Thomas Range, Utah, algun d’ells amb cristalls 
de topazi. També cal assenyalar un parell de peces 
franceses: una bournonita de Saint-Laurent-le-Mi-
nier, Les Malines, Gard; i una siderita amb dolomita 
de La Mure, Isère. De Colòmbia, cridava l’atenció una 
euclasa en grans cristalls per a l’espècie, bon color 
i qualitat gemma de Gachalá, Guavio, Cundinamar-
ca;  i també beril (var. maragda) amb calcita de la 
mina La Pita, Maripí, Boyacá. Abundant era el mate-
rial de Tsumeb, Namíbia, des de calcita fins a atzuri-
ta i cerussita, tot de magnífica qualitat. De Pakistan, 
d’excel·lent cal qualificar un topazi rosat amb totes 
les cares netes, d’extraordinari color i lluïssor, i en 
matriu, de Ghundao, Katlang, Khyber Pakhtunkhwa; 

Or: mina Eagle’s Nest, Sage Hill, distr. Michigan Bluff, 
Placer Co., Califòrnia, EUA.

Scheelita amb magnetita: Traversella, Chiusella, 
Canavese, Torino, Piemont, Itàlia.

Calcita: cova Red Cliff, càmping Red Cliff, Gallatin National Fo-
rest, Gallatin Co., Montana, EUA.

Aragonita (var. tarnowitzita): Touissit, distr. Touissit-Bou Beker, 
Jerada, Oriental, Marroc.
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i encara un més de la vall Shigar, Skardu, Gilgit-Baltis-
tan, amb el clàssic suau color melat; i per arrodonir, 
un gran cristall de bastnäsita-(Ce) en matriu, de les 
muntanyes Zagi, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa. El 
més espectacular però era un magnífic grup de més 
de vint peces d’or de la famosa mina Eagle’s Nest, Pla-
cer, Califòrnia, EUA, de tota mida i de formes fantàsti-
ques. De les pegmatites de Malkhan, Krasnyi Chikoy, 
Zabaikal, Rússia, arribà una magnifica placa d'elbaïta 
vermellosa sobre quars i albita; un bon exemple de 
fluorita de la clàssica localitat alemanya de la mina 
Beihilfe, Halsbrücke, Freiberg, Erzgebirge, Saxònia, 
en un creixement de cristalls cúbics interpenetrats 
d’un color entre porpra i blau pàl·lid, salpebrats per 
calcopirita i que, a la llum del dia, exhibia un blau 
elèctric magnífic. D’Itàlia també vam veure una rare-
sa per a la localitat i de mida molt gran, també per a 
la localitat: una scheelita d’uns 5 cm de Traversella, 
Chiusella, Canavese, Torino, Piemont. Per acabar, di-

verses peces d’extraordinari quars de les pegmatites 
de San Cristóbal, Suaita, Santander, Colòmbia, amb un 
d’ells de prop de 20 cm, i un grup de material euro-
peu alpí amb hematites, quars i fluorita, tot de gran 
qualitat.

Miner K aportava un extens lot de realgar de Bouis-
mass, Bou Azzer, Ouarzazate; i una magnífica peça de 
gersdorffita repleta de cristalls, d’Aït Ahmane, també 
de la zona de Bou Azzer.

AMFS
A l’AMFS (a l’Hotel TCC), ens topem d’entrada amb 

Arfeld Minerals, amb un bon i extens lot de calcita 
de Red Cliff Cave, de Gallatin, Montana, EUA; i sobre-
tot una fluorita maclada segons la llei de l’espinel·la, 
de les muntanyes d’Erongo, Namíbia, n’eren el millor 
exponent.

Sami Makki de Matrix India duia una de les altres 
novetats que es van poder veure: peces de quars de 

Esfalerita: mina “Las Mánforas”, Áliva, Camaleño, Cantàbria, 
Espanya.

Wulfenita: mina Red Cloud, distr. Silver, 
La Paz Co., Arizona, EUA.

Elbaïta: Malkhan, Krasnyi Chikoy, 
Zabaikal, Rússia.

