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Sempre m’ha commogut la poesia que destil·la el 
despertar de les ciutats, la forma en què es desentu-
meixen i comencen a moure’s amb certa atonia, els 
seus sons matiners, els diferents ritmes de les perso-

nes i les olors que es perceben. Així que un matí asso-
lellat del mes de març del 2019 en una Beirut super-
vivent i en aquest context evanescent, em dirigeixo 
estimulat i il·lusionat a la Universitat Saint Joseph on 

El MIM Museum: una voluntat personal.
Una col·lecció mineralògica de somni en un país excepcional

Martí Rafel en l’accés al MIM Museum. Autofoto: Martí Rafel.
El Sr. Salim Eddé, a la sala dedicada als fòssils del Líban. 

Foto: Martí Rafel.

RESUM
En aquest article es presenta un museu molt singular, tant 
pel fet que és fruit d'una voluntat personal com per estar 
situat en una ciutat, Beirut, que no sol relacionar-se amb 
grans museus de minerals, però sobretot per la gran qua-
litat de la col·lecció mostrada i la fantàstica i molt didàctica 
museografia.
També s’explica la gènesi d'aquest museu i l'origen de l'in-
terès en la col·lecció de minerals pel Sr. Salim Eddé, el seu 
fundador i ànima. Es detalla com es distribueix el museu i la 
magnificència dels exemplars mineralògics exposats i com 
estan organitzats. És important que també contingui una 
part dedicada als fòssils i que en el futur vulgui convertir-se 
en el museu libanès de ciències naturals. Clarament inspirat 
en la tradició dels grans museus francesos de mineralogia i 
ciències naturals.
El museu està ubicat al campus de la Universitat Saint Jo-
seph a Beirut, a prop del Museu Arqueològic Nacional.
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ABSTRACT
In this article we present you with a very unique museum, 
both because of the fact that it is the result of a personal will 
and being located in a city, Beirut, which does not usually 
relate to large mineral museums, but above everything for 
the great quality of the collection shown and the fantastic 
and very didactic museography.
We also explain the genesis of this museum and the origin 
of the interest in collecting minerals by Mr. Salim Eddé, his 
founder and soul mate. It explains how the museum is dis-
tributed and the magnificence of the exposed mineralogical 
units and how they are arranged. It is important that it also 
contains a part dedicated to the fossils and that in the future 
it wants to become the Lebanese natural science museum. 
Clearly inspired by the tradition of the great French museu-
ms of mineralogy and natural sciences.
The museum is located on the campus of Saint Joseph Uni-
versity in Beirut, near the National Archaeological Museum.
KEYWORDS
MIM Museum, Beirut, Lebanon, Mr. Salim Eddé, Saint Jo-
seph University, National Archaeological Museum, syste-
matic collection, didactic museography.
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es troba el MIM Museum, on em rep amb gran amabi-
litat el Sr. Salim Eddé i el seu equip, format per la con-
servadora principal Suzy Hamikian i la seva adjunta 
Carole Atallah.

De les entrevistes mantingudes, material comple-
mentari i la visita al museu neix aquest petit article 
que espero que us resulti interessant per a tenir un 
petita idea del que aquest museu atresora i l’esperit 
emprenedor del seu impulsor i mecenes, el Sr. Salim 
Eddé.

Motivació per a la creació de la  
col·lecció MIM

La col·lecció del Sr. Eddé neix el 1997, quan aquest 
comença a comprar minerals, inicialment a Michel 
Cachoux, de París. A partir d’aquesta palanca va anar 
ampliant la seva col·lecció, tant de mines contemporà-
nies com de col·leccions antigues, i de diferents països 
amb compres cada vegada més freqüents i amb un 
gust i criteri cada vegada més depurat. En aquest afer 
el van ajudar diversos comerciants i, per sobre de tot, 
els consells de Jean-Claude Bouillard, conservador de 

la col·lecció de minerals de la Sorbona (Université Pie-
rre et Marie Curie) a París, una de les més prestigioses 
en l’actualitat. Aquestes compres de vegades van resul-
tar veritables “batalles” entre col·leccionistes ansiosos 
per obtenir els espècimens més bells; batalles dignes 
de narracions èpiques. 

El fet d’anar augmentant la seva col·lecció va fer que 
cada vegada desitgés no ja els millors exemplars mine-
rals més vistosos sinó els de més qualitat per a les es-
pècies més desconegudes. Ajuntant així determinació, 
bon criteri, contactes i una font recurrent d’importants 
ingressos, va anar accedint a prestigioses col·leccions 
que, en un moment o un altre i per diferents causes, 
es van anar venent(Sams, Romero, Wilber, Asselborn, 
Freilich, Smale, Weill, Horner); també amb certa assi-
duïtat els museus més coneguts (Houston, Tucson, Mu-
seu Britànic) es desprenen d’algunes mostres.

Amb el transcurs del temps el Sr. Eddé es va trobar 
amb que prop de 450 espècies minerals li permetien 
obtenir mostres de qualitat, mida i estètiques.

I tal com li agrada dir fent broma al Sr. Eddé, no ha es-
tat agraciat amb bona vista i no pot permetre’s l’afició 

Les columnes expositives. Foto: MIM Museum. L’octaedre. Foto: MIM Museum.

