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Willemita i altres minerals de les pedreres
de Sant Fost de Campsentelles, Vallès Oriental,

Barcelona, Catalunya

RESUM
En el terme municipal de Sant Fost de Campsentelles, 
Barcelona, gairebé en el límit amb el de Montcada i 
Reixac, se situen les pedreres de Can Rovira i de Can 
Donadéu. Les dues exploten el sòcol granodiorític de la 
serra de Marina.
Durant els últims sis anys hem pogut visitar, amb auto-
rització de l'empresa explotadora PROMSA, la pedrera 
de Can Rovira. La de Can Donadéu no ha estat possible 
estudiar-la in situ.
L'estudi dels filons encaixats a la granodiorita ens ha 
permès determinar una interessant associació mineral 
en aquestes pedreres, amb: arsenopirita, barita, calci-
ta, calcopirita, quars, esfalerita, fluorita, galena i pirita. 
Com a minerals secundaris hem trobat: atzurita, bro-
chantita, cerussita, epidota, eritrita, malaquita, mimeti-
ta (i la seva varietat càlcica), posnjakita, surita, willemita 
i wulfenita. Dues d'aquestes espècies, surita i willemita, 
així com la varietat càlcica de mimetita, han requerit es-
tudis analítics més exhaustius. En el cas de la mimetita 
càlcica, per a determinar si es tractava d'aquesta varie-
tat o d’hedifana. La surita és la primera cita a l'Europa 
continental, mentre que la willemita ho és a Catalunya.
PARAULES CLAU
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surita, willemita.

ABSTRACT 
Can Rovira and Can Donadéu quarries are located in Sant 
Fost de Campsentelles, Barcelona, close to the border with 
Montcada i Reixac town. The Serra Marina granodiorite 
basement is exploited in both quarries. During the last six 
years, we were able to carry out a mineralogical study of 
the Can Rovira quarry, which is currently inactive, with the 
authorization of PROMSA. Unfortunately, we could not in-
vestigate the Can Donadéu quarry, despite our interest, sin-
ce it is still nowadays in activity. The study of the hydrother-
mal veins hosted in the basement granites determined an 
interesting mineral association present in these quarries: 
arsenopyrite, barite, calcite, chalcopyrite, quartz, sphaleri-
te, fluorite, galena and pyrite. As secondary minerals we 
have also found: azurite, brochantite, cerussite, epidote, 
erythrite, malachite, mimetite (and Ca-bearing mimetite), 
posnjakite, surite, willemite and wulfenite. The identifica-
tion of surite and willemite, as well as the calcian variety 
of mimetite, have required extensive analytical studies. In 
the case of Ca-bearing mimetite, such analyses were ca-
rried out to determine if this mineral could be hedyphane. 
In turn, the present work represents the first citation of 
willemite in Catalonia and surite in the entire continental 
Europe.
KEYWORDS
Can Rovira, Can Donadéu, Sant Fost de Campsentelles, 
Vallès Oriental, Barcelona, Catalonia, Ca-bearing mime-
tite, surite, willemite.
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INTRODUCCIÓ

Cap a 2015 es van iniciar els 

primers treballs de recollida de 
mostres, amb la visita de dos dels 
autors a una de les pedreres, ac-

tualment en inactivitat, a la zona 
de Sant Fost de Campsentelles. Al 
poc temps es va afegir un tercer 
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membre, formant el que des de 
llavors seria un equip d’apassio-
nats per la mineralogia i la geolo-
gia. Fruit d’aquesta nova unió es 
va continuar una investigació que 
en aquells dies es realitzava a les 
mines de Can Magre, a Vidreres 
(Girona). Un cop acabat l’estudi 
mineralògic d’aquestes mines es 
va procedir a redactar el present 
article sobre les pedreres de Sant 
Fost de Campsentelles. La pedrera 
de Can Donadéu no ha estat pos-
sible explorar-la, malgrat el nostre 
interès, per estar en activitat, per 
la qual cosa s’ha optat, per al seu 
coneixement, a exemplars de mu-
seus i col·leccionistes  i a alguna 
trobada casual d’exemplars en fi-
res o intercanvis.

L’estudi de les pedreres va per-
metre comprovar que es concre-
taven algunes espècies singulars i 
s’estaven aconseguint bons exem-
plars minerals. A la fi de 2018, les 
expectatives mineralògiques es 
van veure recompensades amb la 
troballa i la determinació de wi-
llemita, a la qual dedicarem tot un 
gran apartat en aquest article. Pos-
teriorment, es va aclarir el dubte 
de si certs exemplars de compo-
sició intermèdia entre mimetita i 
hedifana corresponien a aquesta 
última espècie o bé es tractava 
de la varietat càlcica de mimetita, 
que és el que finalment va resultar 
ser. Més recentment, i gairebé a 
l’acabar de redactar aquest article, 
s’han determinat exemplars com 
eritrita i surita.

La willemita, trobada per Emilio 
Téllez en un filó d’esfalerita, es va 
determinar, en primera instància a 
visu, per Marc Campeny, conserva-
dor de Mineralogia del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona. La 
posterior anàlisi Raman realitza-
da per Adolf Cortel va permetre la 
seva identificació, ratificada final-
ment per difracció de raigs X, en el 
Servei de DRX de l’GEO3BCN-CSIC. 
La willemita de Can Rovira és la 
primera cita d’aquesta espècie a 
Catalunya.

En aquest sentit, l’analítica rea-
litzada durant el procés d’estudi 
dels diversos exemplars trobats 

ha permès acomplir amb èxit di-
versos objectius de la investigació. 
Així, s’ha aconseguit confirmar o 
rebutjar algunes de les hipòtesis 
inicials sobre algunes mostres tro-
bades sobre el terreny. El cas de 
l’estudi de la mimetita va ser par-
ticularment interessant. En alguns 
exemplars analitzats es va trobar 
un cert contingut en calci, que 
permetia situar-los en punts in-
termedis en la sèrie mimetita-he-
difana, però majoritàriament més 
propers a la primera; per aquest 
motiu parlem de mimetita càlcica.

Va ser necessari recórrer a siste-
mes analítics més precisos, com la 
microsonda electrònica, per dilu-
cidar quina espècie o espècies es 
troben realment a Sant Fost. Pre-
cisament durant la preparació de 
les provetes per a les anàlisis de 
mimetita-hedifana, Joan Rosell va 
determinar la presència d’una es-
pècie poc habitual com és la suri-
ta, un fil·losilicat de plom. Es tracta 
de la segona cita a Europa, ja que 
només s’ha determinat a l’illa ita-
liana de Sardenya. Finalment, en 
una de les últimes visites a la pe-
drera de Can Rovira, el company 
del GMC, Valentín Bártulos, va tro-
bar unes petites eflorescències ro-
sades sobre calcopirita, l’anàlisi de 
les quals va indicar que es tractava 
d’eritrita.

D’altra banda, cal remarcar la 
incorporació a l’equip inicial de 
prospecció de camp de la tasca 
específica de diversos experts en 
proves d’anàlisi de laboratori i 
d’interpretació sobre el terreny. 
En particular, voldríem desta-
car una de les visites a la pedrera 
acompanyats per Marc Campeny 
que, al costat el bon criteri geolò-
gic d’Emilio Téllez, ens va perme-
tre la comprensió i identificació 
de les diverses estructures geolò-
giques del jaciment. Han format 
part d’aquest “camí” nombroses 
tasques realitzades, com les pros-
peccions en granitoides amb infil-
tracions calcàries, que van portar 
a troballes com el de la geoda que 
anomenem ‘Sanse’, de la qual es 
van obtenir excel·lents cristalls de 
calcita.

L’estreta col·laboració entre el 
grup de treball de camp i l’equip 
científic ha permès crear una si-
nergia que ha ajudat enormement 
a ampliar els coneixements sobre 
la paragènesi i la geologia d’aquest 
jaciment.

METODOLOGIA

Després de les sortides de camp, 
els exemplars recollits eren estu-
diats per a localitzar possibles es-
pècies minerals d’interès. Seguint 
els protocols del servei d’anàlisi 
del GMC, es confeccionaven les 
pertinents fitxes de cada exemplar 
a analitzar.

La primera aproximació analí-
tica es va realitzar mitjançant la 
combinació de tècniques espec-
troscòpiques, com Raman (làser 
de 532 nm i espectròmetre amb 
configuració Czerny-Turner i xarxa 
de difracció de 1.200 línies/mm) i 
LIBS (espectroscòpia de plasma 
induït mitjançant làser Kigre de 
1.064 nm i realitzant la detecció 
amb un espectròmetre Ocean Op-
tics USB2000).

En l’estudi d’exemplars més 
complexos o amb resultats poc 
concloents es van utilitzar diver-
sos equips dels Centres Tecnolò-
gics i Científics de la Universitat 
de Barcelona (CCiTUB). Per a la 
espectroscòpia Raman es va uti-
litzar un espectròmetre dispersiu 
Jobin-Yvon LabRam HR800, aco-
blat a un microscopi òptic Olym-
pus BXFM, amb un detector CCD 
refrigerat a -70 ° C i una reixeta de 
difracció de 600 línies/mm.

Els equips de microscòpia elec-
trònica de rastreig (SEM-EDS) 
usats van ser: SEM FEI QUANTA 
200 amb un detector EDS Thermo 
Fischer UltraDry de 30 mm2, i un 
altre de tipus ‘field emission’ (FE-
SEM) JEOL J7100 amb detector 
EDS Oxford Instruments X-act de 
40 mm2  i programari de control 
AZtecLive. L’estudi quantitatiu de 
la mimetita i la surita va requerir 
de la microsonda electrònica, un 
equip JEOL JXA-8230 equipat amb 
cinc espectròmetres WDS i un EDS.

Alguns estudis previs composi-
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cionals es van dur a terme en els 
laboratoris de l’empresa GEOMAR 
Enginyeria del Terreny, amb un 
SEM-EDS Ambiental Phenom mo-
del G5 XL equipat amb una font de 
hexaborur de ceri (CeB6). Aques-
tes mesures van ser realitzades 
utilitzant el mode anàlisi de 15 kV 
de l’equip, amb un corrent de flux 
elevat i amb un nivell de buit baix 
de 60 Pa.

