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RESUM
Les mines “San Manuel” i “La Despreciada” estan situa-
des prop d’Alumbres, a la Sierra de Cartagena, i prop de 
la mina “San Camilo”. Aquestes mines van ser treballa-
des des de finals del segle XIX fins a principis del XX.
Un grup de col·leccionistes locals (autodenominat "Las 
cinco P") van explorar la mina “San Manuel” entre 1998 
i 2001, i la mina “La Despreciada” als anys 2017 i 2018. 
Els autors, en aquest article, descriuen la història de les 
dues mines i la seva investigació per ubicar-les en dos 
períodes diferents.
Tot i que les concessions són contigües, mostren algunes 
diferències en la mineralització explotada històricament 
de manera industrial: la “San Manuel” es va treballar per 
obtenir galena, hematites i, en les últimes etapes, bari-
ta, i “La Despreciada” ho va ser per hematites i barita.
PARAULES CLAU
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ABSTRACT
The mines of San Manuel and La Despreciada are loca-
ted near the town of Alumbres in the Sierra de Cartage-
na, and near the famous San Camilo mine. These mines 
were worked since the end of the 19th century to the 
beginning of the 20th century.
A group of local collectors (self-named the five P’s) have 
explored the San Manuel mine between 1998 and 2001; 
and La Despreciada mine in 2017 and 2018. The authors, 
in this article, describe the mining history of both mines 
and their research to locate them in two different periods. 
Although the concessions are contiguous, they show 
some differences in the mineralization exploited histori-
cally in an industrial way; San Manuel was worked to ob-
tain galena, hematite and in the last stages barite, and 
La Despreciada was it for hematite and barite.
KEYWORDS
San Manuel mine, La Despreciada mine, Alumbres, Sie-
rra de Cartagena, Murcia, Spain, fluorite, barite, quartz, 
bournonite, oxyplumboroméite.

Introducció 
Després de la troballa de la fluorita a la mina “San 

Camilo”, situada prop de Vista Alegre, a la diputació 
cartagenera d’Alumbres, el passat segle XX (Pérez E.), 
amb promptitud diversos cercadors de minerals in-
vestigàrem la Sierra entre Alumbres i Cartagena a la 
cerca de nous minats. Fruit d’aquests dies de mun-
tanya va ser la localització de la mina “San Manuel” 
pel primer dels autors i el gaudi de diverses troballes 
mineralògiques al llarg del temps.

Ja al segle XXI, el grup de “Las Cinco P“: Pedro I. 
Tudela Martínez, de Cartagena, els germans Paco i 
Pepe Sánchez Arcas, de Llano del Beal, i Paco Nava-
rro Prieto i Paco Picazo Palazón, d’Elx, localitzen dues 
prospeccions amb una mica de fluorita, oxiplumboro-
meïta i amb barita massiva, i posteriorment una pe-
tita mina de ferro amb una molt interessant troballa 
de guix (var. sericolita), quars hialí en barita i celes-
tina en plaques de guix esferulític. Aquestes labors 
constitueixen la mina denominada “La Despreciada”. 
Després d’extreure part d’aquests minerals, gràcies al 
muntatge d’una bastida per a poder treballar el jaci-

ment, un altre grup que, a part de cercar i extreure mi-
nerals, solen efectuar labors de seguiment de vehicles 
i persones per la Sierra, extreuen la part del material 
que encara quedava in situ. Serveixi aquest petit relat 
d’homenatge al grup de "Las cinco P", pel seu esforç 
de cerca general en tota la Sierra i pel treball realitzat, 
i també de denúncia pel segon: solament amb joc net i 
esforç s’aconsegueix qualsevol objectiu.

A la figura 1, ubicació de les concessions de les mi-
nes “San Manuel” i “La Despreciada”, ambdues a l’est 
de la “San Camilo”, a la diputació d’Alumbres.

Mina “San Manuel” (núm. 241)
Història 

La notícia de la troballa, en els anys posteriors a 
1862, d’una important massa de mineral de plom a 
la mina “San Camilo” va córrer com la pólvora entre 
l’empresariat i les classes acomodades de la zona. 
Aviat, als voltants d’aquesta mina van ser denuncia-
des gran nombre de noves concessions mineres.