El gran cristall de quars i, parcialment, l’espai Penrose. 
Foto: MIM Museum. Les exocaixes. Foto: MIM Museum.
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als micros; així doncs, un dels límits que s’autoimposa 
és el de la mida. Tots els minerals de la seva col·lecció 
han de ser ben visibles per a poder-se exhibir sense 
grans dificultats.

Ens trobem doncs amb una col·lecció sistemàtica, 
centrada en els minerals més bells, més estètics, ben 
visibles i de totes les espècies possibles que compleixin 
aquests requisits, des de geocronita fins a wollastonita, 
passant per carminita i väyrinenita i per descomptat 
els més comuns: fluorita, la família de la turmalina, etc., 
aconseguint aquesta xifra de 450 espècies minerals 
que componen la col·lecció del Sr. Eddé.

Però en aquest punt sorgeixen encara tres preguntes. 
Per què el Sr. Eddé comença a col·leccionar?, per què 
minerals? i per què els exhibeix en un museu obert al 
públic? 

El Sr. Eddé procedeix d’una culta i prestigiosa famí-
lia libanesa que ja li va inculcar el gust per les arts i 
les lletres des de molt petit. Ell ja veia col·leccions del 
seu pare a casa, com la de catifes , monedes o pintura 
i, per tant, aquesta “palpitació” col·leccionista no li era 
estranya; més aviat al contrari. 

Aquí està doncs el germen inicial però com ell mateix 
diu mai va estar ben dotat per a la producció artística 
en cap de les seves branques, però el que sí tenia i té 
és una inquietud molt intensa per saber de què està 
constituïda la realitat física que ens envolta. De fet, el 
Sr. Eddé té una formació cientificotècnica, ja que és 
enginyer químic, i això li va portar encara més cap a 
aquest intent de comprensió de la matèria en la seva 
forma més intrínseca.

Aquesta curiositat li va portar al coneixement dels 
àtoms, les molècules i de com aquestes s’organitzaven 
en apilats que conformaven els cristalls. Aquest va ser 
el detonant de la seva afició als minerals: la fascinació 
pels cristalls i de quina manera la matèria era capaç 
d’organitzar-se per a produir alguna cosa tan bella i 
perfecte com a cristalls amb formes geomètriques, an-
gles, superfícies i per descomptat colors, moltes vega-
des sorprenents.

Sobretot li crida l’atenció el fet que aquesta organit-
zació ens embolcalla per tot arreu, estant present en 
tots els sòlids inorgànics naturals. En definitiva: orga-
nització a partir del caos inicial.

Sala de filmació. Foto: MIM Museum. Sala dels fòssils del Líban. Foto: MIM Museum.

Sala dedicada a “Mimo”, el pterodàctil Mimodactylus libanensis. 
Foto: MIM Museum. Les 9 classes. Foto: MIM Museum.
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Ja sabem d’on beu el Sr. Eddé com a font d’inspiració 
per al seu amor pel col·leccionisme i pels minerals en 
particular. 

Però d’aquí a crear un museu, el MIM, què és el que 
succeeix?, què li impel·leix a això? 

La veritat és que l’actual col·lecció podria haver estat 
confortablement instal·lada en un apartament a París 
i ser visitada per alguns amics i/o coneguts. Però això, 
per diversos motius, mai va ser la intenció del Sr. Eddé.

D’una banda, com a bon humanista que és, el Sr. Eddé 
tenia l’anhel de compartir aquestes meravelles del 
món mineral amb el màxim públic general al que po-
gués arribar, des dels aficionats més meticulosos fins a 
simples curiosos. 

Posant l’accent principalment en la bellesa de les 
mostres de minerals, però portant-ho també a un plà-
nol més didàctic i donant-los un marc, per descomptat, 
científic, econòmic, històric i geogràfic. 

Així podem vincular i parlar de minerals des de la 
seva aplicació en joieria, electrònica, indústria ae-
roespacial, comerç des d’època prehistòrica, nous ma-
terials, medicina… Per fi, doncs, un gran conjunt de 
motius per a fer més interessant i comprensible si cap 
aquest meravellós museu.

Sense deixar de costat la pura conservació de les mos-

tres minerals en bon estat perquè puguin ser gaudides i 
investigades en el futur.

Aquestes idees van rondant pel cap del Sr. Eddé fins 
que decideix que l’emplaçament ideal seria una univer-
sitat. Per això, va decidir seguir l’exemple de la col·lec-
ció de la Sorbona (actualment a la Universitat Pierre et 
Marie Curie, campus de Jussieu, a París), que sempre ha 
estat el seu model i la seva principal font d’inspiració.

Una altra idea clara és que havia de ser al seu país 
d’origen, el Líban, terra assolada des de fa molt per con-
flictes, terra on tot es pot explicar però gens pot ser com-
près; una mostra d’autoafirmació per la seva part i de 
ganes de posar en valor Beirut i millorar la imatge del 
Líban.