Topazi: Ghundao, Katlang, Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan.
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gran mida (fins a grups de 40 cm amb cristalls de 20 
cm) que provenen de les valls de la zona de l’Himà-
laia (concretament anomenades Manihar i Sanj), en 
el districte de Kullu, Himashal Pradesh, Índia. Pel que 
ens explica en Sami, la troballa ha estat treballada a 
més de 3.000 metres d’alçada en diferents fissures al-
pines de gran mida, en condicions molt penoses, per 
un grup de no més de 15 nois. Aquest quars té bona 
lluïssor i bona mida, i alguns són lleugeríssimament 
fumats, acompanyats de clorita i rútil i amb algunes 
inclusions d’anatasa. Són, per si sols, molt bons però 
podrien augurar noves troballes insospitades.

Luis Miguel Fernández es feia notar sobretot per 
alguns exemplars de legrandita, de la que en aquesta 
edició de Tucson n’hi havia profusió, alguns d’ells amb 
paradamita, de la mina Ojuela, Mapimí; un lot d’an-
tigues peces d’esfalerita de la mina “Las Mánforas” 
d’Áliva; i una molt bona aragonita (var. tarnowitzita) 
de la marroquina Touisssit, Jerada, Regió Oriental.

També aquí vam veure per primer cop i de la mà d’en 
Jordi Fabre una de les altres novetats, que foren unes 
peces de fluorita d’un fins ara desconegut jaciment a 
la zona de Mandrosonoro, Ambatofinandrahana, Amo-
ron’i Mania, Madagascar. Es tracta de grans cristalls 
de fins a 5-6 cm d’aresta d’un verd fosc lleugerament 
dicroic i que conformen grans grups força estètics. 
S’haurà de veure si tenen continuïtat les troballes i 
d’afinar i concretar la localitat en el futur. I uns nous 
exemplars d’or en creixements esquelètics que prove-
nen de Serra Dourada, Pontes e Lacerda, Alto Guaporé, 
Mato Grosso, Brasil, pel que sembla prop de la zona de 
Serra do Caldeirão,que també ha proporcionat recentment 
bons exemplars d’or. També lluïa una magnífica valen-
tinita en rics agregats de cristalls aciculars d’un suau 
color crema, de Xikuangshan, Lengshuijiang, Loudi, 
Hunan, Xina; i un cristall de diversos centímetres de 
la rara manganoneptunita (normalment mil·limètri-
ca) de la pedrera Poudrette, Mont Saint-Hilaire, La Va-

Fluorita i microclina (var. amazonita): Purple & Blue Pocket, 
concessió Smoky, Florissant, Teller Co., Colorado, EUA.

Fenaquita: mina Phenakite, Khetchel, Momeik, 
Kyaukme, Shan, Myanmar.

Zoisita (var. tanzanita): turons Merelani, Lelatema, 
Simanjiro, Manyara, Tanzània.

Sperrylita: Talnakh, Norilsk, altiplà Putorana, 
Krasnoiarsk, Rússia.
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llée-du-Richelieu, Montérégie, Quebec, Canadà.
Spirifer Minerals presentava una troballa marro-

quina ja vista però potser no amb aquesta qualitat i 
profusió d’exemplars: la fluorita de Taourirt, Regió 
Oriental, i vanadinita de la recent troballa de Mibla-
den, Midelt, Drâa-Tafilalet, d’un color vermell molt fosc 
a quasi negre i molt brillants i que, en la mesura que 
se’n han vist molts exemplars, certament bons, i en 
molts comerciants, fa pensar que ha estat molt impor-
tant en quantitat i qualitat.

Fine Minerals, l’exclusiu enclavament de Dani Trin-
chillo, presenta sempre exemplars amb estètica pre-
mium de la mineralogia, amb una zona “normal” i una 
de “rebaixes” dirigides a un públic de gran poder ad-
quisitiu, però no per això menys interessant. Realment 
tot crida molt l’atenció: bones peces, ben exposades i 
il·luminades, molta gemma dels llocs més coneguts i 
difícil destacar-ne quelcom. Però potser un parell d'es-
pècimens de fluorita de Dalnegorsk, Primórie, Rússia, 

