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Visita al Museo Mineralogico, 
Paleontologico e della Zolfara ‘Sebastiano 

Mottura’, Caltanissetta, Sicília, Itàlia

El mes de juliol de 2018 vaig gaudir d’una autèntica 
vivència mineralògica amb la visita al Museo ‘Sebas-
tiano Mottura’, a la ciutat siciliana de Caltanissetta. La 
visita havia estat programada setmanes abans amb 
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) 
‘Sebastiano Mottura’. El contacte oficial era el profes-
sor Enrico Curcuruto, gestor i conservador actual del 
museu. Cal dir, per tal de servir d’aclariment previ, 
que el Museo ‘Sebastiano Mottura’ depèn orgànica-
ment de l’Istituto, i l’Enrico és professor de Geologia 
d’aquesta institució educativa, on desenvolupa una 
gran tasca didàctica d’ensenyament i difusió de la Mi-
neralogia. Per què us he fet aquesta introducció? Més 
endavant ho entendreu, però permeteu-me que us 
expliqui abans el perquè d’aquesta relació tan íntima 
entre escola i museu. 

En realitat, la relació entre ambdues institucions 
és bastant més que una simple dependència física. 
L’I.I.S.S. ‘Sebastiano Mottura’, fundat com a Escola 
Especial al segle XIX, poc després dels primers mo-
ments de la unificació d’Itàlia, es va destacar entre les 
institucions educatives que operen en el territori, per 
les seves estretes relacions polítiques, socials, econò-
miques i culturals amb la ciutat de Caltanissetta i la 
seva província. L’escola va ser establerta oficialment 
el 30 d’octubre de 1862 i a l’enginyer piemontès Se-
bastiano Mottura (Villafranca Piemonte, 1831-1897) 
se li va encomanar la direcció de l’escola, juntament 
amb la càtedra d’Explotació de Mines. L’escola, per a 
l’estudi de Mineralogia i Geologia, va haver de pro-
veir-se, juntament amb altre material científic, també 
de minerals i roques. Per tant, el que ara anomenem 

RESUM
El Museo Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara ‘Se-
bastiano Mottura’ acull una rica col·lecció de minerals i 
fòssils i una exposició permanent dedicada a la tecnologia 
minera per a l'extracció del sofre de Sicília.
Cal destacar-ne l'espai dedicat a alguns instruments vin-
tage utilitzats en activitats mineres, com ara els castells 
d'extracció, els vagons utilitzats per al minerals o els forns 
Gill. Diversos panells de paret amb gràfics i diagrames tes-
tifiquen la història i el cicle econòmic del sofre, així com 
una rica col·lecció de fotografies d'època.
La col·lecció de minerals i fòssils té 2.500 minerals i 1.500 
troballes fòssils de diverses èpoques geològiques, catalo-
gats en ordre estratigràfic, des del Silurià fins al Quater-
nari.
Els minerals exposats són de gran bellesa i són el testi-
moni de l’activitat passada d’explotació de les diferents 
mines de la zona minera de Caltanissetta, per a l’extracció 
del sofre. També hi ha peces adquirides amb polítiques 
d'intercanvi i donacions, que destaquen pel seu particular 
valor mineralògic i raresa.
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ABSTRACT
The Museo Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara 
‘Sebastiano Mottura’ hosts a rich collection of minerals 
and fossils and a permanent exhibition dedicated to mi-
ning technology for the extraction of sulfur from Sicily.
It should be noted the space dedicated to some vintage 
instruments used in mining activities, such as extraction 
castles, wagons used for mineral transport or Gill furna-
ces. Various wall panels with graphics and diagrams testi-
fy to the history and economic cycle of sulfur, as well as a 
rich collection of vintage photographs.
The collection of minerals and fossils has 2,500 minerals 
and 1,500 fossils finds from various geological eras, cata-
loged in stratigraphic order, from the Silurian to the Qua-
ternary.
The exposed minerals are of great beauty and are the tes-
timony of the past activity of exploitation of the different 
mines of the mining area of Caltanisseta for the extrac-
tion of sulfur. There are also pieces acquired with exchan-
ge and donation policies, stand out due to their particular 
mineralogical and rarity value.
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Museo Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara 
va néixer com a Sala 4 de Mineralogia i Geologia de 
l’Escola Especial: un laboratori científic, equipat per 
a activitats d’anàlisi en roques i minerals. Entendreu 
ara l’estretíssima relació entre escola i museu. 