Els pilars bàsics i objectius que havia de seguir la crea-
ció del seu museu havien de ser:

 - sense ànim de lucre,
 - molt didàctic i enfocat al públic; molt pensat en expe-
rimentar. Amb un gran projecte museogràfic,

 - acostament sistemàtic als minerals però amb l’estèti-
ca com a basa principal,

 - promoure la ciència, la cultura, l’idioma i la imatge 
del Líban,

 - tenir en compte i explicar totes les implicacions i uti-
litats de tot tipus al llarg de la història dels minerals.

Minerals per classe. Foto: MIM Museum. Minerals per país. Foto: MIM Museum.

Minerals radioactius. Foto: MIM Museum. Tresor. Foto: MIM Museum.
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Sota aquestes premisses, el 2004 li comunica el seu 
projecte al pare René Chamussy, rector de la Universi-
tat Saint-Joseph, a Beirut, qui en tres minuts, després de 
quedar meravellat en veure una turmalina sobre quars 
de l’Afganistan, es va unir al projecte. Va reservar per a la 
col·lecció un gran soterrani d’uns 1.300 m2 en un edifici 
que estava en construcció al Campus d’Innovació, Econo-
mia i Esports, prop del Museu Nacional de Beirut.

Finalment, i no per això menys important, es va escollir 
un nom: MIM.

Curt, fàcil de recordar i pronunciar, original i vinculat a 
l’àrab, doncs es tracta del nom de la lletra 24 de l’alfabet 
àrab. L’àrab MIM és també l’equivalent de la lletra M de 
l’alfabet llatí i en àrab és la primera lletra de les paraules 
per a ‘museu’, ‘mineral’ i ‘mina’ (i també funciona de la 
mateixa manera en anglès, en francès i en castellà). 

I així va quallar inicialment aquest increïble projecte. 
Però no es deté aquí; en una segona etapa, al cap de dos 
anys, es va realitzar tota la zona de fòssils, on sí és im-
portant el Líban com a origen d’aquests, avui dia amb 
diferents holotips i uns 250 fòssils. Però no s’acaba aquí; 
en el futur es pretén incloure unes sales de botànica i 
zoologia del Líban per acabar sent un veritable museu 
d’història natural del Líban. 

Cal recalcar que el Sr. Eddé, empresari d’èxit a França, 
ha finançat personalment tota la col·lecció i el projecte i 

està estudiant les fórmules més apropiades per a la con-
tinuïtat del MIM Museum a llarg termini.

Ubicació i estructura
El museu MIM es troba en un gran soterrani d’un 

edifici del Campus de l’Innovation et du Sport (CIS) 
de la Universitat Saint-Joseph, a Beirut. Es pot accedir 
a ell a través d’una gran esplanada al carrer de Damas 
(carrer Damasc).

A peu de carrer trobem un gran quars i la ineludi-
ble botiga que dóna accés, via escales o ascensor, a 
un espai subterrani que avui dia està estructurat en 
diferents zones de forma moderna i molt pràctica: 1) 
l’atri; 2) les 9 classes minerals; 3) minerals per classe; 
4) minerals radioactius; 5) fluorescència; 6) minerals 
per país; 7) trofeus; 8) tresor.

Els apartats següents són la traducció del text ofi-
cial facilitat pel propi museu.

L’atri
Dissenyat com un pati central cobert que dóna ac-

cés a les diferents galeries d’exhibició, l’Atrium va ser 
pensat com un espai de reunió on es poden realitzar 
actes culturals: conferències, signatura de llibres, 
llançament de productes i altres esdeveniments.

L’atri no solament es troba dins de les instal·lacions 

Siderita, amb ferberita: mines de Panasqueira, Covilhã, Castelo 
Branco, Portugal. 9,5 x 7 x 6,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Piromorfita: mina “San Andrés” (geoda ‘del Túnel’), Espiel, 
Còrdova, Andalusia, Espanya. 10 x 8 x 4 cm. Foto: MIM Museum 

(AINU / Augustin de Valence).

Trofeus. Foto: MIM Museum.
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del museu sinó que forma part del concepte del mu-
seu en sí. Va ser així concebut de manera que millorés 
l’experiència tant del visitant diari com dels convi-
dats a les reunions que en ell es realitzen. L’octaedre, 
el mur de Penrose, les columnes de visualització i 
l’espai audiovisual són, per tant, un valor afegit per a 
aquest lloc, combinant un significat científic i un valor 
estètic.

Espai expositiu de les columnes
Dues columnes en l’atri suporten part del pes de 

l’edifici. Per emmascarar-ho, la columna central esta-
va coberta d’acer inoxidable polit i motius triangulars 
que recordaven les formes geomètriques d’alguns 
cristalls. L’altra columna està més descentrada.

En lloc de deixar-lo aïllat, l’arquitecte va tenir la idea 
d’erigir altres columnes a cada costat per a crear un 
conjunt de cinc columnes que recordin l’entrada d’un 

antic temple. Finalment, amb l’objectiu de combinar 
qüestions pràctiques i estètiques, aquestes columnes 
s’han adornat amb diverses vitrines que exhibeixen 
alguns dels minerals de la col·lecció, la qual cosa su-
posa una avançament de les meravelles que trobarem 
a l’interior del museu.