En aquest moment ens toca parlar d’una d’aquestes 
concessions, la “San Manuel”, que ocupa una extensió 
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de 12 hectàrees (o sigui 120.000 m2) [figura 2], situa-
da a la zona nord de la Sierra Gorda (part de la Sierra 
de Cartagena situada al nord d’Escombreras i al sud-
oest d’Alumbres). Aquesta mina va ser denunciada, 
com a mina de ferro i plom, per l’enginyer Federico 
de Botella per a Simón de Aguirre, una de les figures 
claus en el desenvolupament miner de la zona i cunyat 

d’Hilarión Roux i Albanelly, marquès d’Escombreras.  
Mai va aconseguir gran importància comercial i va 
pertànyer a diverses empreses: la Sociedad Escom-
breras-Bleyberg, la Sociedad Minero-Metalúrgica 
Zapata Portmán, la francesa Societé Minière et Méta-
llurgique de Peñarroya (després Sociedad Minera y 
Metalúrgica Peñarroya España) i, com a última pro-
pietària, la Unión de Explosivos Riotinto. Per ordre 
de Peñarroya, enginyers francesos van investigar la 
possible extensió en profunditat de les bossades su-
perficials de ferro i plom, no jutjant-les d’interès, de 
manera que no es va executar cap pou per accedir a 
labors profundes. 

Reprenem la història d’aquesta mina amb una do-
cumentació que s’estén del 1931 al 1937, quan era 
treballada per set empleats de la societat francesa, 
que efectuen labors de recerca per extreure mineral 
de plom. Aquests anys van ser molt durs per a aquests 
treballadors, ja que per esgotament del mineral no 
aconseguien assolir la producció de mena de plom 
requerida, no cobrant més que una quantitat molt 
minsa amb la qual malviure ells i les seves famílies. A 
més, per haver-hi demanda de barita per part d’una 
empresa barcelonina, la societat anònima Nevin, es 
van comprometre aquests treballadors a extreure 
unes tones mensuals d’aquesta mena, que s’extreien 
en determinades labors de la mina, associada al mi-
neral de ferro. Però degut a que l’explotació ja estava 

Figura 1. Detall del plànol de concessions de la zona de la serra 
de Cartagena en la qual se situen les mines "La Despreciada" i 
"San Manuel". Font: arxiu de Manuel Morales.

Figura 2. Plànol de demarcació de la mina "San Manuel". Font: arxiu de Manuel Morales.
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molt avançada i a la mescla de la barita amb la fluo-
rita que apareixia en ocasions (s’havia de realitzar 
un triat previ, ja que la fluorita era un inconvenient 
que menysvalorava la mena baritosa), el 1937 no es 
va assolir la producció fixada i aquests treballadors 
no van rebre la paga acordada. Per això van anar a la 
vaga i, després de diversos mesos de disputes i pati-
ments, i de la mediació de l’ajuntament de Cartagena, 
finalment es va aconseguir un acord pel qual es puja-
va una mica el sou als treballadors [figura 3], amb els 
jornals següents: 

• Picadors: 6,10 pessetes, incloent llum i combustible.
• Peons de l’interior: 5,35 pessetes, incloent també 

llum i combustible.
• Mestre rentador: 5,75 pessetes.
• Palanquiner: 4,75 pessetes.
• Peons de l’exterior: 4,25 pessetes. 

Després d’aquest acord, signat per Francisco Pedre-
ño com a representant obrer i l’enginyer Adam, en-
tre d’altres, es va decidir donar un termini d’un mes 
prorrogable indefinidament si es millorava la qualitat 
del mineral que s’havia d’extreure. Després de com-
provar l’esgotament de les reserves existents, el ge-
ner de 1937 es va acordar traspassar aquests obrers 
a la mina “Colosal”, bastant més important i en la qual 
continuarien el seu dur treball dins d’un grup miner 
que va estar realitzant labors fins a principis dels 
seixanta. Per tant, el 1937 va concloure l’explotació 
de la petita mina “San Manuel”.

Exploració mineralògica del 1998 al 2001
La mina “San Manuel” apareix com un petit conjunt 

de prospeccions de no molta profunditat (inferior a 
40 m) i sense cap pou [figures 4 i 5]. Quan es va tro-
bar la labor principal i el seu accés, una rampa bas-
tant inclinada, només s’observava en superfície una 
escombrera rica en mineral de ferro i uns antics pals 

per a servei elèctric. Una vegada que entrem per la 
rampa, petites cavitats en la roca calcària ens parlen 
de petites bossades d’hematites que van haver de ser 
extretes en uns altres temps. La rampa ens baixa fins 
a uns 12-15 m de profunditat, on s’obren galeries a 
dreta i esquerra.