un d’ells incolor i l’altre d’un suau verd poma; una cal-
cita de la mina Wenshan, Wenshan, Yunnan, Xina, on 
sobre unes estructures estalactítiques ha crescut una 
segona generació de cristalls crema molt estètics. Una 
clàssica plata de Kongsberg, Noruega, fent una de les 
característiques volutes, amb cristalls de calcita. Bona 
fluorita de jaciments espanyols clàssics del nord, des-
tacant una bona de Berbes, Ribadesella, Astúries, amb 
cubs amb fantasmes. Fluorita de la mina Denton, Ha-
rris Creek, Hardin Co., Illinois, EUA, en grans cubs grocs 
recoberts parcialment per cristalls de calcita. Una obra 
d’art de la cristal·lografia: una pirita de la mina Nani-
sivik, illa Baffin, Nunavut, Canadà. La llista seria inter-
minable, però acabaré assenyalant dos cubs interpene-
trats de vora 4 cm d’un rar òxid, la torianita, del dipòsit 
de flogopita d’Andronondambo, Maromby, Amboasary 
Sud, Anosy, Madagascar, una antiga troballa dels anys 
70 del segle passat; un grup de quars de Pampa Blanca, 
Castrovirreyna, Huancavelica, Perú, amb una preciosa 

Manganoneptunita: pedrera Poudrette, Mont Saint-Hilaire, La 
Vallée-du-Richelieu, Montérégie, Quebec, Canadà.

Fluorita: mina Denton, Harris Creek, 
Hardin Co., Illinois, EUA.

Quars: Pampa Blanca, Castrovirreyna, 
Huancavelica, Perú.

Torianita: dipòsit Andronondambo, Maromby, Amboasary Sud, 
Anosy, Madagascar.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-1 119

macla del Japó; i un monocristall d’escapolita d’uns 7 
cm, gemma i d’un to groc llimona tènue, dels turons 
Merelani, Lelatema, Simanjiro, Manyara, Tanzània.

Westward Look Mineral Show
Aquest show es desenvolupa en un luxós hotel on 

una trentena llarga dels dealers més exclusius inten-
ten captar l’atenció i la butxaca dels més rics col·lec-
cionistes; per tant és un veritable punt de lluïment de 
minerals amb tots els comerciants amb les seves mi-
llors gales. 

A l’habitació dels nord-americans Cornerstone cri-
dava l’atenció per sobre de tot una acurada selecció de 
peces petites tipus thumbnail, molt ben presentada 
i amb tot tipus de les més apreciades gemmes. Beril 
(var. heliodor) de la ucraïnesa mina Volodarsk i una 
bournonita fortament iridiscent de la mina Yaogang-
xian, Hunan, Xina, n’eren les estrelles.

Unique Minerals aportava el que ha estat una redes-

coberta: les noves troballes de carrollita de Kambove, 
Alt Katanga, Rep. Dem. Congo. Brillants, grosses, ben 
cristal·litzades, amb matriu i sense, que es van veure 
en mitja dotzena de comerciants ben bé. Un magnífic 
quars dels anys 50 del s. XX recobrint grans cristalls de 
wulfenita, fent un efecte ensucrat, de la mina M’fouati, 
M’fouati, Bouenza, Rep. Dem. Congo. Nova i magnífica 
legrandita amb smithsonita i de paradamita de la 
mina Ojuela, Mapimí, Durango, Mèxic; en total, un lot 
de uns vint-i-cinc exemplars molt i molt bons. I com 
a cirereta del pastís, un bon grapat de magnífiques 
peces de rodocrosita de la mina Sweet Home, Alma, 
Park Co., Colorado, EUA, i una escorodita de la mina 
Tsumeb, Tsumeb, Oshikoto, Namíbia, amb matriu, un 
gran cristall d’excel·lent color i lluïssor.

Pala International, amb assortit per impressionar, 
on jo destacaria un grup excel·lent de magnetita cú-
bica de la mina ZCA N. 4 de Balmat, distr. Balmat-Ed-
wards, St. Lawrence Co., Nova York, EUA; un crisoberil 

Quars amb clorita, anatasa i rútil: Kullu, 
Himashal Pradesh, Índia.

Carrollita: mines Kambove, distr. Kambove-Likasi, 
Alt Katanga, Rep. Dem. Congo.

Legrandita: mina Ojuela, Mapimí, Mapimí, Durango, Mèxic; 
estand Unique Minerals Inc.