Espai Penrose
La cristal·lografia està íntimament connectada amb 

l’ordre perfecte en el qual els àtoms d’un cos sòlid es-
tan disposats per a produir cristalls amb sorprenents 
formes geomètriques. És el mateix patró que, quan es 
repeteix indefinidament en tres direccions, forma un 
cristall i que anomenem mosaic periòdic de l’espai.

Per comprendre millor aquest fenomen, prenguem 
una imatge més simple en dues dimensions. Quins 
són els patrons regulars que poden cobrir una super-
fície plana sense deixar forats? Pensem en les rajoles 

Lavendulana: mina Hilarion, Agios Konstantinos, distr. Lavrion, 
Àtica, Grècia. 9 x 9 x 3 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin 
de Valence).

Austinita: mina Christiana, Agios Konstantinos, distr. Lavrion, 
Àtica, Grècia. 8 x 8 x 4,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin 

de Valence).

Cerussita, amb barita: Mibladen, Midelt, Khénifra, Meknès-
Tafilalet, Marroc. 10 x 8,5 x 7 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
Federico Picciani).

Vivianita: Huanuni, Dalence, Oruro, Bolívia. 
12 x 7,5 x 11,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).
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de la nostra cuina o en un rusc d’abelles. Podem de-
mostrar que existeixen tres possibilitats: el triangle 
equilàter (angles de 60°), el quadrat (angles de 90°) i 
l’hexàgon (angles de 120°).

És sorprenent considerar que cap de les altres for-
mes regulars, com l’octàgon o el pentàgon, pot acon-
seguir l’enrajolat periòdic d’una superfície plana per-
què deixarien espais entre elles.

També és cert quan es tracta del mosaic periòdic 

d’un espai tridimensional; i aquesta és una de les 
principals raons per la qual els angles de 60, 90 i 120 
graus són tan freqüents en els cristalls.

La paret que separa l’atri de la sala del tresor és una 
referència implícita a aquest ordre tan present en els 
cristalls. Primer, el matemàtic anglès del segle XX Ro-
ger Penrose va demostrar que era possible enllosar 
una superfície plana amb dos patrons diferents sense 
deixar forats però que el resultat fos gairebé periòdic 

Topazi, amb albita, fluorita i mica: Yuno, distr. Shigar, 
Gilgit-Baltistan, Pakistan. 15 x 15 x 10 cm. Foto: MIM 
Museum (AINU / Alessandro Clemenza).

Fluorapatita: mines de Panasqueira, Covilhã, Castelo Branco, 
Portugal. 6 x 4,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Balangeroïta: mina Poggio San Vittore, Balangero, Torino, Piemonte, Itàlia. 37 x 13 cm. 
Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).
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Fluorita: Shangbao, Leiyang, Hunan, Xina. 25,5 x 9 x 21 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Fluorita, amb quars fumat: Zinggenstock, Grimsel, vall Hasli, Berna, Suïssa. 9,5 x 5,5 x 6,5 cm. Foto: MIM Museum 
(AINU / Augustin de Valence).
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(i ja no periòdic). Això significa que, si és cert que no 
existeix un ordre o patró aparent que es repeteixi en 
una distància curta, podem detectar un tipus d’ordre 
i repetició en llargues distàncies. El resultat és bas-
tant sorprenent amb, en particular, l’entrellaçat de 
patrons pentagonals. Això és el que es vol mostrar en 
aquesta paret. És interessant notar que aquest efec-
te ja era conegut pels arquitectes de les mesquites i 
palaus iranians del segle XII, com es pot veure en els 
mosaics de la mesquita de Darb-i-Imam a Esfahan. 
Així doncs, malgrat que aquest mosaic està en dues 
dimensions, l’arquitecte volia crear l’efecte que esta-
va en tres dimensions. I llavors va utilitzar rajoles en 
llautó raspallat i les va orientar de manera diferent 
per a donar aquest aspecte tridimensional. El resultat 
és un mosaic bidimensional i gens periòdic; això és 
exactament el contrari del que caracteritza la geome-
tria dels cristalls: mosaic tridimensional i perfecta-
ment periòdic!

L’octaedre
Ja hi havia una obertura entre l’espai subterrani i 

l’esplanada quan es va construir l’edifici, molt abans 
que s’instal·lés el MIM en aquest lloc. En lloc de tan-
car l’espai, l’arquitecte va tenir la idea d’instal·lar una 
estructura de vidre que representés un dels cristalls 
exposats en el soterrani. 

A l’arquitecte se li van mostrar diverses mostres per 
a inspirar-se. Algunes presentaven una forma cúbica; 
unes altres, prismes hexagonals, etc. Al final va deci-
dir una forma octaèdrica que és menys comuna, més 
única i que recorda una famosa forma geomètrica: la 
de les piràmides. I en lloc de construir un sol octaedre 
va decidir construir un de gran entreteixit amb dos 
més petits per a simular una de les belles fluorites de 
la col·lecció del museu.