Vam decidir, seguint un ordre, començar per la ga-
leria situada a l’esquerra, d’una altura d’uns 1,40 m; 
després d’ajupir-nos i investigar diversos eixampla-

Figura 3. Acta de l'acord laboral a la vaga de la mina 
"San Manuel" del 1937. Font: arxiu de Manuel Morales.

Figura 4. Vista d'algunes de les prospeccions (cales de tempteig) 
de la mina "San Manuel" (novembre 2018). Foto: Ginés López.

Figura 5. Filó de barita massiva aflorant a la mina "San Manuel" 
(novembre 2018). Foto: Ginés López.
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ments, només observàrem algun mineral de ferro i 
poc material interessant per a picar. Vam tornar cap 
enrere i vam explorar la galeria de la dreta, que seria 
una altra història. Aviat, des de l’origen, es van anar 
obrint labors en bossades en les quals abundava la 
barita amb ganga de fluorita. En aquesta primera ca-
vitat va aparèixer una petita colobra que, després de 
mossegar a un company, va ser recollida i posada en 
lloc segur en una fissura auxiliar. Respecte a animals, 
només aconseguiríem veure deposicions d’alguna 
guineu que va utilitzar la mina com a cau.

El nostre camp de recerca es va eixamplar de ma-
nera que aviat arribàrem a una sala principal d’uns 
30 m2, en la qual vam observar una mineralització a 
diverses zones, amb petits cubs de fluorita violeta (de 
fins a 3 mm d’aresta), rosasita i oxiplumboromeïta 
pseudomòrfica de bournonita; i una altra petita geoda 
de barita grollerament cristal·litzada, però amb la cu-
riositat de portar bells cristalls de quars. Després de 
procedir a la seva extracció, algunes peces van passar 
a les nostres motxilles. Amb una inspecció més deta-
llada, aviat observàrem una fissura en el sostre d’uns 
35 cm que acollia en el seu interior bells cristalls de 
fluorita violeta, d’una mida de fins a 4 mm, associats 
a un carbonat (possible smithsonita o tal vegada ce-
russita). Aquesta fissura estava bastant tancada, amb 
la qual cosa la possibilitat de treure peces grans era 
poc viable. Després d’extreure diverses peces petites 
(inferiors a 3 cm), finalment vam treure una peça més 
o menys gran (d’uns 9 x 6 cm), que va il·lusionar molt 
al primer dels autors, donada la complexitat de l’ex-
tracció.

Observàrem també una rampa de baixada amb 
eixamplaments en els laterals, que estrenyia la seva 
altura fins a fer inviable la seva exploració. Baixàrem 
uns 12-15 m més en profunditat i vam comprovar que 
hi havia una terrera bastant àmplia i que semblava 
que podia portar alguna cosa. Decidírem remoure-la 
interiorment i, fruit d’aquest esforç, va ser la troballa 
d’altres peces curioses de fluorita, apareixent la peça 
amb cubs més grans, de fins a 1 cm, i la grandària de 
la peça, d’uns 4 x 3 cm. Portava diversos cubs asso-
ciats amb algun cristall hialí de quars.

També es va trobar una tassa de porcellana, testi-
moni dels utensilis que acompanyaven als miners en 
la seva dura tasca. 

Mina “La Despreciada” (núm. 3477)
Història 

Cap el 1875, Juan Jorquera Sánchez, natural de San-
ta Lucía (Cartagena), advocat i comerciant, denuncia 
la mina “La Despreciada”, amb una superfície de 30 
hectàrees (300.000 m2), propera a les mines “San Ca-
milo” i “San Manuel”, al nord d’aquesta, estenent-se la 
concessió des de la zona plana fins als primers contra-
forts de la Sierra Gorda. És denunciada com a mina de 
plom tot i que no hi havia cap indici superficial de mi-
nerals d’aquest metall, que de fet mai van aparèixer, i 

només es va extreure una mica de mineral de ferro i 
possiblement una mica de barita. La troballa a la veï-
na “San Camilo” sens dubte va accelerar aquesta de-
núncia. Van passar els anys i a la dècada de 1880 Juan 
va veure interès en associar-se a un gran empresari 
miner, Pío Wandosell, que era un clar exemple de l’es-
perit triomfador i ambiciós en la mineria. Es decideix 
formar una societat comercial, Jorquera y Wandosell, 
aportant diverses propietats i terrenys miners, entre 
ells la mina “La Despreciada”. 