Els estudis per difracció de raigs 
X (DRX) es van dur a terme a les 
instal·lacions de l’institut de recer-
ca GEO3BCN-CSIC de Barcelona, 
utilitzant un difractòmetre Bruker 
D8-A25, equipat amb un tub de Cu 
i un detector de tipus PSD (position  
sensitive detector, en anglès). A les  
mateixes instal·lacions es van rea-
litzar les anàlisis per a la determi-
nació de la arsenopirita, fent ser-
vir un aparell SEM-EDS equipat 
amb un microscopi electrònic de 
sobretaula Hitachi TM4000plus i 
que inclou un detector EDS Quan-
tax75, amb una àrea de detecció 
de 30 mm2.

En aquest treball s’han aplicat 
nombrosos procediments analítics 
amb la intenció d’establir la crea-
ció d’un fons de coneixement so-
bre l’objecte d’estudi, les pedreres 
de Sant Fost de Campsentelles, do-
nada l’escassa informació existent 
sobre aquest interessant dipòsit 
mineral. En la realització de l’estu-
di, tots els autors hem estat espec-
tadors i actors necessaris i cada un 
ha aportat el seu granet de sorra 
dins la seva àrea de coneixement i 
experiència. S’ha intentat compar-
tir, aprendre i comprendre, posant 
en valor tant la necessitat de la fei-
na de camp, de vegades amateur, 
com la tasca més professional i 
científica, tot això amb la finalitat 
d’afavorir l’avanç de la cultura mi-
neralògica del nostre país.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA I 
CONTEXT GEOLÒGIC

Les pedreres de Sant Fost de 
Campsentelles es troben a la co-
marca de Vallès Oriental, provín-
cia de Barcelona, Catalunya, en la 
formació muntanyosa anomenada 

Serralada Litoral, i més concreta-
ment en el vessant nord-oest de la 
serra de Marina.

Aquestes formacions es troben 
en el marge nord-oest del Solc de 
València, separant la fina escorça 
continental d’aquest de la gruixu-
da escorça de la Península Ibèrica 
(Cantarero, 2013). El conjunt de 
serralades (conegudes com Serra-
lades Costaneres Catalanes) i de-
pressions que formen el Sistema 
Mediterrani Català constitueix un 
escenari geològic excel·lent per a 
estudiar la inversió tectònica de 
compressió a tectònica extensio-
nal i la interacció entre processos 
que operen a diferents escales, 
com flexió litosfèrica, tectònica 
de falles i processos superficials 
d’erosió i sedimentació (Gaspar 
Escribano et al., 2004).

Els materials paleozoics de la 
conca marina original es van veu-
re sotmesos durant l’orogènia 
Hercínica a diversos moviments 
compressius, originant una cade-
na muntanyosa que va emergir 
a la superfície. Conseqüentment 
amb la formació muntanyosa, es 
produeixen una sèrie de plega-
ments on apareixen intrusions 
de magmes àcids que es refreden 

abans d’aflorar a la superfície, 
originant els granitoides (roques 
ígnies) del batòlit que actualment 
són l’objectiu de les explotacions 
econòmiques de les pedreres que 
els aprofiten com a àrids (Triquell 
Salomé, 2012).

Durant el Cretaci tardà-Oligocè 
primerenc, la convergència N-S 
entre les plaques ibèrica i euro-
pea va produir la subducció par-
cial de la placa ibèrica sota de la 
placa europea i la formació dels 
Pirineus, en l’anomenada orogè-
nia Alpina. Aquest període, carac-
teritzat per forces compressives, 
va donar lloc a l’elevació de les ca-
denes catalanes en una orientació 
NE-SO amb un cert component la-
teral esquerre.

Posteriorment, en èpoques més 

Entorn geològic de la Depressió Prelitoral a l’àrea del Vallès, 
amb la situació de les pedreres de Sant Fost de Campsentelles. 

Font: mapa modificat, web www.bdvcastell.wordpress.com.

Horsts i grabens al Sistema 
Mediterrani Català. 

Font: esquema modificat, web
 www.bdvcastell.wordpress.com.
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properes a l’actual, durant el pri-
mer període del Burdigalià (Miocè 
inferior), fa uns 20 milions d’anys, 
es va produir un nou període ex-
tensiu de l’escorça que va gene-
rar un aprimament d’un 30-35%, 
en proporcions semblants a les 
mesozoiques. Aquests períodes 
compressius seguits d’un altre de 
distensiu van generar una estruc-
tura geològica de falla en l’escorça 
de tota la zona, formada per horsts 
(elevacions) i grabens (depres-
sions) que podem observar en 
l’actualitat. Els grabens de la part 
central del Sistema Mediterra-
ni Català estan representats per 
la depressió del Vallès-Penedès 
(que correspon a la major part de 
la Depressió Prelitoral) i el pla de 
Barcelona, mentre que els horsts 
estan representats per les serra-
lades Prelitoral i Litoral, formada 

aquesta última, entre d’altres, pel 
massís del Garraf, la serra de Coll-
serola i la serra de Marina (Gaspar 
Escribano et al., 2004 ).

Els estudis realitzats per a la 
datació de les intrusions hidro-
termals dels filons de F-(Pb-Zn) 
de la pedrera “Berta” les situa des 
de finals del Permià a principis 
del Juràssic, pel que fa al període 
principal d’ompliment d’aquestes 
esquerdes, les quals es van pro-
duir coincidint en el temps amb 
el règim extensional del mesozoic. 
Aquest moviment distensiu està 
relacionat amb l’obertura de la 
mar de Tetis Occidental i de l’At-
làntic Nord (Salas i Casas, 1993). 
En aquests moments geològics, la 
circulació de fluids probablement 
va ser accelerada per l’aprima-
ment de l’escorça (Cardellach et 
al., 2003).

Per concloure, i d’acord amb 
l’opinió general dels geòlegs con-
sultats, l’origen geològic dels fi-
lons estudiats a les pedreres de 
Sant Fost de Campsentelles és 
molt semblant al de les mineralit-
zacions del Sistema Mediterrani 
Català, en concret al de les mine-
ralitzacions de l’Argentera (Canals 
i Ayora, 1988) i a les de la pedrera 
“Berta” (Cardellach et al., 2003). 
En l’estudi mineralògic i geoquí-
mic (inclusió de fluids, isòtops 
estables i radiogènics) de sistema 
de filons F-(Pb-Zn) de la “Berta” 
es va identificar la font i la tem-
peratura dels jaciments de fluids 
involucrats. En aquest estudi es va 
demostrar que la mineralització 
de l’etapa principal d’època juràs-
sica, contemporània del règim 
distensional mesozoic, correspon 
a una mineralització de fluorita, 

Panoràmica, amb orientació SO a NE, de la pedrera de Can Rovira. Foto: Xavier Rodríguez.

Panoràmica, amb orientació NE a SO, de la pedrera de Can Donadéu, des de la zona que separa ambdues pedreres. 
Foto: Xavier Rodríguez.
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sulfurs, calcita i barita precipitats 
al barrejar-se fluids polisalins rics 
en H2S (fins a un 23%, NaCl) amb 
fluids més diluïts, a temperatures 
d’entre 80 i 150 °C (Cardellach et 
al., 2003). Aquestes mateixes mi-
neralitzacions són les que hem 
trobat en els diversos filons de les 
pedreres de Sant Fost, sense po-
der concretar al detall el seu estu-
di geoquímic, finalitat que queda 
clarament més enllà dels objectius 
del present treball.

ZONES EXTRACTIVES DE LES 
PEDRERES

Pedrera de Can Rovira

Aquesta pedrera es localitza a 
les rodalies de l’actual Hípica Can 
Rovira. Està gestionada en l’actua-
litat per l’empresa Promotora Me-
diterránea-2 SA (PROMSA). Des 
del seu origen, el 1974, l’activitat 
industrial va consistir en l’explo-
tació de sauló. Apareix en el re-
gistre d’explotacions d’activitats 
extractives de la Generalitat de 
Catalunya amb el nom de “Can Ro-
vira”, núm. d’expedient 84/0681, 
i també hi consta una ampliació 
anomenada “Ampli. Can Rovira 02 
BAAD070164 (ADQ)”, amb núm.  
d’expedient 84/0681-02 (Marigot, 
2007). Aquesta pedrera actual-
ment es troba inactiva però amb 

llicència extractiva en vigor.
Ens vam posar en contacte amb 

l’empresa concessionària i aques-
ta ens va comentar que l’activitat 
en l’extracció d’àrids no està des-
cartada definitivament. La veritat 
és que avui dia no existeix a la pe-
drera cap de les infraestructures 
d’antany, inclosa la pesadora, el 
que dificultaria la nova posada en 
marxa de la seva activitat indus-
trial extractiva. D’altra banda, la 
paralització de l’activitat va deixar 
un gran espai a la base de la pedre-
ra, on en l’actualitat precipiten ai-
gües de filtració a través de les di-
verses bretxes, fractures o petites 
falles, visibles sobretot a la paret 
nord. D’aquesta manera, s’ha creat 
un gran llac artificial, sent proba-
ble que sigui l’actual límit del nivell 
freàtic de la zona de la serra on es 
troba aquesta pedrera.

Pedrera de Can Donadéu

Aquesta pedrera, situada al SSO 
de la de Can Rovira, està en explo-
tació des del 1980 per l’empresa 
Canteras Canro S.A. Els primers 
treballs es remunten al 1958, amb 
expedient núm. 0774. Actualment 
es troba activa i apareix en el re-
gistre d’explotacions d’activitats 
extractives de la Generalitat de 
Catalunya amb el nom de “Can 
Donadeu 02 BA20060050 ADQ”, 

amb núm. d’expedient 84/0664; 
també hi consten dues amplia-
cions que tenen ambdues la ma-
teixa denominació: “Ampli. Can 
Donadeu 02 BA20060050 ADQ”, 
amb núms. d’expedient 84/0664-
01 i 84/0664-02. De la pedrera 
s’extreu “granit”, segons hi figura 
en els estudis consultats (Marigot, 
2007).

Des del punt de vista geològic, 
aquesta pedrera presenta igual-
ment molts filons verticals, en les 
cavitats dels quals cristal·litzen 
calcites, fluorites i minerals secun-
daris de plom i coure, com en la 
de Can Rovira. En aquests aflora-
ments han aparegut històricament 
minerals com calcita, galena, mi-
metita i wulfenita en esquerdes i 
cavitats del filó format per barita 
i fluorita.