Al s. XIX era una referència científica la magnífi-
ca col·lecció d’exemplars de minerals de la Zolfara 
del museu, elaborada pel mateix Mottura, que entre 
1868 i 1875 va viatjar per tota l’illa, per traçar el pri-
mer mapa geològic de Sicília i va tenir l’oportunitat 
de recollir mostres de minerals de la formació sulfo-
guixenca. El museu també posseïa una col·lecció de 
1.500 espècies fòssils d’arreu del món, configurada 
per l’empresa Krantz de Bonn. Desgraciadament, 
el 9 de juliol de 1943, a causa del bombardeig aliat 
de Caltanissetta, el museu va sofrir grans pèrdues i 
moltes mostres van desaparèixer. De 1970 a 2012, el 
museu-laboratori es va allotjar a les instal·lacions de 
l’actual I.I.S.S. ‘Sebastiano Mottura’ i restà obert als vi-
sitants. El 15 de desembre del 2012, el nou emplaça-
ment va ser inaugurat en el modern edifici inspirat 
en un espècimen d’aragonita amb vidres hexagonals. 
No obstant, les obres del segon pis van quedar para-
litzades i actualment el centre es troba en un moment 
delicat, que detallarem més endavant.

Tot i les bones intencions educatives del govern 
italià, cap d’aquestes institucions hagués aparegut a 
l’illa de Sicília si no fos per l’existència d’un recurs na-
tural de primer ordre en aquesta part de l’illa: el sofre.  
L’explotació del sofre a Sicília va abastar quasi dos se-
gles, des de finals del XVIII fins a mitjans del XX. Al se-
gle XIX, l’explotació del sofre va ser el recurs natural 
principal, juntament amb el raïm, de l’àrea central de 
Sicília i va marcar el ritme econòmic i cultural de l’illa.

Cal insistir en què la indústria siciliana del sofre 
va gaudir del monopoli natural d’aquest element 
(91% de la producció mundial) dedicada en la seva 
major part a l’exportació. Les indústries químiques 

europees, nord-americanes i japoneses eren exclu-
sivament dependents del sofre sicilià: Caltanissetta i 
Agrigento (en sicilià, Girgenti) eren la pedra angular 
del mercat químic mundial (més informació a http://
www.ilcasalediemma.it).

La seva explotació va marcar dos segles de la vida 
dels sicilians de la Zona Zolfífera. Per tant, avui en dia, 
la idiosincràsia i realitat econòmica de la província 
és molt particular i el Museo ‘Sebastiano Mottura’ no 
n’és una excepció. Suspesa tota l’activitat minera del 
sofre a Sicília, l’activitat del museu, juntament amb el 
desitjable manteniment de les restes de les instal·la-
cions mineres del sofre, està centrada en el disseny 
d’un recorregut complet per l’arqueologia industrial 
d’aquesta mineria. El disseny de l’exposició perma-
nent del Museo ‘Sebastiano Mottura’ està dirigida, en 
especial, a estudiants, acadèmics i visitants, per man-
tenir viva la memòria històrica al voltant de la Minie-
ra della Zolfara.

Però, anem al que interessa al visitant; comencem 
pels contactes previs a la visita. El museu tot i tenir un 
horari d’apertura anunciat a diverses webs, no està 
realment obert, tal i com ho entenem aquí, sinó que 
cal gestionar l’accés prèviament amb l’administració 
de l’Istituto. De fet, no seríeu els primers en arribar 
a la porta del museu amb la idea de trobar-lo obert i, 
en veure la porta tancada, marxar decepcionats i em-
prenyats sense saber què fer. Menys mal que l’amic 
del GMC, Pedro Mingueza, em va avisar i amb el con-
sell del també company i amic Joan Manuel Ybarra, 
vaig fer totes les gestions oportunes abans del viatge.