Escorodita: mina Tsumeb, Tsumeb, 
Oshikoto, Namíbia.
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(var. alexandrita) de la granja Girdlestone, Masvingo, 
Masvingo, Zimbabue; un gran i perfecte cristall de co-
baltita de color platejat sobre una matriu amb calco-
pirita de Tunaberg, Nyköping, Södermanland, Suècia; 
i uns cristalls de diàspor, aprimorats i maclats, de Sel- 
çuk, Esmirna, Turquia. Una clàssica rodocrosita de les 
mines N’Chwaning, Cap Nord, Sud-àfrica, exquisida; i 
una gran peça de beril (var. aiguamarina) amb schorl 
de les muntanyes Erongo, Namíbia, n’eren un magnífic 
colofó.

Mineral Movies, grata sorpresa amb un assortit de 
peces de quars (var. àgata) d’una antiga col·lecció, de 
diferents localitats del Marroc i d’una qualitat extraor-
dinària.

Novament Pinnacle 5 amb una proposta diferent; a 
remarcar les magnifiques mostres de microclina (var. 
amazonita) de Florissant, Teller Co., Colorado, EUA, 
algunes amb cubs de fluorita morada; també algunes 
mostres d’halita cúbica d’un profund color blau sobre 

silvita cridaven molt l’atenció, també d’Estats Units, 
en aquest cas de la mina U.S. Potash Co., distr. Carlsbad 
Potash, Eddy Co., Nou Mèxic.

The Arkenstone sorprenia amb una nova troballa 
de goethita botrioide d’un color bronze irisat i amb 
malaquita, del nord de Laos, sense més informa-
ció addicional, que caldrà confirmar en el futur, tant 
l’espècie com la localitat; i un conjunt d’exemplars de 
fluorita francesa: un grup de cubs d’un blau ultramar 
profund de Puy-Saint-Gulmier, Herment, Puy-de-Dô-
me, Auvèrnia-Roine-Alps; un altre grup cúbic groc amb 
uns petits fantasmes perfilats de color blau de la mina 
Fluorite, Valzergues, Aveyron, Occitània, i una darre-
ra sobre matriu de quars i barita, amb uns delicats 
cubs blaus de la mina La Barre, Saint-Jacques-d’Am-
bur, Pontgibaud, Puy-de-Dôme, Auvèrnia-Roine-Alps. 
També una aprimorada calcita formant una pinya de 
cristalls escalenoèdrics rogencs de la mina Wenshan, 
Wenshan, Hunan, Xina.

Cobaltita: Tunaberg, Nyköping, Södermanland, 
Suècia.

Rodocrosita: mines N’Chwaning, distr. Kuruman-Kalahari, 
Cap Nord, Sud-àfrica.

Halita: mina US Potash, distr. Carlsbad, Eddy Co. 
Nou Mèxic, EUA.

Beril (var. aiguamarina) amb schorl: monts Erongo, Karibib, 
Erongo, Namíbia.

https://www.mindat.org/loc-211426.html
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Dave Bunk Minerals exposava una pirita de la mina 
Buick, Bixby, distr. Viburnum Trend, Iron Co., Missouri, 
EUA, de les  anomenades ‘bar’, típiques d’aquest jaci-
ment, de gran mida i bon color, i una bona legrandita 
en forma de ventall de la mina Ojuela, Mapimí, Duran-
go, Mèxic, però en aquest cas es tracta d’una peça anti-
ga (ex David Byers).

Bergmann Minerals ens proposava un combo brasi-
ler: un molt bon quars rosa finament cristal·litzat, en 
una drusa molt delicada, d’Alto da Pitorra, Laranjeiras, 
Galiléia, Minas Gerais; i algunes peces d’elbaïta rosa-
da de la mina Cruzeiro, Vale do Rio Doce, Minas Gerais, 
pura delícia estètica.

Mineral Classics, de Brian Kosnar, tenia a la venda 
una bona fluorapatita malva-porpra de les mines de 
Panasqueira, Covilhã, Castelo Branco, Portugal, amb un 
gran nombre de cristalls sobre siderita i sense danys; 
una interessant currierita (dedicada a Rock Currier) 
en delicades agulles blanques acompanyades de laven-

dulana i de magnesiokoritnigita, de la localitat tipus, 
la mina Torrecillas, Salar Grande, Iquique, Tarapacá, 
Xile; i, per últim, una extraordinària monazita-(Ce) de 
la mina Siglo XX, Lallagua, Rafael Bustillo, Potosí, Bolí-
via. La monazita en aquest jaciment és escassíssima i 
mesura habitualment uns 3-4 mm, però en aquest cas 
els cristalls estaven sobre una matriu de quars, amb 
força cristalls euèdrics, alguns d’ells centimètrics.