La major dificultat radica a construir una estructura 
transparent, i per tant en vidre, que permeti que la 
llum natural penetri en l’atri del MIM i, després, il·lu-

Quars ‘faden’: Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. 9,5 x 
10 x 11 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Espinel·la, sobre marbre: Mogok, Pyin-Oo-Lwin, Mandalay, Myanmar. 
6,5 x 4 x 5,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Pirita: Sierra de Alcarama, Navajún, La Rioja, Espanya. 
22,5 x 12 x 21,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Apofilita, amb inclusions de celadonita: distr. Ahmadnagar, 
Maharashtra, Índia. 17,5 x 13 x 13 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / James Elliott).
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minar el sostre de vidre a la nit perquè sigui visible en 
tot el campus. El desafiament tècnic va ser molt gran 
i va portar molt temps, però es va seguir endavant, 
convençuts que si el projecte tenia èxit, li donaria al 
MIM una estructura veritablement original.

Gran cristall de quars
Per què aquest quars adorna l’entrada de la col·lecció?
És un únic cristall (estructura monocristal·lina), 

transparent en gairebé tres quarts de la seva longitud 
(77 cm) i amb un pes de 100 quilograms. La base té 
un aspecte lletós, està ben acabada des de la part in-
ferior i intacta: el cristall no va ser arrencat de la seva 
ganga i està complet en tots els costats. Està adornada 
amb restes de cleavelandita (varietat d’albita). La ter-
minació superior és punxeguda. L’estat pràcticament 
intacte del cristall és inusual per a una peça d’aquesta 
mida.

Elbaïta, amb quars, albita i hambergita (parcialment visible en la 
cara superior del cristall d’elbaïta): Badakhshan, Afganistan. 14 x 
14 x 12 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Quars (var. prasi): Keshiketeng Qi, Chifeng, Mongòlia Interior, 
Xina. 23 x 28 x 7,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Or: Farncomb Hill, distr. Breckenridge, Summit Co., Colorado, EUA. 12 x 6 x 2 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).
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El quars és un dels materials més comuns a la Terra. 
Aquests cristalls són robusts, sovint incolors i brillants. 
Amb les seves formes hexagonals i terminacions punxe-
gudes fàcilment recognoscibles, el quars és el mineral 
que ha despertat la passió de cada nou col·leccionista de 
minerals. I així, va semblar natural adornar l’entrada de 
la col·lecció amb aquest cristall. Però no va ser fàcil tro-
bar una mostra tan perfecta: gran, transparent malgrat 
el seu gruix, sense cicatrius i mostrant perfectament an-
gles de 120° entre les cares. Aquestes peces són bastant 
rares i, una vegada descobertes, sovint acaben tallades 
en diversos objectes com a esferes ornamentals i joies, 
etc.

Encara que la porció inferior és opaca a causa de les 
inclusions de cleavelandita durant la seva formació, 
aquest cristall presenta una particularitat sorprenent: la 

seva terminació inferior intacta inclou una petita zona 
transparent desproveïda de cleavelandita que permet 
utilitzar una fibra òptica per a inundar tot el cristall amb 
llum sense haver d’encendre’l des del cim o les cares la-
terals.

Exocaixes
Aquesta tècnica s’ha utilitzat per a mostrar tres mi-

nerals. Un sistema òptic altament sofisticat crea una 
imatge tridimensional de l’objecte que penja davant de 
la caixa en la qual es troba l’objecte, en lloc de darrere. 
A diferència de l’holograma, on una imatge especial que 
conté la informació 3D de l’objecte ha estat transcrita en 
un vidre i restaurada per un làser, l’objecte es col·loca al 
centre de la caixa i la seva imatge es projecta a la finestra 
que té enfront el visitant mitjançant un mirall especial.

Behoïta: pedrera Poudrette, Mont Saint-Hilaire, Montérégie, 
Quebec, Canadà. 4,5 x 5,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
James Elliott).

Cinabri, amb dolomita: Tongren, Guizhou, Xina. 10 x 6,5 x 
11,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Fluorita: La Colladas, Siero, Astúries, Espanya. 14 x 14 x 19 cm. 
Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Calcita: Daye, Huangshi, Hubei, Xina. 16 x 11 x 13 cm. Foto: MIM 
Museum (AINU / Augustin de Valence).
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Quars i filmació documental
La pel·lícula La Montagne des Cristalliers recorda 

els moments de l’increïble descobriment d’un grup 
de quarsos trobat en una geoda del massís del Mont 
Blanc a França i exhibit al costat de la gran pantalla.

Fòssils del Líban i animació immersiva
Aquest espai té com a objectiu presentar al públic un 

món paral·lel als minerals i més específicament a un 
dels patrimonis culturals més importants del Líban: els 
fòssils, tan famosos al món pel seu perfecte estat de con-
servació i la seva àmplia varietat amb al voltant de 400 
espècies de peixos i 50 espècies de crustacis identificats.

L’animació immersiva relata com es van formar els 
fòssils i la història del seu descobriment al Líban.

El Mimodactylus libanensis
Mimodactylus libanensis, afectuosament “Mimo”, és 

el fòssil d’un pterodàctil. L’estudi realitzat per paleon-
tòlegs de la Universitat d’Alberta, a Canadà, va demos-
trar que no només era una nova espècie sinó també un 
nou gènere i, per tant, se li havia de donar un nou nom. 
Se’l va batejar així, Mimodactylus, segons el seu tipus 
i en honor al MIM Museum, que va aconseguir adqui-
rir-lo mentre era pretès per un museu nord-americà; 
l’espècie és “libanensis” en honor al país on es va des-

Rodonita, amb amfíbol: Morro da Mina, Conselheiro Lafaiete, 
Minas Gerais, Brasil. 10,5 x 5 x 10 cm. Foto: MIM Museum (FMI 
/ Federico Picciani).