No obstant això, segueixen sense efectuar-se labors 
en aquesta mina i, després d’una altra dècada (1890), 
sorgeixen diferències en la societat i, després d’una 
dura negociació, decideixen separar propietats, ac-
cions, etc. Ja hem entrat en la primera dècada de 1900 
i la mina torna al seu amo primitiu, que segueix sen-
se treballar-la. Ja per aquestes dates ha emergit un 
empresari d’origen italià, el Sr. Camilo Calamari, que 
explota part de les mines amb esfalerita de La Parre-
ta, a la propera localitat d’Alumbres. Per creure en el 
possible interès de la concessió, s’acorda mitjançant 
contracte signat davant notari l’arrendament al Sr. 
Calamari [figura 6]. Això porta implícit un percentat-
ge variable de la producció de minerals i l’execució en 
el primer any d’un pou d’uns 130 m de profunditat fet 
amb maó [figura 7]. Calamari va executar aquest pou, 
però mai va trobar la prolongació de la veta desco-
berta a la mina “San Camilo”, per la qual cosa aquesta 
labor va ser abandonada. 

Figura 6. Còpia del contracte d'arrendament de la mina "La 
Despreciada", celebrat entre Juan Jorquera Martínez i Camilo 

Calamari i Rossi. Font: arxiu de Manuel Morales.
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Després de la mort de Calamari i el desinterès per 
part de Jorquera que ja coneixem, es van realitzar 
unes petites cales de tempteig a la recerca de barita i 
el treball d’una petita mina de ferro, per la qual sí que 
es va construir un camí carreter. 

La galeria d’entrada, curiosament, talla diverses 
masses de barita massiva que pràcticament no tenen 
continuació en el seu interior i, després d’un desnivell 
d’uns dos metres, apareix una volta amb mineral de 
ferro i blocs caiguts a terra; en una galeria a la dre-
ta trobarien els miners una cavitat natural amb els 
minerals que citem. Aquest serà l’objecte i la història 
del següent apartat segons vivències del grup de "Las 
cinco P".

Exploració mineralògica el 2017 i 2018
Els membres del grup, amb Pedro entre ells, sempre 

s’han caracteritzat per una labor investigadora molt 
potent, per així poder estudiar jaciments ja coneguts 
o buscar altres de nous. Fruit d’aquesta labor, el 2017 
troben dues petites prospeccions a la concessió “La 
Despreciada”: una molt horitzontal i una altra incli-
nada però que gairebé acaba comunicant-se amb 
l’anterior, en les quals petites masses de barita van 
ser explotades pels miners. Després d’explorar-les i 
extreure algunes peces de fluorita i oxiplumboromeï-

ta, un dels autors (Manuel Morales) visita amb Pedro 
una d’elles, observant una galeria d’uns 12-15 me-
tres en horitzontal, que s’introdueix a la muntanya, 
i una petita sala de no més d’uns 30 m2, on s’obser-
ven bones i irregulars masses de barita i, en alguna 
d’elles, acompanyada de cubs de fluorita entre rosada 
i violàcia, amb una grandària no superior a 1,5 cm de 
longitud. Després de prospectar i extreure peces per 
al col·leccionisme, el grup dóna per acabada la seva 
recerca. 

A les figures 8, 9 i 10, fotos d’una visita a la mina 
“La Despreciada”.

Ja a principis del 2018, el grup investiga enfront del 
paratge conegut com El Abrevadero i, a la part prope-
ra a la muntanya, en un petit tàlveg, entre dos monti-
cles, localitzen primer en l’exterior petites masses de 
barita en el terra i conforme pugen, aviat veuen restes 
d’un camí carreter i dues boques que prometen. Des-
prés d’introduir-se en la de la dreta i veure que està 
cegada amb prou feines dos metres des de l’entrada, 
aviat tornen enrera cap a la de l’esquerra, començant 
l’aventura.