DESCRIPCIÓ D’ALGUNS DELS 
FILONS

Disseminats per la roca en-
caixant (granodiorita) de les dues 
pedreres trobem diversos filons, 
d’aspectes diferents, en els quals 
hi predomina un mineral o diver-
sos sobre els altres.

Filó ‘vermell’

Un dels filons destaca sobre la 
granodiorita per tenir un color 

Filó ‘vermell’, encaixat en les granodiorites, 
format bàsicament per quars, fluorita, ba-
rita i calcita (el color vermellós es degut als 
òxids de ferro). Foto: Josep Antoni Ignacio.

Filó ‘blanc’, amb una formació similar 
a l’anterior (però sense òxids de ferro). 

Foto: Josep Antoni Ignacio.

Filó de sulfurs a Can Rovira. 
Foto: Xavier Rodríguez.
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vermellós, a causa probablement 
dels òxids de ferro. És un filó pràc-
ticament vertical, que en aquest 
article anomenem filó ‘vermell’, 
format per barita, calcita, quars, 
fluorita i amb indicis de galena 
i hematites, a més de goethita, i 
amb aquests minerals associats a 
productes de la sericitització dels 
feldespats.

A les zones on la galena ha patit 
processos d’oxidació, la seva al-
teració ha permès diverses com-
binacions químiques d’interès 
mineralògic, que han originat la 
formació de cristalls de cerussita 
(carbonat), mimetita (arsenat) i 
wulfenita (molibdat). També, dins 
d’aquest sulfur alterat apareixen 
petites cavitats amb estètics cris-
talls romboèdrics transparents de 
calcita, alguns d’ells acompanyats 
de goethita filiforme, de vegades 
com a inclusions.

És en aquest filó on hem trobat 
dos dels minerals més interes-
sants d’aquest treball: la mimeti-
ta càlcica i la surita, associats tots 
dos a zones de galena alterada i en 
contacte amb fluorita i calcita.

Filons ‘blancs’

Apareixen a la pedrera altres 
filons els components principals 
dels quals són la barita i la calcita. 
Hi trobem sovint cristalls mil·limè-

trics de calcita en ‘cap de clau’ dins 
de les petites cavitats. També van 
aparèixer, en les primeres pros-
peccions d’aquests filons, petites 
geodes amb cristalls prismàtics 
hexagonals que s’havien identifi-
cat com a mimetita, el que ens va 
alertar sobre la possible presència 
d’altres minerals formats per l’al-
teració de la galena.

Altres filons de tonalitat blan-
quinosa estan constituïts gairebé 
exclusivament per calcita espàtica. 
Aquesta calcita conté nombroses 
cavitats on hi cristal·litza el quars 
i, sobre aquest, petits cristalls 
mil·limètrics de pirita d’hàbit cú-
bic o cubooctaèdric, de vegades 
formant agregats i grups més o 
menys nombrosos. A les cavitats 
d’altres filons de calcita observem 
el creixement de cristalls centimè-
trics d’aquest mineral en ‘cap de 
clau’.

Filons de calcopirita, esfalerita 
i d’altres

Cal destacar, en primer lloc, un 
filó gairebé vertical i de diversos 
centímetres de potència format 
essencialment per barita, calcita i 
calcopirita. Es troba esquitxat de 
nombroses taques de tons verdo-
sos i blavosos, principalment a la 
zona de contacte amb la roca en-
caixant, sens dubte producte de 

l’alteració de minerals de coure. La 
calcopirita massiva omple els es-
pais intersticials de la barita-calcita 
i s’acompanya d’un mineral verd de 
tacte suau, que recorda el talc, i que 
està omnipresent en el filó. Proba-
blement es tracti d’un fil·losilicat 
de la família de les argiles.

A les fissures de la mina trobem 
cristalls de calcita amb predomini 
del romboedre, recoberts d’agre-
gats de microcristalls d’un to bla-
vós a verdós, l’anàlisi dels quals és 
coherent amb la devillina. Sobre 
la calcopirita s’han trobat petites 
aurèoles formades per agregats 
globulars de cristalls aciculars 
d’eritrita, amb un to rosat.

Un segon filó està format majo-
ritàriament per esfalerita, quars, 
calcita i barita, així com materials 
silicis, probablement del grup de 
les clorites. En aquest filó l’esfale-
rita es presenta de forma massiva, 
amb una potència de fins a quin-
ze centímetres. En algunes fissu-
res apareix el quars infiltrant-se a 
l’esfalerita i en contacte amb ella. 
La interacció geoquímica entre el 
catió Zn2+ i els minerals silicis, en 
un medi oxidatiu, va haver de pro-
vocar la formació de minerals com 
la willemita.

Un tercer filó, que ens va cridar 
l’atenció, està format per diversos 
bandejats, ben diferenciats. El més 
extern, i en contacte amb la roca 

Filó d’esfalerita encaixat en la granodiorita. Foto: Josep Antoni Ignacio.

Filó format per capes de quars, 
barita i fluorita, segons l’ordre de 

precipitació durant l’ompliment de 
l’esquerda. Foto: Xavier Rodríguez.
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encaixant, està format per quars, 
amb cristalls de fins a 5 mm. Entre 
les dues capes de quars apareixen 
dues capes addicionals, una de 
barita i una altra de fluorita, amb-
dues massives. Aquesta disposició 
il·lustra la seqüència en la que van 
precipitar els diferents minerals 
durant la formació del filó.

Finalment, comentar que aques-
tes pedreres es troben en part en 
el sòcol del batòlit on es produeix 
el contacte entre la granodiorita i 
les lutites grises afectades pel me-
tamorfisme. Així, en certs punts 
de les pedreres, i amb orientació 
NE-SO, podem observar aquestes 
zones de contacte i constatar la de-
formació i el plegament dels mate-
rials metamòrfics. Entre les lutites 
es poden apreciar petites vetes de 
mineralitzacions de quars i calcita.

MINERALS IDENTIFICATS

Seguidament exposem les carac-
teritzacions de les espècies tro-
bades a les pedreres de Sant Fost 
de Campsentelles, seguint un or-
dre sistemàtic. Al nostre parer, la 
willemita és l’espècie descoberta 
més interessant i, per aquest mo-
tiu,  és tractada a part amb més 
detall.

Sulfurs

Esfalerita, ZnS
En un dels filons de sulfurs apa-

reix esfalerita massiva de color 
gris a gairebé negre, lluïssor sub-
metàl·lica i, en algunes parts, tam-
bé amb coloració acaramel·lada. 
Quars, barita i fluorita li serveixen 
de separació de la roca encaixant. 
Sol anar associada a calcita i si-
licats de la família de les argiles. 
D’aspecte massiu només hem tro-
bat un filó compartit per les dues 
pedreres, d’una potència de centí-
metres, en el qual es va trobar la 
willemita.

Calcopirita, CuFeS2
Al filó que conté calcopirita 

massiva s’han trobat cristalls mi-
l·limètrics d’aquest mineral, això 
sí, molt alterats. També s’observen 
estètiques iridescències que re-
corden la bornita i la covellita. No 
obstant això, la difracció de raigs X 
no detecta la presència d’aquestes 
espècies, ni de possibles membres 
dels “coures grisos” (sèries tetrae-
drita-tennantita). Aquestes irides-
cències poden ser degudes a múl-
tiples causes, com la presència de 
microestructures cristal·lines per 
alteració superficial o per contacte 
amb el mineral que les envolta, en 
aquest cas calcita i quars.

Galena, PbS
En gairebé tots els jaciments 

d’aquestes pedreres podem trobar, 
en major o menor mesura, galena 
massiva. Habitualment es presen-
ta com a cristalls inclosos en una 

matriu de barita-calcita-fluorita. 
S’acompanya de minerals com ce-
russita, mimetita, surita i, de vega-
des, de pàtines verdoses no deter-
minades.

En alguns punts forma vetes 
centimètriques mentre que en al-
tres són només indicis. Dins de 
la calcita o la fluorita hem trobat 
cristalls cúbics de galena, alguns 
molt alterats.

A les dues pedreres, la galena 
actua com a font d’aportació de 
plom, a l’ésser un derivat primari 
de la cristal·lització dels fluids hi-
drotermals que van omplir les es-
querdes en el batòlit granodiorític 
original. En aquestes zones d’oxi-
dació, la galena allibera sofre que, 
en combinació amb ions H+ provi-
nents de l’aigua meteòrica, genera 
un medi àcid idoni per a noves as-
sociacions químiques, el que por-
ta a l’aparició d’altres compostos 
com arsenats i molibdats, als que 
la galena va aportar el catió Pb2+ 
necessari per a la seva estabilitat. 
Un cop generats els diversos com-
postos, aquests van anar precipi-
tant formant espècies com la mi-
metita i la wulfenita.

Quan s’alteren els sulfurs, deixen 
unes textures que són característi-
ques de cada mineral; es coneixen 
amb el terme boxwork. Això va ser 
estudiat en profunditat per Blan-
chard (1968) al llarg d’una sèrie de 
treballs recopilats en el seu llibre 
Interpretation of Leached Outcrops.

Esfalerita massiva amb willemita (cristalls groguencs). 
Grandària: 6,5 x 6 x 4 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Calcopirita parcialment irisada. Grandària: 4 x 2,5 x 1,5 cm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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En el cas de la galena, tenim que 
aquestes estructures es caracterit-
zen per adoptar una forma en ma-
lla de diamant i, menys freqüent-
ment, també en malla cúbica. Els 
fins envans paral·lels es mantenen 
perquè es va produir una penetra-
ció de jaspi limonític al llarg dels 
plànols d’exfoliació de la galena 
durant l’oxidació incipient, abans 
que els residus de sulfur es con-
vertissin en anglesita i cerussita. 
En aquestes pedreres hem trobat, 
i ho citem aquí com a mera curio-
sitat, exemplars amb aquestes es-
tructures. 

Pirita, FeS2
Trobem pirita en un filó de calcita 

espàtica a la zona nord-est de Can 
Rovira. Dins la calcita hi ha petites 
cavitats entapissades de petits cris-
talls de quars esquitxats per cris-
talls submil·limètrics de pirita, tant 
cúbics com cubooctaèdrics.

En altres zones de les pedreres, 
contigües amb el filó anterior, po-
dem trobar agregats alterats de 
pirita, confirmada per Raman, de 
color gris clar semblant a l’arse-
nopirita. Són trencadissos i pràc-
ticament es disgreguen al menor 
contacte.