En aquest sentit, si voleu visitar-lo cal que envieu 
un correu electrònic a l’adreça següent, clis01200p@
istruzione.it, identificant-vos, explicant que sou del 
Grup Mineralògic Català, i sol·licitant la visita per un 
dia i hora concrets. Justifiqueu una mica la raó del 
vostre interès en el museu i espereu resposta de l’ad-
ministració de l’Istituto ‘Sebastiano Mottura’, on us 

Pancarta que anuncia el Museo ‘Sebastiano Mottura’ i que 
cobreix, el 2018, les obres inacabades de la reforma planificada 
amb fons europeus del 2006. Foto: Josep A. Ignacio.

Entrada del museu. D'esquerra a dreta: Ettore Fiorino 
(Associazione Mineralogica, Paleontologica e della Cultura della 

Solfara di Sicilia), Josep A. Ignacio (GMC) i Enrico Curcuruto 
(Museo ‘Sebastiano Mottura’). Foto: Yolanda Rodríguez.
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confirmaran el dia i hora que heu sol·licitat. Una ve-
gada cobert el tràmit, tot seran amabilitats i l’atenció 
que rebreu serà ideal. Si penseu anar expressament a 
Caltanissetta des de Palermo, la capital, o des de Ca-
tània, la principal ciutat de l’est de l’illa, cal tenir en 
compte que no es tracta de cap passeig, sinó d’hores 
de conducció. Si em permeteu un petit consell, sobre-
tot a l’estiu, un parell de dies abans truqueu a l’ad-
ministració de l’Istituto confirmant la vostra estada 
a Sicília i la vostra visita el dia i hora concertats per 
correu.

He de dir que pel dia de la nostra visita també vaig 
contactar amb l’Ettore Fiorino, membre de l’Asso-
ciazione Mineralogica Paleontologica e della Cultu-
ra della Solfara di Sicilia i exdirector de la Miniera 
de salgemma (mina de sal gemma, mina d’halita) de 
Realmonte, a la província d’Agrigento. A l’Ettore se li 
va despertar l’afició per la mineralogia després de ju-
bilar-se, com ell mateix em va explicar. Des de llavors, 

ha aconseguit interessar-se i estudiar a fons la mine-
ria i mineralogia lligada a l’explotació del sofre i l’hali-
ta sicilianes. Actualment col·labora amb el Comune di 
Caltanissetta i atén als visitants de la ciutat que s’in-
teressen per la mineria lligada al sofre. Per poc que 
pugueu, no us perdeu la petita però interessantíssima 
exposició de minerals i materials de la seva col·lec-
ció, que ha cedit a l’Ufficio Turistico dil Comune (ofi-
cina de turisme). En aquests darrers anys, l’Ettore ha 
aconseguit una excel·lent col·lecció d’exemplars pro-
vinents de diverses mines lligades a l’explotació de  
minerals de roques evaporítiques. Qui millor que ell, 
doncs, junt amb l’Enrico Curcuruto, per fer-nos d’am-
fitrions i mostrar-nos els secrets del museu. A més, 
tot gaudint d’un intercanvi d’experiències entre ver-
taders apassionats per la Mineralogia siciliana.

El Museo ‘Sebastiano Mottura’ disposa de 900 me-
tres quadrats i més de 5.000 peces de minerals en el 
seu dipòsit. Consta d’una sala central on s’exposen les 

