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Feria de Minerales y Fósiles de La Unión 2018

Vista panoràmica de la fira. Foto: Carles Manresa.

Presentació
Vaig anar il·lusionat a la meva segona experiència a la fira de La Unión (la primera fou el 2008), que es va 

celebrar durant els dies 29 a 31 de març, com sempre, en plena Setmana Santa, a veure principalment els 
minerals murcians, sense oblidar-me de l’àmplia i interessant oferta nacional i internacional que s’oferia.

Disposava de poc temps per donar-me una impressió de la fira, de veure i comprar alguns minerals, i alho-
ra fotografiar aquelles peces que creia més interessants d’entre tot el que s’exposava.

Per a un aficionat és un lloc màgic, on pots trobar molts minerals diferents i a bon preu, sobretot de la 
Sierra.

En haver arribat el dijous a la tarda, ja amb la fira iniciada, moltes novetats no les vaig poder veure. Per 
sort, amb l’ajuda de Jordi Gil, gran col·leccionista i coneixedor de la Sierra Minera, que al disposar de més 
temps, per haver arribat durant el muntatge, va tenir l’ocasió de veure més material exposat, i també el que 
hi havia guardat en caixes, que per falta d’espai a les taules no es podia contemplar, he pogut elaborar una 
crònica més precisa. Els aficionats matiners i espavilats ja havien donat "caça" a molts exemplars exposats 
al matí.

Vaig estar poc més de quatre hores entre els dos dies. Entre el poc que vaig poder observar, per falta de 
temps real, i amb la inestimable ajuda de les més de set-centes fotografies que vaig fer i les compartides en-
tre els fòrums i la xarxa (sense oblidar les dels companys Carles Manresa i Pedro Antonio López), hem pogut 
ressenyar i completar amb més amplitud la crònica de la fira de 2018.

Juan María Pérez

Descripció d’exemplars i expositors
Com sabem, la fira de La Unión es distingeix per 

la gran quantitat de cercadors locals que regular-
ment “pentinen” la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión, a la recerca de nous exemplars i novetats.

Aquest any, per no faltar a la tradició, hi va ha-
ver un descobriment i una novetat destacable: els 
exemplars de pirita pseudomòrfica de pirrotina. 

Espècimens aeris, daurats, molt brillants, amb iri-
sacions de diversos colors (predominant el blau), 
en agregats de cristalls cúbics, petits però definits, 
recobrint els cristalls hexagonals de pirrotina; pe-
ces flotants.

Caracteritzant-se per la seva gran mida (superior 
als 10 cm) i per la seva atractiva forma, un gran 
descobriment de la Sierra. Estaven etiquetats com 
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de la mina “Julio César”, al Cabezo de Don Joan, Lla-
no del Beal, Cartagena, Múrcia. Extrets durant l’any 
2017.

Els afortunats cercadors que van descobrir 
aquesta interessant troballa van ser els de l’”equip” 
format pels Paco’s (Francisco Picazo i Francisco 
Navarro), els Caco’s (Pepe i Francisco Sánchez) i 
Pedro Tudela, que ja van aportar novetats en l’edi-
ció de 2017 (vegeu Paragénesis 2017-2, pàgines 41 
a 52).

Entre els sulfurs de la Sierra, la gran majoria eti-
quetats com de la mina “Julio César”, destaquem: 
galena, esfalerita, pirrotina, marcassita, piri-
ta.

Dels halogenurs, exclusivament ens referim a la 
fluorita, de la qual cal destacar la presentada a 
concurs com a millor exemplar de la Sierra, i que 
va ser finalment la guanyadora. Es tracta d’un 
exemplar de la mina “San Camilo”, de Vista Alegre, 
Cartagena, extret per Juan José Martínez Pardo.

No era cap novetat, però era “la peça” de la fira, 
pel seu hàbit cúbic ben desenvolupat, en cristalls 
aeris, perfectes, translúcids i d’un color violaci in-
tens, amb arestes perfilades i tenyides, de mida 
centimètrica, i a més adornada amb bournonita 
recoberta d’oxiplumboromeïta (espècie redefini-
da en 2010, que correspon a l’antiga bindheimita) i 
amb malaquita. Una autèntica meravella i de gran 
bellesa; només per veure-la valia la pena el viatge 
a la fira de La Unión. Especialment per a un “fluori-
ter” com jo.