Anton Watzl ens delectà amb unes peces clàssiques 
d’Àustria, uns magnífics grups de cristalls d’epidota 
sobre bissolita de Knappenwand, vall Untersulzbach, 
Hohe Tauern, Salzburg, Àustria; una sorprenent fluo-
rita amb barita, de Berbes, Ribadesella, Astúries, de 
magnífic color i amb cubs de bona mida; una esclatant 
fluorita verda amb albita, de Stak Nala, monts Hara-
mosh, Skardu, Baltistan, Gilgit-Baltistan, Pakistan; una 
altra fluorita, aquesta del filó ‘Josefa-Veneros’, La Colla-
da, Siero, Astúries, amb les clàssiques arestes fosques 
i bisellades; i finalment una magnífica elbaïta rosada 

Fluorita: Puy-Saint-Gulmier, Herment, Puy-de-Dôme,  
Auvèrnia-Roine-Alps, França.

Currierita i magnesiokoritnigita: mina Torrecillas, 
distr. Salar Grande, Iquique, Tarapacá, Xile.

Fluorapatita: pedrera Pulsifer, distr. West Mount Apatite, 
Auburn, Androscoggin Co., Maine, EUA.

Monazita-(Ce): mina Siglo XX, Lallagua, 
Rafael Bustillo, Potosí, Bolívia.
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de quasi 10 cm, de la pegmatita de Malkhan, Krasnyi 
Chikoy, Zabaikal, Rússia.

Nicholas Stolowitz obria amb un parell de cristalls 
sense matriu d’apatita morada de la pedrera Pulsifer, 
distr. West Mount Apatite, Auburn, Androscoggin Co., 
Maine, EUA , que s’acostumen a veure amb compta-
gotes; una espectacular i impecable rosa d’hemati-
tes amb quars de la mina de Huanggang, Hexigten, 
Ulanhad, Mongòlia Interior, Xina; un grup de cristalls 
prismàtics hexagonals de taumasita, del millor que 
mai he vist, amb cristalls gemma de color groc pàl·lid, 
i centimètrics!, de la mina N’Chwaning I, distr. Kuru-
man-Kalahari, Cap Nord, Sud-àfrica; i, per acabar, una 
fenaquita amb un cristall únic d’uns 5 cm i en matriu, 
gemma i transparent, de la mina Phenakite, Khetchel, 
Molo, Momeik, Kyaukme, Shan, Myanmar.

Alain Martaud ens delectava amb diversos mine-
rals de França: una arseniosiderita històrica (ex Alain 
Tuel), amb cristalls allargats i daurats, de  Romanè-

che-Thorens, La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire, 
Borgonya-Franc Comtat; una bona piromorfita de co-
lor verd gespa i amb excel·lent lluïssor, de la mina Chai-
llac, Chaillac, Indre, Centre-Vall Loira; i una gran sani-
dina maclada de Charcine, Picherande, Puy-de-Dôme, 
Auvèrnia-Roine-Alps.

Stonetrust exhibia una nova remesa de peces de 
beril tabular hexagonal de color blau cel, de les mi-
llors vistes fins ara, de Deo Darrah, Khash i Kuran Wa 
Munjan, Badakhshan, Afganistan; i un excepcional-
ment gran grup de cinc cristalls d’elbaïta cuprífera, de 
l’anomenada ‘paraíba’, amb quars, de la mina Batalha, 
São José da Batalha, Salgadinho, Borborema, Paraíba, 
Brasil.

Christophe Gobin duia un bon lot de les ja conegu-
des peces de barita delicadament blava de Jebel Ouicha-
ne, Sagangane, Nador, Regió Oriental, Marroc; una peça 
del rar borat olshanskyita, que presentava agregats de 
cristalls blancs, transparents, amb lluïssor sedosa i en 

Taumasita: mina N'Chwaning I, mines N'Chwaning, 
distr. Kuruman-Kalahari, Cap Nord, Sud-àfrica.

