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La mina “Iris 18” (grup miner “Porvenir”) d’Escornalbou,
Riudecanyes, el Baix Camp, Tarragona

RESUM
La mina “Iris 18” estava ubicada a l’extrem més occiden-
tal del terme de Riudecanyes, al Baix Camp, Tarragona, 
Catalunya; al vessant est de la muntanya d’Escornalbou, 
on hi trobem el Castell Monestir. Aprofitava un filó de 
galena-barita en rosari, de direcció NNE-SSO, encaixat 
entre pissarres/quarsites del Carbonífer i granodiorites/
pòrfirs granodiorítics del Carbonífer-Permià.
Les bossades i filonets de galena i altres sulfurs es van 
desenvolupar aprofitant esquerdes dintre de la barita. 
Els minerals secundaris es van formar per l’alteració dels 
sulfurs. Els secundaris més destacables són els arsenats.
Aquesta mina fou una de les que van formar part del grup 
miner “Porvenir”, propietat de Josep Dalmau i explotat, 
per a barita, des de finals dels anys 50 fins a finals dels 80 
del segle XX, tot i que com a concessió minera havia estat 
atorgada l’any 1917, per a plom. Aquesta mina aprofitava 
parcialment treballs encara més antics, de la mina "Res-
taurada", que es va treballar a mitjans del segle XIX.
Totes aquestes mines es van explotar intermitentment. 
Els treballs generalment van ser precaris, amb rudimen-
taris mitjans d’explotació i baixa producció. De l’època 
moderna, durant l’explotació del grup “Porvenir”, els mi-
llors anys van ser a inicis dels 70. La primera part dels 
anys 80 van ser de crisi i el propietari va arrendar les mi-
nes a l’empresa Lorda i Roig S.A. Els treballs a la mina “Iris 
18” van concloure a inicis del 1989.
PARAULES CLAU
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ABSTRACT
The Iris 18 mine is located at the westernmost end of the 
Riudecanyes municipal area, in Baix Camp, Tarragona, Ca-
talonia. It is on the eastern slope of Escornalbou Mountain, 
where the Castell Monestir is located. It exploited minerals 
in a galena-baryte reef with a trend NNE-SSW in direction. 
It is embedded between slate and quartzites of Carbonife-
rous age and granodiorites and granodioritic porphyry of 
the Carboniferous-Permian.
The small lenses and reefs of galena and other sulfides 
were developed occuping fissures inside the barite. Secon-
dary minerals were formed by the alteration of the sulfides. 
The most notable secondary minerals are the arsenates.
This mine was part of the Porvenir mining group, owned 
by Josep Dalmau and operated for barite from the late 50's 
to the late 80's of the 20th century, although a mining con-
cession was granted in 1917 for lead. This mine partially 
exploited older workings from the Restaurada mine which 
was worked in the mid-19th century.
All these mines were exploded intermittently. The work was 
generally precarious with rudimentary means of exploita-
tion and low production. From the modern era, during the 
exploitation of the Porvenir group, the best years were at 
the beginning of the 70s. During the early 80's there were 
major problems and the owner leased the mining rights to 
Lorda i Roig S.A. Work at the Iris 18 mine ceased in early 
1989.
KEYWORDS
Restaurada mine, Iris 18 mine, Porvenir mining group, 
Riudecanyes, Tarragona, Catalonia, Spain, slates, gra-
nodiorites, arsenates, tennantite, fassinaite, posnjakite, 
babánekite, chalcophyllite, lindackerite, plumboagardite, 
strashimirite.
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INTRODUCCIÓ
El tàndem Vinyoles-Carreras sol 

dedicar temps a la recerca de ja-
ciments de minerals que puguin 
ser investigats, essencialment des 

d’un punt de vista mineralògic. 
Així, fent recerca a l’àrea d’Escor-
nalbou (muntanya d’Escornalbou i 
barranc de Vilamanya) van trobar 
una galeria just per sota del pàr-

quing del Castell Monestir. Al març 
del 2015 van accedir-hi i van loca-
litzar un filó de barita, amb coures 
grisos i minerals secundaris, i van 
començar la recollida de mostres, 
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que després s’analitzarien. Dos 
anys després, al març del 2017, 
van localitzar una altra galeria, per 
sota de l’anterior però que sem-
blava aprofitar el mateix filó. Així 
va començar l’estudi, que aquí ara 
presentem, d’un jaciment que, tot i 
les seves reduïdes dimensions, ens 
ha donat un bon grapat d’espècies, 
amb algunes sorpreses incloses.

La part analítica va tenir lloc als 
Centres Científics i Tecnològics de 
la Universitat de Barcelona (CCi-
TUB), emprant els microscopis 
electrònics d’escaneig ESEM Quan-
ta 200 FEI i FESEM JEDL J-7100, 
per a les anàlisis microelementals 
SEM-EDS, i un espectròmetre La-
bRam HR Horiba Jobin-Yvon, per 
a l’espectroscòpia Raman. Amb al-
gunes de les mostres s’ha emprat 
un espectròmetre Raman modu-
lar de baixa resolució, amb un là-
ser de 532 nm i un espectròmetre 
Czerny-Turner. Aquests aparells 
ens han permès obtenir alguns 
espectres Raman de qualitat que 
apareixen publicats per primer 
cop o que completen els pocs exis-
tents fins ara (fassinaïta, posnjaki-
ta, babanekita, lindackerita).

En paral·lel al procés analític de 
les mostres recollides vam iniciar 
un altre de caire burocràtic, per tal 
d’esbrinar a quina mina correspo-
nen les dues galeries localitzades. 
Finalment, amb l’abundant docu-
mentació consultada i fotografia-
da (que anomenem Expedientes 
mineros del grupo “Porvenir”) al 

registre de l’actual Secció d’Acti-
vitats Radioactives i Extractives 
i Energia a Tarragona (Serveis 
Territorials d’Empresa i Coneixe-
ment a Tarragona, Generalitat de 
Catalunya), vam comprovar que 
pertanyen a una antiga concessió 
anomenada “Iris 18”, que és una de 
les que van integrar el grup miner 
“Porvenir” durant més de 30 anys, 
a la segona meitat del segle XX. 
Quasi la totalitat de la informació 
minera que hem inclòs a l’article 
procedeix d’aquesta documenta-
ció.

Cal dir que el present estudi 
d’aquesta àrea d’Escornalbou té 
un precedent, ja publicat a la re-
vista Mineralogistes de Catalunya, 
signat pel company Eugeni Bare-
che (novembre 1992).

Per les seves aportacions espe-
cialment importants, entre totes 
les persones que ens han donat un 
cop de mà (i que anomenem al fi-
nal), cal destacar a dos companys 
del GMC: Josep A. Soldevilla, com 
autor de la majoria de magnífiques 
fotografies que il·lustren l’article, i 
Joan Rosell, com responsable de 
bona part de les anàlisis EDS que 
hem aprofitat per a la determina-
ció de les espècies.

Ubicació geogràfica
Molt a prop (entre el nord-nord-

est i el sud-oest) del que ara és el 
Castell Monestir d’Escornalbou es 
van explotar diverses mines des 
de meitats del segle XIX (i potser 

abans) fins a finals del XX, tant de 
plom (galena) com, sobretot, de 
barita. D’aquestes, les dues gale-
ries que s’han pogut localitzar i 
estudiar formen part d’un conjunt 
d’explotacions ubicades a la part 
alta del barranc de Vilamanya, al 
vessant NE de la muntanya d’Es-
cornalbou (culminada pel turó de 
Santa Bàrbara, 641 m s.n.m.), on 
hi ha l’esmentat Castell Monestir 
(figura 1), just per sota de l’apar-
cament i del Puigferrós (583 m 
s.n.m.), a l’extrem més occidental 
del terme de Riudecanyes, al Baix 
Camp, Tarragona. 

El millor accés és per la carretera 
TP-3211, que va des de Riudecan-
yes fins al Castell Monestir, com es 
pot veure al mapa d’ubicació de 
la figura 2. Tot just passar el km 4 
d’aquesta carretera, s’ha d’agafar 
un camí que surt cap a la dreta. A 
menys de 200 m s’arriba a l’entra-
da de la primera galeria que hem 
investigat, la superior, en una pe-
tita esplanada, a uns 510 m s.n.m. 
(figura 3). L’accés a la galeria infe-
rior està uns 70 metres per sota, al 
mateix vessant, barranc avall.

També es pot accedir des de Vi-
lanova d’Escornalbou, prenent la 
carretera T-343 (camí de Vilanova 
d’Escornalbou) i després la pista 
asfaltada del camí del Castell d’Es-
cornalbou, que acaba just davant 
del camí d’accés a la mina.

Les dues galeries investigades 
van pertànyer a la concessió “Iris 
18”, una de les sis que van formar 

Figura 1. Vista de la muntanya d’Escornalbou, amb el Castell 
Monestir, Santa Bàrbara i, en un cercle vermell, on hi ha la mina 
“Iris 18” (galeria superior), des del Puigpedregós (gener 2018). 
Foto: Joan Vinyoles.

Figura 2. Ubicació de la mina “Iris 18”, a l’extrem més occidental 
del municipi de Riudecanyes. Muntatge: Josep Lluís Garrido 

(font: mapa base de la web del portal Vissir, Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, 2019).
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part del grup miner “Porvenir” (o 
“Grupo Porvenir”), des de finals 
dels anys 50 fins a inicis dels 90 del 
segle XX. La concessió “Iris 18” va 
ser atorgada a finals dels anys 10, 
en bona part aprofitant els antics 
treballs de la mina “Restaurada”.

Aquest jaciment es correspon 
amb les «mines de baritina del ba-
rranc d’Escornalbou» de Mata Pe-
relló (2009). 

Geologia i mineralogènia
Tota aquesta zona de la muntan-

ya d’Escornalbou i de la part alta 
del barranc de Vilamanya, entre el 
Puigferrós a l’oest i el Puigpedre-
gós a l’est, s’ubica en una àrea de 
muntanya mitjana i petites valls 
que pertany al conjunt de les Se-
rralades Costaneres Catalanes, que 
consten d’un sòcol hercinià i una 
cobertura secundaria i terciària. 
Concretament pertany al seu sec-
tor meridional (entre els nuclis de 
l’Argentera al nord-oest, Duesai-
gües al nord, Riudecanyes a l’est 
i Vilanova d’Escornalbou al sud), 
que es caracteritza per presentar 
importants afloraments paleo-
zoics, del Carbonífer, amb una po-

tent cobertura mesozoica (Canals i 
Ayora, 1988).

Litologia
Tota l’àrea que envolta el Castell 

Monestir d’Escornalbou està do-
minada per masses de pissarres i 
quarsites del Carbonífer, que apa-
reixen travessades per bossades 
de granodiorites i pòrfirs grano-
diorítics (roques magmàtiques 
amb predomini de feldespats i 
quars i amb minerals de les sèries 
biotita i hornblenda com a possi-
bles components secundaris) del 
Carbonífer-Permià, les quals se-
gueixen en general una direcció 
NNE-SSO (veure el mapa geològic 
de la figura 4).

Pel que fa a la muntanya d’Es-
cornalbou, José Alberich (1846) 
escriu: «La constituyen en su basa-
miento pizarras azules, negruzcas 
y de otros varios colores, que apo-
yándose oblícuamente sobre sus 
costados, están en algunos puntos 
como arremolinadas, variando ó 
no siguiendo un yacimiento cons-
tante en su inclinacion. Por entre 
las mismas se deja entrever mas in-
feriormente el pórfido y el granito,  

manifestando claramente que 
cuando la erupcion de estas dos 
últimas rocas, fueron dislocadas 
aquellas de su posicion horizon-
tal dejándolas en la que hoy dia 
ocupan [...] y en donde las piza-
rras secundarias se encuentran 
ademas atravesadas por filones de 
baritina, cuya época de formacion 
debemos considerar posterior á la 
erupcion de las rocas porfídicas, 
que produciendo agrietamientos, 
los espacios ó vacíos que dejaron 
debieron ser rellenados no muy 
tarde» [sic].

En l’àrea on s’ubiquen les gale-
ries, les mineralitzacions filonia-
nes de barita estan encaixades en-
tre les pissarres i quarsites (figura 
5) i en les línies de contacte amb 
les bossades granodiorítiques. Les 
mineralitzacions filonianes estan 
també lligades a una falla que pas-
sa pel vessant sud de la muntanya 
d’Escornalbou, amb una direcció 
NE-SO.

Cap a l’oest de l’explotació hi ha 
una bossada de gresos triàsics (del 
Buntsandstein) que es manifesta 
amb afloraments arreu de la mun-
tanya d’Escornalbou. En la part al 

Figura 3. Ubicació de les galeries investigades de la mina “Iris 18” (galeries superior i inferior). Muntatge: Josep Lluís Garrido 
(font: ortofoto base del web del portal Vissir, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019).
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voltant i per sobre del Castell Mo-
nestir aquests gresos formen un 
gran aflorament que arriba fins al 
cim, on hi ha Santa Bàrbara (641 m 
s.n.m.), i són de tons vermellosos. 
En la seva reconstrucció es va em-
prar majoritàriament aquest gres 
vermellós, com es pot apreciar a la 
foto de la figura 6. En canvi, als vol-
tants del mirador de Puigferrós, 
per sobre de l’aparcament, el que 
afloren són quarsites carboníferes 
(Mata-Perelló, 2009).

Gènesi de la mineralització
La gènesi dels filons de barita és 

compatible amb un model de de-
posició basat en la mescla de so-
lucions, habitual en diverses àrees 
de les Serralades Costaneres Ca-
talanes  (Melgarejo, 1983; Canals 
i Ayora, 1988). Un fluid sulfatat, 
relacionat amb les fàcies carbo-
natades evaporítiques triàsiques, 
es mesclaria amb fluids salins rics 
en bari i fluor provinents d’aigües 
termals que haurien pujat aprofi-

tant les esquerdes de les zones de 
fracturació.

A la formació dels filons de bari-
ta, d’origen hidrotermal de baixa 
temperatura, segueix la de bretxes 
silicificades, riques en quars, i la de 
petites quantitats de sulfurs (gale-
na, tennantita-tetraedrita, calco-
pirita, pirita-marcassita). Durant 
la silicificació de la barita, aquesta 
és reemplaçada per quars al·lotrio-
morf (sense formes ben definides), 
amb precipitació dels sulfurs.