Obra pictòrica de l’artista Oscar Carnicelli (1954), que il·lustra un 
moment de descans dins de les galeries de les mines de sofre. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Plafó oficial de l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
‘Sebastiano Mottura’ a l’entrada de la institució educativa

d’ensenyament secundari més important de la Zolfara. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Ettore Fiorino donant explicacions sobre l’exposició a la Yolanda 
Rodríguez, davant d’una de les vitrines amb minerals no sicilians. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Exposició de reproduccions de maquinària, imatges de la vida 
laboral a les mines i maquetes d’instal·lacions mineres de 

la Zolfara. Foto: Josep A. Ignacio. 
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peces més valuoses, en vitrines impressionants deco-
rades amb imatges de la feina dels treballadors a les 
mines de sofre. Hi ha dues sales més, laterals, on es 
troben l’exposició paleontològica d’exemplars de fòs-
sils i la del patrimoni miner de la Zolfara siciliana, on 
hi ha un audiovisual. Lamentablement, el museu es 
troba en l’actualitat en una situació de provisionali-
tat que el condiciona, i molt. La seva organització en 

la gestió del dia a dia fa difícil de compaginar els in-
teressos de grups d’aficionats a la mineralogia amb 
l’activitat present del museu. El fet de pertànyer de 
forma jeràrquica i administrativa a l’I.I.S.S. provoca 
una certa reducció de l’activitat museística durant els 
mesos d’estiu. Per si això no fos poca cosa, cal afegir 
la realitat econòmica en la que s’ha vist immers des 
de fa uns anys. La crisi econòmica que ha afectat tota 

Exemplar aquí etiquetat en italià com astrakanite (= astracanita,
sinònim de blödita): excepcional mostra d’aquest sulfat de la mina 
d’halita de Realmonte, Agrigento. Col·lecció d’Ettore Fiorino a 
l’oficina de turisme de Caltanissetta. Foto: Josep A. Ignacio.

Làmpada d’oli (tipus Frosch), de fabricació alemanya, utilitzada a 
les mines de sofre de la província d’Enna, Sicília. 

Col·lecció d’Ettore Fiorino a l’oficina de turisme de Caltanissetta. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Diversos objectes i peces de minerals de la Zolfara, de la col·lecció d’Ettore Fiorino exposada a l’oficina de turisme de Caltanissetta. 
Fotos: Josep A. Ignacio.
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Itàlia, a Sicília ha estat especialment punyent. L’edi-
fici es troba actualment en obres, en aplicació d’un 
projecte de reforma proveït de fons europeus, sen-
se perspectives de finalització definitiva. La feina de 
l’Enrico Curcuruto, el gestor i conservador, no és gens 
fàcil i la tasca de difusió del museu, ara per ara, es veu 
limitada per l’escassedat de personal. Segons el propi 
Enrico, la col·lecció visitable del museu ha de ser or-
ganitzada amb molta cura, per tal de no acumular-se 
de forma inconsistent en les vitrines o sense interès 
museístic. I per fer això, el museu necessitaria perso-
nal format en conservació mineralògica. Lamentable-
ment, no hi ha perspectives a curt termini de complir 
amb aquesta necessitat de personal, que donaria més 
entitat i consolidaria la col·lecció del museu.

Tot i aquestes mancances, en la nostra visita vàrem 
comprovar que la mà de l’Enrico s’ha fet força evident 
en positiu, sobretot per aquells visitants que hagueu 
estat al museu als darrers anys. Ordre, claredat i orga-
nització diàfana dels materials exposats són la senya 
d’identitat actual del museu.

L’Enrico Curcuruto i l’Ettore Fiorino tenen moltes 
esperances en les perspectives d’ampliació futura de 
les instal·lacions i la col·laboració intensa amb enti-
tats educatives, mineralògiques i paleontològiques de 
tota l’illa. Esperen que en un futur proper el Museo 
‘Sebastiano Mottura’, des de Caltanissetta, esdevingui 

una referència per la difusió del patrimoni miner lligat 
a l’explotació del sofre i l’halita sicilians.