Roweïta i olshanskyita: mina Shijiangshan, Linxi, Chifeng, 
Mongòlia Interior, Xina. 10,5 x 6,5 x 9,5 cm. Foto: MIM Museum 

(AINU / Augustin de Valence).

Sofre: mina Cozzo Disi, Casteltermini, Agrigento, Sicília, Itàlia. 
5,5 x 5 x 6 cm. Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Hematites, sobre quars recobert per clorita: Refuge du Clos, Saint 
Christophe-en-Oisans, Isère, França. 5,5 x 4,5 x 2,5 cm. Foto: MIM 

Museum (MING / Humble Rooster).
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cobrir aquest fòssil: el Líban.
Aquest espècimen complet es mostra mitjançant tèc-

niques modernes d’última generació: una reconstitu-
ció a gran escala del rèptil, un holograma, una pel·lícula 
autoestereoscòpica (una tècnica que dóna una impres-
sió de tridimensionalitat a causa d’una il·lusió òptica) 
i un joc “vola amb Mimo” on una càmera captura els 
moviments del visitant i els reflecteix en conseqüència 
en el rèptil volador en la pantalla.

Les 9 classes minerals
Amb unes 4.500 espècies minerals, la seva classifica-

ció va ser un malson fins que finalment es van agrupar 

en classes i es van organitzar d’acord amb la seva fór-
mula química i la seva estructura cristal·lina.

En una atmosfera tipus mina, amb il·luminació molt 
poc profunda, 9 vitrines presenten un mineral de cada 
classe, no necessàriament representatiu de la classe. 
Una taula periòdica interactiva d’elements, que mostra 
també els sistemes cristal·lins i els tipus de minerals que 
es poden veure en l’exposició del museu, familiaritza al 
visitant amb el món dels cristalls.

Minerals per classe (sistemàtica)
Els minerals es presenten aquí de manera sistemàtica. 

Les vitrines estan dedicades a cada classe de minerals. 

Brucita: Killa Saifullah, Balochistan, Pakistan. 7,5 x 7 x 4 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / Benjamin DeCamp).

Quars (var. ametista): Andilamena, Alaotra-Mangoro, 
Madagascar. 4 x 3,5 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Moscovita, amb albita: pegmatita Mamona, Araçuaí, Minas 
Gerais, Brasil. 9,5 x 8 x 11 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Lanarkita, sobre galena: Leadhills, South Lanarkshire, Escòcia, 
Regne Unit. 3,5 x 3 x 5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).
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Per tant, un pot descobrir molts espècimens de cada mi-
neral de diferents països.

Minerals radioactius
La col·lecció presenta una sèrie d’espècimens radioac-

tius d’alt nivell, principalment fosfats/arsenats/vana-
dats, silicats i òxids que s’han reagrupat fora de les seves 
classes corresponents. Fins i tot si la seva radioactivitat 
no presenta perill, després de tot són roques naturals, 
no obstant això és lleugerament superior a la mitjana de 
les roques. Per tant, s’ha preferit exhibir-los en vitrines 
segures en una habitació especial: les parets porten una 
capa protectora de plom que redueix la transmissió de 
radiació i l’entrada a l’habitació és a través d’un deflec-
tor per a evitar que aquesta radiació es filtri a l’habitació 
principal. Finalment, les vitrines estan equipades amb 
respiradors que absorbeixen el gas radó generat per la 
radioactivitat i l’alliberen fora de l’edifici, on es dispersa 
a l’aire en quantitats inofensives.

A més dels òxids, que generalment són negres (la ura-
ninita exhibida es troba entre els millors espècimens 
coneguts per a aquesta espècie), els silicats i fosfats/

arsenats/vanadats exhibeixen una varietat de colors en 
tons verds, taronges o grocs brillants. Un fet interessant: 
algunes tribus natives americanes van reduir aquests 
minerals a pols per a fer pintura corporal!

Fluorescència
En una vitrina es mostren diferents minerals fluo-

rescents a la llum ultraviolada d’ona llarga.

Minerals per país
Aquí es presenten diversos minerals organitzats per 

país i continent. El sistema de senyalització dedicat a 
aquesta àrea porta al visitant a un viatge al voltant de la 
Terra, per a descobrir mines en diferents països i els mi-
nerals descoberts en aquestes mines.

Trofeus
L’exhibició de trofeus conté espècimens que no són 

ni pedres precioses ni metalls. Però malgrat això, 
ocupen un lloc especial a la col·lecció. Això és perquè 
són el millor espècimen conegut per a una espècie en 
particular o espècimens rars però molt ben formats; 

Escolecita: Rankhamb, distr. Ahmadnagar, Maharashtra, Índia. 26 x 20 x 15 cm. Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).
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o novament, espècimens ben coneguts que alguna 
vegada van pertànyer a col·leccions de prestigi o que 
han rebut molta publicitat a la premsa especialitzada.