Figura 4. Mapa geològic de l’àrea d’Escornalbou i voltants. Muntatge: Josep Lluís Garrido (font: mapa base del web del portal Vissir, 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019).

Figura 5. Masses de pissarres a la galeria inferior (maig 2018). 
Foto: Joan Vinyoles. 

Figura 6. Vista del Castell Monestir d’Escornalbou, des de Santa 
Bàrbara (abril 2018). Foto: Félix González (font: www.flickr.com, 

llicència CC BY-NC-ND 2.0).
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En aquesta àrea de la part alta 
del barranc de Vilamanya, i els seus 
voltants, els filons tenen una po-
tència variable, entre uns 20-30 cm 
i 1 m o una mica més, en les parts 
que van ser més explotades. Són 
força paral·lels entre sí, tenen una 
direcció aproximada NNE-SSO i són 
verticals o quasi verticals (amb un 
cabussament entre uns 90° i uns 
75° cap a l’ESE) (figura 7).

La galena, la tennantita-(Fe), la 
calcopirita i la calcocita són els sul-
furs més abundants, desenvolupats 
fonamentalment en bossades i filo-
nets aprofitant esquerdes dintre de 
la barita (figura 8). De galena enca-
ra en queda força (molt dispersa), 
i pel que fa a esfalerita, no l’hem 
trobada, com tampoc hem trobat 
tennantita-(Zn), la qual cosa justi-
fica l’absència de minerals secun-
daris de zinc. La tennantita-(Fe) i la 
calcopirita es formaren més o men-
ys alhora, mentre que la galena és 
posterior. La calcocita es formà per 
alteració supergènica de la calcopi-
rita, arribant a ser més abundant 
que aquesta en alguns punts del 
jaciment.

Els minerals secundaris s’han 
originat per l’alteració de les pe-
tites masses de sulfurs abans es-
mentats, desenvolupant-se direc-
tament sobres aquests o sobre la 
barita, en les zones de contacte, 
amb o sense presència de quars 
o fluorita, i més rarament també 
amb calcita.

Els arsenats conformen els mine-
rals secundaris més importants i 
abundants al jaciment. En analitzar 
els coures grisos (sèrie tennanti-
ta-tetraedrita) vam comprovar que 
són majoritaris els que contenen 
As>Sb, amb un predomini d’As de 
vegades fins i tot molt important. 
Es tracta, per tant, de membres 
més propers als termes tennantita, 
origen dels arsenats presents al ja-
ciment. El coure i el ferro que hom 
pot trobar als arsenats provenen 
de la pròpia tennantita, mentre que 
el plom vindria de la galena. D’altra 
banda, els elements de les terres ra-
res tenen el seu origen a les pissa-
rres i altres roques veïnes als filons 
(com les granodiorites més riques 
en feldespats), que contenen peti-
tes proporcions de minerals rics en 
Ce, La o Y (per ex., allanites) (Canet, 
2001).

Els sulfats secundaris provenen 
de l’alteració directa dels sulfurs. 
Els que contenen coure, majori-
tàriament de la calcopirita, i els que 
contenen plom, de la galena. 

HISTÒRIA MINERA
Seguidament fem un repàs de 

l’evolució històrica dels treballs 
miners a l’àrea del Castell Mones-
tir d’Escornalbou. Ens centrarem 
fonamentalment en la mina “Iris 
18” i en el grup “Porvenir”, aquest 
com a conjunt de mines explota-
des alhora i pertanyents, com veu-
rem, a un mateix propietari.

Totes les mines de l’àrea d’Es-
cornalbou es van treballar inter-
mitentment al llarg del temps, a 
càrrec de petites empreses, sovint 
de caire familiar, amb pocs miners, 
generalment de manera molt rudi-
mentària i amb pocs mitjans me-
cànics (Bareche, 1992). La major 
part del temps que van estar en 
explotació, les concessions van 
ser atorgades legalment a una sola 
persona, com va ser el cas de les 
mines del grup “Porvenir”.

Com ja hem comentat a la in-
troducció, la major part de la in-
formació que donem en aquest 
apartat procedeix dels expedients 
de les concessions del grup miner 
“Porvenir”, consultats a l’actual 
Secció d’Activitats Radioactives i 
Extractives i Energia a Tarragona 
(Serveis Territorials d’Empresa i 
Coneixement a Tarragona, Genera-
litat de Catalunya).

A la figura 9 apareixen dues or-
tofotos de l’àrea corresponents als 
anys 1956 i 1986, cap a l’inici i el 
final, respectivament, del període 
d’explotació del grup miner “Por-
venir”.

Antecedents
Hi ha informació certa sobre 

l’existència d’explotacions mineres 
a la zona d’Escornalbou i el barranc 
de Vilamanya des de mitjans del se-
gle XIX. Així, el 1843, el vicecònsul 
anglès a Tarragona, John Bridgman, 
va adquirir bona part de la zona del 

Figura 7. Tres vistes del filó principal, amb diferents
cabussaments, de les galeries superior (esquerra i centre, juny 
2015) i inferior (dreta, maig 2018) de la mina “Iris 18”. 
Fotos: Joan Vinyoles.

Figura 8. Filó de barita, d'uns 30 cm d'amplada, 
amb masses de sulfurs i minerals secundaris (juny 2015). 

Foto: Joan Vinyoles.
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convent-monestir de Sant Miquel 
d’Escornalbou (abandonat feia uns 
anys) amb la intenció precisament 
de beneficiar al menys una mina: 
la “Restaurada”, que va començar a 
ser explotada per la companyia La 
Restauradora (com es pot veure, de-
nominació lligada a la de la pròpia 
mina), però durant molt poc temps 
(menys d’un any).

El 1844, José Alberich (1824-
1878), doctor en Medicina i cirur-
già natural de Reus, amb amplis 
coneixements geominers, va fer un 
interessant i complert estudi de la 
mina “Restaurada”, que després va 
publicar (1846) (figura 10). L’estudi 
se centrava en les possibilitats d’ex-

plotació, especialment pel que feia 
al benefici de la galena argentífera, 
de la qual es va arribar a trobar una 
bossada no massa gran però rica 
en argent: «cuando á la diez y seis 
ó diez y siete varas de profundidad 
se topó con una especie de nido, del 
que se sacaron como á cosa de cinco 
quintales de galena argentífera [...] 
Segun los ensayos egecutados por 
M. Sauvage, ingeniero de minas en 
Francia, de las varias galenas que se 
benefician en Sierra Almagrera [...], 
estos minerales contienen sobre 
una parte de mena 0,0045, 0,0047, 
0 006 y 0,0125 de plata pura; mien-
tras que el de la Restaurada á pro-
porciones iguales encierra 0,0480» 
[sic] (Alberich, 1846). Llavors la 
mina era propietat de la Reunión 
Minera de Reus, «una sociedad for-
mada de seis primitivas, conocidas 
por la Amistad, el Jardin, la Provi-
dad, el Trueno, la Aurora, los Amigos 
de Reus, y compuesta de dos cientas 
cincuenta acciones» [sic] (Alberich, 
1846).

Els treballs van ser intensos al 
principi i després cada cop més 
intermitents, fins a la dècada del 
1860, en què van cessar totalment, 
abans que s’apliqués la Llei de Ba-
ses sobre les Mines, aprovada en 
desembre de 1868, que instaurava 
la delimitació de les explotacions 
en concessions mineres i oferia se-
guretat als propietaris, entre altres 
avanços.

La mina “Restaurada” va arribar 
a tenir un total de cinc galeries 
superposades, a diferents altituds 

(per sota dels 550 m s.n.m.): una de 
principal i quatre de secundàries, 
que seguien la direcció NNE-SSO 
pròpia dels filons. Totes les galeries 
estaven travessades verticalment 
per un pou principal (on va ha-
ver-hi la bossada de galena argen-
tífera), i després es van obrir tres 
pous més (Alberich, 1846).

Respecte al filó originari de la 
“Restaurada”, «su direccion es á 
poca diferencia de N.E. á S.O. con 
un buzamiento hácia el S.E. de 80°, 
y su potencia, ó grueso, varía entre 
vara y media, tres y dos palmos de 
espesor [...] el filon se descubre por 
seis parages diferentes. Se le obser-
va en estos puntos mas ó ménos 
salpicado de galena, presentándose 
esta en mayor cantidad en aquellos 
donde se encuentra cuarzo mezcla-
do con la ganga [...] existen asi mis-
mo señales de marcasita, ó sulfuro 
de hierro, y de chalcopirita, ó sulfu-
ro doble de hierro y de cobre» [sic] 
(Alberich, 1846).

L’any 1911 Eduard Toda (1855-
1941), egiptòleg i diplomàtic tam-
bé reusenc, va comprar l’antic con-
vent-monestir i el va reconstruir 
(entre 1912 i 1926) amb aparença 
de castell-mansió, de caire senyo-
rial. Com a part del pla de recons-
trucció, escriu que va fer tapar un 
pou miner d’una mina que anome-
na “Impensada” (Toda, 1926). Ell 
atribueix aquest nom a Mariano Al-
berich: un parent de José Alberich 
o potser una confusió en el nom (va 
existir un metge Mariano Alberich, 
igualment de Reus, mort el 1874, 

Figura 9. Comparativa de dos ortofotos de l’àrea del grup miner “Porvenir”: de 1956 (esquerra) i de 1986 (dreta). 
Muntatge: Josep Lluís Garrido (font: ortofotos base del web del portal Vissir, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019).

Figura 10. Portadeta del treball Bosquejo 
sobre el criadero de la mina Restaurada..., 
de José Alberich (1846). Foto: Josep Lluís 
Garrido.
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que sembla no va tenir res a veure 
amb explotacions mineres).

El castell-mansió de Toda, un cop 
mort aquest, va passar per diver-
ses mans fins que va acabar essent 
propietat d’un consorci de la Gene-
ralitat de Catalunya i la Diputació 
de Tarragona. Actualment, com a 
Castell Monestir d’Escornalbou, 
està gestionat pel Museu d’Història 
de Catalunya (Departament de Cul-
tura) i es pot visitar.

Dubtem que aquesta suposada 
mina “Impensada” fos l’antiga “Res-
taurada”, explotada unes dècades 
abans. I més si pensem que l’any 
1917, en ple procés de reconstruc-
ció del castell-mansió, i just al seu 
costat, es va atorgat una concessió 
anomenada “Iris 18”, en una zona 
que sí coincideix amb la de l’antiga 
mina “Restaurada”.

Efectivament, al mes de març de 
1917 es va atorgar a Juan Quero 
López la concessió minera “Iris 18” 
(núm. 1072), per a plom (galena), 
ubicada al vessant est de la mun-
tanya d’Escornalbou i al voltant del 
Puigferrós. Abans, el juny de 1916, 
ja s’havia atorgat a la mateixa per-
sona la concessió “Iris 14” (núm. 
1053), també per a plom, ubicada 
una mica més cap a l’est, a banda 
i banda de l’actual coll dels Pins 
Vens. Van haver-hi altres mines 
‘Iris’, per exemple a Duesaigües, a 
l’Argentera o a Alforja.

En demarcar el permís d’inves-
tigació “Blanca” (1957-59), com 
veurem més endavant, es van tro-
bar amb uns treballs preexistents 
que corresponien a la mina “Iris 
18” i, parcialment, a l’antiga mina 
“Restaurada” (figura 11). La «Tra-
viesa» que apareix en aquesta figu-
ra correspon al tram de galeria de 
l’accés actual, que conduïa a l’anti-
ga planta 3a (uns 30 per sota de la 
planta 1a), que és la que es va pren-
dre com a nivell de partida per a les 
excavacions que es farien més tard 
(com a galeria 1), a més profunditat 
(aprofitant en part també treballs 
antics), quedant abandonades les 
galeries i pous de les antigues plan-
tes 1a i 2a.

L’antiga planta 1a tenia longitudi-
nalment un traçat discontinu, de-

gut al relleu, amb tres trams de ga-
leria (el que apareix més a la dreta 
de la figura 11, com a «Galería anti-
gua», queda a l’altra vessant del ba-
rranc, just per sota del Puigferrós). 
Les restes dels treballs del tram 
central d’aquesta planta 1a (en la 
figura 11, «Galería A») estan a uns 
20 m per sota de l’aparcament (fi-
gura 12).

La mina “Iris 18” (núm. 1072) 
aprofitava la galena d’un filó ‘en 
rosari’ que travessava la conces-
sió en direcció NNE-SSO (el mateix 
de l’antiga mina “Restaurada”). Va 
passar per diversos propietaris i 
va ser explotada de manera inter-
mitent i amb mètodes rudimenta-
ris. Els anys 20 van ser més o men-
ys bons però amb una producció 
molt allunyada de l’obtinguda, per 
exemple, a les mines de Bellmunt 
del Priorat. Va estar tancada els 
anys 30, primer degut a la crisi del 
sector (amb forta baixada del preu 
del plom) i després a causa de la 
Guerra Civil Espanyola. Als anys 40 
i 50 es van reprendre els treballs 
però a baixa intensitat, amb uns 
pocs anys acceptables a inicis dels 
50, gràcies a la pujada del preu del 
plom. Durant part d’aquests anys, a 
més de galena, també s’extreia ba-
rita. El darrer propietari de la con-
cessió en aquest període fou José 
Mañosa Jene.

Altres mines antigues a la 
zona

Eugeni Bareche (1992) cita que 
l’any 1876 s’explotava barita a 
la zona, però sense concretar la 
mina.

Al terme de Riudecanyes i a prop 
del Castell Monestir hi va haver 
també una mina anomenada “Se-
rafina”, que ja fou treballada l’any 
1884, per a l’extracció de barita, 
essent així la segona mina a tota 
Espanya en ser explotada oficial-
ment per a obtenir aquest mineral 
(darrera de la mina “Atrevida”), 
però només durant tres mesos. El 
mineral era transportat amb mu-
les cap a Vilanova d’Escornalbou 
i des d’aquí per ferrocarril cap a 
la fàbrica de Reus, on ja es tracta-
va la barita de l’“Atrevida” (Calvo, 
2014). Aquesta mina es va seguir 
treballant molt intermitentment 
i de manera rudimentària fins a 
meitats del s. XX. Segons Calvo, 
l’explotació es va reactivar als anys 
40 del s. XX amb el nom “Porvenir”.