Arsenopirita, FeAsS
Aquest sulfur de ferro i arsènic 

s’ha trobat als filons superiors de 
les pedreres. Es presenta com a 
cristalls aïllats, associat a calcita i 
en entorns amb galena. Es va de-
terminar mitjançant SEM-EDS.

Halogenurs

Fluorita, CaF2
A l’obra Els minerals de Catalun-

ya (Tomàs, 1919-1920) es descriu 
la fluorita de Sant Fost: «al ter-
me de Sant Fost de Capcentelles, 
prop de Can Donadeu, en un filó 
explotat per la baritina, es troba, 
amorfa també, blanca i verdosa, 
semitransparent i en petits cris-
talls amb galena, baritina, limoni-
ta i calissa, però en poca quantitat 
[sic]».

La referència anterior és una 
descripció de la fluorita del filó 
de la mina “Teresita”, localitzada 
al S-SO de la pedrera de Can Do-
nadéu, i és aplicable a la fluorita 
que podem trobar a dia d'avui als 
filons de les pedreres estudiades.

La fluorita massiva és abundant 
als filons hidrotermals verticals de 
les dues pedreres i amb orientació 
NE-SO, barrejada amb barita i cal-
cita, encara que en ocasions el filó 
és més ric en fluorita que en altres 
minerals. Si es dona la circum-
stància d’existir alguna cavitat, es 

Galena amb cares d’exfoliació. 
Grandària: 6,5 x 4,5 x 3,5 cm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Textures tipus boxwork en una galena, producte 
de la seva alteració en el gossan. C.V.: 2,5 cm. 

Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio. 

Espectre DRX d’una calcopirita de Can Rovira. Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.
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Galena en fluorita i calcita, recollida per J. Cendón i M. Moreno (cap a 2010). Grandària: 7 x 5 x 4 cm. 
Col·lecció: Aleydis Soliveras; foto: Josep Antoni Ignacio. 

Superfície de una cara d’exfoliació de galena que s’ha començat a alterar cap a cerussita. C.V.: 4 cm. 
Col·lecció: Josep Antoni Ignacio; foto: Xavier Rodríguez.
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produeix llavors la cristal·lització 
de fluorita en forma cúbica. Els co-
lors més comuns són el blanc, les 
tonalitats crema a groguenques, el 
verd i el lila, de vegades amb zona-
cions geomètriques en les arestes. 
Els cristalls cúbics poden presen-
tar-se aïllats o més habitualment 
en grups i agregats, associats a cal-
cita, que de vegades els recobreix.

Es coneixen peces de fluorita for-
mant cristalls cúbics ben definits 
provinents de la pedrera de Can 
Donadéu. La fluorita apareix en-
tapissant l’encaixant, en presència 
de calcita i barita, podent-se apre-
ciar cristalls de color violaci de 
fins a quatre centímetres d’aresta.

En els cristalls de fluorita de 
tons crema hem constatat una in-

Pirita cúbica sobre cristalls de quars, en matriu de calcita. 
C.V.: 1,2 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Agregat de cristalls cúbics i cubooctaèdrics de pirita, sobre quars 
i calcita. C.V.: 4,5 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Agregat de cristalls cúbics i cubooctaèdrics de pirita oxidada. 
C.V.: 5 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Arsenopirita en calcita. C.V.: 1,2 cm. 
Col·lecció: Jordi Ibáñez; foto: Joan Rosell.

Espectre EDS d’una arsenopirita. Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.
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tensa reacció fotoluminiscent, de 
color blanc blavosa, a l’exposició 
a la llum ultraviolada d’ona curta. 
En canvi aquesta reacció no és tan 
intensa davant l’exposició a ona 
llarga.

Òxids i hidròxids

Quars, SiO2
El quars acompanya amb fre-

qüència a la barita i a la fluorita en 
els filons, així com a la calcopirita 

massiva. En algunes zones concre-
tes el podem trobar ben cristal·lit-
zat, en filons paral·lels a la roca 
encaixant.

Aquest mineral és ben visible 
en el filó del nivell 3 de la pedrera 
de Can Rovira. En aquest filó po-
dem trobar cristalls de quars més 
grans, de fins a dos centímetres, de 
color blanc lletós i dins de la bre-
txa. De fet, el quars i la calcita són 
els minerals més abundants en els 
filons de la pedrera, ja que apa-

reixen en tots els casos estudiats. 
Tots dos apareixen en forma de 
cristalls submil·limètrics entapis-
sant petites buits en el filó de cal-
cita espàtica o fins i tot a la barita.

En el filó d’esfalerita que hem 
comentat anteriorment, el quars 
apareix interposat aportant el si-
lici necessari per a l’aparició de 
minerals secundaris com la wille-
mita i silicats de la família de les 
argiles.

Òxids de manganès
Es presenten en vistosos agre-

gats dendrítics a les dues pedre-
res, sobre la granodiorita, d’una 
mida d’entre 4 i 8 centímetres 
També es poden trobar en masses 
compactes negres recobrint cris-
talls de calcita i quars.

Goethita, Fe3+O(OH)
Trobem la goethita formant retí-

cules que recobreixen parcialment 
cristalls de calcita romboèdrica, 
com per exemple en el filó ‘ver-
mell’ de Can Rovira. Sobre algunes 
d’aquestes retícules han crescut 
més cristalls de calcita romboèdri-
ca, donant al conjunt un aspecte 
molt estètic.

La goethita també es va trobar 
entapissant els cristalls de calcita 
de grans dimensions a la geoda 
‘Sanse’, aportant una estètica pà-
tina irisada o un color groguenc a 
vermellós.

Fluorita sobre matriu de granodiorita. C.V.: 3,5 cm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Fluorita cúbica amb zonacions en les arestes, 
acompanyada de calcita. Mides: 5 x 6 cm. 

Col·lecció: Frederic Varela; foto: Xavier Rodríguez.

Fluorita en petits cubs verds. Grandària: 4 x 3,5 x 2,5 cm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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Carbonats

Calcita, Ca(CO3)
És molt abundant en les dues 

pedreres, formant part de gaire-
bé tots els jaciments, amb aspecte 
massiu. En forma cristal·litzada, es 
presenta entapissant petites ca-
vitats amb cristalls transparents 
mil·limètrics d’hàbit romboèdric, 
alguns aeris i atrapats en retícules 
de goethita, com hem comentat 
anteriorment.

En el filó de calcopirita de Can 
Rovira han aparegut cristalls, so-
vint rics en cares, amb predomini 
del romboedre, parcialment re-
coberts de devillina. En el mateix 
filó i en el filó ‘blanc’ de la mateixa 
pedrera hem pogut trobar cristalls 
mil·limètrics de calcita en ‘cap de 
clau’.

Grans cristalls de mida centimè-
trica han aparegut en alguns filons 
de calcita encaixats en la grano-
diorita. En una visita que vam fer 
l’any 2015 vam trobar una inte-
ressant geoda que vam anomenar 
‘Sanse’, que consisteix realment en 
una sèrie de cavitats dins d’un filó 
vertical de calcita, i de la qual es 
van extreure uns exemplars molt 
ben cristal·litzats. Les formes cris-
tal·lines externes recordaven als 
exemplars de la mina “La Cuerre”, 
a la zona minera de La Florida (se-
rra d’Arnero, Cantàbria). Aquests 
cristalls sovint són molt rics en 

cares, amb facetes de romboedres, 
prismes i escalenoedres, en com-
binacions diverses, i presenten co-
loracions que varien entre el blanc 
i el taronja. Aquest color ataronjat 
es deu probablement a una pàtina 
d’òxids-hidròxids de ferro.

Posteriorment, al març de l’any 
2018, es va trobar una altra geo-
da, que anomenem ‘Sanse II’, en el 
mateix filó de calcita però en un 
nivell superior de les pedreres, de 
la qual es van obtenir cristalls de 

grans dimensions en ‘cap de clau’, 
aquí només de color blanc, però 
alguns recoberts amb crostes cris-
tal·lines d’òxids de manganès.

En les últimes exploracions rea-
litzades, on es va descobrir el filó 
d’esfalerita, trobem cristalls més o 
menys lenticulars de calcita asso-
ciats a willemita.

Tots els cristalls de calcita sense 
pàtina estudiats, així com les zo-
nes de fractura fresca, presenten 
una intensa coloració vermella a 

Fluorita cúbica, de color lila, acompanyada de calcita. 
Grandària: 7,5 x 6,5 x 3,5 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Fluorita cúbica sobre calcita, recollida per J. Cendón i M. Mo-
reno (cap a 2010). Grandària: 7 x 5 x 4 cm. Col·lecció: Aleydis 

Oliveras; foto: Josep Antoni Ignacio.

Fluorita a llum visible (esquerra) i fluorescent blanc-blava sota llum UV d’ona curta 
(a 254 nm) (dreta), recollida per J. Cendón i M. Moreno (cap a 2010). 

Grandària: 7 x 4 x 4 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.
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Cristalls de quars. Grandària: 5 x 6 x 5 cm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Quars (var. quars lletós) sobre matriu de granodiorita. 
Grandària: 15 x 8 x 4,5 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Dendrites d’òxids de manganès formades en fissures de la 
granodiorita. Grandària: 10,5 x 6 x 3 cm. Col·lecció i foto: 
Xavier Rodríguez.

Cristalls de calcita romboèdrica amb filaments de goethita, del 
filó ‘vermell’. C.V.: 1,1 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls i agregats de calcita recoberts de goethita amb diverses 
coloracions, i amb zones de goethita filamentosa, del filó 
‘vermell’. C.V.: 1,1 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristalls de calcita, rics en cares, de la geoda ‘Sanse’. 
Mides: 13 x 6 cm. Col·lecció i foto: Emilio Téllez.
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Cristalls de calcita, amb predomini del romboedre, 
de la geoda ‘Sanse’. Grandària: 5 x 4 x 2 cm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls de calcita, rics en cares, de la geoda ‘Sanse’. 
Grandària: 13 x 8,5 x 6 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez. 

Agregat de cristalls lenticulars de calcita, del filó d’esfalerita, 
amb cristalls de willemita (incolors a groguencs) en les fissures 
de contacte. C.V.: 4 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristalls de calcita en ‘cap de clau’, per la combinació de 
prismes i romboedres obtusos. C.V.: 1,2 cm. 

Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristall romboèdric pseudocúbic de calcita, encaixat entre 
altres cristalls de calcita, del filó ‘vermell’. C.V.: 1,7 cm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Agregat de cristalls romboèdrics pseudocúbics de calcita. 
C.V.: 8 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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Cristalls de calcita en ‘cap de clau’, de la geoda ‘Sanse II’. Grandària: 5 x 5 x 5 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristalls de calcita, rics en cares, parcialment recoberts d’òxids, de la geoda ‘Sanse’. Grandària: 6 x 4,5 x 4 cm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.
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la presència de llum ultraviolada 
d’ona curta a 254 nm, i de menor 
intensitat, rosada, a l’ona llarga a 
380 nm. Aquesta intensa fluores-
cència en ona curta podria ser de-
gut al Mn2+, que actua com a acti-
vador de la fluorescència vermella, 
podent tenir com a coactivadors el 
Pb2+  i possiblement el Ce3+, segons 
un estudi que es publicarà pròxi-
mament (Adolf Cortel, article en 
preparació). No passa el mateix 
amb les calcites romboèdriques de 
la ‘Sanse’ ni amb aquelles que pre-
senten pàtina d’òxids-hidròxids de 
ferro.

Cerussita, Pb(CO3)
En ambdues pedreres, als filons 

de barita i fluorita, juntament amb 
galena alterada, apareixen de ma-
nera relativament habitual cris-
talls mil·limètrics de cerussita.

Aquest mineral, producte secun-
dari de la galena, apareix com a 
cristalls incolors, blancs, ataron-
jats, melats, vermells o grisos, dins 
de les petites cavitats de fluorita i 
calcita, sempre en presència de ga-
lena en diverses fases d’alteració 
oxidativa. Presenta prismes, com-
binats amb la bipiràmide ortoròm-
bica i amb pinacoides, d’hàbit ta-
bular a prismàtic, de vegades amb 
aspecte pseudohexagonal. Poden 
trobar-se com a cristalls aïllats o 
formant macles, sovint múltiples 
(cícliques), amb dos o tres cristalls, 

Vista in situ de cerussites en macla múltiple sobre calcita romboèdrica 
(tenyida per òxids de ferro), del filó ‘vermell’, entapissant la matriu granodiorítica. 

C.V.: 10 cm. Foto: Josep Antoni Ignacio.

Calcita de la geoda ‘Sanse II’ sota llum UV d’ona llarga 
(a 380 nm) zenital, mostrant fluorescència rosada. Grandària: 
8 x 5 x 3 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Calcita de la geoda ‘Sanse II’ sota llum UV d’ona curta 
(a 254 nm) frontal, mostrant una intensa fluorescència 
vermella en la base on creixen els cristalls. Grandària: 

8 x 5 x 3 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.
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Imatge SEM d’un cristall de cerussita, 
dels de color ataronjat. 

Foto: Adolf Cortel.

Petita cavitat dintre de calcita, amb un cub de galena sobre el 
que, per alteració, s’han desenvolupat cristalls de cerussita de 
tons melats. C.V.: 1,2 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristalls de cerussita de color lleugerament groguenc, sobre 
altres de cerussita grisenca, en galena alterada i amb calcita. 

C.V.: 1,3 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls de cerussita sobre calcita. C.V.: 4 mm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cerussita prismàtica sobre calcita. C.V.: 3 mm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Espectre DRX d’una de las cerussites de color ataronjat, que tants problemes 
d’identificació ens han donat, degut a la seva gran fluorescència groga. 
Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.
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els eixos dels quals formen entre si 
angles propers als 60 graus.

En el filó ‘vermell’ hem trobat 
cristalls de mida fins i tot centimè-
trica, la majoria perfectament for-
mats, sobre base de calcita romboè-
drica de mida mil·limètrica, tenyida 
d’òxids de ferro. Lamentablement, 
tots aquests cristalls es van perdre 
durant el transport, per la seva fra-
gilitat, en un desgraciat accident 
amb les mostres recollides.

Certs cristalls de color ataron-
jat van ser analitzats mitjançant 
espectroscòpia Raman, donant 
lloc a un espectre no concloent, 
ja que les mostres presentaven 
un alt grau de fluorescència. Con-

seqüentment, es va procedir a rea-
litzar anàlisis de SEM-EDS, amb 
resultats que tampoc van ser con-
cloents, donada la presència d’al-
tres minerals contigus que van in-
terferir en les mesures. Finalment, 
vam recórrer a l’anàlisi mitjançant 
DRX, que va permetre identificar 
les mostres com cerussites, amb 
un peculiar color ataronjat. També 
s’han trobat cerussites així en al-
tres pedreres geològicament simi-
lars a les de Sant Fost, com la “Ber-
ta” (el Papiol-Sant Cugat de Vallès). 
La conclusió és que es tracta de 
carbonat de plom amb algun tipus 
d’impuresa que els atorga aquest 
cridaner color i que els confereix 

una intensa fluorescència durant 
els mesuraments de Raman.

Van aparèixer també nombro-
sos cristalls de cerussita d’hàbit 
prismàtic lanceolat, de color blanc 
cremós, acompanyats de galena i 
fluorita.

Sota la llum ultraviolada, tant 
d’ona llarga com d’ona curta, to-
tes les cerussites amb coloracions 
melades i vermelloses presen-
ten fluorescència intensa de co-
lor groc llimona en ona llarga, no 
responent igual en ona curta, com 
seria d’esperar. Les cerussites de 
color negre presenten fluorescèn-
cia groga només en els extrems en 
que desapareixen les impureses 

Cristall tabular de cerussita del filó ‘vermell’, tenyit per òxids de 
ferro. C.V.: 9 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls de cerussita, entapissant una cavitat amb calcita 
i fluorita, en contacte amb galena. C.V.: 3,5 cm. 

Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls prismàtics maclats de cerussita, 
en angle de quasi 60 graus. C.V.: 8 mm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristall prismàtic pseudohexagonal de cerussita, 
amb cristalls blanquinosos de mimetita càlcica. C.V.: 8 mm. 

Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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Cerussita d’hàbit prismàtic, amb esfalerita i en matriu granodiorítica. C.V.: 1,2 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.
Agregat cristal·lí de cerussita, que inclou una macla múltiple (cíclica), amb angles interns de quasi 60 graus. 

C.V.: 8 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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que li donen aquest color.
A principis de 2020, es van trobar 

a Can Rovira diversos exemplars 
de cerussita poc habituals. Presen-
taven un prisma molt allargat so-
bre una matriu de color groguenc 
i d’aparença pulverulenta i acom-
panyada de calcita romboèdrica. 
Al principi, pel seu aspecte, es va 
pensar que podien ser cristalls de 
guix. La fluorescència dels cristalls 
ens va fer dubtar de la seva natu-
ralesa i plantejar-nos la possibili-
tat de que fos una altra espècie. En 
l’anàlisi DRX vam poder descar-
tar aquesta hipòtesi, determinant 
l’exemplar com a cerussita. Es va 
confirmar llavors que en realitat 

es tractava d’un tipus d’agregat 
poc comú a la cerussita d’ aques-
ta pedrera, conegut amb el terme 
anglès jackstraw, que consisteix en 
grups de cristalls prismàtics molt 
allargats i orientats aleatòriament.

Atzurita, Cu3(CO3)2(OH)2
Es presenta en petits cristalls 

mil·limètrics implantats entre els 
cristalls de calcita, i també amb 
aspecte massiu, en el filó de calco-
pirita, com a resultat de la meteo-
rització d’aquesta.

Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2
Igual que l’atzurita, la malaquita 

apareix com a producte secundari 

de l’alteració dels minerals, rics 
en coure, dels filons. Sol aparèixer 
en feixos de fibres divergents a ra-
dials i també de manera massiva o 
en crostes sobre quars o barita, en 
els filons de calcopirita.

Sulfats i molibdats

Barita, Ba(SO4)
La barita és un mineral fre-

qüent en gairebé tots els jaciments 
d’aquestes pedreres, fins i tot al-
guns amb potència de diversos 
centímetres, a la granodiorita en-
caixant. Es presenta gairebé sem-
pre en forma massiva i sol asso-
ciar-se a galena i fluorita. Petits 

Macla múltiple (cíclica) de cerussita, amb cristalls de fluorita 
lila superposats. Mides: 1,5 x 1,3 mm. Col·lecció i foto: 
Josep Antoni Ignacio.

Macla múltiple de cerussita. Mides: 3 x 2 mm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls de cerussita en disposició caòtica, del filó ‘vermell’, 
sobre materials alterats provinents de la granodiorita, amb 
calcita. C.V.: 2 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Agregat de cristalls de cerussita en disposició més o menys 
divergent. C.V.: 8 mm. Col·lecció: Josep Antoni Ignacio; 

foto: Xavier Rodríguez.
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cristalls de barita, incolors i amb 
hàbit tabular, s’han trobat en cavi-
tats de la mateixa barita o de calci-
ta, acompanyant a altres minerals 
de la paragènesi dels filons.

Fa alguns anys es van trobar 
cristalls de barita de mida cen-
timètrica en un filó de la pedrera 
de Can Donadéu i a la mina “Tere-
sita”. Avui dia és difícil, per no dir 
impossible, trobar exemplars com 
aquests i el més normal és trobar 
cristalls mil·limètrics.

Respecte a la fluorescència amb 
ona curta, els cristalls de l’antic 

filó de Can Donadéu presenten 
una intensa fluorescència verme-
lla, mentre que la barita més ha-
bitual que avui dia trobem en les 
dues pedreres, en cristalls més pe-
tits, solen presentar fluorescència 
groga intensa.

Brochantita, Cu4(SO4)(OH)6
S’ha confirmat la presència 

d’aquesta espècie mitjançant 
anàlisi de DRX. Apareix en els fi-
lons rics en calcopirita, sempre 
associada a altres sulfats i carbo-
nats. Molt probablement s’origina 

com a producte de l’alteració dels 
sulfurs primaris per part d’aigües 
meteòriques infiltrades entre les 
esquerdes dels filons.

Posnjakita, Cu4(SO4)(OH)6·H2O
En el filó de calcopirita vam 

trobar unes mostres amb crostes 
cristal·lines, de color entre blau 
clar i blau verdós, que entapis-
saven diverses zones d’alteració. 
L’anàlisi d’aquestes mostres mit-
jançant Raman va presentar una 
possible coincidència amb wood-
wardita, langita o posnjakita, tots 

Cristalls d’atzurita sobre cristalls de calcita. C.V.: 1,2 cm.
Col·lecció i foto: Jordi Carbonell. 