En la nostra visita vam gaudir dels tres espais en què 
es distribueix el museu. El primer situat al mateix pla 
de l’entrada, dedicat a l’explotació minera com a acti-
vitat industrial, on es pot gaudir de la visió de fotogra-
fies i gràfics de l’època en què les mines eren en plena 
explotació. En aquests es percep la inhumanitat de 
les condicions laborals a l’extracció del sofre, el gran 
nombre d’accidents a la mina, la producció, l’extracció 
i exportació del sofre i el nombre de mines a Sicília 
així com el nombre d’empleats. La mortalitat directe 
en aquestes mines va ser alta durant molts anys, i no 
cal dir, els efectes nocius en la salut dels treballadors, 
moltes vegades, permanents. Punt a destacar va ser la 
utilització de nens entre 6 i 14 anys, els anomenats ca-
rusi. Aquest ús va provocar la reacció del govern al vol-
tants de 1860. La necessitat d’una nova planificació i 
modernització dels mètodes d’explotació de les mines 
a Sicília va ser presentada per Quintino Sella, ministre 
del primer govern de la unificació d’Itàlia. Filippo Cor-
dova, ministre de comerç i artesania, que pertanyia 
també a la indústria minera, va instituir una comissió 
per avaluar l’estat de l’explotació del sofre sicilià. Es 
van proposar una sèrie de mesures per donar innova-
ció i organització al sector miner. Entre les primeres 
intervencions establertes es trobava la fundació a Cal-

Memòria d’estudi de la Zona Zolfifera della Sicilia, que va realitzar 
l’enginyer del Corpo Realo delle Miniere, Sebastiano Mottura, 
l’any 1910, dedicada a la Zolfara Siciliana. Col·lecció d’Ettore 
Fiorino a l’oficina de turisme de Caltanissetta. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Fotografia de la preparació artesanal siciliana del sofre fos. 
Utilitzat per primera vegada a Sicília, des d'on pren el seu nom, 
el procés sicilià es va utilitzar per obtenir sofre de les roques de 
les mines de la Zolfara. Els dipòsits de sofre s'apilen en forns de 

maons construïts en pendent, i amb espais buits entre ells. 
Després, el sofre en pols es col·loca sobre el dipòsit de sofre i es 
pren. A mesura que el sofre es crema, l’escalfor el fon i flueix pel 

pendent. El sofre fos es recollia en safates de fusta on es 
refredava. Posterioment era purificat per destil·lació. 

Foto: Josep A. Ignacio.
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tanissetta d’una escola per formar caps d’obra, oficials 
de mina i oficials administratius. Aquesta escola va ser 
el bressol de l’actual I.I.S.S. ‘Sebastiano Mottura’.

Al mateix espai hi podreu veure alguna maquina-
ria pesant que permetia treballar el sofre fins arri-
bar als blocs lliures d’impureses, per a facilitar el seu 
transport i comercialització. Estan exposats models i 
miniatures, amb una secció transversal d’una mina i 
models de forns Gill. També podreu observar una ma-
queta de la torre d’extracció de la mina Grottacalda, 
de Piazza Armerina, construïda en 1938 en els ta-
llers. El museu va tenir també tasques de recuperació 
i rehabilitació. Durant força temps va conservar una 
campana de l’ermita de la mina Trabia Tallarita, res-
taurada el 1910 per Pietro Lanza Branciforte, príncep 
de Trabia i Butera. Ara es troba ja reposada al lloc 
d’origen, dins del programa de manteniment de les 
restes de l’explotació minera.

El segon espai es troba en un pla inferior, unes esca-

les més avall, i ocupa la major part de la planta baixa 
del museu. Es tracta d’una part de la magnífica mos-
tra de minerals lligats a la Zona Zolfifera della Sicilia, 
com la va anomenar l’enginyer reial Sebastiano Mot-
tura cap al 1910. Allà podem veure exemplars de mi-
nes com La Grasta, amb els seus magnífics exemplars 
de celestina blava, i la Floristella, amb exemplars que 
combinen el sofre, la celestina, l’aragonita i el guix. 
També es poden veure el magnífics i únics exemplars 
de sofre natiu de la mina Cozzo Dissi, alguns quasi 
transparents i d’altres infiltrats d’elements bitumi-
nosos, que li donen una personalitat pròpia. Les ara-
gonites de Giumentaro barrejades amb celestina són 
una autèntica meravella, però les aragonites micro-
cristal·lines cobrint els cristalls de sofre, provinents 
de Cozzo Dissi, representen una paragènesi d’una 
plasticitat mineralògica única.