Beril: monts Deo Darrah, Khash i Kuran Wa Munjan, 
Badakhshan, Afganistan.

Olshanskyita: mina Shijiangshan, Linxi, Ulanhad, 
Mongòlia Interior, Xina.

Barita: Jebel Ouichane, Sagangane, 
Nador, Oriental, Marroc.

https://www.mindat.org/loc-29506.html
https://www.mindat.org/loc-45237.html
https://www.mindat.org/loc-45237.html
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matriu, de la mina Shijiangshan, Linxi, Ulanhad, Mon-
gòlia Interior, Xina; i un bon lot de cristalls lluents i de 
fins a 7 cm de la redescoberta carrollita de la mina Ka-
moya South II, Kambove, Alt Katanga, Rep. Dem. Congo.

Collector’s Edge ens impactava d’entrada amb una 
espatarrant col·lecció de exemplars d’or d’Estats Units: 
una vintena de peces de tots els jaciments americans i 
de la màxima qualitat, tots ex col·lecció Keith Proctor; 
de Rússia: una bona pirrotita amb quars, presentant 
un gran cristall hexagonal de color or envellit i amb les 
típiques estries horitzontals, de la mina Nikolaevskiy, 
Dalnegorsk, Primórie, i un magnífic grup de cristalls 
de sperrylita, que no sovintegen, de Talnakh, Norilsk, 
Krasnoiarsk. De Fresnillo, Zacatecas, Mèxic, unes quan-
tes peces de cristalls cúbics d’acantita amb recreixe-
ments molt potents. Una cuprita repleta de fantàstics 
cristalls de color vermell cirera, de la mina Red Dome, 
Mungana, Mareeba, Queensland, Austràlia, del més fi 
del món per a l’espècie. Per acabar, un beril (var. ma-

ragda) en un sol cristall d’uns 7 cm en matriu de quars 
massiu, ricament acolorit d’un profund color verd i 
amb zones transparents i alguna més translúcida, su-
perba per al jaciment, la mina Kagem Emerald, Kafubu, 
Ndola, Copperbelt, Zàmbia.

Acabem aquest petit repàs amb en Weinrich Mine-
rals, que ens obsequià amb força material clàssic euro-
peu, més que estimable: diverses peces de proustita 
de Freiberg, Saxònia, Alemanya; nagyagita de Să-
cărămb, Hunedoara, Romania; discrasita de Přibram, 
Bohèmia Central, Rep. Txeca; un immens cristall de 
fluorita incolora de la mina Nikolaevskiy, Dalnegorsk, 
Primórie, Rússia; calcofil·lita de la zona de Gwennap, 
Cornwall, Anglaterra, Regne Unit; i una legrandita de 
la recent troballa de la mina Ojuela, Mapimí, Durango, 
Mèxic. Zoisita (var. tanzanita) de Merelani, Simanjiro, 
Manyara, Tanzània, i algunes extraordinàries peces de 
fluorita de Berbes i de La Viesca, Astúries, ens acomia-
daven del WLMS.

Or: col·lecció de peces nord-americanes; 
estand The Collector’s Edge.

Discrasita: Příbram, Bohèmia Central, 
Bohèmia, Rep. Txeca.

Fluorita: mina “La Viesca”, Huergo, Siero, 
Astúries, Espanya.

Fluorita: mina Nikolaevskiy, Dalnegorsk , distr. Kavalerovo, 
Primórie, Rússia.
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Pel TGMS no hi vam passar, ja que vam marxar a fer tu-
risme el dia abans de la seva obertura.

Desitjo que alguns dels que llegeixin aquest petit escrit 
s’animin a provar-ho en el futur. Crec que no en sortireu 
decebuts ni de bon tros de l’experiència global. Me’n des-
cuidava: aprofiteu per fer turisme per la zona, us asseguro 
que bé s’ho val.