Després d’iniciar la recerca, troben una galeria 
recta que s’introdueix a la muntanya uns 16 metres, 
sensiblement horitzontal i amb masses compactes 
de barita, sense cap cristal·lització. Aquesta massa es 

Figura 7. Vista del pou de la mina "La Despreciada" (novembre 2018), que es troba prop de Vista Alegre, Cartagena. 
Foto: Ginés López.
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talla bruscament de manera que hi ha un salt d’uns 
dos metres fins a una sala d’uns 60 metres quadrats, 
amb blocs de pedra calcària en el terra i masses de 
mineral de ferro, barreja de limonita i hematites a 
la paret. Al costat d’ells, un petit soroll ens va dela-
tar l’existència d’una família de rosegadors, que allà 
deuen romandre si no els van espantar les nostres 
activitats. Després d’un breu cop d’ull, el grup percep 
que no hi ha mineral cristal·litzat, ni en les parets, 
ni en el sòl; només alguna petita mostra d’aragoni-

ta sense interès. Sense donar temps al descoratja-
ment, se n’adonen de l’existència a la dreta d’una 
galeria estreta i molt inclinada que baixa a no se sap 
on. Decideixen tirar una corda i descendir amb cura 
cap avall. Després de baixar, apareix una petita sala 
d’uns 15 m2 on s’aprecien les marques dels pics a les 
parets: serà l’última zona treballada per aquests mi-
ners? Tampoc s’observa res, però sí que en l’extrem 
la galeria contínua cap avall molt vertical, uns quinze 
metres , amb restes de blocs caiguts antigament. Des-
prés de descendir amb cordes i arribar a baix, un es-
pectacle únic se li ofereix a aquest equip: a les parets 
i cap al sostre (a uns 8-10 metres d’altura) apareixen 
a la part més propera a la galeria unes belles forma-
cions de guix esferulític, molt brillant, en esfèrules de 
fins a uns 3 cm de diàmetre i, en les fissures, com a 
bellíssimes cristal·litzacions de guix de la varietat se-
ricolita, formades per agregats arborescents de fins 
a 10 cm de longitud [figura 11]. L’espectacle de les 
parets blanques amb una intensa lluentor nacrada 
ens deixa estupefactes. La sala tindrà uns 100 metres 
quadrats i en una part el sostre està “sembrat” de 
guix [figura 12]. A l’estar molt vertical aquesta sala, 
es fa necessari muntar una bastida, per tal de poder 
arribar fins al guix. Així, procedeixen a extreure amb 
molta cura les peces del sostre. Llavors sorgeixen 
dos nous descobriments. En una fissura que segueix 
cap a l’interior, veuen que la part posterior de les 
plaques de guix tenen cavitats i que en algunes hi ha 
alguna cosa petita de color blavós. Després es veuria 
que es tracta de celestina cristal·litzada, no superior 
a 3 mm, però molt curiosa. Així mateix, en extreure 
una altra zona fissurada amb guix, observen una es-
querda amb barita grollerament cristal·litzada, amb 
masses cristal·lines de guix i quars d’hàbit alpí, amb 
una longitud no superior al centímetre. Aviat aquesta 
labor d’extracció es va complicar, havent d’extreure 
amb molta cura les fràgils peces d’aquesta preciosa 
cavitat.

Figura 8. L'equip d'exploració a l'interior de la mina 
"La Despreciada" (febrer 2018). D'esquerra a dreta: Paco 
Martínez, Juan José Celdrán, Paco Picazo i Pedro Tudela. 
Autofoto: Pedro Tudela.

Figura 9. Manuel Morales, un dels autors d'aquest article, sortint 
de la mina "La Despreciada" (març 2016). Foto: Paco Picazo.

Figura 10. Interior de la mina "La Despreciada" (febrer 2018). 
Foto: Paco Picazo.
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Una vegada acabada aquesta visita, ens va sor-
prendre en tornar una altra setmana que un altre 
equip de cercadors de minerals ens  havia seguit i, 
després de descendir a la zona mineralitzada, vam 
comprovar que aquesta havia estat remoguda i ex-
treta. Sense comentaris. Ens va quedar, d’una ban-
da, la immensa satisfacció d’haver-hi trobat i extret 
uns bells minerals, fruit de la riquesa mineralògica 
d’aquesta terra. Per un altre, una important sensa-
ció de frustració es va apoderar de nosaltres: havíem 
investigat, trobat i treballat per extreure unes belles 
mineralitzacions, però part d’elles ho va fer gent 
aliena a nosaltres. Sabent que els minerals de les mi-
nes no ens pertanyen, també hem de reconèixer que 
falta el joc net que en uns altres temps era llei. Avui, 
per desgràcia, aquest fair play no forma part del codi 
de molts.