La utilització del terme ‘Porve-
nir’ per a diverses explotacions, 
com a nom de concessió o de 
grup miner, pot portar a confusió 
(també hi havia una “Porvenir”, al 
NO de l’Argentera). Com hem vist, 
Miguel Calvo ubica la “Serafina” a 
Riudecanyes, mentre que la “Por-
venir” està en terme de Vilanova 

Figura 11. Croquis amb la planta (a sota) i el tall (a dalt) dels nivells superiors de la 
mina “Iris 18” (en part pertanyents a l’antiga “Restaurada”) l’any 1958. El croquis de la 

planta s’ha modificat per tal d’igualar-lo en escala amb la del tall de dalt. Muntatge: 
Josep Lluís Garrido (font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89).
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d’Escornalbou, com detallarem 
més endavant. A més, segons la 
documentació sobre la mina “Por-
venir” (núm. 1753), a l’àrea final-
ment demarcada per a aquesta 
concessió no hi havia excavacions 
anteriors, però sí a uns 200 metres 
cap al NE (on hi havia la mina ”Iris 
14”). Per tant, l’antiga “Serafina” 
sembla que en realitat no corres-
pon a la “Porvenir” sinó a una altra 
mina diferent de la zona.

Els millors anys 
d’explotació

Una persona clau en l’evolu-
ció de l’explotació de les mines a 
l’àrea de la muntanya d’Escornal-
bou, des de mitjans dels anys 50 
del s. XX, fou Josep Dalmau Sola-
nellas, nascut el març de 1908 a 
Vilanova d’Escornalbou i resident 
en aquest poble. Ell fou l’impulsor, 
titular i explotador de les següents 
concessions mineres (sempre per 
a barita) (1 pertinença = 1 Ha):
• “Porvenir” (núm. 1753): permís 

d’investigació demanat en se-
tembre de 1954, atorgat en agost 
de 1956 i derivat en concessió 
d’explotació en octubre de 1957, 

amb 10 pertinences, en terme de 
Vilanova d’Escornalbou.

• “María” (núm. 1764): permís 
d’investigació demanat en maig 
de 1954, atorgat en agost de 
1956 i derivat en concessió d’ex-
plotació en juny de 1959, amb 
53 pertinences, en termes de 
l’Argentera, Riudecanyes i Vila-
nova d’Escornalbou.

• “Anita” (núm. 1765): permís 
d’investigació demanat en maig 
de 1954, atorgat en novembre 
de 1956 i derivat en concessió 
d’explotació en juny de 1959, 
amb 18 pertinences, en terme de 
Vilanova d’Escornalbou.

• “Blanca” (núm. 1776): permís 
d’investigació demanat en no-
vembre de 1955, atorgat en ju-
liol de 1958 i derivat en conces-
sió d’explotació en abril de 1963, 
amb 19 pertinences, en termes 
de l’Argentera i Riudecanyes.
Segons els Expedientes mineros 

del grupo “Porvenir”, el permís 
d’investigació “Blanca” va ser de-
manat inicialment amb un total de 
40 pertinences (figura 13): un rec-
tangle, amb el vèrtex inferior-es-
querra a la cantonada est del Cas-

tell Monestir, de 1.000 metres cap 
al nord i 400 metres cap a l’est 
(400.000 m2 = 40 Ha). Així demar-
cat, les dues galeries del nostre es-
tudi pertanyerien a aquest permís 
d’investigació. Però, en iniciar-se 
els tràmits d’atorgament com a 
concessió, es va comprovar que 
quasi tota la meitat sud se solapa-
va amb una concessió preexistent 
no caducada: “Iris 18”. Per la qual 
cosa, el 1962 la concessió “Blanca” 
va quedar definitivament demar-
cada amb 19 pertinences (figura 
14).

Amb la idea d’explotar totes les 
mines existents a la zona, Josep 
Dalmau va contactar amb José Ma-
ñosa, propietari llavors de les con-
cessions “Iris 18” i “Iris 14”, i les va 
comprar (juliol de 1964). La trans-
missió dels drets miners es va fer 
al febrer de 1965.

Així tenim també:
• “Iris 14” (núm. 1053): atorgada 

en juny de 1916, transmesa a Jo-
sep Dalmau en febrer de 1965, 
amb 9 pertinences, en termes de 
Riudecanyes i Vilanova d’Escor-
nalbou.

• “Iris 18” (núm. 1072): atorgada 

Figura 12. Restes dels treballs de l’antiga planta 1a de la mina “Iris 18” (setembre 2019). A la dreta, boca del pou vertical 
(«pocito» a la figura 11). Fotos: Josep Lluís Garrido.
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en març de 1917, transmesa a 
Josep Dalmau en febrer de 1965, 
amb 12 pertinences, en termes 
de Riudecanyes i l’Argentera. 
En setembre de 1964 les quatre 

concessions inicials s’ajuntaren 
com a grup miner “Porvenir” o 
“Grupo Porvenir” (núm. 211) i en 
febrer de 1965 s’afegiren les dues 
‘Iris’, completant així el grup miner 
(figura 15). Josep Dalmau va aga-
far el nom “Porvenir” per ser el de 
la concessió més antiga del grup. 
Aquest agrupament obeïa a una 
funció merament pràctica, sobre-
tot per a estalviar tràmits burocrà-
tics, ja que legalment les conces-
sions seguien sent independents.

Al filó que travessava la conces-
sió “Iris 18” s’havia esgotat la ga-
lena a inicis dels anys 50, des d’un 
punt de vista extractiu, però de 
barita en quedava molta. Un cop 
estabilitzats els treballs, la pro-
ducció de tot el grup entre els anys 
1967 i 1971 va superar les 2.000 
tones brutes anuals (no hem tro-
bat dades més concretes).

El 1968 Dalmau va fer instal·lar 
una petita planta de tractament 
del mineral, amb molins, tritura-
dors i tonells de rentat i decanta-
ment (Bareche, 1992).

En setembre de 1974 se sol·li-
citaren les convalidacions de les 
concessions en adaptació a la Llei 
de Mines de 1973.

En un informe dins dels Expe-
dientes mineros del grupo “Porve-
nir”, sobre l’estat de les explota-
cions del grup miner a finals de 
1974, només es descriuen dues 
galeries:
• Galeria 1: al filó de les conces-

sions “Blanca”, “Iris 18” i “María”, 
amb accés a l’“Iris 18”. Mineral “a 
la vista” (barita): 3.100 tones.

• Galeria 2: al filó de la concessió 
“Iris 14”, amb ramificacions al 
sud cap a l’“Anita” i la “Porvenir”, 
amb accés a l’“Iris 14”. Mineral “a 
la vista” (barita): 1.550 tones.
Pel que fa a la galeria 1, es diu 

que el filó era de més qualitat que 
el de la galeria 2. Els treballs es van 
concentrar als trams ubicats tots 
ells a la concessió “Iris 18” (figura 
16). Sobre altres possibles treballs 

Figura 13. Demarcació inicial i pertinences del permís d’investigació “Blanca”, al 1957. 
Font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89.

Figura 14. Demarcació final i pertinences del permís d’investigació “Blanca” i límits de la 
concessió “Iris 18”, al 1962. Font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89.
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a la “Blanca” i a la “María” no es 
diu res en concret. El mateix passa 
amb la galeria 2, amb trams explo-
tats només a la mina “Iris 14”.

Si ens centrem únicament a la 
galeria 1, que és la del nostre estu-
di (galeria superior), amb un total 
inicial de poc més de 130 m de lon-

gitud, hi havia dos trams, a esquerra 
i dreta del d’accés: el de l’esquerra 
s’anomenava ‘Vilanova’ i el de la dre-
ta, ‘Riudecanyes’ (figura 17).

Respecte a l’equipament, en l’in-
forme s’indica que seria obligato-
ri fer servir mitjans de protecció 
personal, el que potser doni a en-

tendre que abans no s’utilitzaven. 
També s’indica que de moment 
no calia fer cap inversió en ma-
quinària, a excepció d’un compres-
sor més. La maquinària existent 
era:

 - Un compressor de marca Atlas 
Copco (motor de gasoil de 26 
CV).
 - Un compressor de marca Ho-
llamn Iberica (motor de gasoil 
de 25 CV).
 - Una pala carregadora de marca 
Same (motor de gasoil de 60 CV).
 - Una bomba de buidatge (motor 
de gasoil de 2 CV).
A mig termini caldria instal·lar 

dos ventiladors (de 2 CV) i dos ca-
brestants per als treballs als pous 
d’explotació.

La petició de consolidació dels 
drets miners de les sis concessions 
es va fer al març de 1977 i es va 
atorgar al maig següent. Llavors, a 
les concessions “Iris 18” i “Iris 14” 
es va aprofitar per canviar a bari-
ta el mineral objecte d’explotació, 
tràmit que curiosament no s’havia 
fet abans: estaven declarades per 
a plom però s’explotava la barita.

Figura 15. Concessions del grup miner “Porvenir” al 1968. Muntatge: Josep Lluís 
Garrido (font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89; mapa base de 1968, 
del web del portal de l’Instituto Geográfico Nacional, 2019).

Figura 16. Distribució parcial de la concessió “Iris 18” i ubicació de la galeria superior (Galeria 1) al 1975. 
Muntatge: Josep Lluís Garrido (font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89; mapa base del web del portal Vissir, 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019).
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En un document dels Expedien-
tes mineros del grupo “Porvenir”, 
de gener de 1977, davant d’una 
petició de l’Administració sobre 
la presentació d’informes indivi-
dualitzats (per concessions), José 
Dalmau exposa que no pot presen-
tar els informes amb dades indivi-
dualitzades, ja que les concessions 
«han sido explotadas siempre en 
régimen de grupo, presentándose 
los anuales Planes de Labores con 
exposición de los datos generales 
del Grupo [...]» i que «para corro-
borar lo que antecede, ruega a V. I. 
tenga a bien el revisar los Planes 
de Labores presentados desde 
1964, los cuales siempre han sido 
considerados correctos».

Tot i els rudimentaris mitjans 
d’explotació, la màxima producció 
es va produir a inicis dels anys 70. 
En el mateix document anterior 
apareixen dades de producció con-
junta, com a grup miner “Porve-
nir”, per al quinquenni 1972-1976:

 - 1972: 2.800 tones (brutes).
 - 1973: 2.500     “             “
 - 1974: 2.700     “             “
 - 1975: 1.730     “             “
 - 1976: 1.800     “             “
El total del quinquenni, 11.530 

tones brutes, corresponen a 8.650 
tones vendibles. Després sabem 
que la producció va anar baixant, 

però no hem trobat dades més 
concretes. Com tampoc hem tro-
bat informació sobre el personal 
ocupat en aquells anys, però mai 
es va arribar als 10 treballadors 
alhora, entre administratius, capa-
tassos i miners.

Davant de la baixada de produc-
ció, José Dalmau va voler com-
provar les possibilitats d’altres 
petites zones, al voltant i entre les 
concessions existents. Així, es va 
demarcar el permís d’investigació 
“Protección” (núm. 1911), amb 43 
pertinences, igualment per a bari-
ta, atorgat en abril de 1978. Aquest 
permís d’investigació, que mai va 
derivar en concessió d’explotació, 
ocupava la major part del barranc 
de Vilamanya que hi havia entre 
les concessions “Iris 14” i “Iris 18” 
(és on hi ha l’accés a la galeria in-
ferior del nostre estudi).

Així, ja tenim complet el grup 
miner “Porvenir”, amb sis conces-
sions i un permís d’investigació 
(figura 18).

Els anys de crisi i el final 
de l’explotació

Els anys 80 no es van iniciar bé: 
d’una banda, pel cop moral que su-
posà la mort de Maria Nolla, espo-
sa de Josep Dalmau (desembre de 
1980); d’altra, perquè la producció 

no era l’esperada i van començar a 
acumular-se els deutes.

Cal destacar la important quan-
titat de directors facultatius que 
van passar pel grup “Porvenir” en 
pocs anys: L. de Llanos (1975-77), 
J. Neiras (1977-79), J. Hernández 
(1980), J. Molas (1981) i A. Sán-
chez (1982-87). Tants canvis ens 
poden donar una idea de les difi-
cultats per tirar endavant les ex-
plotacions.

Les excavacions eren poc im-
portants i els mètodes d’extracció, 
de baix rendiment (amb sistemes 
d’arrencada i arrossegament pri-
mitius), segons s’indica en una 
memòria dels Expedientes mineros 
del grupo “Porvenir”, de desembre 
de 1984. 

Per aplicar les millores ne-
cessàries s’havia de fer una impor-
tant inversió. Josep Dalmau va de-
manar una subvenció oficial, que 
no li van concedir degut als quan-
tiosos endarreriments en el paga-
ment de les quotes de la Seguretat 
Social des de l’any 1982.

A l’estiu del 1986 només hi tre-
ballaven al grup 5 obrers, 4 dels 
quals eren procedents de Guadal-
canal, localitat sevillana amb un 
important passat miner.

Davant dels problemes econò-
mics, els treballs es van interrom-
pre un temps i després, per evitar 
l’embargament, la sortida que 
va trobar Josep Dalmau va ser 
l’arrendament del grup miner (les 
sis concessions i el permís d’inves-
tigació) a l’empresa Lorda i Roig 
S.A., segons contracte signat en ge-
ner de 1987. La Secció de Mines a 
Tarragona va informar favorable-
ment sobre aquest arrendament, 
en considerar que aquesta em-
presa tenia una major solvència 
econòmica, i l’abril de 1987 va ser 
acceptat.