A la part dreta d’aquesta planta trobem unes vitri-
nes amb mostres de minerals de tot el món, que també 

Safata de fusta on es refredava el sofre líquid aconseguit pel 
mètode sicilià: sofre en bloc i cubs de sofre de la vall del Salso. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Índex de mortalitat al llarg dels segles XIX i XX a les explotacions 
de sofre de Sicília. Després d’un calamitós segle XIX, el còmput 

del 1916, amb 134 morts, va significar un punt d’inflexió, 
aplicant-se des de llavors mesures de seguretat que van com-

portar un descens progressiu dels accidents mortals. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Sofre natiu: mina Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento, Sicília. 
Foto: Prudenci Gatell.

Peces de sofre natiu de diverses procedències, totes sicilianes. 
Foto: Josep A. Ignacio.
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formen part del fons del museu, algunes de gran quali-
tat. No falten les ametistes brasileres i molts minerals 
magnífics del sud-est asiàtic i de la resta d’Itàlia.

Amb l’Ettore vàrem coincidir en la gran qualitat 
dels materials exposats, amb una gran varietat de les 
diverses cristal·litzacions del sofre. No obstant això, 
em va constatar algunes absències, com per exemple, 
exemplars d’halita com les espectaculars de color 
blau trobades a la mina Bosco, o les halites de Real-
monte. També seria desitjable una major varietat 

d’exemplars de celestina i aragonita, de molt diversa 
cristal·lització en la zona. L’Associazione Mineralogica 
Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia 
ha detectat més de tretze varietats diferents en algu-
na mina, a més de les múltiples combinacions entre 
els minerals representatius de la paragènesi de la Zol-
fara. Tampoc, per exemple, es pot apreciar cap exem-
plar d’astracanita (sinònim antic de blödita), mineral 
molt rar a la Zolfara, aparegut recentment a les mines 
d’halita de Realmonte.

Celestina blava: mina La Grasta, Caltanissetta, Caltanissetta, 
Sicília. Foto: Prudenci Gatell.

Celestina sobre sofre natiu ataronjat: mina La Grasta, 
Caltanissetta, Caltanissetta, Sicília. Foto: Prudenci Gatell.

Sofre “talamone”: mina Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento, 
Sicília. Foto: Josep A. Ignacio.

Sofre natiu amb aragonita bituminosa: mina Cozzo Disi, 
Casteltermini, Agrigento, Sicília. Foto: Prudenci Gatell.
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La resposta a aquesta possible manca de varietat 
expositiva ens la va donar el professor Curcuruto. La 
conservació de la col·lecció del museu no disposa de 
més personal que ell i algun col·laborador puntual. 
Segons les seves paraules, actualment, resulta impos-
sible col·locar a vista del públic material que no ha es-
tat perfectament seleccionat, inventariat i catalogat. 
Cal tenir en compte que a més, la funció del museu 
és fonamentalment educativa, donant el servei a l’Is-
tituto ‘Sebastiano Mottura’, per tal que el seu alumnat 
surti ben format en Mineralogia. 

Tal i com va indicar el professor Curcuruto, el mu-
seu disposa de molts d’aquests minerals a la sala de 
conservació, estudi i catalogació, contigua a la sala 
central del museu, on el públic no hi accedeix habi-
tualment. L’Enrico, molt amablement, ens va mostrar 
vitrines plenes d’exemplars de gran qualitat pendents 
de ser exposats. No cal dir que vàrem gaudir de l’ob-
servació de celestines, sofres, aragonites i, fins i tot, 
d’halites de color blau-violeta, d’un aspecte fantàstic. 
Una col·lecció magnífica que hauria de tenir un temps 
d’espera curt, per tal que les visites futures al museu 

puguin gaudir de la seva observació a la sala central.
La tercera part del museu, situada a la tercera altu-

ra de la planta baixa, està dedicada a la paleontolo-
gia de Sicília, amb exemplars des del Paleozoic fins al 
Quaternari. Cal dir que no és la part més forta del Mu-
seo ‘Sebastiano Mottura’, tot i que per als amants dels 
fòssils sempre és un punt d’interès a tenir en compte.