Mineralogia
La mineralogia d’ambdues mines mostra certes 

diferències, ja que encara que són concessions con-
tigües, es troben a diferent nivell en la Sierra Gorda, 
però alguns minerals són comuns a les dues explota-
cions, com la barita i la fluorita.

Els minerals explotats a la mina “San Manuel” van 
ser galena, cerussita, al costat d’hematites, i en els 
últims temps una mica de barita. Per contra, en “La 
Despreciada” no va haver, que se sàpiga, explotació 
a nivell industrial d’esfalerita i galena, explotant-se 
tan sols una mica d’hematites i després barita.

Malgrat la gran extensió de la concessió, la labor 
investigadora realitzada creiem que va ser clara-
ment insuficient. Així i tot, gràcies a aquestes petites 
labors realitzades, els minerals coneguts com a gan-
gues que acompanyaven els altres minerals són els 
que han merescut la seva cerca a nivell mineralògic.

En la següent exposició d’aquests minerals pre-
sents hem seguit un ordre sistemàtic, començant 
pels sulfurs i acabant pels sulfats.

Bournonita, PbCuSbS3
Aquest mineral, “en roda dentada” o “en pinyó 

d’engranatge”, per la forma de les macles polisintèti-
ques que formen els seus cristalls ròmbics, és una ra-
resa a la Sierra. Fins avui solament ha estat trobat en 
diversos minats de la Sierra Gorda, com a les mines 
“San Camilo” i “San Roque”, situades a tots dos ex-
trems d’aquesta serra (la “San Camilo” al nord-oest 
i la “San Roque” al nord-est). És un sulfur secundari 
que apareix com a petits cristalls o masses incloses a 
la barita, de color gris fosc i fàcilment distingible de 
la galena per la seva diferent exfoliació. És gairebé 
segur que no va ser beneficiat industrialment a cau-
sa de la seva extrema escassetat en aquestes labors, 
però revesteix gran importància perquè la seva al-
teració ha originat minerals secundaris de gran in-
terès, sobretot per als amants dels microminerals. 

L’habitual és que aparegui massiu o en forma de 
petites macles, de grandària mil·limètrica, moltes 
vegades recobertes d’una pàtina d’alteració d’oxi-
plumboromeïta, que de vegades pot substituir al 
mineral original completament (pseudomorfosi de 
substitució), fet que només es pot comprovar en 
fracturar l’exemplar.

Fluorita, CaF2
Ha estat el principal mineral buscat en ambdues la-

bors des del punt de vista del col·leccionisme ja que, 
coneixent els exemplars apareguts en les mines “San 
Roque” i “San Camilo”, era probable l’existència d’es-
pècimens similars en aquestes altres mines.

La fluorita [figures 13, 14, 15, 16 i 17] es pre-
senta en cristalls cúbics, molts d’ells amb les cares 
corroïdes i dissoltes, de vegades amb arestes trunca-
des; menys freqüentment aquests cristalls apareixen 
elongats, presentat forma prismàtica. La grandària 
més habitual és d'uns 0,5 cm, encara que poden arri-
bar fins a 1,5 cm d’aresta. El seu color és violeta més o 
menys fosc. Algunes de les peces estan associades als 

Figura 12. Belles formacions de guix (var. sericolita) al sostre de 
la mina "La Despreciada". Foto: Paco Picazo.

Figura 11. Formacions de guix (var. sericolita) a l'interior de la 
mina "La Despreciada". Foto: Paco Picazo.
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secundaris de coure que descriurem més endavant 
[figura 18].

En algun terregall s’han trobat també alguns exem-
plars, però en escassa quantitat i qualitat. Algunes de 
les peces formen associacions molt estètiques amb 
altres espècies, la qual cosa les fa d’un notable interès 
col·leccionístic, sobretot en les que apareix sobre barita 

[figures 19, 20, 21 i 22].

Quars, SiO2 
Dins de les labors de la mina “La Despreciada” s’han 

trobat cristalls de quars sobre barita cristal·litzada, 
que presenten un gran atractiu estètic, encara que 
són de petita mida [figura 23].

Figura 15. Cristalls de fluorita en limonita i barita. Mina 
"La Despreciada". C.V. 24 mm. Col·lecció: Manuel Morales; 

foto: Ginés López.

Figura 13. Fluorita. Mina "San Manuel". Exemplar de 9 x 6,5 cm. Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 14. Fluorita (detall de la peça anterior), parcialment recoberta 
d'una espècie encara no determinada. Mina "San Manuel". 
C.V. 13 mm. Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.
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A la mina “San Manuel” han aparegut quarsos hia-
lins biterminats bastant curiosos, encara que la seva 
mida és molt petita comparada amb els grans exem-
plars del mantell de silicats [figura 24].