Les galeries en explotació per 
aquesta empresa eren les mateixes 
que deu anys abans, més una de 
nova (figura 19):
• Galeria I (galeria superior), amb 

accés a “Iris 18” .
• Galeria II, amb accés a “Iris 14”.
• Galeria III, oberta a la tardor del 

mateix 1987 al costat del camí a 

Figura 17. Planta (a sota) i tall (a dalt) de la galeria 1 (mina “Iris 18”) cap a la fi de 1975. 
Dibuix: Josep Lluís Garrido (font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89).
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Duesaigües, per veure la viabili-
tat d’explotar el filó en aquesta 
part (és el mateix filó de la gale-
ria II però a més profunditat).
Segons els Expedientes mine-

ros del grupo “Porvenir”, abans de 
l’arrendament, entre el 1985 i el 
1987, es van abandonar els tre-
balls al pou (P1) i a la meitat de 
l’antic tram ‘Vilanova’. L’arrenda-
tari, a la segona meitat de 1987, va 

obrir un pou nou (P3) més proper 
al tram d’accés, on va instal·lar una 
plataforma amb un potent cabres-
tant (amb fre elèctric Agut). L’antic 
tram ‘Riudecanyes’ es va allargar 
uns 50 metres més, el pou (P2) 

també es va abandonar però igual-
ment es va obrir un de nou (P4), 
on es va instal·lar una plataforma 
moderna (figura 20). Aquests dos 
nous pous (P3 i P4) van donar ac-
cés a galeries que es van obrir a 
més profunditat, però només fins 
a finals del 1988 (figura 21), ja 
que a inicis del 1989 es van aban-
donar els treballs definitivament 
a la mina "Iris 18", deixant sense 
tirar endavant els previstos per 
a aquest any (tots al pou 3). A les 
galeries II i III els treballs van se-
guir, de manera molt intermitent i 
a baixa intensitat, fins a l'estiu de 
1990.

A la figura 22 apareixen dues 
fotografies, de setembre de 1991, 
de l’exterior de la mina “Iris 18” 
(galeria I, galeria superior), amb 
l’accés ja tapiat i restes de les ins-
tal·lacions. Aquestes fotos, entre 
d’altres, van sortir publicades (en 
blanc i negre) a l’article d’Eugeni 
Bareche (Mineralogistes de Cata-
lunya, novembre 1992).

Lorda i Roig S.A. va renunciar a 
l’arrendament en novembre de 
1991. Un temps després, a inicis de 
1993, la Direcció General d’Ener-
gia (Dept. Indústria i Energia, Ge-
neralitat de Catalunya) va intentar 
contactar amb el titular, Josep Dal-
mau, però aquest no responia als 
requeriments i la correspondència 
era retornada al remitent. Josep 

Figura 18. El grup miner “Porvenir” al 1978, amb sis concessions i un permís 
d’investigació. Font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89.

Figura 19. Galeries en explotació a càrrec 
de Lorda i Roig S.A. cap a la fi de 1987. 
Font: Expedientes mineros del grupo 
“Porvenir”, 1954-89.

Figura 20. Alçat i perfil de la plataforma instal·lada a la fi de 1987 al pou 4 de la galeria I 
(galeria superior). Font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-2 15

Dalmau Solanellas havia mort el 
25 d’octubre de 1991 (dues set-
manes abans de la renúncia de 
Lorda i Roig S.A.), però sembla que 
ningú va contactar amb la Genera-
litat per a comunicar aquest fet.

La burocràcia tirà endavant i al 
DOGC del 3 de novembre de 1993 
es va publicar l’anunci d’obertu-
ra dels tràmits per a la caducitat 
de les concessions: «Mitjançant 
aquest anunci es notifica al senyor 
Josep Dalmau i Solanellas, amb do-

micili desconegut [...], o a qualsevol 
persona física o jurídica interessa-
da, l’acord de la Secció de Mines 
de 18 de febrer de 1993, sobre la 
iniciació dels tràmits de caducitat 
de les concessions mineres [...]». 
En abril de 1995 es van iniciar els 
tràmits finals de l’expedient de ca-
ducitat, desconeixent encara que 
Josep Dalmau havia mort tres anys 
i mig abans.

Finalment, els terrenys proce-
dents de la caducitat dels drets 

miners de les antigues sis conces-
sions del grup miner “Porvenir” es 
declaraven com a francs i s’anun-
ciava l’admissió d’ofertes per a 
concurs públic (BOE de 14 de juny 
de 2007).

Estat actual
Exteriorment queden pocs res-

tes de la mina “Iris 18”: els terre-
galls, molt pobres en minerals (ba-
rita i poca cosa més), una caseta 
d’obra i l’entrada al tram d’accés 
de la galeria superior (figura 23).

Interiorment, dels dos trams 
que tenia la galeria superior, el de 
l’esquerra (antigament, tram ‘Vila-
nova’) està totalment inaccessible. 
El de la dreta (antigament, tram 
‘Riudecanyes’) es pot recórrer fins 
arribar al darrer pou (P4), i també 
es pot baixar al pou 2, que no es va 
explotar els anys 80. A la figura 24 
apareixen quatre fotos d’aquesta 
galeria. 

Pel que fa a la galeria inferior 
d’aquest estudi, com hem dit al 
principi, està ubicada uns 70 m 
per sota de la superior (galeria 1, 
galeria I), barranc avall. El màxim 
de profunditat de les excavacions 
fetes a finals dels anys 80 va ser 
d’uns 30 m respecte a la galeria su-
perior (segons el tall de la passada 
figura 21). Per tant, la galeria infe-

Figura 21. Planta (a sota) i tall (a dalt) de la galeria I (mina “Iris 18”) cap a la fi de 1988. 
Dibuix: Josep Lluís Garrido (font: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89).

Figura 22. Aspecte de l’exterior de la mina “Iris 18” i entrada a la galeria superior (galeria I), amb restes de les instal·lacions 
(setembre 1991). Fotos: Agustí Asensi.
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Figura 23. Aspecte de l’exterior de la mina “Iris 18” (setembre 2019) i entrada a la galeria superior (galeria I) (març 2017). 
Fotos: Joan Vinyoles.

Figura 24. Quatre racons de la galeria superior de la mina “Iris 18” (juny 2015). Fotos: Joan Vinyoles.
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rior que vam localitzar està força 
més per sota i sembla que corres-
pongui als inicis de la mina “Iris 
18” (anys 10-20 del s. XX).

El tram d’aquesta galeria infe-
rior que hem pogut investigar té 
més de 120 m de llarg i segueix la 
mateixa direcció que la galeria su-
perior, ja que es va treballar el ma-
teix filó, a més profunditat. L’accés 
es fa per un llarg tram de galeria (a 
prop de 200 m) amb un recorregut 
que és pràcticament perpendicu-
lar al tram explotat i que té entrada 
pel barranc de Vilamanya, a prop 
d’un revolt del camí cap a Duesai-
gües (veure la passada figura 3), 
a uns 440 m s.n.m. Al mapa de la 
figura 16, aquesta galeria inferior 

s’ubicaria, en paral·lel, just al NNO 
del tram dret de la galeria 1.

A la figura 25 apareixen l’entrada 
i dues vistes de l’interior d’aquesta 
galeria inferior.

MINERALS DE LA MINA 
“IRIS 18”

Veurem aquí els minerals que 
hem determinat i que provenen 
de les dues galeries que hem po-
gut investigar de la mina “Iris 18”, 
en funció de les mostres recolli-
des en diverses visites realitzades 
del 2015 al 2018. En total, fins al 
moment, hem pogut determinar a 
prop de seixanta espècies, la gran 
majoria noves al jaciment, tot i que 
la presència d’algunes d’aquestes 

sembla ser merament testimonial. 
Pel que fa a la part analítica, hem 

procurat fer al menys dues anàli-
sis EDS de cada mostra i, en alguns 
casos, de més d’una mostra, tenint 
present que quan analitzem no sa-
bem què trobarem i, per tant, no 
sabem si la mostra que analitzem 
correspon a un mineral que ja te-
nim analitzat. En alguns casos, bé 
per confirmar les anàlisis EDS o bé 
per determinar minerals dels que 
no tenim EDS, hem fet espectros-
còpia Raman.

Eugeni Bareche, al seu article 
del 1992, no indica la procedència 
concreta dels minerals, per la qual 
cosa no podem fer una comparació 
ben detallada entre els que ell des-

Figura 25. Entrada i dos racons de la galeria inferior de la mina “Iris 18” (maig 2018). Fotos: Joan Vinyoles.

Figura 26. Sofre, en galena alterada. C.V. 4,2 mm.  
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 27. Calcocita, amb barita i quars. C.V. 1,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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criu (o cita) i els que hem deter-
minat nosaltres, que corresponen 
només a l’interior de les dues ga-
leries de la mina “Iris 18”. Ell cita, 
per exemple, auricalcita, covellina, 
gersdorffita, niquelina, rammels-
bergita i volborthita, que nosaltres 
no hem trobat.

Pel que fa a Josep M. Mata Perelló 
(2009), cita: barita, galena, pirita, 
quars, tetraedrita i, com a secun-
daris, atzurita, cervantita, goethita 
i malaquita.

Elements natius i sulfurs
Hem trobat:

 - Elements natius:
 - Sofre.

 - Sulfurs:
 - Calcocita.
 - Calcopirita.
 - Galena.
 - Pirita.
 - Tennantita-(Fe).

Sofre, S
L’hem trobat en punts concrets 

de la mina, sempre dintre de geo-
des de galena, com a cristalls de 

color groc verdós, sovint rics en 
cares, de fins a 2,5 mm (figura 26).

Calcocita, Cu2S
Fou el darrer sulfur en formar-se, 

com a producte de meteorització 
supergènica de la calcopirita, a la 
qual substitueix en bona part del 
jaciment, sent tan abundant o més 
que aquesta en alguns punts de la 
mina.

Apareix en les masses de sulfurs 
o en petites esquerdes a la bari-
ta, també amb quars. Es presenta 
massiva o com agregats micro-
cristal·lins formats per làmines 
microscòpiques, generalment de 
contorn pseudohexagonal, i tam-
bé en grups de cristalls tabulars 
submil·limètrics igualment pseu-
dohexagonals (figura 27), de color 
negre, sovint amb tonalitat super-
ficial irisada blavosa, la qual cosa 
ens va fer pensar inicialment que 
podia tractar-se de covellita, ja 
que aquesta també havia estat ci-
tada (Bareche, 1992).

Ha estat determinada mitjançant 
anàlisi EDS. La relació Cu:S és molt 
propera a la teòrica 2:1.

Calcopirita, CuFeS2
Fou, amb la tennantita-(Fe), el 

primer sulfur en formar-se. Apa-
reix en petites masses de color 
groc bronze característic, sovint 
superficialment alterat (amb iri-
sacions), de manera molt dispersa 
damunt i dins de la barita. Tam-
bé hem trobat cristalls, molt pe-
tits (de fins a uns 2 mm), d’hàbit 

tetraèdric a més complex (figura 
28), alterats externament, des-
envolupats en petites esquerdes, 
amb quars i galena.

Galena, PbS
Fou el mineral objecte d’explo-

tació durant vàries dècades, fins 
que pràcticament es va esgotar 
des d’un punt de vista extractiu a 
inicis dels anys 50. Encara és força 
abundant però només en petites 
masses i de manera molt dispersa, 
dins o al costat del filó de barita.

Té el color gris de plom típic. 
També, amb sort, la podem trobar 
com a cristalls de fins a uns 3 mm 
(amb combinacions del cub amb 
l’octaedre i també amb el dode-
caedre), aïllats o formant petits 
grups. És habitual trobar-la amb 
sobrecreixements epitaxials de 
diminuts cristalls sobre les cares 
d’altres cristalls preexistents (fi-
gura 29).

Pirita, FeS2
Apareix massiva i també com 

a cristalls cúbics, de fins a 1 mm, 
molt dispersos, generalment en 
petites esquerdes, sovint amb ga-
lena i/o calcopirita.

Tot i que antigament s’havia citat 
també la marcassita, nosaltres no 
l’hem trobada.

Tennantita-(Fe), Cu10(Fe, 
Zn)2(As,Sb)4S13

Analitzant (amb EDS) les masses 
de sulfurs fosques vam compro-
var que els components principals 

Figura 28. Calcopirita. C.V. 4 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Agustí Asensi.

Figura 29. Galena. C.V. 5,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Agustí Asensi.

Figura 30. Composició de la tennantita- 
(Fe) (mitjana de dues anàlisis). Taula: 
Josep Lluís Garrido (font: Joan Rosell i 
Adolf Cortel).
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pertanyien a la sèrie tennantita-te-
traedrita. Concretament, totes les 
mostres analitzades corresponen 
clarament a tennantita, amb As>Sb 
(relació Sb:As entre 1:4,2 i 1:5,4) i, 
segons la nova nomenclatura del 
grup de la tetraedrita (proposta 
IMA 18-K, 2019), a l’espècie ara 
anomenada tennantita-(Fe), ja que 
Fe>Zn (de fet cap les tres mostres 
de tennantita analitzades contenen 
Zn) (figura 30).

Es presenta sempre en masses 
i agregats microcristal·lins, rares 

vegades amb cares cristal·lines dis-
tingibles i, també rares vegades, en 
cristalls aïllats, de cap a 1 mm o ha-
bitualment menys (figures 31 i 32). 
El color de les masses i agregats és 
externament negre, mat, o gris fosc 
metàl·lic en fractura fresca; el dels 
cristalls, gris d’acer amb cares ge-
neralment blavoses irisades. Apa-
reix en bossades i filonets encaixats 
en la barita, sola o en mescla amb 
calcocita i/o calcopirita. És el mi-
neral més alterat i, com a tal, el que 
presenta superficialment més se-

cundaris, sobretot en les esquerdes 
en contacte amb barita o quars.

Halogenurs
Hem trobat:
 - Connellita.
 - Fluorita.

Connellita, Cu19(SO4)(OH)32 
Cl4·3H2O

Apareix com a grups d’agregats 
esferulítics submil·limètrics for-
mats per cristalls aciculars en dis-
posició radial, de color blau intens 
i lluïssor sedosa (figura 33). Hem 
comprovat que només surt en peti-
tes esquerdes de calcocita i barita.

Ha estat analitzada mitjançant 
EDS, resultant uns percentatges 
atòmics que donen una fórmula 
empírica molt propera a la teòrica, 
amb unes relacions Cu:Cl = 4,77:1 
(teòrica, 4,75:1) i S:Cl = 0,26:1 
(teòrica, 0,25:1) (figura 34).