Per finalitzar vull agrair el seu ajut i col·laboració a tots 
aquells que han atès anònimament les meves consultes i 
preguntes durant els shows. També vull donar les gràcies 
als comerciants que, malgrat la prohibició de fer fotos de 
les seves peces, m’han permès fer-les, a la Marie Huizing 
(Rocks & Minerals), pel seu suport i amabilitat, i al Dr. Joan 
Massagué, per la seva cordialitat i per compartir amb ale-
gria i il·lusió les seves troballes i noves adquisicions “tuc-
sonianes” amb mi.

El meu profund agraïment també a la Roseann Milano, 
la nostra dispesera a Tucson, que ens va acollir a casa seva 
i ens ha fet sentir molt a gust en tot moment, i al Jordi 
Fabre, que ha estat un magnífic amfitrió ocasional, m’ha 
fet conèixer gent molt interessant i ens ha permès gaudir 
de molt bones estones davant d’un bon àpat. 

Un agraïment i record especial per a la meva companya 
en aquesta aventura, Griselda Kucera, una veterana a Tuc-
son, amb vint anys d’assistència a aquests shows. Sense 
ella no n’hagués pogut treure’n el mateix profit ni hagués 
gaudit del viatge amb la mateixa intensitat. 

A reveure Tucson! Fins al 2019!!

Fotos pàgs. 109 a 124 i 127 a 129: M. Rafel.

‘Axinita’: Raipa Aija, Ancash, Perú.

Fluorita: Mandrosonoro, Ambatofinandrahana,  Amoron'i Mania, Madagascar. 12,5 x 10 cm (aresta més gran: 6 cm). 
Foto: Jeffrey A. Scovil; exemplar: fabreminerals.com.
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I què és això del Main Show? 

Com ja es força conegut, la “Fira” de Tucson és en realitat un entramat de moltes fires i de moltes menes de 
fires, però la llavor de totes aquestes fires és l’anomenat Main Show (oficialment, Tucson Gem and Mineral 
Show®).

L’any 1955 un petit grup de 3 “tucsonians”, membres de la societat mineralògica de Tucson, van ser 
encoratjats per un marxant de minerals de Denver, Bob Root, a iniciar una fira de minerals al mes de març, 
a la què en aquell moment era la remota ciutat de Tucson, aprofitant la bona temperatura i clima d’aquella 
època de l’any, que és quan la calor no esdevé insuportable en el desert de Sonora. Les primeres edicions 
es van fer a llocs tan exòtics com l’Escola Helen Keeling, al 435 del carrer East Glenn, o en la Pima County 
Fair & Rodeo Grounds, una mena de descampat a on es feien fires d’animals, sobretot cavalls. L’any 1960 
ja hi va assistir el “Señor Folch”, o sigui, Joaquín Folch Girona, i creieu-vos-ho o no, va ser ell qui va posar 
Tucson al panorama internacional, com recorden i reconeixen els més antics visitants i expositors (John S. 
White o Wayne & Dona Leicht, per exemple). L’any 1972, el Show ja es va assentar definitivament al lloc 
on actualment molts pensen que en realitat va néixer, el Tucson Community Center, que és com una mena 
d’espai firal de la ciutat de Tucson.

Des de l’inici, el Main Show va ser sempre el lloc dels pedraferits més que el lloc dels grans negocis, grans 
negocis que força ràpidament es van anar concentrant en els anomenats satellite shows, fets majoritàriament 
a les habitacions dels hotels, aprofitant que era allà on també dormien els marxants. Els anys 1994 i 1995, 
en què vaig exposar al Main Show, encara era molt present una imatge, simplificant i per entendre’ns, com 
de “Fira de Sant Celoni”, tot i que ja hi havia expositors extraordinaris amb peces també extraordinàries i les 
vitrines d’exhibició ja començaven a ser millors que les de la fira de Munic.

El que ha passat després ha sigut el mateix que el llançament d’un coet: el Show ha crescut exponencialment 
i s’ha anat fent més i més gran i més i més important, i actualment certs expositors ja exposen en superfícies 
enormes, a on la infraestructura i els mètodes d’exposició semblen acabats d’importar de Hollywood. Crec 
que moltes exposicions que es fan pel món haurien d’aprendre de les extraordinàries tècniques per mostrar 
els exemplars de la millor forma possible que es poden veure actualment al Main Show de Tucson. 