Malaquita parcialment fibrosa, del filó de calcopirita. C.V.: 4 cm. 
Col·lecció: Emilio Téllez; foto: Josep Antoni Ignacio.

Exemplar de barita de la pedrera de Can Rovira (recollit cap al 1998), en llum visible (esquerra) i mostrant fluorescència amb llum UV 
d’ona curta (a 254 nm) (dreta). Col·lecció: Aleydis Oliveras; foto: Josep Antoni Ignacio.
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ells sulfats de coure molt similars 
per composició i aspecte. La poste-
rior anàlisi mitjançant DRX ens va 
permetre dilucidar que es tractava 
d’una barreja de tres espècies: de-
villina, brochantita i posnjakita, la 
qual podria explicar les variacions 
en el color de les crostes.

Devillina, CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O
La devillina és un sulfat hidratat 

de coure que ha aparegut en els 
filons de sulfurs. Recobreix par-
cialment els cristalls de calcita rics 
en cares i amb predomini romboè-
dric, a manera de finíssimes cros-
tes. Com en el cas de la brochanti-
ta, també és producte de l’alteració 
dels minerals primaris del filó, rics 
en coure i calci.

Cristalls prismàtics de barita, sobre calcita i fluorita massives. 
C.V.: 1,1 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Agregat de cristalls tabulars (amb vores bisellades) a prismàtics 
de barita. C.V.: 1,1 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Espectre DRX d’una mostra d’agregats de cristalls de color verd, que han correspost a 
brochantita, amb quars i calcita. Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC. 

Brochantita parcialment recoberta per cristalls de guix, 
que li donen una lluïssor més intensa. C.V.: 1,5 cm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Posnjakita sobre calcita. C.V.: 1 cm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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Guix, Ca(SO4)·2H2O
Apareix en forma de petits cris-

talls aciculars originats en una 
zona de granodiorites alterades, 
prop de la mina amb pirita altera-
da i també en el filó de calcopirita.

Wulfenita, Pb(MoO4)
La wulfenita és un molibdat amb 

presència sovint escassa en els ja-
ciments de plom, formant-se en 
les zones d’alteració hidrotermal. 
Cristal·litza en el sistema tetrago-
nal i forma sèrie amb la stolzita. Ha 
estat confirmada la seva presència 
en les dues pedreres, mitjançant 
anàlisis espectromètrics de SEM-
EDS i per DRX.

A Catalunya apareix citada a les 
localitats següents:

 - Barcelona: Horta, Barcelona 
(Pardillo, 1924); mina “Tere-
sita”, Sant Fost de Campsente-
lles (Álvarez Pérez i Montoriol, 
1979); Sant Pere Màrtir, Bar-
celona (Pérez i Rosell, 1991); 
pedrera “Berta”, el Papiol-Sant 
Cugat V. (Bareche, 1994); mina 
“Gato”, Tagamanent (Vilallonga 
i Varela, 2018).

 - Girona: mina “Pepito”, Mont-
ras (Calvo, 2015); mines d’en 
Torrent, Palafrugell (Calvo, 
2015); mines de Can Magre, Vi-
dreres (Rodríguez et al., 2016).

 - Lleida: mines de Cierco, Vila-
ller (Johnson et al., 1996).

 - Tarragona: mina “Atrevida”, 

Espectre DRX d’una mostra del filó de calcopirita, amb devillina, brochantita 
i posnjakita. Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.

Espectre DRX de devillina i calcita, amb quars. Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.

Cristall de calcita (combinació de romboedre i prisma) 
recobert per devillina, del filó de calcopirita. C.V.: 8,5 mm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio. 

Cristalls de calcita (combinació de romboedre i prisma), 
parcialment recoberts de devillina. C.V.: 6,5 mm. 

Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.
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Cristalls prismàtics de wulfenita, sobre galena. C.V.: 5,5 mm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Wulfenita prismàtica amb calcita i cerussita. C.V.: 3,5 mm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Agregat de cristalls tabulars de wulfenita, amb vores bisellades 
(combinació de pinacoide amb bipiràmides). Mides: 3 x 3 mm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristall tabular de wulfenita, amb vores bisellades 
(combinació de pinacoide amb bipiràmides). C.V.: 2,5 mm. 

Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristalls tabulars de wulfenita juntament amb diminuts cristalls 
de mimetita. C.V.: 3 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristalls prismàtics a tabulars de wulfenita, envoltats per cristalls 
de mimetita. C.V.: 3,5 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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Vimbodí i Poblet (Bareche, 
2006); mines del Mas del Bes-
só, Ulldemolins (Calvo, 2015); 
Mas de l’Anglès, Vallclara (Cal-
vo, 2015); mina Alforja, Alforja 
(Abella, 2018); mina “Iris 18”, 

Riudecanyes (Vinyoles et al., 
2019).

A les pedreres de Sant Fost s’han 
trobat exemplars de wulfenita 
com a mineral secundari producte 
de l’oxidació del plom provinent 

de la galena, al filó ‘vermell’ des-
crit de Can Rovira. Es troba asso-
ciada a altres minerals secundaris 
de plom, com cerussita i mimetita, 
sobre la qual solen créixer els cris-
talls, sempre en les petites cavitats 

Cristalls tabulars gruixuts de wulfenita, juntament amb 
diminuts cristalls de mimetita. C.V.: 3 mm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Wulfenita d’hàbit tabular gruixut sobre mimetita, entapissant 
una cavitat formada per calcita i fluorita. C.V.: 3,5 mm. 

Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls prismàtics a tabulars de wulfenita, acompanyats de petits cristalls de mimetita. C.V.: 3,5 mm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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dins de la fluorita massiva, que 
s’acompanya de calcita i barita, 
amb galena que apareix molt alte-
rada.

En el filó ‘blanc’ del nivell 3 de 
la pedrera de Can Rovira trobem 
ocasionalment wulfenita sobre 
cristalls de quars que cobreixen 

els espais cúbics que ha deixat la 
dissolució de la fluorita primària, 
sempre a sobre de calcita i amb 
galena.

La gran majoria de cristalls de 
wulfenita trobats són prismàtics 
a tabulars. Aquests últims sovint 
amb vores bisellades (per la com-

binació del pinacoide amb les 
bipiràmides tetragonals), d’una 
mida d’entre 0,5 a 1 mm. Es pre-
senten en diversos colors, princi-
palment ataronjats, però també 
grocs, marrons, verds i amb tons 
melats. Poden formar agrupacions 
de diversos cristalls de diverses 

Cristall de wulfenita amb predomini piramidal, sobre calcita. 
C.V.: 3,5 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Wulfenita de Can Rovira, amb desenes de cristalls bipiramidals, 
sobre galena molt alterada, recollida per M. Moreno (cap al 

2005). C.V.: 6 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Curiós cristall de wulfenita (combinació 
de bipiràmides i pinacoide), amb fluorita. 
Mides: 4 x 2 mm. Col·lecció i foto: Josep 
Antoni Ignacio.

Wulfenita en diversos colors, 
sobre galena alterada i calcita. 

C.V.: 4 mm. Col·lecció i foto: 
Josep Antoni Ignacio.

Agregat de cristalls més o
 menys bipiramidals de wulfenita. 
Mides: 5 x 4 mm. Col·lecció i foto: 

Josep Antoni Ignacio.
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Wulfenita amb galena i sobre matriu de calcita. C.V.: 9 mm. 
Col·lecció: Jordi Ibáñez; foto: Josep Antoni Ignacio.

Wulfenita sobre galena alterada i amb calcita. C.V.: 8 mm. 
Col·lecció: Emilio Téllez; foto: Josep Antoni Ignacio.

Agregat de mimetita de predomini prismàtic i molt ric en cares, 
sobre calcita. C.V. 3 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Cristalls de mimetita en disposició radial. C.V.: 6 mm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Imatge SEM d’una mimetita amb cristalls hexagonals. 
Foto: Joan Rosell.

Cristalls prismàtics hexagonals de mimetita en grups 
subparal·lels, sobre calcita. C.V.: 7 mm. 

Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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mides i orientacions o presentar-se 
com a cristalls aïllats.

Apareixen amb menys freqüèn-
cia cristalls d’hàbit bipiramidal, de 
mida mil·limètrica, alguns bastant 
allargats segons l’eix c (bipiràmi-

des agudes). Els colors van des del 
gris clar fins al blanc, passant pel 
groc i el taronja; una variabilitat 
cromàtica molt atractiva en l’este-
reomicroscopi. Els exemplars de 
wulfenita més estètics són els pe-

tits agregats formats per l’associa-
ció de diversos cristalls.

Fa alguns anys, a la mina “Teresi-
ta” es va trobar la varietat de wul-
fenita rica en wolframi anomena-
da chillagita (Álvarez i Montoriol, 

Agregat format per multitud de cristalls prismàtics de mimetita, sobre galena molt alterada. C.V.: 1 cm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cavitat en la fluorita plena de cristalls prismàtics 
hexagonals de mimetita. C.V.: 1 cm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Agregat de mimetita de predomini prismàtic i molt ric 
en cares, provinent del filó ‘vermell’. C.V.: 8 mm. 

Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.
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1979), associada a filons de bari-
ta. Lamentablement, nosaltres no 
hem trobat aquesta varietat en cap 
dels nostres estudis prospectius.

Arsenats

Mimetita, Pb5(AsO4)3Cl
En un filó de la cara sud de la 

pedrera de Can Rovira, format bà-
sicament per calcita espàtica en-
caixada a la granodiorita, es van 
descobrir el 2014 petites cavitats 
on van aparèixer diminuts cris-
talls de color fosc, identificats de 
manera inicial com a quars. Una 
anàlisi SEM-EDS més profunda de 
la mostra recollida ens va perme-

tre saber que es tractava de mi-
metita.

Aquesta espècie cristal·litza en 
el sistema hexagonal. L’hem troba-
da com a cristalls incolors o de co-
lor melat a groguenc, entapissant 
petites cavitats a barita, fluorita i 
calcita, on també s’acompanyen 
de galena, en molts casos força al-
terada a cerussita. Ocasionalment 
es poden trobar, juntament amb la 
mimetita, petits cristalls tabulars 
de wulfenita.