Fluorita, CaF2
L’hem trobada com a cristalls 

cúbics incolors a groguencs, tam-
bé verdosos, de fins a uns 12 mm 

Figura 31. Tennantita-(Fe), parcialment recoberta de 
calcopirita, amb quars. C.V. 4 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 32. Tennantita-(Fe), amb quars i fluorita. 
C.V. 4,2 mm. Col.: Joan Vinyoles; 

foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 33. Connellita, sobre tennantita-(Fe). C.V. 1,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 34. Composicióde la connellita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 

Lluís Garrido (font: Joan Rosell).
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d’aresta, aïllada o en grups i agre-
gats, de vegades en paragènesi 
amb cristalls tabulars de barita (fi-
gura 35). És força abundant i està 
molt dispersa pel jaciment.

Òxids i hidròxids
Hem trobat:
 - Anatasa.
 - Cuprita.
 - Òxids/hidròxids de Fe (goethita).
 - Òxids/hidròxids de Mn.

 - Oxiplumboromeïta.
 - Quars.

Cuprita, Cu2O
Apareix com a crostes i reco-

briments, també com a cristalls 
submil·limètrics octaèdrics, fins i 
tot acicular (var. calcotriquita), de 
color vermell intens. És força rara 
i només l’hem trobada en punts 
molt concrets, amb calcopirita i 
quars.

Goethita, FeO(OH)
Als voltants dels filons de barita i 

recobrint les masses de pissarres, 
força ferruginoses, es poden ob-
servar crostes marronoses a ocres 
d’hidròxids de Fe (tipus limonita), 
importants en algunes zones.  Hem 
pogut individualitzar goethita, en 
masses marronoses, disperses, i 
també com a recobriments (figura 
36). De vegades és irisada.

Figura 35. Fluorita, amb barita. 4,8 x 3,7 cm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 36. Goethita, recobrint pirita i tennantita-(Fe). 7,8 x 4 cm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 37. Atzurita, sobre fluorita. C.V. 2,3 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 38. Malaquita. C.V. 4,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.
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Oxiplumboromeïta, Pb2Sb2 O6O
La cervantita citada per Mata 

Perelló (2009) potser sigui oxi-
plumboromeïta, espècie lligada a 
les masses de galena i tennanti-

ta-(Fe), per l’antimoni d’aquesta. 
Com és el més habitual, apareix 
formant crostes de tons groguencs 
a groc marronosos que recobre-
ixen l’interior de petites esquerdes 

o geodes, sovint amb mimetita, ce-
russita o anglesita.

Quars, SiO2
Apareix dispers per tot el jaci-

ment, sent força abundant en al-
guns llocs, al voltant o també din-
tre del filó de barita. Es presenta en 
masses més o menys compactes, 
blanquinoses a grisenques. També 
com a cristalls prismàtics típics, 
mil·limètrics, incolors o blancs.

Altres òxids/hidròxids
També hi ha, de manera molt 

dispersa, petites masses negres 
d’hidròxids/òxids hidratats de Mn 
(tipus wad), que solen contenir Cu 
i Co-Ni (probables varietats cu-
proasbolana o lubeckita).

Finalment, i com a curiositat, 
assenyalem que hem determinat 
amb espectroscòpia Raman uns 
agregats informes d’anatasa, amb 
quars.

Carbonats
Hem trobat:
 - Atzurita.
 - Calcita.
 - Cerussita.
 - Malaquita.

Atzurita, Cu3[(OH)2|(CO3)2], i 
malaquita, Cu2[(OH)2|CO3]

Aquests dos carbonats de Cu es-
tan presents a la mina de manera 
dispersa i desigual, sobretot a prop 
de la calcopirita o la calcocita.

Figura 39. Calcita. 4 x 2,8 cm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 40. Cerussita, amb quars. C.V. 1,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 41. Cerussita, amb oxiplumboromeïta, quars i barita. C.V. 9 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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L’atzurita és el més abundant, 
presentant-se sempre en cristalls 
tabulars a prismàtics (també ma-
clats), que no arriben als 3 mm i 
que apareixen aïllats, agrupats en 
druses o en rosetes, de color blau 
típic i generalment amb intensa 
lluïssor vítria (figura 37).

La malaquita apareix com a cros-
tes cristal·lines i agregats fibrosos 
formats per cristalls aciculars, de 
fins a uns 3 mm, i també en agre-
gats botrioides i en rínxols o ence-
nalls (figura 38).

Calcita, Ca[CO3]
L’hem trobada a la galeria infe-

rior, on està força dispersa, però 
mai en gran quantitat; mentre que 
a la galeria superior és rara. Apa-
reix com a grups de cristalls mi-
l·limètrics escalenoèdrics (en ‘dent 
de gos’), o també amb la punta 
arrodonida, incolors a blanquino-
sos (figura 39).

Cerussita, Pb[CO3]
Es presenta com agregats cris-

tal·lins, al voltant o en petites geo-
des dins de la galena, i com a cris-
talls prismàtics, sovint allargats, 
que poden arribar a ser de més d’1 
cm, i de vegades també aplanats, 
formats per combinacions de pris-

mes i pinacoides (cares laterals) 
amb prismes i bipiràmide ròmbica 
(cares terminals) (figures  40 i 41). 
Són incolors a blanquinosos o lleu-
gerament verdosos-groguencs, 
transparents a opacs. Poden ser 
semblants als d’anglesita, però els 
de cerussita tenen una lluïssor ha-
bitualment menys vítria i més na-
crada. També apareix en cristalls 
més petits, de fins a uns 2 mm, 
més rics en cares. 

Es més abundant que l’anglesita.
Ha estat determinada mitjançant 

espectroscòpia Raman.

Sulfats i molibdats
Hem trobat:
 - Anglesita.
 - Antlerita.
 - Barita.
 - Brochantita.
 - Calcantita.
 - Fassinaïta.
 - Linarita.
 - Posnjakita.
 - Wulfenita.

Anglesita, Pb[SO4]
L’hem trobada com a cristalls ta-

bulars a prismàtics, de fins a uns 
3 mm, formats per combinacions 
de prismes i pinacoides (cares la-
terals) amb prismes i bipiràmide 
ròmbica (cares terminals), sovint 
morfològicament semblants als 
de cerussita però amb lluïssor ge-
neralment més vítria (figures 42 i 
43). Són incolors a blanquinosos i 
transparents a translúcids.

Figura 42. Anglesita, amb quars. C.V. 2,6 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Agustí Asensi.

Figura 43. Anglesita, amb barita. C.V. 2,4 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 44. Anglesita i barita. C.V. 2,2 mm. Col. i foto: Josep A. Soldevilla.
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Surt amb barita, sovint formant 
estètiques combinacions de cris-
talls (figura 44), també amb quars o 
fluorita i, en algun lloc, amb linarita.

Ha estat determinada mitjançant 
espectroscòpia Raman i anàlisi 
EDS, resultant unes relacions Pb:S 
molt properes a la teòrica 1:1.

Barita, Ba[SO4]
Fou el mineral objecte d’explo-

tació durant més temps. Ocupa la 
major part del filó, del qual encara 
hi ha força quantitat, on apareix 
com a masses compactes a es-
pàtiques, formades per agregats 
blanquinosos de cristalls tabulars 
centimètrics a decimètrics, super-
posats paral·lelament a {001}, que 
és la cara predominant (del pina-
coide basal); també en agregats 

subparal·lels a divergents i en ro-
setes (figura 45). Els cristalls ben 
formats són tabulars, amb gruix 
variable, i tenen mida mil·limètri-
ca, incolors o lleugerament acolo-
rits (blanquinosos a groguencs) 
i transparents a translúcids. Són 
més rars i apareixen aïllats o en 
grups dintre de petites geodes de 
la pròpia barita.

A l’exterior de la mina encara es 
poden recollir fragments de diver-
ses mides, tant en l’esplanada i als 
voltants de l’accés principal com 
més per sobre, fins a la zona del 
nivell més superior. Aquests frag-
ments tenen morfologies que van 
de les masses informes, general-
ment compactes, als agregats es-
pàtics, amb cares ben visibles dels 
cristalls tabulars, de mida cen-

Figura 45. Barita. 6,5 x 5,2 cm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 46. Brochantita, amb malaquita, barita i fluorita. C.V. 3 cm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 47. Complex aniònic tiosulfat (tetraèdric), format per 
un catió S6+ al centre envoltat per tres anions O2- i un anió S2-. 
Dibuix: Josep Lluís Garrido (font: Hurlbut i Klein, 1982).

Figura 48. Estructura parcial de la fassinaïta. Groc: complexos 
tetraèdrics de l’anió tiosulfat; verd: complexos triangulars de 
l’anió carbonat. Dibuix: Josep Lluís Garrido (font: Bindi et al., 

2011, i Hurlbut i Klein, 1982).

Figura 49. Principals formes cristal·lines de 
la fassinaïta de la mina “Iris 18”: prismes 
{101}, {110} i {011}. Dibuix: Josep Lluís 
Garrido (font: www.mineralienatlas.de).
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timètrica, sempre blanquinosos a 
lleugerament groguencs o amb to 
rosat i amb lluïssor nacrada.

Brochantita, Cu4[(OH)6|SO4], i 
antlerita, Cu3[(OH)4|SO4]

Diferenciar la brochantita de 
l’antlerita a cop d’ull és molt difícil 
quan es presenten en cristalls tan 
petits (de fins a 1 mm o poc més). 
Inicialment vam analitzar amb 
EDS tres mostres i totes van ser 
antlerita, amb una relació mitjana 
Cu:S = 2,90:1. Més tard vam com-
provar amb espectroscòpia Ra-
man que dues mostres més, d’un 
lloc diferent, són clarament bro-
chantita. Aquestes tenen relacions 
Cu:S properes a la teòrica 4:1.

Apareixen com a petites druses i 
grups de cristalls prismàtics-tabu-
lars lluents i de color verd intens, més 
fosc en la brochantita (figura 46).

Surten amb malaquita, barita i 
calcopirita; la brochantita, també 
amb fluorita.

Calcantita, Cu[SO4]·5H2O
L’hem trobada relativament dis-

persa i en poca quantitat, en zones 
amb calcopirita i/o calcocita, for-
mant crostes blavoses.

Ha estat determinada amb es-
pectroscòpia Raman. 

Fassinaïta, Pb2[CO3|S2O3]
Ha estat una de les darreres es-

pècies en ser determinada amb se-

guretat, degut a les escasses mos-
tres obtingudes fins ara.

Fent un joc de lletres, probable-
ment sigui l’espècie mineraloquí-
micament més “fassinant” entre 
les que hem pogut trobar a la mina 
“Iris 18”, ja que es tracta d’una de 
les rares espècies, conegudes fins 
ara, que inclouen anions tiosulfat. 
Com sabem, el complex aniònic 
sulfat, [SO4]2-, té una disposició te-
traèdrica, amb quatre anions O als 
vèrtexs i un catió S6+ al centre. Si 
substituïm un dels anions O per un 
anió S2- (que té la mateixa càrrega 
i és una mica més gran), tenim el 
complex aniònic tiosulfat (figura 
47): [S6+{S2-O2-

3}8-]2- ≡ [S6+S2-O3]2- ≡ 
[S2O3]2-. Aquest complex aniònic 

Figura 50. Fassinaïta amb cerussita, damunt d’un cristall de 
galena. La fassinaïta es veu a la part dreta del cristall de galena 
(incolora), la resta és cerussita (blanquinosa). C.V. 1,3 mm. Col.: 
Joan Vinyoles; foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 51. Espectre Raman d’una mostra de fassinaïta i 
comparació amb el d’una de Monte Trisa (Vèneto, Itàlia). 

Font: Adolf Cortel i Ivano Rochetti.

Figura 52. Imatge SEM d’un agregat cristal·lí de fassinaïta. Al 
centre-dreta es pot apreciar un cristall ben format (comparar 
amb fig. 49). Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 53. Una altra imatge SEM de cristalls de fassinaïta. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.
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només està present amb seguretat 
en l’estructura de tres espècies, 
fins ara:

 - Fassinaïta (Bindi et al., 2011).
 - Sidpietersita (Roberts et al., 
1999).
 - Steverustita (Cooper et al., 
2009).
N’hi ha una quarta, la bazheno-

vita, de Ca, però no es segur que 
aquesta inclogui anions tiosulfat 
(Bindi et al., 2005). Les altres tres 
són de Pb i sí els inclouen amb 
total seguretat. La fassinaïta és la 
primera que amés inclou comple-
xos aniònics carbonat, [CO3]2-: un 

catió Pb coordinat amb nou anions 
(set O i dos S2-) que formen part de 
tres complexos aniònics carbonat i 
quatre complexos aniònics tiosul-
fat (figura 48).

Apareix com a cristalls pris-
màtics allargats (segons l’eix b), 
amb predomini del prisma {101}, 
combinat amb {110} i també amb 
{011} (figura 49), aïllats o més 
habitualment en petits grups di-
vergents a radials (figura 50). No 
arriben als 0,15 mm de grandària, 
són incolors i tenen lluïssor vítria. 
Per l’hàbit i color, alguns cristalls, 
sobretot els més senzills, es po-

den confondre amb els d’anglesi-
ta, però no surt a la mateixa pa-
ragènesis: l’anglesita apareix amb 
barita i la fassinaïta no, ja que ho 
fa amb galena, acompanyada de 
cerussita, i també amb quars. Es 
pot diferenciar de la cerussita per 
l’agrupament dels cristalls i la 
lluïssor vítria més intensa.

Ha estat determinada mitjançant 
espectroscòpia Raman (figura 51). 
Amb anàlisi EDS hem confirmat 
que la relació Pb:S és propera a la 
teòrica 1:1. Amb SEM hem obtin-
gut algunes imatges força clares 
del seu hàbit cristal·lí (figures 52 
i 53).

L’espectre Raman de la figura 
51 és inusualment intens i amb 
línies espectrals fines. Malgrat 
que la recerca a la base de dades 
RRUFF va resultar infructuosa, en 
considerar els diferents candidats 
compatibles amb la composició 
química, la recerca bibliogràfica va 
mostrar que l’espectre coincideix 
amb el de la fassinaïta, concreta-
ment amb el d’una fassinaïta de 
les mines de Monte Trisa (Torre-

Figura 54. Linarita, sobre barita. C.V. 1,6 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 55. Composició de la linarita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 

Lluís Garrido (font: Joan Rosell).

Figura 56. Espectre Raman complet d’una posnjakita d’aquest 
jaciment. Font: Adolf Cortel.