Oxiplumboromeïta, Pb2Sb2O6O
L’antigament anomenada bindheimita és un mineral 

secundari procedent de l’alteració de minerals d’an-
timoni i plom, com la bournonita. És un mineral que 
a la Sierra es pot trobar a partir d’Alumbres i la falla 
d’Escombreras cap a Cartagena, ja que els minerals 
d’aquesta zona no tenen relació amb el mantell de sili-
cats de la Sierra. Sempre està associada a les mineralit-
zacions de barita-fluorita.

És un mineral d’alteració supergènica que, a través de 
processos lligats a la meteorització d’un mineral previ, 
aquest es transforma en un nou mineral (pseudomor-
fosi de substitució). En aquest cas és pseudomòrfic de 
cristalls de fins a 4 mm de bournonita. El més normal 
és veure'l com a pàtines o crostes d’aspecte terrós i de 
color groc a groc verdós [figures 25 i 26]. És un mi-
neral escàs en aquestes mines, apareixent al costat de 
barita i fluorita, a més d’associat a limonita.

Figura 17. Fluorita d'un intens color violeta. Mina "San Manuel". 
C.V. 13,4 mm. Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 18. Fluorita amb malaquita i oxiplumboromeïta 
(pseudomòrfica de bournonita). Mina "La Despreciada". 
C.V. 9,6 mm. Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 19. Fluorita sobre barita. Exemplar de 5 x 5 cm. Mina "La 
Despreciada". Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 20. Fluorita sobre barita (detall de la peça anterior). 
C.V. 31 mm. Mina "La Despreciada". 

Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 16. Fluorita. Mina "San Manuel". C.V. 18 mm. 
Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.
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Calcita, Ca(CO3), i possible cerussita, Pb(CO3) 
La calcita és molt freqüent en forma de filonets a les 

masses de limonita terrosa. Dins d’aquests filonets 
forma geodes amb petits cristalls blancs mil·limè-
trics, que no presenten excessiu interès col·leccionís-
tic [figura 27].

Al costat de la barita i la fluorita apareix un altre 
carbonat que s’assembla a la calcita per la seva forma 

cristal·lina, encara que podria ser també cerussita, ja 
que està citada com a mena en registres històrics al-
menys a la mina “San Manuel”.

Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2, i atzurita, Cu3(CO3)2(OH)2
La presència de malaquita és coneguda a la mina 

“San Camilo”, i l’atzurita és coneguda a la mina “San 
Roque”, per la qual cosa en compartir la geologia era 

Figura 22. Fluorita sobre barita (detall de la peça anterior). 
Mina "San Manuel". C.V. 21 mm. Col·lecció i foto: Ginés López.

Figura 23. Quars. Mina "La Despreciada". Exemplar de 
14 x 6 cm. Col·lecció: Pedro Eloy Tudela; foto: Ginés López.

Figura 21. Fluorita sobre barita. Mina "San Manuel". Exemplar de 8 x 6,5 cm. Col·lecció i foto: Ginés López.
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Figura 27. Calcita. Mina "San Manuel". C.V. 4 mm. 
Col·lecció i foto: Ginés López.

Figura 24. Quars. Mina "San Manuel". C.V. 15 mm. 
Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 25. Oxiplumboromeïta terrosa en barita. 
Mina "San Manuel". C.V. 6 mm. Col·lecció i foto: Ginés López.

Figura 26. Oxiplumboromeïta (pseudomòrfica de bournonita) 
sobre barita, amb possible rosasita i calcita. Mina "San Manuel". 
C.V. 3,3 mm. Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 28. Malaquita acicular i oxiplumboromeïta (pseudomòrfica 
de bournonita), al costat d'un carbonat no identificat 
(possiblement cerussita). Mina "La Despreciada". C.V. 5,9 mm. 
Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 29. Malaquita, oxiplumboromeïta i fluorita. 
Mina "San Manuel". C.V. 4,2 mm. 

Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.
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possible l’existència també a les mines que ens ocupen.
Apareixen, encara que sigui de manera anecdòtica, 

provinents de l’alteració de la bournonita. Hem de 

destacar alguna troballa aïllada d’atzurita i malaqui-
ta, en el cas de la segona de major envergadura, ja que 
apareix com a feixos de cristalls aciculars de diminut 

Figura 31. Rosasita, fluorita, malaquita i oxiplumboromeïta, 
sobre barita. Mina "San Manuel". C.V. 10 mm. Col·lecció i foto: 
Ginés López.