Entre els òxids sobresortia la gran quantitat d’exem-
plars de quars, especialment de la mina "Balsa- 
Depositaria" (var. prasi) i de la mina “Catón” (var. 
ametista), a la zona coneguda col·loquialment per 
Los Pajaritos. No ens oblidem dels òxids de ferro i de 
manganès, destacant les mostres de goethita, algu-
nes d’elles iridescents, i de romanechita i pirolu-
sita, en exemplars cristal·litzats i molt brillants, del 
grup miner “Tercera Esperanza-Haití”.

Pirita (pseudomòrfica de pirrotina): mina “Julio César”, Cabezo 
de Don Juan, Llano del Beal, Cartagena, Múrcia. Col. i foto: Juan 
María Pérez.

Fluorita: mina “San Camilo”, Vista Alegre, Cartagena, Múrcia; 
de Juan José Martínez Pardo, guardonada com a millor exemplar 

de la Sierra. Foto: Juan José Martínez Pardo.

Barita: Campo de Golf, Atamaría, Cartagena, Múrcia. 
Foto: Juan María Pérez.

Cerussita: mines “El General”, Cabezarrubias del Puerto, Ciudad 
Real. Foto: Juan María Pérez.
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La calcita és el carbonat més abundant i ben 
cristal·litzat de la Sierra, destacant els exemplars 
de les mines “Herculano” i “Manolita”, en els seus 
diferents hàbits. També hi eren representats l’ara-
gonita, la siderita, la smithsonita i la cerussita.

Si hi ha algun mineral que caracteritza la Sierra 
Minera de Cartagena-La Unión és, sens dubte, la 
barita. Destacaríem en aquesta edició la del com-
plex miner “Tercera Esperanza-Haití”, i en menor 
representació, la de les mines “Victoria” i “Teresita” 
i les del Campo de Golf.

Entre d’altres sulfats esmentem el guix, de la 
mina “San Timoteo-Humboldt”; també els de la 
mina "Balsa-Depositaria", i uns delicats cristalls 
grocs de la ja esmentada mina “Julio César”. Altres 
mostres de barita murciana són les de la Sierra de 
Enmedio.

De celestina, la de La Algameca, Ulea i Arneva, 
aquesta última de la veïna Alacant.

Seguim ara amb els altres expositors de la fira, 
que van aportar diferents minerals i que mereixen 
la nostra atenció. Per ordre de situació comencem 

Pirita (pseudomòrfica de pirrotina): mina "Julio César", Cabezo 
de Don Juan, Llano del Beal, Cartagena, Múrcia. 9 x 6 cm. Col. i 
foto: Jordi Gil (Gilig).

Barita: Sierra de Enmedio, Almendricos, Lorca, Múrcia. 
Foto: Juan María Pérez.

Galena: mina “Julio César”, Cabezo de Don Juan, Llano del Beal, 
Cartagena, Múrcia; de Francisco Picazo, presentada a concurs. 
Foto: Juan María Pérez.

Esfalerita: túnel ‘José Maestre’, Portmán, La Unión, Múrcia. 
Foto: Juan María Pérez.
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per Alberto Ledo, de Portugal, amb una bona re-
presentació de minerals de Panasqueira, destacant 
la fluorita, espècie poc freqüent en aquest jaci-
ment.

Continuem amb Miguel Ángel Amaya, de Sevilla, 
amb minerals d’Andalusia, per exemple, la skut-
terudita de Minas de Cala, Huelva, i minerals diver-
sos d’una antiga col·lecció.

Com a nova participant a la fira, donem la ben-
vinguda a Griselda Kucera (Natura Kucera), de 
Barcelona, amb la seva habitual bona oferta de mi-
nerals espanyols i de la resta del món.

Ángel Romero, d’Almeria, expositor veterà en la 
fira, destacava amb una àmplia representació de 
minerals de la zona de Rodalquilar, quars (d’hàbit 
Ticino) de la Sierra de Filabres, Almeria; i de Ma-
cael, també d’Almeria, sobresortien unes mostres 
de ferroactinolita, negres i brillants.

Juan Peña, de Sevilla, aportava una selecció de 
coure natiu de la corta “Santa Bárbara”, a Las He-
rrerías, Huelva, cerussita i piromorfita de les mi-
nes “El General”, Cabezarrubias del Puerto, Ciudad 
Real, i autunita de la mina Assunçao, d’Aldeia Nova, 
Portugal.