Desafortunadament, encara que la TGMS (Tucson Gem & Mineral Society®) ha fet esforços per bastir 
bones vitrines d’exhibició encara són, en termes de presentació, molt millors els estands de venda que 
aquestes vitrines d’exhibició i, és clar, són molt millors els minerals d’aquestes vitrines d’exhibició que les 
vitrines mateixes. Fa pocs anys, qui volgués veure els millors exemplars de minerals de tot el món ho podia 
fer anant al Main Show i simplement passejant per aquell “bé de Deu” de minerals absolutament brutals. 
Actualment, i encara que segueixen sent exposicions extraordinàries, la qualitat ja no és la millor possible, 
degut a alguns problemes que han anat sortint amb el transport, l’assegurança i les condicions d’exhibició 
en general, que han fet que les peces realment “top” es protegeixin més que abans i, per seguretat, ja no es 
portin tant al Main Show.

Podem ara tornar a la pregunta inicial: «I què és això del Main Show?» Doncs..., crec que es pot resumir 
dient que «és un gegantí acte social multidisciplinari que, per poc que pugui, cap col·leccionista de minerals 
no hauria de deixar de visitar encara que només fos un cop a la vida». Com diuen els europeus que la visiten, 
«el Main Show és com la Meca per a tots els col·leccionistes de minerals».

Si algú vol veure com eren les vitrines “de prestigi” d’aquest any a Tucson, pot fer-ho a:
http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=136624#136624 (i següents).
Si algú vol fer-se una idea global de què és la “Fira” de Tucson, pot anar a: 

http://www.mineral-forum.com/message-board/viewforum.php?f=13 i http://www.mineral-forum.com/
message-board/viewforum.php?f=26 i allà anar triant les entrades de les “fires” de Tucson que s’han anant 
fent els darrers 11 anys.

Jordi Fabre (Corresponsal Europeu del Tucson Gem and Mineral Show®)

http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=136624#136624
http://www.mineral-forum.com/message-board/viewforum.php?f=13
http://www.mineral-forum.com/message-board/viewforum.php?f=26
http://www.mineral-forum.com/message-board/viewforum.php?f=26
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Or: Serra Dourada, Pontes e Lacerda, Alto Guaporé, Mato Grosso, Brasil. 3,6 x 2,6 cm. 
Foto: Jeffrey A. Scovil; exemplar: fabreminerals.com.
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Weloganita: pedrera Francon, Mont-real, 
Quebec, Canadà.

Elbaïta amb quars i ‘lepidolita’: mina Himalaya, Gem Hill, 
distr. Mesa Grande, San Diego Co., Califòrnia, EUA.

Esfalerita amb dolomita: mina “Las Mánforas”, Áliva, Camaleño, 
Cantàbria, Espanya.

Euclasa: Gachalá, Guavio, Cundinamarca, 
Colòmbia.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-1128

Valentinita: dipòsit Xikuangshan, Lengshuijiang, Loudi, 
Hunan, Xina.

Plata amb calcita: Kongsberg, Numedal, 
Buskerud, Noruega.

Rodocrosita: Four Ball Pocket, mina Sweet Home, Mount Bross, 
Alma, Park Co., Colorado, EUA.

Paradamita: mina Ojuela, Mapimí, Mapimí, 
Durango, Mèxic.
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Elbaïta: mina Cruzeiro, Vale Rio Doce, 
Minas Gerais, Brasil.

Pirrotita: mina Nikolaevskiy, Dalnegorsk, 
distr. Kavalerovo, Primórie, Rússia.

Calcofil·lita: Gwennap, Cornwall, 
Anglaterra, Regne Unit.

Celestina: Costa de l’Aguda, Torà, la Segarra, Lleida, 
Catalunya, Espanya.
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Zona de vitrines al Pueblo G&MS. Foto: M. Rafel.

L’autor a l'interior del Top Gem, amb beguda fresca. 
Foto: G. Kucera.

L'autor amb Joan Massagué, eminent científic i gran 
col·leccionista de minerals, al Westward Look. Foto: J. Fabre.

Una vista de l’hangar de Village Originals Inc., al Kino Gem & 
Mineral Show. Foto: M. Rafel.

Mike New fent el discurs de benvinguda abans de l'obertura 
del Top Gem. Foto: M. Rafel.

Una vista del GIGM/Quality Inn Gem & Mineral Show. 
Foto: M. Rafel.