A causa de la seva fama o raresa, aquests espèci-
mens van ser adquirits amb major freqüència des-
prés de guerres d’ofertes contra determinats museus 
o col·leccionistes; d’aquí el seu estatus de trofeu. Al-
tres peces en la part sistemàtica de la col·lecció també 
poden reclamar el títol de trofeu i, per tant, les elec-
cions, de vegades arbitràries, van haver de fer-se per 
a limitar el nombre de trofeus i oferir una exposició 
equilibrada.

El disseny de l’exhibició de trofeus s’inspira en els 
podis de les competicions esportives. A la part su-
perior de la piràmide es troba un dels minerals més 
espectaculars de la col·lecció: una peça de legrandita 
de Mèxic formada per dos brillants garbes grogues en 
forma de V. Aquesta peça va ser triada per a “regnar” 
sobre els altres minerals, no solament pel seu color 
groc, sinó a causa de la raresa d’aquesta espècie en 
particular i perquè generalment ofereix petits espè-
cimens. Però també s’ha guanyat el seu lloc en el cim 

perquè prové de la col·lecció de minerals més bella 
de Mèxic i és coneguda per ser la mostra més bella 
de la seva espècie. No gaire lluny, l’acantita més bella 
coneguda, també de Mèxic, i està composada per un 
conjunt de cristalls perfectament formats que s’as-
sembla a una escultura moderna abstracta. Totes les 
altres peces tenen la seva història, una mida inusual, 
una forma excepcional o colors brillants per a oferir. 
Aquests, els millors espècimens, s’han organitzat per 
a condensar la increïble diversitat del món mineral en 
una sola exposició.

Tresor
A la sala dels Tresors es poden veure metalls pre-

ciosos, com plata i or, així com pedres precioses: ro-
bins, topazis i maragdes, etc. Tots els espècimens, a 
excepció de la plata i l’or, han estat especialment se-
leccionats per la seva transparència, color i formes 
geomètriques ben expressades.

Aquesta sala no està organitzada segons un ordre 
tradicional. Més aviat és una exhibició de forma lliure 
que ressalta els aspectes estètics de les mostres més 

Malaquita: mina Shilu, Yangchun, Yangjiang, Guangdong, Xina. 33 x 28 x 28 cm. Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).
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belles, espècimens excepcionals i pedres precioses en 
el seu estat natural. I així, algunes peces que pertan-
yen a espècies minerals diferents s’exhibeixen juntes 
perquè, a més del seu aspecte preciós, també compar-
teixen una estètica geomètrica similar.

S’han dissenyat sistemes d’il·luminació especials 
per a certes vitrines amb la finalitat de ressaltar les 
variacions de color observades en peces com la tan-
zanita, la transparència i el color de les pedres semi-
precioses com el peridot i el grup de la turmalina, o 
els detalls d’algunes peces espectaculars com l’or i la 
plata fibrosos. 

El saló està composat per 21 elegants columnes d’ex-
hibició que permeten al visitant admirar el seu con-
tingut des de tots els angles, exactament com en una 
exhibició de joies. Els ulls de bou en vidre reforçat per-
meten veure l’immens vestíbul de recepció del museu 

des del Saló dels Tresors. La forma de diamant de les 
finestres reflecteix el motiu geomètric de “mosaic de 
Penrose” en llautó que cobreix la paret de l’altre costat.

A més, la sala està a mitja llum i les vitrines contenen 
un mínim d’informació, la qual cosa ressalta la bellesa 
dels minerals exposats. Una vitrina encaixa tres pedres 
semiprecioses: topazi, aiguamarina i un dels millors 
espècimens d’euclasa coneguts, les formes geomètri-
ques i transparència dels quals són tan perfectes que 
realment semblen joies tallades, però en aquest cas 
per la naturalesa.

Finalment, alguns minerals no considerats com a pe-
dres precioses o metalls s’han inclòs excepcionalment 
en aquesta sala. Aquests minerals compten amb colors 
enlluernadors i transparència, com la rodocrosita, o 
tenen una forma i una lluentor comparables als d’un 
diamant tallat, com la cerussita.

De les meravelles que atresora aquest museu teniu una mostra gràfica reduïda en aquest article, però us 
recomano encaridament la seva visita; quedareu gratament sorpresos per la immensa qualitat de la col·lecció, 
el plantejament museogràfic i didàctic excel·lent, i tot això en un país encantador i amb una gran herència 
cultural i humana.

Web del museu:
 http://mim.museum/

Agraïments
Al Sr. Salim Eddé, per l’oportunitat d’entrevistar-lo personalment, mostrar-me el museu amb els seus enriquidors 
comentaris i haver pogut conèixer la seva condició humanista i “apassionament mineral” de primera mà.
A la Sra. Suzy Hakimian, conservadora del museu MIM, i a la Sra. Carole Atallah, conservadora adjunta del museu 
MIM, per la seva ajuda, paciència, comprensió i els bons moments passats junts.
Al Sr. Jordi Fabre, pels contactes inicials amb el museu MIM.

Carrollita: Kamoya, distr. Kambove, Alt Katanga. 
R.D. Congo. 10 x 10 x 8,5 cm. Foto: MIM Museum 
(AINU / Augustin de Valence).