Figura 57. Comparació d’espectres Raman de posnjakita i langita. 
Font: Tariq Jawhari (CCiTUB) i rruff.info.
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belvicino, Vicenza, Vèneto, Itàlia) 
analitzada per Ivano Rochetti. 
L’anió carbonat presenta un sen-
yal relativament poc intens cap a 
1060 cm-1; la resta de senyals més 
intenses en la regió de 300 a 1200 
cm-1 corresponen essencialment 
a diferents modes de vibració del 
complex aniònic tiosulfat (Bindi et 
al., 2011; Gabelica, 1980). L’absèn-
cia de senyals de vibració de grups 
OH indica que el mineral no està ni 
hidratat ni hidroxilat.

A la web www.seltene-minera-
lien.de, el mineralogista alemany 
Gunnar Färber té a la venda fassi-
naïta (amb lanarkita i elyita) del 
filó ‘La Cruz’ de Linares, però no co-
neixem cap publicació sobre aques-
ta espècie en aquesta localitat o en 
cap altra d’Espanya.

Linarita, PbCu[(OH)2|SO4]
Apareix cristal·litzada o en agre-

gats cristal·lins. Els cristalls son 
tabulars més o menys gruixuts i 
allargats segons l’eix b, de fins a 
uns 3 mm, amb predomini dels 
pinacoides {101} (i/o el seu nega-

tiu), {100} i {001}, i amb prismes 
{110} i/o {210} a les cares termi-
nals (figura 54). El color es blau 
semblant a l’atzurita, però amb 
lluïssor vítria menys intensa.

L’hem determinada amb anàli-
si EDS (figura 55), obtenint una 
relació mitjana Pb+Cu:S = 1,90:1 
(teòrica, 2:1), i confirmada amb 
espectroscòpia Raman.

Surt amb barita, galena i calcopi-
rita; també amb anglesita o posn-
jakita.

Posnjakita, Cu4[(OH)6|SO4]·H2O
Diferenciar la posnjakita de la 

langita és molt difícil, ja sigui per 
la morfologia i el color (molt sem-
blants) o sigui per la composició 
(amb la petita diferència que su-
posa una molècula d’aigua de més 
o de menys). Per això ha estat fo-
namental l’espectroscòpia Raman. 
En l’espectre obtingut (figura 56) 
destaquen el senyal corresponent 
a la vibració simètrica del grup 
sulfat, cap a 980 cm-1, i uns senyals 
molt característics corresponents 
a les vibracions dels grups OH, cap 
a 3580 cm-1. Donat que els hidroxi-
losulfats de Cu han estat molt es-
tudiats, la comparació amb els es-
pectres de la base de dades RRUFF 
i amb els descrits a la bibliografia 
(Frost et al., 2004) van indicar-nos 
clarament que es tracta de posn-
jakita (figura 57). Respecte a l’es-
pectre de la langita, cal destacar la 
notable diferència a prop dels 435 
cm-1.

Figura 58. Posnjakita. C.V. 5,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 59. Wulfenita. C.V. 1,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 61. Composició de l’agardita-(Y) 
(mitjana de tres anàlisis). Taula: Josep Lluís 

Garrido (font: Joan Rosell i Adolf Cortel).

Figura 60. Composició de l’agardita-(Ce) 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 
Lluís Garrido (font: Joan Rosell).

Figura 63. Composició de la zalesiïta (mi-
tjanes de tres anàlisis). Taula: Josep Lluís 
Garrido (font: Joan Rosell i Adolf Cortel).

Figura 62. Composició de la plumboa-
gardita (mitjanes de tres anàlisis). Taula: 
Josep Lluís Garrido (font: Joan Rosell).
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Els resultats de l’anàlisi amb EDS 
van donar una relació mitjana Cu:S 
= 4,15:1 (teòrica, 4:1). 

Es presenta com a cristalls ta-
bulars allargats, aïllats o formant 
grups divergents (figura 58), o 
també tabulars pseudohexago-
nals. El color és blau, de vegades 
amb lleuger matís verdós, i la lluïs-
sor, vítria a nacrada.

Surt amb barita, galena, calcopi-
rita i linarita.

Wulfenita, Pb[MoO4]
Apareix com a cristalls prismà-

tics-tabulars, curts a llargs, i tam-
bé bipiramidals, de fins a uns 2 
mm, de color ataronjat marronós a 
groc ataronjat (figura 59).

L’hem determinada mitjançant 
EDS, obtenint una relació Pb:Mo 
molt propera a la teòrica 1:1.

És relativament abundant però 
només en punts molt concrets de 
la mina, al filó de barita amb gale-
na, sovint en paragènesis amb mi-
metita.

Fosfats i arsenats
Hem trobat:
 - Agardita-(Ce).
 - Agardita-(Y).
 - Annabergita.
 - Arseniosiderita.
 - Arsenogoyazita.
 - Babanekita.
 - Bariofarmacosiderita.
 - Bayldonita.
 - Beudantita.
 - Calcofil·lita.
 - Carminita.
 - Chenevixita.
 - Cornwallita.
 - Eritrita.

 - Escorodita.
 - Hloušekita.
 - Lavendulana.
 - Lindackerita.
 - Mimetita.
 - Olivenita.
 - Parnauïta.
 - Piromorfita.
 - Plumboagardita.
 - Segnitita.
 - Strashimirita.
 - Tirolita.
 - Zalesiïta.

Agardites, plumboagardita i 
zalesiïta, ACu6[(OH)6|(AsO4)3] 
·3H2O

De les tres espècies acceptades 
d’agardita, amb predomini de te-
rres rares, hem determinat dues: 
agardita-(Ce) (figura 60) i agardi-
ta-(Y) (figura 61); així com dues 

Figura 64. Comparació d’espectres Raman d’agardites i zalesiïta. 
Font: Tariq Jawhari (CCiTUB) i rruff.info.

Figura 65. Imatge SEM d’un agregat de plumboagardita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 66. Agardita-(Y), amb òxids/hidròxids de Mn i quars. 
C.V. 3,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.

Figura 67. Zalesiïta, amb barita. C.V. 2,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.
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espècies més del mateix grup (de 
la mixita): plumboagardita (figura 
62) i zalesiïta (figura 63).

Totes tenen la fórmula general 
ACu6[(OH)6|(AsO4)3]·3H2O, on la 
posició A està ocupada per cations 
grans trivalents i divalents. En fun-
ció del catió que predomini tenim 
una espècie o una altra: 

 - Agardita-(Ce): en A hi predo-

mina Ce (trivalent).
 - Agardita-(Y): en A hi predo-
mina Y (trivalent).
 - Plumboagardita: en A hi predo-
mina Pb (divalent).
 - Zalesiïta: en A hi predomina Ca 
(divalent).
Els espectres Raman són força 

semblants (figura 64). Pel que fa 
a les relacions A:As i Cu:As resul-

Figura 69. Composició de l’annabergita i 
l’eritrita (mitjanes de tres anàlisis). Taula: 
Josep Lluís Garrido (font: Joan Rosell i 
Adolf Cortel).

Figura 70. Imatge SEM d’un agregat cristal·lí d’eritrita.
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 71. Annabergita (rosada tot i tenir Ni>Co). C.V. 2 mm. 
Col.: Jorgina Jordà; foto: Agustí Asensi.

Figura 68. Plumboagardita, amb barita i quars. C.V. 1,2 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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tants de les anàlisis EDS, són molt 
properes a les teòriques 1:3 i 6:3, 
respectivament.

Totes quatre són semblants en 
color: verd més o menys groguenc 
(de vegades una mica blavós en el 
cas de la zalesiïta); i morfologia: 
feixos i agregats divergents a ra-
dials formats per cristalls submi-
l·limètrics prismàtics, de secció ge-
neralment hexagonal, molt prims 
i allargats, i també en agregats 
 d’aspecte més fibrós, amb lluïssor 
sedosa (figures 65, 66, 67 i 68). 
Els agregats de plumboagardita 

poden aparèixer agrupats fins a 
formar crostes de diversos centí-
metres quadrats. 

De les quatre espècies, podem 
dir que la plumboagardita i la za-
lesiïta semblen ser les més abun-
dants al jaciment, sobretot la 
primera. Apareixen lligades a les 
mescles d’òxids/hidròxids negres 
de Mn, amb barita i quars.

Annabergita, Ni3[(AsO4)2]·8H2O, 
i eritrita, Co3[(AsO4)2]·8H2O

De les tres mostres analitzades 
de la sèrie annabergita-eritrita, 
totes de color rosat, dues corres-
ponen a annabergita, amb Ni>Co, 
i una a eritrita (figura 69). En les 
dues mostres d’annabergita tam-
bé hi havia una mica de Zn, amb 
una relació Ni+Co+Zn:As = 2,96:2 
= 1,48:1 (teòrica, 3:2 = 1,5:1).

Apareixen com a petits agregats 
fibrosos o en grups divergents a 
radials, formats per microcristalls 
tabulars més o menys allargats 
(figura 70). Tot i els termes amb 
Ni>Co (annabergita), el color és 
sempre rosat, com es pot veure en 
la figura 71; que és una mica més 
intens quan hi predomina el Co 
(eritrita).

Els termes més propers a an-
nabergita surten amb tennanti-
ta-(Fe) i calcopirita, de vegades 
amb lavendulana; els més propers 
a eritrita, amb galena i calcopirita.

Figura 72. Arseniosiderita amb chenevixita, sobre quars. C.V. 2 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 73. Composició de l’arseniosiderita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 
Lluís Garrido (font: Joan Rosell).

Figura 74. Imatge SEM d’un agregat amb cristalls de babanekita. 
Col.: Josep Carreras; foto: Adolf Cortel.

Figura 75. Formes cristal·logràfiques més 
habituals als cristalls de babanekita de la 

mina “Iris 18”, amb predomini del 
pinacoide lateral {010}. Dibuix: 

Josep Lluís Garrido 
(font:  www.mineralienatlas.de).
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Arseniosiderita, Ca2Fe3+
3[O2| 

(AsO4)3]·3H2O
Es presenta com agregats globu-

lars o rosetes, de fins a uns 3 mm, 
formats per microcristalls lami-
nars. El agregats se solen agrupar 
en crostes i recobriments damunt 
d’altres minerals, com ara barita, 
quars o fluorita (figura 72). El co-
lor va del groc ocre al marró verme-
llós.

Ha estat determinada mitjançant 
anàlisi EDS (figura 73), obtenint 
unes relacions Ca:Fe = 2:02:2,98 = 
0,68:1 (teòrica, 2:3 = 0,67:1) i Ca+-
Fe:As idèntica a la teòrica, 5:3 = 
1,67:1.

Babanekita, Cu3[(AsO4)2]·8H2O
Ha estat una de les grans sorpre-

ses del jaciment, per ser una espè-
cie molt rara (amb menys de 10 lo-
calitats conegudes al món fins ara, 
cap a Espanya) i de recent publica-
ció (Plášil et al., 2017), amb locali-
tat tipus a la mina Rovnost, Jáchy-
mov, Karlovy Vary, Rep. Txeca.

Es presenta com agregats globu-
lars submil·limètrics formats per 
microcristalls tabulars allargats 
(monoclínics) (figura 74), amb 
predomini del pinacoide {010} (fi-

gura 75), generalment disposats  
radialment o també en grups di-
vergents a subparal·lels i en fei-
xos (figura 76). Aquests agregats 
s’ajunten i amunteguen fins a for-
mar agrupaments dispersos i peti-
tes crostes, de color rosat i amb llu-
ïssor sedosa a vítria-sedosa (figura 
77). Respecte als espècimens tipus, 
el color no és tan rosat intens, pot-
ser per la menor proporció de Co. 
És més semblant a la babanekita 
de la mina Clara, Oberwolfach, Ba-
den-Württemberg, Alemanya.

Apareix acompanyada de laven-
dulana, lindackerita i strashimiri-
ta, amb quars o barita, en alguns 
punts on hi predomina la tennan-
tita-(Fe).

Pertany al grup de la viviani-
ta (com l’annabergita i l’eritrita), 

Figura 79. Espectre Raman complet d’una mostra de babanekita 
d’aquest jaciment. Font: Adolf Cortel.

Figura 80. Comparació d’un espectre Raman de la babanekita 
anterior amb el d’una de la mina Fenugu Sibiri (Sardenya, Itàlia). 

Font: Tariq Jawhari (CCiTUB) i Günter Frenz.

Figura 78. Composició de la babanekita 
d’aquest jaciment. Taula: Josep Lluís 
Garrido (font: Adolf Cortel).

Figura 76. Babanekita, amb lavendulana i quars. C.V. 1,4 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.

Figura 77. Babanekita, amb quars. C.V. 2,6 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.
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amb fórmula general A2+
3[(AsO4)2]· 

8H2O. Tot i que a la fórmula de la 
babanekita aparegui només Cu en 
la posició A, conté petites proporci-
ons d’altres cations divalents, com 
Co, Mg, Ni o Zn, que estabilitzen 

l’estructura. En funció de l’anàlisi 
EDS, la d’Escornalbou conté Ni i Co 
(i en un cas, també Zn) (figura 78).

És curiós que un mineral amb 
aquesta composició no sigui de 
color verd o verd blavós, pel Cu i 
també pel Ni (Ni>Co). A diferència 
d’altres espècies de composició 
semblant (com la hloušekita o la 
pradetita) pel que fa a les proporci-
ons de Cu i Co, una baixa proporció 
d’aquest darrer sembla suficient 
perquè el color sigui rosat.

Per l’aspecte semblava que podria 
tractar-se d’eritrita, i per la compo-
sició, un cop feta l’anàlisi EDS, po-

dria ser també pradetita niquelífe-
ra (relació Co+Ni:Cu = 1:4 i relació 
Cu+Co+Ni:As = 5:4), però aquesta és 
de color verd-blau.