Miguel David Martínez (Elite Fine Minerals), 
de Totana, amb fluorita de la mina “San Roque” 
d’Alumbres, Cartagena, de color violeta intens i 
acompanyades d’oxiplumboromeïta, de color 
groc; romanechita amb calcita del grup miner 
“Tercera Esperanza-Haití”, i fluorita asturiana, en 
la seva àmplia representació.

Juan Antonio Robles, amb barita murciana de 
la Sierra de Enmedio i de la Sierra Minera, calcita 
de la mina “Herculano”, Las Lomas, Cartagena, he-
mimorfita de la corta “San Valentín” de La Unión, i 
òxids de manganès.

Pedro Tudela, de Cartagena, a més de minerals ja 
esmentats, quars de la mines “Balsa-Depositaria“ i 
“Catón”, goethita i barita del grup miner “Tercera 
Esperanza-Haití”, i com inusual, una esfalerita de 

la mina “Lolita” (mal identificada com mina “Lola“) 
de Portmán, La Unión.

Casimiro Rodríguez i Marcos López, de Madrid, 
portaven fluorita asturiana, varies espècies mine-
rals de Panasqueira, Portugal, i una furcalita de la 
mina Assunçao, d’Aldeia Nova, Portugal, destacable 
per la seva raresa.

José Ramón Pastor (Trencapedres), d’Alacant, 
mostrava la seva àmplia representació mineralò-
gica de la província d’Alacant, sobresortint per la 
seva raresa, unes mostres de bromargirita (var. 
iodobromargirita) cristal·litzada, de “Filón Sur”, 
Tharsis, Huelva.

Pablo Olivares, d’Elx, va aportar una bona se-
lecció de barita del grup miner “Tercera Esperan-
za-Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho de San 
Ginés, Cartagena, i també un bon lot d’argent de la 
zona de Bou Azzer, Marroc.

Iñaki Irisarri, de Pamplona, exposava minerals 
del nord d’Espanya, amb menció especial a una es-
falerita, amb un cristall format a l’interior d’una 
galena cúbica, que per dissolució química es va 
buidar, mantenint la forma inicial de la galena, una 
bella raresa del complex miner d’Aizpea, Zerain, Gi-
puzkoa.

Francisco Espín, del Cabo de Palos, cercador en-
tusiasta, aquest any ens va mostrar uns òxids de 
manganès, com pirolusita cristal·litzada o també 
romanechita esferoidal, amb calcita cristal·lit-
zada que engloba les romanechites; espècimens 
rars i estètics. La corona de calcita que envolta la 
romanechita és singular d’aquest jaciment, el grup 
miner “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo de San 
Ginés, a El Estrecho, Cartagena. Contrastaven uns 
bells exemplars d’aragonita de Macael, Almeria, 
pel seu color blanc nivi.

D’Antonio Álvarez (Mineanto), de Madrid, en-
guany destacaven minerals d’Astúries, com fluorita; 
a més d’anglesita i galena de Linares, i minerals de 
la serra madrilenya (microclina, prehnita, etc.).

Quars (var. ametista): Las Vigas, Veracruz, Mèxic. 
Foto: Juan María Pérez.

Molibdenita: distr. Babu, Hezhou, Guangxi Zhuang, Xina; 
d’Euskalduna, guardonada com a millor exemplar 

de fora de la Sierra. Foto: Juan María Pérez.
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Galena: corta “Tomasa”, Sancti Spiritus, Llano del Beal, 
Cartagena, Múrcia. 9 x 7,5 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Prehnita: pedrera “Minera I”, Cerro del Serrano, Lebrija, Sevilla. 
6,5 x 6,5 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Calcita: mina “Herculano”, El Puntal, Las Lomas, Cartagena, 
Múrcia. 10 x 7 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Rosasita i hemimorfita: mina “Antonina”, Requejo, Sobrado, 
Lleó. 13 x 9 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Romanechita: grup miner “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo de 
San Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, Múrcia. 

11 x 7 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Goethita irisada: grup miner “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo 
de San Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, Múrcia. 
13 x 7 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).
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Romanechita i calcita: grup miner “Tercera Esperanza-Haití”, 
Cabezo de San Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, 
Múrcia. 10 x 8 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Esfalerita i galena: pedrera de Basalategi, complex 
miner d’Aizpea, Zerain, Gipuzkoa. 5,5 x 4,5 cm. 

Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Pirita (pseudomòrfica de pirrotina): mina “Julio César”, Cabezo 
de Don Juan, Llano del Beal, Cartagena, Múrcia. 12 x 9 cm. Col. i 
foto: Jordi Gil (Gilig).