Els reptes de futur que té el museu actualment, en 
paraules del seu director, a més de continuar donant 
forma a la mostra visitable del museu, és reforçar les 
relacions amb les entitats públiques i privades sicilia-
nes, com ara trobar formes de col·laboració amb l’As-
sociazione Mineralogica Paleontologica e della Cultu-
ra della Solfara di Sicilia, el Comune di Caltanissetta i 
les diverses institucions educatives sicilianes.

La nostra visita va permetre establir una conversa, 
en la qual els vàrem explicar la realitat actual del GMC. 
Cal dir que tant l’Ettore com l’Enrico van mostrar un 
gran interès per l’estratègia i línia de gestió actual de 
la nostra entitat. El fet de compatibilitzar l’activitat 
pública de la institució museística i la privada mine-
ralògica dels aficionats, trobant punts d’interès comú 

Vitrina amb: celestina i calcita de la mina La Grasta, Caltanissetta; 
celestina de la mina Floristella, Enna; i celestina amb calcita de 
Sicília (de localitat desconeguda). Foto: Martí Rafel.

Celestina amb sofre natiu: mina Muculufa, Butera, Caltanissetta, 
Sicília. Foto: Josep A. Ignacio.

Aragonita: mina Cinciana, Cinciana, Agrigento, Sicília. 
Foto: Prudenci Gatell.

Aragonita hexagonal amb cristalls de sofre natiu: mina Cozzo Disi, 
Casteltermini, Agrigento, Sicília. Foto: Prudenci Gatell.
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Aragonita en prismes hexagonals: mina Giumentaro, Capodarso, 
Enna, Sicília. Foto: Prudenci Gatell.

Aragonita en prismes hexagonals: mina Giumentaro, Capodarso, 
Enna, Sicília. Foto: Prudenci Gatell.

Guix amb sofre natiu (exposat a les vitrines de la sala de 
conservació): mina Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento, Sicília. 
Foto: Martí Rafel.

Guix: mina Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento, Sicília. 
Foto: Martí Rafel.

Guix bituminós i guix amb sofre natiu: mina Cozzo Disi, 
Casteltermini, Agrigento, Sicília. Foto: Josep A. Ignacio.

Halita (etiquetada en italià com salgemma) de color violaci: 
mines d’halita de Racalmuto, Racalmuto, Agrigento, Sicília. 

Foto: Josep A. Ignacio.
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on col·laborar-hi estretament, i alhora assegurar la 
seva independència mútua, és un objectiu fonamen-
tal, segons les seves paraules. En aquest sentit, van 
mostrar molt d’interès en com el GMC manté actual-
ment un equilibri respectuós entre l’activitat privada 
dels seus col·laboradors i les institucions públiques 
amb les que hi col·labora, sense entrar-hi en conflicte 
d’interessos amb elles, tot en benefici de l’aficionat i 
del coneixement del món mineralògic i miner. Al final 
de la visita vàrem quedar en mantenir un contacte 
més estret, per tal de compartir experiències i punts 
d’interès comú.

Com a resum del dia cal dir que la visita al Museo 
‘Sebastiano Mottura’ és obligada per a tots aquells i 
aquelles que us apropeu per terres sicilianes i que 
vulgueu conèixer la seva mineria i mineralogia. Pre-
pareu bé la visita, com s’ha explicat a l’inici de l’arti-

cle. Un cop arribats a la porta del museu, no oblideu 
saludar el seu director, Enrico Curcuruto que us com-
plimentarà amb l’hospitalitat siciliana d’una persona 
molt educada, extremadament amable i cordial. Des-
prés del museu us aconsellem una visita més a l’expo-
sició d’Ettore Fiorino a l’Ufficio Turistico (oficina de 
turisme) de Caltanissetta. Si podeu contacteu amb ell 
abans del viatge. Amb l’Ettore d’amfitrió es pot gau-
dir d’una jornada mineralògica com cap altra, donat 
que és tot un senyor i una millor persona. Per si això 
no fos suficient, disposa d’uns coneixements únics de 
la Mineralogia i el patrimoni miner de la Zolfara que 
satisfarà la vostra curiositat, sens dubte. 