Degut a la poca quantitat disponi-
ble d’aquest mineral es van prendre 
moltes precaucions per assegurar 
que el fragment que es va analitzar 
amb espectroscòpia Raman fos el 
mateix que s’havia d’analitzar amb 
SEM-EDS (figura 79). Com amb la 
fassinaïta, la comparació amb els 
espectres de la bases de dades RRU-
FF va ser infructuosa. Donat que la 
composició i l’aspecte de la mostra 
apuntaven a que podia ser baba-
nekita, després d’una recerca bibli-
ogràfica sense èxit, i novament grà-
cies a la gentilesa de Günter Frenz, 
es va poder disposar de l’espectre 
Raman d’una mostra d’aquesta es-
pècie procedent de la mina Fenugu 
Sibiri (Gonnosfanadiga, Sardenya 
Sud, Sardenya, Itàlia), confirmada 
amb difracció de raigs X, i que vam 
comparar amb un de la mina “Iris 
18” (figura 80). Els senyals més in-
tensos coincideixen en ambdós es-
pectres, però, donat que en aquest 
mineral hi ha altres cations substi-
tuint al coure, no ha de sorprendre 
que els senyals puguin tenir petites 
diferències en amplada i intensitat. 
Una altra causa de diferències en 
les intensitats relatives dels senyals 
podria ser les diferents orientacions 
dels cristalls respecte la direcció del 
làser en els espectres de les mostres 
que es comparen. 

Figura 81. Bariofarmacosiderita, sobre quars. C.V. 1,4 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 82. Composició de la bariofarma-
cosiderita (mitjana de dues anàlisis). 
Taula: Josep Lluís Garrido (font: Joan 
Rosell i Adolf Cortel).

Figura 83. Bayldonita, sobre quars. C.V. 1,7 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 84. Bayldonita, sobre quars. C.V. 6,5 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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Bariofarmacosiderita, Ba0.5 
Fe3+

4[(OH)4|(AsO4)3]·5-6H2O
Apareix com a cristalls cúbics de 

fins a uns 2 mm, aïllats o formant 
grups i agregats, de color groc a 
groc ataronjat o groc marronós i 
lluïssor vítria (figura 81).

Ha estat determinada mitjançant 
EDS (figura 82), resultant unes 

relacions mitjanes Ba:As = 0,50:3 
= 0,17:1 (idèntica a la teòrica) i 
Fe:As = 3,91:3 = 1,30:1 (teòrica, 
4:3 = 1,33:1). L’hem confirmada 
amb espectroscòpia Raman.

És una espècie relativament 
abundant en alguns punts del filó, 
allà on hi ha força tennantita-(Fe), 
sovint en paragènesi amb segnitita 
i escorodita.

Bayldonita, PbCu3[(OH)2| 
(AsO4)2]

L’hem trobada com agregats for-
mats per microcristalls tabulars 
i acabats en punta o en grups de 
cristalls amb cares corbades i es-
glaonades, de color verd intens (fi-
gures 83 i 84).

Ha estat determinada mitjan-
çant EDS (figura 85), obtenint una 
relació mitjana Pb+Cu:As = 3,86:2 
= 1,93:1 (teòrica, 4:2 = 2:1), i amb 
espectroscòpia Raman (figura 86).

És relativament abundant però 
només en punts concrets de les 
zones on hi ha els òxids/hidròxids 
negres, amb quars i, de vegades, 
amb mimetita.

Beudantita, PbFe3+
3[(OH)6| 

SO4|AsO4]
Es presenta com a cristalls ta-

bulars pseodohexagonals a pseu-
docúbics (de vegades amb alguns 
vèrtexs truncats i algunes arestes 
corbades) (figures 87 i 88), de co-
lor groc marronós a marró verme-
llós i lluïssor vítria, sovint intensa.

L’hem determinada amb anàli-
si EDS (figura 89), resultant unes 
relacions mitjanes Pb:As+S = 
0,99:2,08 (teòrica, 1:2) i Fe:As+S = 
2,93:2,08 (teòrica, 3:2), i ha estat 
confirmada amb espectroscòpia 
Raman.

És força rara, més que la segni-
tita, amb la qual es pot confondre. 

Figura 89. Composició de la beudantita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 

Lluís Garrido (font: Joan Rosell).

Figura 88. Beudantita. C.V. 1,5 mm. Col. i foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 86. Comparació d’espectres Raman de la bayldonita. 
Font: Adolf Cortel i rruff.info.

Figura 87. Imatge SEM de cristalls de beudantita. 
Col.: Josep Lluís Garrido; foto: Adolf Cortel.

Figura 85. Composició de la bayldonita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 
Lluís Garrido (font: Joan Rosell).
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Surt amb barita, tennantita-(Fe) i 
galena.

Calcofil·lita, Cu18Al2[(OH)24| 
(SO4)3|(AsO4)4]·36H2O

La podem trobar només com a 
cristalls tabulars hexagonals típics 
de l’espècie, amb predomini del 
pinacoide basal {0001}, de fins a 

uns 3 mm, aïllats o formant petits 
grups o, molt sovint, com agregats 
en paral·lel amb el contorn esglao-
nat, degut a què els cristalls tenen 
mida diferent (figures 90 i 91). El 
color és verd, de vegades força in-
tens, amb lluïssor vítria a nacrada.

Ha estat determinada amb es-
pectroscòpia Raman (figura 92) i 

Figura 90. Calcofil·lita, sobre barita. C.V. 4,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 91. Calcofil·lita, sobre barita. C.V. 3 mm. 
Col.: Josep Carreras; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 92. Comparació d’espectres Raman de la calcofil·lita. 
Font: Adolf Cortel i rruff.info.

Figura 93. Composició de la calcofil·lita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 

Lluís Garrido (font: Joan Rosell).
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mitjançant EDS (figura 93), obte-
nint una relació mitjana Cu:As+S 
molt propera a la teòrica 18:7.

És força rara. Surt amb barita i 
malaquita.

Carminita, PbFe3+
2[(OH)2| 

(AsO4)2]
Es presenta com a microcristalls 

tabulars a prismàtics aplanats, aï-

llats o més habitualment formant 
grups, ventalls i rosetes, també 
de tipus ‘gra d’arròs’ (de vegades 
amb cares esglaonades), de color 
vermell i amb lluïssor vítria-grei-
xosa (figures 94 i 95).

L’hem determinada amb anàlisi 
EDS (figura 96), resultant unes re-
lacions mitjanes Pb:As i Fe:As molt 
properes a les teòriques 1:2 i 2:2, 
respectivament, i ha estat confir-
mada amb espectroscòpia Raman 
(figura 97).

És força rara, més que la segniti-
ta, a la qual acompanya en deter-
minats punts, amb barita, tennan-
tita i galena.

Chenevixita, Cu2Fe3+
2[(OH)4| 

(AsO4)2]
Apareix com a petites masses i 

crostes formades per agregats glo-

bulars submil·limètrics a micros-
còpics (figura 98), de color verd 
clar a verd groguenc.

Ha estat determinada mitjançant 
EDS (figura 99), obtenint unes re-
lacions mitjana Cu:As = 2,14:2,00 
(teòrica, 2:2) i Fe:As = 1,98:2,00 
(teòrica, 2:2).

Està molt dispersa i és poc abun-
dant allà on surt, amb calcopirita i 
també amb galena i barita.

Cornwallita, Cu5[(OH)4|(AsO4)2]
Es presenta com a recobriments 

i crostes formades per agregats 
globulars submil·limètrics a mi-
croscòpics, de color verd marag-
da i amb intensa lluïssor resino-
sa-greixosa (figura 100).

S’ha pogut determinar amb anà-
lisi EDS (figura 101), amb uns re-
sultats molt propers a la relació 

Figura 97. Comparació d’espectres Raman de la carminita. 
Font: Adolf Cortel i rruff.info.

Figura 98. Imatge SEM d’una crosta de chenevixita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 96. Composició de la carminita 
(mitjana de tres anàlisis). Taula: Josep 
Lluís Garrido (font: Joan Rosell i Adolf 
Cortel).

Figura 94. Carminita. C.V. 0,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 95. Carminita, amb barita. C.V. 1 mm. 
Col.: Josep Luís Garrido; foto: Josep A. Soldevilla.
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teòrica Cu:As = 5:2, i amb espec-
troscòpia Raman  (figura 102), 
que ens ha permès diferenciar-la 
del seu dimorf cornubita.

Surt molt dispersa i és relativa-
ment abundant en alguns punts, 
amb barita i tennantita.

Escorodita, Fe3+[AsO4]·2H2O
És una de les espècies més atrac-

tives del jaciment, per morfologia 
i contrast de colors. Apareix com 
a cristalls prismàtics, amb acaba-
ments piramidals, rics en cares, 
que formen grups divergents a ra-
dials de fins a uns 3 mm, i també 
com agregats globulars formats 
per microcristalls tabulars (figura 
103). És incolora amb matís blavós 
a violaci, també verdosa a marro-
nosa; amb lluïssor vítria. Les com-
binacions amb segnitita són molt 
estètiques (figura 104).

Per morfologia i color creiem 
que és relativament fàcil de dis-
tingir de la resta de minerals del 
jaciment. L’hem determinada amb 
anàlisi EDS, obtenint una relació 
Fe:As pràcticament idèntica a la 

teòrica 1:1 (figura 105). Els agre-
gats globulars s’han confirmat 
amb espectroscòpia Raman.

Es presenta en paragènesi amb 
segnitita i bariofarmacosiderita, 
sent més rara que aquestes, en zo-
nes amb fluorita i també barita.

Lavendulana, NaCaCu5[Cl|(As 
O4)4]·5H2O (i lavendulana+SO4)

L’hem trobada com a druses 
d’agregats globulars submil·limè-
trics formats per microcristalls 
laminars (figura 106); també en 
rosetes i ventalls de fins a 1 mm (fi-
gura 107). El color és blau cel més o 
menys intens, amb lluïssor vítria a 
nacrada.

Surt al filó de barita amb tennan-
tita, en paragènesi amb strashimi-
rita i, de vegades, amb babanekita. 
En alguns punts és relativament 
abundant.

La lavendulana sol ser complica-
da d’analitzar mitjançant EDS. Als 
resultats obtinguts és habitual que 
no surti el sodi (queda “camuflat” 

Figura 100. Cornwallita. C.V. 3,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 99. Composició d’una chenevixita. 
Taula: Josep Lluís Garrido 
(font: Adolf Cortel).

Figura 102. Comparació d’espectres Raman de la cornwallita. 
Font: Adolf Cortel i rruff.info.

Figura 103. Escorodita, amb barita i arseniosiderita. C.V. 1,5 mm. 
Col.: Josep Lluís Garrido; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 101. Composició de la cornwallita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 

Lluís Garrido (font: Joan Rosell).
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pel coure), i si surt, sol ser clara-
ment deficitari, i excedentari el 
coure. Deixant de banda Na i Cu, les 
relacions Ca:As = 1,10:4,00 i As:Cl 
= 4,00:0,98, d’una mostra (sense 
sofre), són molt properes a les te-
òriques 1:4 i 4:1 de la lavendulana. 

Creiem interessant indicar que, a 
part del que passa amb el sodi, la 
major part de les mostres analitza-
des contenen una proporció signi-
ficativa de sofre (com ens ha pas-
sat amb la tirolita) (figura 108), 
amb una relació As:S = 1:0,21 

Figura 106. Lavendulana. C.V. 5,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Agustí Asensi.

Figura 107. Lavendulana, amb quars. C.V. 1,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 105. Composició de l’escorodita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 
Lluís Garrido (font: Joan Rosell).

Figura 104. Escorodita, amb barita i segnitita. C.V. 2,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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(mitjana de dos anàlisis), i amb 
Ca:As = 0,25:1. En aquestes mos-
tres, la proporció de clor és força 
inferior a la pròpia de la lavendu-
lana, amb una relació mitjana As:-
Cl = 1:0,13 (teòrica, 1:0,25). Per 
tot això, aquestes possibles laven-
dulanes podrien ser en realitat el 
mineral unmamed (Ca-Cu Arsenate 
3) de mindat, publicat en un arti-
cle de Sejkora et al. (2015). Aquest 
mineral, que es presenta com 
agregats semiesfèrics de fins a 0,5 
mm formats per microcristalls ta-
bulars molt fins, és molt semblant 
en composició a la lavendulana, 
però no porta o porta molt poc Na 
i té (As+S)4 i Cl0.5. Cal dir que les 
proporcions del S estan per sota 
de les del Cl, amb unes relacions 
mitjanes As:S = 1:0,065 i As:Cl = 
1:0,13. En canvi, en les mostres de 
la mina “Iris 18” sempre S>Cl. La 
proporció de Cl sí coincideix (As:Cl 
= 1:0,13), però no la de S, que és 
unes tres vegades superior, As:S = 

1:0,065 a la unmamed (Ca-Cu Arse-
nate 3) i As:S = 1:0,21 a les nostres 
mostres.

Amb LIBS (Laser Induced Break-
down Spectroscopy, espectroscò-
pia de plasma induït per làser) 
sí s’observa la presència de sodi, 
però amb aquesta tècnica no po-
dem saber la seva proporció. 

Pel que fa als espectres Raman, a 
l’article del mineral unmamed (Ca-
Cu Arsenate 3) no n’hi ha cap i, per 
tant, no podem fer comparacions. 
Respecte als espectres Raman de 
la lavendulana que surten al web 
del projecte RRUFF, sí s’aprecien 
algunes diferències, entre les quals 
destaca el senyal característic de 
l’anió sulfat a prop dels 1000 cm-1.

En resum, podem parlar de la-
vendulana i més encara de “laven-
dulana+SO4”, però sense resultats 
concloents.

Lindackerita, CuCu4[(AsO3OH)2| 
(AsO4)2]·9H2O, i hloušekita, Ni 
Cu4[(AsO3OH)2|(AsO4)2]·9H2O

La troballa de lindackerita ha es-
tat una altra grata sorpresa, potser 
més gran encara, per la seva estè-
tica i per la relativa abundància al 
jaciment, en comparació amb la 
babanekita o la fassinaïta. És espè-
cies nova a Espanya.

A la mina “Iris 18” apareix com 
a cristalls submil·limètrics d’hàbit 
tabular, sovint allargats, amb pre-
domini del pinacoide triclínic late-
ral {010}, amb el pinacoide fron-
tal {100} i, en les cares superiors, 

amb el prisma positiu {101} sol o 
combinat amb el seu negatiu (figu-
ra 109). Els cristalls es presenten 
habitualment formant agregats 
divergents, rosetes o ventalls, aï-
llats o agrupats ocupant uns pocs 
mil·límetres quadrats, molt bonics 
observats amb un estereomicros-
copi (figures 110, 111 i 112). El 
color és verd més o menys blavós 
i més o menys pàl·lid, amb lluïssor 
vítria-nacrada (sedosa en els agre-
gats d’aspecte més fibrós).