Altres vegades, gairebé sempre 
en exemplars trobats a la pedrera 
de Can Rovira, la mimetita apareix 
en agregats rics en cares, formats 
per cristalls prismàtics (amb aca-

bament piramidal) en paral·lel, in-
colors i translúcids a transparents, 
en petites esquerdes i cavitats de 
la matriu. Anecdòticament, hem 
pogut observar també agrupa-
cions de cristalls en disposició di-
vergent a radial.

Sèrie mimetita-hedifana,  
Pb5(AsO4)3Cl - Pb3Ca2(AsO4)3Cl

L’hedifana és una espècie mine-
ral del supergrup de l’apatita. La 
mimetita, Pb5(AsO4)3Cl, i la tur-
neaureïta, Ca5(AsO4)3Cl, formen 
una solució sòlida en funció del 
contingut en plom i calci. Aques-
ta solució inclou l’hedifana, Pb3 
Ca2(AsO4)3Cl, com a espècie inter-

Agregat de cristalls allargats i en paral·lel de mimetita, amb 
calcita. C.V.: 1 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls prismàtics hexagonals de mimetita, sobre calcita i 
galena alterada. C.V.: 1,5 mm. Col·lecció i foto: Joan Rosell.

Imatge SEM d’una mimetita càlcica amb cares parcialment 
corroïdes. Foto: Joan Rosell.

Cristalls de mimetita càlcica en disposició caòtica 
(tipus jackstraw), amb calcita, fluorita i galena alterada. 

C.V.: 9 mm. Col·lecció: Jordi Ibáñez; foto: Josep Antoni Ignacio.
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mèdia. En aquest sentit, podem 
parlar d’hedifana quan 1<5×Ca/
(Ca+Pb)<3,5 (Kampf et al., 2006). 
D’igual manera passa amb el seu 
anàleg fosfàtic, la fosfohedifana, a 
la solució sòlida els extrems de la 

qual corresponen a  la piromorfita 
i a la clorapatita.

En un filó hidrotermal, amb fluo-
rita, calcita, barita, quars, galena i 
minerals secundaris de plom, de 
la pedrera de Can Rovira es van 

recollir unes mostres que, sota 
augment, mostraven uns cristalls 
prismàtics hexagonals blancs, poc 
o gens brillants, que s’agrupaven 
en garbes entrecreuades amb una 
distribució caòtica.

Agregats en garba formats per cristalls prismàtics de mimetita càlcica. C.V.: 8 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Resultats de la microsonda electrònica de la mimetita càlcica de Sant Fost, en % de pes. Amb un asterisc, elements a nivell de traces 
i per sota del límit de detecció. Font: Xavier Llovet, unitat de microsonda, CCiTUB.
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Pel seu aspecte, per la distribució 
dels seus cristalls i per la seva asso-
ciació amb cerussita i mai amb wul-
fenita, com passa amb la mimetita, 
ens va fer pensar en la possibilitat 
que ens trobéssim davant d’una es-
pècie diferent a aquesta.

Recentment es va dur a terme un 
complet estudi mitjançant diver-
ses tècniques analítiques (Rodrí-
guez et al., 2021), amb la finalitat 
de discernir si els exemplars po-
dien considerar-se com a hedifana 
o es tractava de mimetita rica en 
calci. En tots els mesuraments mi-
tjançant SEM-EDS es van obtenir 
valors que no permetien concretar 
clarament la seva composició. La 
DRX va presentar patrons i mides 
de cel·la intermedis entre els de la 
mimetita i l’hedifana.

Finalment, es va realitzar un es-
tudi composicional mitjançant mi-
crosonda electrònica. Es van fer 17 
anàlisis en diferents punts de dues 
mostres. Cal dir que es va detec-
tar la presència d’altres elements 
a nivell de traces, com l’estronci o 
el manganès. Amb els valors ob-
tinguts, descartant els elements 
traça o de baix nivell de detecció, 
la fórmula empírica mitjana per a 
les mostres de Sant Fost seria (per 
a 12 oxígens):

Ca1.02Pb4.35(As2.88P0.01)Σ2.89O12Cl1.22.
A partir d’aquestes dades ob-

tenim un valor de 5×Ca/(Ca+Pb) 
= 0,95, la qual cosa es correspon, 

de mitjana, amb mimetita càlcica. 
Revisant tots els resultats elemen-
tals obtinguts, veiem que es tro-
ben al voltant de 0,96, amb alguna 
excepció que sobrepassa l’1. Per 
tant, podem concloure que aquest 
mineral de Sant Fost és mimetita 
(varietat mimetita càlcica), molt 
pròxima a hedifana.

A Catalunya, la mimetita càlcica 
s’ha descrit també a la mina de Les 
Ferreres, a Rocabruna (Rosell et 
al., 2014).

Eritrita, Co3(AsO4)2·8H2O
Aquest arsenat de cobalt s’ha 

trobat al filó de calcopirita, en molt 
poques mostres, gràcies al com-
pany del GMC, Valentín Bártulos. 
Es presenta sobre la calcopirita 
massiva com a crostes d’alteració 
formades per agregats globulars 
pulverulents, d’un to lleugerament 
rosat, compostos per nombrosos 
microcristalls prismàtics, gairebé 
aciculars. L’eritrita forma una so-
lució sòlida amb l’annabergita, el 
seu anàleg amb Ni> Co. L’anàlisi 
elemental de les mostres de Sant 
Fost, mitjançant SEM-EDS, ens 
dona un cert contingut en níquel, 
amb una relació Co:Ni d’1,7:1.

Silicats

Aquí veurem l’epidota, la mosco-
vita (var. ferrimoscovita) i la surita. 
La willemita, que també és un sili-

cat, es veurà amb més detall en un 
apartat posterior.

Epidota, Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)
O(OH)

Aquest sorosilicat de calci, alu-
mini i ferro cristal·litza en el siste-
ma monoclínic. L’hem trobat com 
a cristalls prismàtics de mida sub-
mil·limètrica, de color verd, enta-
pissant la granodiorita en aflora-
ments separats dels filons descrits 
fins ara, probablement com a fruit 
de l’alteració hidrotermal de fel-
despats, miques, piroxens, amfí-
bols i altres silicats.

Moscovita, K(Al,Fe3+)2(AlSi3O10)
(OH)2

Es tracta d’un fil·losilicat de la fa-
mília de les miques, concretament 
del grup de les miques dioctaèdri-
ques. L’anàlisi SEM-EDS realitzat 
amb les mostres de les pedreres 
va aportar una relació atòmica 
aproximada de K:Fe:Al:Si, igual a 
2:1:3:5. Amb l’aspecte micaci ob-
servat a visu i aquesta composi-
ció (amb absència de Ca, Mg i Na), 
concloem que molt probablement 
es tracta de la varietat de moscovi-
ta coneguda com a ferrimoscovita, 
en la qual el ferro Fe3+ substitueix 
parcialment l’Al.

A les mostres macroscòpiques 
trobades es presenta en forma de 
cristalls laminars submil·limè-
trics, de to daurat i lluïssor nacra-

Agregats d’eritrita sobre calcopirita. C.V.: 9 mm. 
Col·lecció i foto: Joan Rosell.

Cristalls d’epidota sobre matriu granodiorítica. 
Grandària: 6 x 5 x 3 cm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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da submetàl·lica, formant un enta-
pissat sobre esfalerita i juntament 
amb calcita.

Surita, (Pb,Ca)3Al2(Si,Al)4O10
(CO3)2(OH)3·0-0,6H2O

Quan s’estaven preparant les 
provetes polides amb les mos-
tres de la mimetita rica en calci, 
per a poder determinar la seva 
composició mitjançant microson-
da electrònica, es va observar la 
presència d’uns agregats de cris-
talls d’aspecte micaci amb lluïssor 
nacrada, acompanyant a l’arsenat.

Els primers resultats analítics, 
obtinguts amb SEM-EDS de baix 

buit i sense recobriment de carbo-
ni, han indicat que es tractava d’un 
silicat amb Pb, Al, Ca i cert contin-
gut de Fe, Mg, F, Cu i Na. La recerca 
d’espècies minerals compatibles 
amb aquesta composició es re-
duïen a menys d’una desena.

Alguns cristalls d’aquest mineral 
es van analitzar mitjançant espec-
troscòpia Raman. L’espectre obtin-
gut, força senzill a primera vista, 
mostrava pics a 1083, 702, 258 i 
192 cm-1, relacionats amb els grups 
carbonat i silicat, i, a la zona d’alta 
freqüència, un pic a 3671 cm-1, co-
herent amb la presència de grups 
hidroxil.

Amb els resultats de SEM-EDS i 
els espectres Raman disponibles 
d’espècies de similar composició, 
es va trobar una acceptable con-
cordança amb un mineral poc habi-
tual, la surita. Posteriorment, amb 
la microsonda electrònica es va 
poder afinar la composició química 
d’aquests agregats i es va confir-
mar la hipòtesi de que es tractava 
d’aquesta espècie.

La surita que hem trobat a la pe-
drera de Can Rovira, tal com hem 
comentat, es presenta com agregats 
de cristalls laminars submil·limè-
trics, formant grups i rosetes de 
color blanquinós. La seva lluïssor  

Imatges SEM de la surita de la pedrera de Can Rovira. La del centre, amb un cristall de mimetita càlcica. Fotos: Joan Rosell.

Moscovita (var. ferrimoscovita) sobre esfalerita. C.V.: 9 mm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Agregat amb rosetes de microcristalls laminars de surita. 
C.V.: 1,5 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.
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nacrada és molt característica.
Va aparèixer en una fissura sub-

vertical encaixada en la granodiori-
ta, reblida de materials bretxoides, 
molt alterats per sericitització i clo-
ritització dels feldespats, amb frag-
ments de quars, barita, fluorita i 
fil·losilicats no determinats, tot pig-
mentat de tonalitats groguenques a 
vermelloses, a causa probablement 
dels òxids de ferro. En aquesta fis-
sura apareixen cossos lenticulars 
alterats i cristalls nets de galena, in-
closos en la barita, seguint els ban-
dejats del rebliment. La surita es 
troba en les petites cavitats i fissu-
res generades per l’alteració de la 
galena i s’acompanya de cerussita, 

mimetita, fluorita, calcita i quars.
És la primera cita a la Península 

Ibèrica i una de les poques locali-
tats conegudes a nivell europeu i 
mundial.