Calcita: mina “Herculano”, El Puntal, Las Lomas, Cartagena, 
Múrcia. 14 x 10 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Pirita i galena: mina “Julio César”, Cabezo de Don Juan, 
Llano del Beal, Cartagena, Múrcia. 7 x 8 cm. 

Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).

Barita: grup miner “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo de San 
Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, Múrcia. 10 x 9 cm. 
Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).
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Conclusió
No he pretès ser exhaustiu, de manera que alguns expositors no figuren en aquesta crònica, ja que per 

falta de temps no vaig poder ser sistemàtic en la meva recerca. Massa poc temps per admirar tantes peces 
que no havia vist en anteriors fires nacionals. Estava com en un núvol, rebent molta informació que no 
podia digerir.

Com diuen que no hi ha dos sense tres, espero tornar el proper any a una nova edició de la Feria de 
Minerales y Fósiles de La Unión, amb més temps, potser més centrat i més dirigit, per gaudir d’aquesta 
àmplia oferta que ens presenten. Ja somnio amb els exemplars que voldria aconseguir, i sempre amb la 
possibilitat de contemplar excepcionals peces de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Juan María Pérez

Agraïments
Agraïm al Grup Mineralògic Català tot el seu suport i confiança, ja que sense la seva ajuda hagués estat 
més complicat el publicar aquesta crònica de la fira de La Unión.

Eliecer Pérez, amb la seva habitual oferta na-
cional i internacional: ressenyables les mostres de 
pirolusita murciana, molt ben cristal·litzades, ste-
llerita de color groc verdós sobre prehnita amb 
epidota de Mali, danburita de Charcas, Mèxic, i 
cianita d’intens color blau del Brasil.

Juan José M. Pardo, de La Unión, ens va sorpren-
dre amb dos excepcionals grups de fluorita amb 
altres espècies minerals, de la mina “San Camilo”, 
Vista Alegre, Cartagena, guanyadora del concurs a 
millor exemplar de la Sierra, com ja hem esmentat. 
Com en anys anteriors, aquest expert cercador ens 
va delectar amb bones mostres de barita groga, 
centimètriques, i profusió de quars de la Sierra, 
que és la seva debilitat.

Mariano Valle, d’El Estrecho de San Ginés, cone-
gut cercador, va aportar una àmplia representació 
de minerals de la Sierra (quars, barita i calcita).

Francisco Xavier Aguado i María José (Euskal-
duna), expositors “antics”, ens aportaven minerals 
de tot el món, destacant en gran manera un superb 
i gran exemplar de molibdenita cristal·litzada, en 
matriu, de Hezhou, Guangxi Zhuang, Xina, que va 
guanyar un altre dels concursos de la fira.

Antonio Retamero, de Portmán, La Unión, ens 
oferia una nova oportunitat de veure i gaudir de 

diferents cristal·litzacions, colors i hàbits de la ba-
rita de la mina “Victoria”, Cabezo de San Ginés, El 
Estrecho, Cartagena.

Juan Morilla, d’Almeria, ens va oferir un extensa 
varietat de minerals de la seva província, destacant 
les mostres de kongsbergita (varietat d’argent 
amb mercuri) de la mina “Béjar”, que es troba just 
a sobre de l’antiga corta “Santa Matilde”, de Las He-
rrerías, a Cuevas de Almanzora. Altres exemplars 
que destacaven eren els de siderita de Pulpí.

Nicolás Mesa y Esther Pulido (Tesoros Natura-
les), de Saragossa, com en altres ocasions, aporta-
ven una internacional oferta de minerals i fòssils, 
destacant un equilibrat i escollit lot de quars ame-
tista de la localitat mundialment coneguda de Las 
Vigas, Veracruz, Mèxic.

Diego García Maroto (Mineral Shop), de Ma-
drid, “novell” a la fira, ens va proporcionar una gran 
varietat d’espècies minerals, destacant un ampli lot 
de Panasqueira, Portugal, així com de minerals del 
nord d’Espanya, com ara fluorita, calcita i altres 
d’asturians. A destacar un beril de Boal, Astúries, 
un beril (var. maragda) d’A Franqueira, Ponteve-
dra, i material de la mina de San Finx, Noia, A Coru-
ña, amb calcopirita i quars cristal·litzats.
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Romanechita i calcita: grup miner “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, Múrcia. 
8 x 6 cm. Col. i foto: Jordi Gil (Gilig).