Rodocrosita, sobre manganita: mina N'Chwaning, distr. min. 
Kuruman-Kalahari, El Cap Nord, Sud-àfrica. 26,5 x 18 x 11 cm. 

Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).
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Diamant: mina Udachnaya (Udachnaya-Vostochnaya), Daldyn, 
distr. Mirninsky, Rep. Sakha, Rússia. 2,5 x 1,9 x 1,9 cm. Foto: 
MIM Museum (FMI / James Elliott).

Leucita: Ariccia, Roma Metropolitana, Laci, Itàlia. 
7 x 5,5 x 5 cm. Foto: MIM Museum

(FMI / James Elliott).

Guix: Ar Ruwais, Al-Mintaqa Al-Gharbyya, Abu Dhabi, 
Emirats Àrabs Units. 7,5 x 6 x 17 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / Federico Picciani).

Carletonita: pedrera Poudrette, Mont Saint-Hilaire, 
Montérégie, Quebec, Canadà. 4,5 x 4,5 x 3,5 cm. 

Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).
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Calcita: Shangbao, Leiyang, Hunan, Xina. 
5 x 4 x 7,5 cm. Foto: MIM Museum 
(AINU / Augustin de Valence).

Fluorliddicoatita: pegmatita Bevaondrano, Ikalamavony, 
Alta Matsiatra, Madagascar. 7 x 6,5 x 14 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / James Elliott).

Galena: Madan, monts Rodopi, Smolyan, Bulgària. 
29 x 23 x 11 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / James Elliott).

Strontianita, sobre magnesita: Oberdorf an der Laming, Bruck 
an der Mur, Estíria, Àustria. 7 x 3,5 x 9 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / Benjamin DeCamp).
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Xenotima-(Y): muntanya Zagi, Hameed Abad Kafoor Dheri, 
Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. 1,5 x 2,5 x 5 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Argent: Chañarcillo, Copiapó, Atacama, Xile. 
13 x 7 x 15 cm. Foto: MIM Museum 

(AINU / Augustin de Valence).

Bertrandita, sobre schorl: Golconda, Governador Valadares, 
Vale do Doce, Minas Gerais, Brasil. 7 x 5 x 12 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Fluorita: La Cabaña, Berbes, Ribadesella, Astúries, Espanya. 
11 x 8 x 4,5 cm. Foto: MIM Museum 

(AINU / Augustin de Valence).
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Esfalerita: mina d'Áliva, Picos de Europa, Camaleño, Cantàbria, 
Espanya. 10 x 6 x 7 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Euclasa: Gachalá, distr. min. Guavió-Guatéque, Cundinamarca, 
Colòmbia. 4,5 x 2 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Quars (var. ametista): muntanyes Goboboseb, Brandberg, 
Erongo, Namíbia. 27 x 9 x 18 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
James Elliott).

Ludlamita: Huanuni, Dalence, Oruro, Bolívia. 
6,5 x 5 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Acantita: mina Proano, Fresnillo, Zacatecas, Mèxic. 
4 x 3,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum 
(FMI / James Elliott).

Barilita: mina Taitara, vall Loe Shilman, Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan. 4 x 1,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).
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Pirita, amb quars: mina Mundo Nuevo, Pasto Bueno, Pallasca, 
Áncash, Perú. 27 x 15 x 15 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
James Elliott).

Òpal: Yowah, Paroo Shire, Queensland, Austràlia. 
7,5 x 8 x 2 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Whewellita: Dalnegorsk, distr. min. Kavalerovo, terr. Primorskiy, 
Rússia. 9,5 x 4 x 5,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Proustita: mina Dolores Tercera, Chañarcillo, Copiapó, Atacama, 
Xile. 4 x 5,5 x 2,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).

Reedmergnerita: Ganadao, Warsak, Khyber Pakhtunkhwa, 
Pakistan. 8 x 6,5 x 4 cm. Foto: MIM Museum (FMI / 
James Elliott).

Corindó (var. safir): Mogok, Pyin-Oo-Lwin, Mandalay, Myanmar. 
4 x 2,5 x 3,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 

Augustin de Valence).
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Coure: mina Central, Central, Keweenaw Co., Michigan, EUA. 
12 x 8 x 10,5 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Piromorfita, sobre coronadita: mina Broken Hill South, distr. Broken 
Hill, Yancowinna, Nova Gal·les Sud, Austràlia. 8 x 7 x 2,5 cm. 

Foto: MIM Museum (AINU / Augustin de Valence).

Pargasita, sobre marbre: Luc Yen, Yên Bái, Vietnam. 8 x 6 x 7 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Betekhtinita: Jezkazgan, Karaganda, Kazakhstan. 16 x 3,5 x 9,5 cm. 
Foto: MIM Museum (FMI / James Elliott).

Osmi (var. iridosmina): López de Micay, Cauca, Colòmbia. 
2,5 x 2 x 1 cm. Foto: MIM Museum (AINU / 
Augustin de Valence).

Zincita: pedrera Furnace, Franklin, distr. min. Franklin, Sussex Co., 
New Jersey, EUA. 2,5 x 5 x 3 cm. Foto: MIM Museum 

(FMI / James Elliott).