Ciao e buona permanenza in Sicilia!

Vista de la sala amb les vitrines dels exemplars pendents de  
catalogar, que formen el dipòsit del museu. Aquest espai només  
és visitable sol·licitant-ho a la direcció, la qual cosa és molt  
recomanable, per la gran qualitat i varietat dels exemplars que 
s’hi troben. Foto: Josep A. Ignacio.

Vitrines amb exemplars de sofre natiu i guix de la Zolfara, de 
grandària menor als exposats a la sala central i que formen part 

del dipòsit de la sala de conservació i estudi del museu. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Pirita: Sicília (de localitat desconeguda). Foto: Martí Rafel. Hematites: Etna, Sicília. Foto: Martí Rafel.
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Bibliografia i webs d’interès sobre el patrimoni miner, mineralògic, geològic i museístic de la 
zona de la Zolfara siciliana

 - Lentini F., Carbone S. (2014). Memorie descrittive della Carta Geologica d’Italia Geologia della Sicilia. Vol. V: 
Tettonica. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). A: http://www.isprambiente.gov.
it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/geologia-della-sicilia

 - Varis autors. Il Settore della Sicilia centro meridionale: Il Bacino di Caltanissetta. A: http://www.regione.sicilia.it/
presidenza/ucomrifiuti/acque/DOCUMENTI/DOCUMENTI_E/E1/Bacino%20di%20Caltanissetta.pdf

 - Associazione della Miniera di Caltanissetta. Informació sobre mines de la zona de la Zolfara.
http://www.amicidellaminiera.it

 - Distritto Turistico della Miniere. Informació sobre el tresors lligats al districte miner de Caltanissetta.
http://www.distrettoturisticodelleminiere.it/distretto/museo-mineralogico-paleontologico-e-della-zolfara- 
sebastiano-mottura/

 - Il Casale di Emma.
http://www.ilcasalediemma.it

 - Museo Italia. Web de museus d’Itàlia.
http://www.museionline.info/musei/museo-mineralogico-di-caltanissetta

 - Museo Mineralogico di Caltanissetta.
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_mineralogico_di_Caltanissetta

 - Parco Minerario Floristella Grottacalda.
http://www.enteparcofloristella.it/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26

 - Strada degli Scrittori. Itinerari que convida a recórrer els llocs viscuts i estimats pels escriptors i aquells descrits a 
les novel·les.
http://www.stradadegliscrittori.it/luoghi/il-museo-mottura/

 - TERNI Archeologia industriale. Informació de la mina Trabia-Tallarita, de Caltanissetta.
http://www.archeologiaindustriale.org/cms/la-miniera-trabia-tallarita-caltanissetta/

Museo Mineralogico e Paleontologico e della Zolfara ‘Sebastiano Mottura’ de Caltanissetta
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Sebastiano Mottura’
Via della Regione, 71
93100 Caltanissetta
Tel. 39 0934 591280
http://www.distrettoturisticodelleminiere.it/distretto/museo-mineralogico-paleontologico-e-della-zolfara-sebastiano- 
mottura/

Mandíbula fòssil d’elefant nan (Elephas melitensis), 
del Pleistocè. Grotta di Carburangell, Carini, Palermo, Sicília. 
Foto: Josep A. Ignacio.

Fòssil de rèptil o peix, del Miocè mitjà. Torrente Braemi, 
Contrada di Ratumeni, Caltanissetta, Sicília. 

Foto: Josep A. Ignacio.
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Exemplars de sofre natiu (el de dalt, amb aragonita) de la mina Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento, Sicília. Fotos: Prudenci Gatell.