Figura 32. Esfèrules de rosasita amb fluorita. 
Mina "Sant Manuel". C.V. 8,5 mm. 

Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 30. Malaquita sobre bournonita. Mina "San Manuel". C.V. 10 mm. Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.
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port, associada a limonita, fluorita, barita i una mica 
d’oxiplumboromeïta [figures 28, 29 i 30]. 

Rosasita, (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2
Aquest és un mineral recentment descobert a les 

mines de la zona. Es presenta en forma de petites 
esfèrules de color verd amb to blavós, diferent a la 
malaquita, de la qual es distingeix amb facilitat quan 
apareixen juntes. Es troba associat a fluorita, barita, 
oxiplumboromeïta, bournonita i malaquita [figures 
31 i 32].

Barita, Ba(SO4)
Ja en els terregalls exteriors d’aquestes mines apa-

reixen petites masses de barita, normalment amb poc 
desenvolupament cristal·lí, en forma de cristalls ta-
bulars, generalment amb creixement “en llibre”, blan-
quinosos i opacs, amb poc interès col·leccionístic. 
També s’ha vist com a cristalls aïllats, mil·limètrics, 
i també tabulars, normalment desenvolupats en els 
petits forats del mineral massiu.

A l’interior de les mines s’han vist bossades aïlla-
des de barita, algunes amb cristalls aïllats de fluo-
rita, però per la dificultat en la seva extracció no es 
coneixen exemplars de bona qualitat, i molt menys 
comparables als apareguts en altres mines de la Sie-
rra. No obstant això, a la mina “La Despreciada” sí van 
aparèixer alguns exemplars de barita cristal·litzada 
de certa qualitat , amb cristalls centimètrics ben desen-
volupats i associats “en llibre” [figura 33].

La barita forma la matriu d’alguns minerals secun-
daris d’interès col·leccionístic, com les ja esmentades 
fluorita, bournonita i oxiplumboromeïta, entre d’altres 
[figures 34 i 35].

Celestina, Sr(SO4)
La celestina apareix esporàdicament associada al guix 

a la mina “La Despreciada”. Els cristalls són mil·limè-
trics, transparents i d’un color blau tènue que contrasta 
clarament amb la matriu de guix sacaroide blanc sobre 
la que s’han desenvolupat [figura 36]. Les peces ob-
tingudes, lamentablement en poca quantitat, formen 

Figura 33. Barita, en cristalls de fins a 8 cm de longitud, amb quars 
biterminat. Exemplar de 16 x 10 cm. Mina "La Despreciada". 
Col·lecció: Pedro Eloy Tudela; foto: Ginés López.

Figura 34. Barita fullosa en una cavitat de barita massiva, amb 
un cristall de bournonita i amb crostes de oxiplumboromeïta i 

petits cristalls de malaquita. Mina "La Despreciada". C.V. 5,4 mm. 
Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 35. Barita amb malaquita i oxiplumboromeïta. 
Mina "San Manuel". C.V. 11 mm. Col·lecció: Manuel Morales; 
foto: Ginés López.

Figura 36. Celestina sobre guix. Mina "La Despreciada". 
C.V. 9,3 mm. Col·lecció: Manuel Morales; 

foto: Ginés López.
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Figura 37. Guix (var. sericolita) sobre guix cristal·litzat. 
Mina "La Despreciada". Exemplar de 26 x 15 cm. 
Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

Figura 38. Guix (var. sericolita) (detall de la peça anterior). 
Mina "La Despreciada". Sericolita de 9,8 cm. 

Col·lecció: Manuel Morales; foto: Ginés López.

uns exemplars molt estètics, malgrat la petita mida 
dels cristalls de celestina.

No ha estat trobada a la mina “San Manuel”. 

Guix, Ca(SO4)·2H2O
El guix es troba en espectaculars formacions a l’inte-

rior de la mina “La Despreciada”, apareixent en forma 

de grans plaques de cristalls brillants però molt petits, 
en agregats globulars o esferulítics, o formant magnífics 
agregats de la varietat sericolita, de mida centimètrica i 
d’una grandíssima qualitat (són dels millors exemplars 
d’aquesta varietat trobats fins avui a la Sierra) [figures 
37 i 38].