L’hem trobada en paragènesi 
amb lavendulana, babanekita i 
strashimirita, en punts del filó de 
barita rics en tennantita.

No es van trobar coincidències 
entre l’espectre Raman del mineral 
i la base de dades RRUFF. Tant la 
composició química com  la com-
plexitat de les diferents vibracions  

Figura 108. Imatge SEM d’un agregat de 
lavendulana amb S. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Adolf Cortel. Figura 109. Formes cristal·logràfiques més 

habituals als cristalls de lindackerita de la 
mina “Iris 18”, amb predomini del pinacoide 

lateral {010}. Dibuix: Josep Lluís Garrido 
(font: www.mineralienatlas.de).

Figura 110. Lindackerita. C.V. 2,8 mm. Col.: Josep Carreras; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 111. Lindackerita. C.V. 3,2 mm. 
Col.: Josep Lluís Garrido; foto: Josep A. Soldevilla.
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en la regió de 750 a 900 cm-1, si-
milar a la d’arsenats que contenen 
alhora els anions [AsO4]3- i [AsO-
3OH]2-, apuntaven a que podia ser 
lindackerita. Després d’una recerca 
bibliogràfica es va constatar que 

fins ara no s’ha publicat l’espectre 
Raman d’aquest mineral (ni cap altre 
del mateix grup), i gràcies novament 
a l’amabilitat de Günter Frenz, que 
havia analitzat amb espectroscò-
pia Raman mostres de lindackerita 

procedents de la mina Fenugu Sibi-
ri (Gonnosfanadiga, Sardenya Sud, 
Sardenya, Itàlia), confirmades amb 
difracció de raigs X, es va poder 
verificar la bona coincidència dels 
espectres (figura 113). Cal remarcar  

Figura 112. Lindackerita. C.V. 3,4 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 113. Espectre Raman d’una mostra de lindackerita i com-
paració amb el d’una de la mina Fenugu Sibiri (Sardenya, Itàlia). 
Font: Tariq Jawhari (CCiTUB) i Günter Frenz.

Figura 114. Espectre Raman complet 
d’una lindackerita d’aquest jaciment. 

Font: Adolf Cortel.
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que l’espectre de la mostra de la 
mina “Iris 18” inclou la regió corres-
ponent a les vibracions d’estirament 
dels grups OH, de 3000 a 3700 cm-1 
(figura 114), que Günter Frenz no 
va poder obtenir amb el seu aparell; 
per tant, és la primera vegada que es 
publica l’espectre Raman complet 
d’aquest mineral. 

També es van analitzar quatre 
mostres amb EDS. Els resultats 
dels percentatges atòmics donen 
una relació mitjana Cu(+Ni+Co):As 
= 4,86:4 = 1,215:1 (teòrica, 5:4 = 
1,25:1) (figura 115).

La imatge SEM de la figura 116 
mostra força bé l’hàbit dels cris-
talls de lindackerita.

Pel que fa a la hloušekita (Plášil et 
al., 2014) la vam determinar amb 
anàlisi SEM-EDS al començament 
de l’estudi de la mina, en un agregat 
cristal·lí format per cristalls tabulars 
submil·limètrics amb les cares molt 
esglaonades; aquests esglaons sem-
blen formats per cristalls tabulars 
microscòpics que se superposen 
com en una taulada (figura 117). 
També és espècies nova a Espanya.

Als resultats de l’anàlisi EDS (figu-
ra 118) queda clar que en la posició 
A de la fórmula hi predomina el Ni 
(a la lindackerita, clarament el Cu), 
però també conté Co i Zn. Els ca-
tions de Zn solen substituir als de 
Cu, però també poden formar part 
de la posició A, com plantegem en 
aquest cas. Donada la poca quanti-

Figura 116. Imatge SEM de cristalls de lindackerita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 117. Imatge SEM de cristalls de hloušekita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Joan Rosell.

Figura 115. Composició de la lindackerita 
(mitjana de dues anàlisis). Taula: Josep 
Lluís Garrido (font: Joan Rosell i Adolf 
Cortel).

Figura 118. Composició d’una 
hloušekita. Taula: Josep Lluís Garrido 

(font: Joan Rosell).

Figura 119. Imatge SEM d’agregats de mimetita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 120. Mimetita, recoberta per un sulfur (no determinat). 
C.V. 1 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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tat de mineral disponible encara no 
l’hem pogut confirmar amb espec-
troscòpia Raman.

Cal dir que es pot confondre fàcil-
ment amb la pròpia lindackerita, so-
bretot pel que fa a la morfologia, ja 

que comparteixen hàbit cristal·lí 
(pertanyen al mateix grup). Pel que 
fa al color, el d’aquesta hloušeki-
ta és verd molt pàl·lid, però la lin-
dackerita de vegades també pot ser 
verda pàl·lida.

La paragènesi lindackerita- 
hloušekita-babanekita només es 
dona a la famosa mina Clara, a 
Oberwolfach (Alemanya), mentre 
que a la mina Rovnost, a Jáchymov 
(Rep. Txeca), localitat tipus de la 

Figura 121. Imatge SEM de cristalls de piromorfita (rica en Ca). 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 122. Mostra intermèdia de piromorfita-mimetita:  en els 
agregats més groguencs, As>P (mimetita-piromorfita); en els més 

verdosos, P>As (piromorfita-mimetita). C.V. 4,5 mm. 
Col. i foto: Josep Lluís Garrido.

Figura 123. Olivenita, amb barita. C.V. 1,2 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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babanekita, hi ha hloušekita però 
encara no està confirmada la pre-
sència de lindackerita.

Mimetita, Pb5[Cl|(AsO4)3], i 
piromorfita, Pb5[Cl|(PO4)3]

A diverses zones del filó, sem-
pre a prop de la galena, podem 
trobar mostres amb composicions 
corresponents a la sèrie mimeti-
ta-piromorfita, però diferenciades 
segons el lloc: a la galeria superior 
els termes són purs o quasi purs, 

mentre que a la galeria inferior 
són intermedis.

Els termes més propers a mi-
metita pura (no contenen P o en 
contenen molt poc) apareixen com 
a cristalls hexagonals a aciculars, 
quasi sempre submil·limètrics, 
però també amb grandària de fins 
a uns 2 mm, de color groguenc a 
quasi incolor o blanquinós (figu-
res 119 i 120), de vegades barre-
jats amb oxiplumboromeïta. Una 
de les mostres analitzades conte-

nia Ca, però en molt baixa propor-
ció (relació Ca:Pb = 0,07:1).

Pel que fa a la mostra analitzada 
de piromorfita de la galeria supe-
rior, no conté As però sí força Ca, 
amb una relació Ca:Pb = 0,81:3 = 
0,27:1, que correspondria a un ter-
me intermedi de la sèrie piromor-
fita-fosfohedifana (figura 121).

Els dos termes analitzats de la 
galeria inferior són clarament in-
termedis. Quant més propers són 
a mimetita (As>P), el color va més 

Figura 124. Olivenita. C.V. 1,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 125. Olivenita. C.V. 1,6 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 126. Olivenita. C.V. 1,6 mm. Col.: Josep Lluís Garrido; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 127. Olivenita, amb barita i quars. C.V. 2,2 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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cap al groc i quant més propers 
són a piromorfita (P>As), va més 
cap al verd. El més habitual és tro-
bar ambdues possibilitats en una 
mateixa mostra (figura 122), per 
la qual cosa és preferible parlar de 
piromorfita-mimetita o mimeti-
ta-piromorfita, segons apreciem el 
color més verdós o més groguenc.

Olivenita, Cu2[OH|AsO4]
Apareix com a cristalls d’hàbits 

diversos, entre tabulars i aciculars, 
de fins a uns 3 mm, formant grups 
divergents a radials, feixos i agre-
gats fibrosos; de color verd gro-
guenc a verd d’oliva i lluïssor vítria 
a nacrada o sedosa (figures 123, 
124, 125, 126, 127 i 128).

De les sis olivenites analitzades 
amb EDS  (figura 129), quatre no 
duien Zn i dos sí. En un parell de 
casos l’hem confirmada amb es-
pectroscòpia Raman (figura 130).

És l’arsenat més abundant a la 
mina “Iris 18”, on està molt dis-
pers, associat a molts altres mine-
rals.

Segnitita, PbFe3+
3[(OH)6|AsO3 

OH|AsO4]
L’hem trobada com a microcris-

talls tabulars a prismàtics apla-
nats, aïllats o més habitualment 
formant grups divergents i rose-
tes, també globular i de tipus ‘gra 
d’arròs’ (sovint amb cares esgla-
onades), de color groc a groc ver-

dós o groc marronós i amb lluïssor 
vítria-greixosa (figura 131, 132 i 
133).

Ha estat determinada mitjançat 
anàlisi EDS (figura 134), obtenint 
unes relacions mitjanes Pb:As i 
Fe:As molt properes a les teòri-
ques 1:2 i 3:2, respectivament. En 
les dues mostres analitzades tam-
bé hi havia petites proporcions de 
Sb, que no hem inclòs en aquesta 
taula. L’hem confirmada amb es-
pectroscòpia Raman (figura 135).

Està força dispersa i és menys 
rara que la carminita i la beudan-
tita. Pot aparèixer amb barita, ten-
nantita, galena, mimetita, escoro-
dita i carminita.

Strashimirita, Cu8[(OH)4| 
(AsO4)4]·5H2O

Apareix com a crostes cristal-
lines i agregats globulars a fibro-
sos-radials submil·limètrics, for-
mats per microcristalls aciculars, 
de color verd clar a verd lleugera-
ment blavós i amb lluïssor sedosa 
(figura 136).

Figura 128. Olivenita damunt de bariofarmacosiderita. C.V. 3,3 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 130. Comparació d’espectres Raman de l’olivenita. 
Font: Adolf Cortel i rruff.info.

Figura 131. Segnitita i escorodita. C.V. 0,7 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 129. Composició de l’olivenita 
(mitjanes de quatre anàlisis sense Zn i 

dos amb Zn). Taula: Josep Lluís Garrido 
(font: Joan Rosell i Adolf Cortel).
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L’hem determinada amb anàli-
si EDS (figura 137), resultant una 
relació mitjana Cu:As = 7,91:4,00 
= 1,98:1 (teòrica, 8:4 = 2:1), i ha 
estat confirmada amb espectros-
còpia Raman (figura 138).

Està dispersa per tot el jaci-
ment i és força abundant, acompa-
nyada de barita, tennantita, oliveni-
ta, lavendulana i lindackerita. És la  

segona cita a Espanya i la primera 
a Catalunya.

Tirolita, Ca2Cu9[(OH)8|CO3|
(AsO4)4]·11H2O (i tirolita+SO4)

Com en el cas de la lavendula-
na, la tirolita pot contenir petites 
proporcions de S, amb el dubte de 
si llavors pot tractar-se de tangda-
nita. Pel que fa a la mina “Iris 18”, 
les dues mostres analitzades con-
tenen efectivament S i, mitjançant 
EDS, no podem saber si conté C 
(per a ser tirolita). La relació As:S 
és igual a 4:0,32 = 1:0,08, mentre 
que a la tangdanita tenim força 
més sofre (As:S = 4:0,5 = 1:0,125). 
L’espectre Raman obtingut d’una 
d’aquestes mostres tampoc coin-
cideix amb els publicats d’aques-
ta espècie per Ray, Scholz i López 

(2015), i és molt més semblant als 
que surten de tirolita al web del 
projecte RRUFF, amb l’afegit del 
senyal propi de l’anió sulfat a prop 
dels 1000 cm-1.

Es presenta com agregats globu-
lars, de fins a uns 3 mm, formats 
per microcristalls laminars com-
pactats (figura 139); també com 
a rosetes i ventalls. El color és el 
blau verdós típic de la tirolita.

Figura 132. Segnitita, amb fluorita i barita. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 133. Segnitita. 
Col. i foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 134. Composició de la segnitita 
(mitjana de tres anàlisis). Taula: Josep 
Lluís Garrido (font: Joan Rosell i Adolf 
Cortel).

Figura 135. Comparació d’espectres Raman de la segnitita. 
Font: Adolf Cortel i rruff.info.

Figura 136. Strashimirita, amb quars. C.V. 2,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 137. Composició de la strashimirita 
(mitjana de quatre anàlisis). Taula: Josep 

Lluís Garrido (font: Joan Rosell 
i Adolf Cortel).



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2019-244

És més aviat rara i l’hem trobada 
només en punts concrets, amb ba-
rita, calcopirita i malaquita.

Altres arsenats
De manera testimonial, i sense 

confirmar definitivament, hem 
analitzat amb EDS algunes mos-
tres que poden ser d’altres arse-
nats:

 - Arsenogoyazita, (Sr,Ca,Ba)Al3 
[(OH)6|AsO3OH|AsO4]: una petita 
mostra amb crostes submil·limè-

triques de color crema amb lleu-
ger matís blavós, a la que corres-
pon la fórmula empírica (Sr0.83 
Ca 0.21Ba 0.12)Σ1.16Al 2.94[(OH) 6.14 
|AsO3OH|AsO4].
 - Parnauïta, Cu9[(OH)10|SO4| 
(AsO4)2]·7H2O: una mostra amb 
microcristalls verds.

Silicats
A més dels components de pis-

sarres i granodiorites, hem pogut 
individualitzar chamosita (en 

agregats globulars verds, formats 
per microcristalls laminars), cri-
socol·la (crostes microcristal-
lines de tons blavosos clars a qua-
si blancs, amb relacions Al:Cu = 
0,19:1,78 i Cu+Al:Si = 1,97:2), una 
espècie del grup de la kaolinita i, 
finalment, un feldespat de K que 
no hem pogut concretar.

Figura 138. Comparació d’espectres Raman de la strashimirita. 
Font: Tariq Jawhari (CCiTUB) i rruff.info.

Figura 139. Tirolita, amb fluorita i quars. C.V. 4,2 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla
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Bariofarmacosiderita, sobre fluorita. C.V. 1,1 mm. Col.: Josep Carreras; foto: Josep A. Soldevilla.

Olivenita, amb barita. C.V. 8 mm. Col. i foto: Josep A. Soldevilla.