L’estructura d’aquesta espècie 
està formada per capes de tipus 
esmectita intercalades amb altres 
de tipus cerussita, amb una com-
posició complexa. A partir dels 
valors obtinguts amb la microson-
da electrònica, per a (Si,Al)4O10 i 
(CO3)2, tenim la següent fórmula 
aproximada:

(Pb,Ca)≈2,5(Al,Fe3+,Mg)≈2(Si,Al)4O10 
(CO3)2(OH,F)≈2·≈0,1H2O.
El Cu, tot i ser habitual com a 

element traça en aquesta espècie, 

l’hem descartat per trobar-se per 
sota del límit de detecció de la tèc-
nica emprada.

Properament es publicarà un 
article amb la caracterització com-
pleta d’aquesta surita de Sant Fost 
de Campsentelles.

LA WILLEMITA DE SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES

La willemita, Zn2(SiO4), va ser 
descoberta en el dipòsit de Kel-
mis (La Calamine) a Liège, Bèlgica, 
el 1829. Posteriorment, Armand 
B. Levy, matemàtic, cristal·lògraf 
i mineralogista francès, va des-
criure científicament per primera 

Willemita i cerussita del Cerro de la Chinche, 
Villanueva de Córdoba, Còrdova, Andalusia. 
Col·lecció: Inma Ramos; foto: Antonio Carmona. 

Espectre LIBS d’una willemita de Sant Fost. 
Font: Adolf Cortel.

Imatge del filó d’esfalerita, amb willemita i altres components, 
de Can Rovira. Foto i muntatge: Josep Antoni Ignacio.

Imatge SEM de cristalls de willemita de la pedrera de
 Can Rovira. Foto: Joan Rosell.
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vegada el mineral (1843) i va de-
dicar el seu nom a Willem I (1772-
1843), rei dels Països Baixos entre 
1815 i 1840.

A Catalunya, fins a la troballa en 
aquest jaciment de Sant Fost de 
Campsentelles, no coneixem cap 
cita prèvia d’aquesta espècie. A la 
resta de la Península Ibèrica està 
citada a les següents localitats:

 - Mina “Santa Bárbara”, Cerro de 
Santa Cruz, Níjar, Almeria, An-
dalusia (Calvo, 2018).

 - Mina “Sol” (o mina “La Mila-
grosa”), Cerro de los Guardias, 
Rodalquilar, Níjar, Almeria, An-
dalusia (Calvo, 2018).

 - Barranco Celejo, Níjar, Alme-
ria, Andalusia (Francisco Cas-
tro, com. pers., pendent de pu-
blicació).

 - Mina “San Rafael” (pou núm. 
3), Cardeña, Còrdova, Andalu-
sia (Ramos et al., 2012).

 - Cerro del Hermano Blas, Còr-
dova, Còrdova, Andalusia (Car-

bonell Trillo-Figueroa, 1946).
 - Cerro de la Chinche, Villanueva 

de Córdoba, Còrdova, Andalu-
sia. Analitzada per Ramón Ji-
ménez a l’IGME (2020) (Inma 
Ramos, com. pers., pendent de 
publicació).

 - Mina de Preguiça, Sobral da 
Adiça, Moura, Beja, Portugal 
(Pimentel et al., 2007).

La willemita de Sant Fost ha es-
tat determinada mitjançant una 
combinació d’anàlisis: espectros-
còpia Raman, espectroscòpia LIBS, 
difracció de raigs X (DRX), així com 
també mitjançant l’observació pe-
trogràfica amb làmina prima.

Composició química

Es tracta d’un nesosilicat amb el 
catió Zn2+ com a nexe d’unió entre 
els tetraedres de SiO4. La composi-
ció química (percentatges en pes) 
és: ZnO=73%, SiO2=27% (Klein i 
Hurlbut, 1998). La composició per 

elements químics (percentatges 
en pes) és: Zn=58,68%, Si=12,60% 
i O=28,72% (Terraciano, 2008).

Gènesi

A Sant Fost, la willemita apareix 
en un dels filons d’esfalerita co-
mentats a l’inici d’aquest article, 
juntament amb quars, argiles, cal-
cita, fluorita i barita, tot encaixat a 
la granodiorita.

Com en el jaciment de Balmat 
(St. Lawrence Co., Nova York, 
EUA), la willemita de Sant Fost de 
Campsentelles es disposa en zo-
nes de contacte entre l’esfalerita 
i el quars, en presència de calcita, 
especialment recobrint l’interior 
de geodes, on la qualitat i nitidesa 
dels cristalls és molt més evident.

La willemita es genera habitual-
ment com a mineral secundari de 
zinc derivat de la meteorització 
supergènica de l’esfalerita (gossan 
i altres dipòsits oxidats) (Fernán-

Cristalls de willemita. C.V.: 3 mm. Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.
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dez Caliani et al., 2015) o per l’al-
teració supergènica de l’esfalerita 
primària a les vetes hidrotermals 
(Hitzman et al., 2003), segons la 
reacció química:

2Zn2+
(aq) + SiO2(aq) + 2H2O = Zn2 

SiO4(willemita) + 4H+
(aq).

Alguns estudis geoquímics han 
proposat la possibilitat que la wi-
llemita es formi a temperatures per 
sobre dels 150 °C (Brugger et al., 
2003; Hitzman et al., 2003). Això 
augmenta la possibilitat de la seva 
precipitació primària a partir de 
fluids hidrotermals. Els estudis rea-
litzats revelen que, en presència de 
sofre i quars dissolts, la willemita, 
en lloc de l’esfalerita, precipita en 
condicions oxidants i alcalines (Te-
rraciano, 2008).

Cristal·lografia i característiques 
físiques

La willemita cristal·litza en el 
sistema trigonal, en la classe de si-

metria romboèdrica. La seva es-
tructura va ser determinada l’any 
1926 per W.L. Bragg i W.H. Zacha-
riasen, per analogia amb la de la 
fenaquita, Be(SiO4), espècie que 
encapçala el grup al qual pertany. 
Aquesta estructura consta de te-
traedres SiO4 i ZnO4, amb cada un 
dels oxígens enllaçats a 2 de Zn i 
1 de Si en els vèrtex d’un triangle 
equilàter (Klein i Hurlbut, 1998).

Apareix en cristalls amb hàbit 
prismàtic a tabular hexagonal, per 
combinació de prismes hexago-
nals (amb algunes cares estriades 
verticalment) amb el pinacoide 
basal sol o combinat amb romboe-
dres (que solen formar cares trian-
gulars). Els cristalls més tabulars 
amb aquesta última combinació 
s’assemblen als de Balmat (Nova 
York, EUA) descrits per Pough  
(1940). Les cares del pinacoide 
poden presentar recreixements 
(amb formes triangulars). Aques-
ta cristal·lització és diferent a la 

d’altres willemites de la Península 
Ibèrica més conegudes, com és el 
cas de les de Preguiça (Portugal) o 
també les de Còrdova (Andalusia, 
Espanya).

Els cristalls són de mida submil- 
limètrica i apareixen aïllats o en 
grups. El color va del marró fosc al 
groc melat, però també poden ser 
incolors, i la lluïssor és resinosa a 
adamantina.

Comportament sota UV: 
fluorescència i fosforescència

El més característic dels cristalls 
de willemita de la pedrera de Can 
Rovira és el seu comportament es-
pectral luminiscent verd groguenc, 
molt intens, per a una longitud 
d’ona d’excitació de 254 nm (UV-
SW, ona curta). En aquest sentit, la 
presència de calcita acompanyant 
a la willemita, amb luminescència 
rosada intensa a la mateixa longi-
tud d’ona, ofereix un gran contrast.

Cristalls de willemita. A dalt, de La Calamine, Bèlgica, segons 
Armand Lévy. A sota (planta i alçat) de Balmat, EUA, segons Pough. 
Aquests darrers són els més semblants als de Sant Fost. Cares: 
a) de prismes hexagonals, c) de pinacoide, e) de romboedres. 
Dibuixos: modificats de Buttgenbach (1947) i Pough (1940).

Cristalls tabulars de willemita, formats per la combinació 
de prisma hexagonal de segon ordre, pinacoide (amb 

recreixements) i romboedres. C.V.: 1,3 mm. 
Col·lecció i foto: Fran García Alacid.
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Liebisch (1912) va determinar 
espectroscòpicament la natura-
lesa de la fluorescència verda en 
mostres de willemita. W.S. An-
drews (1922) va assenyalar que la 
willemita preparada artificialment 

només és activa quan conté una 
mica de manganès i que el to de 
la fluorescència verda depèn de la 
quantitat de Mn2+ present. Palache 
(1928), i posteriorment Servine 
(1943), van confirmar que la wi-

llemita que conté cations Mn2+ és 
la de fluorescència més forta a una 
longitud d’ona de 253,7 nm. Els 
cations Mn2+ substitueixen al Zn2+ 
en els tetraedres ZnO4. Aquests 
cations són altament susceptibles 
a que alguns dels seus electrons 
siguin impulsats a estats de ma-
jor energia per la llum ultravio-
lada d’ona curta i després a que 
aquests mateixos electrons emetin 
llum verda groguenca quan tornen 
al seu estat original (Spec4gem, 
2019), com sembla succeir en les 
mostres trobades a Sant Fost de 
Campsentelles.

En el cas d’aquestes willemites, 
també hem observat luminescèn-
cia amb fosforescència de color 
ataronjat a groc, posterior a l’expo-
sició perllongada a llum UV-SW. Se-
gons Servine (1943), aquesta reac-
ció luminiscent de la willemita a 
l’ona curta es deuria igualment a la 
presència d’impureses de Mn2+ a la 
seva xarxa cristal·lina, però també 
podria associar-se a defectes cris-
tal·lins produïts per una cristal·lit-
zació ràpida a partir de fluids hi-
drotermals d’alta temperatura.

Comportament sota llum 
polaritzada

Al microscopi petrogràfic, en là-
mina prima i sota llum polaritzada, 
la willemita es distingeix per mos-
trar colors d’alta interferència. A 
la fotografia realitzada amb nicols 

Cristalls tabulars de willemita. C.V.: 1,5 mm. 
Col·lecció i foto: Fran García Alacid.

Cristalls tabulars de willemita. C.V.: 1,5 mm. 
Col·lecció i foto: Fran García Alacid.

Willemita sotmesa a llum visible (esquerra-dalt) i a llum UV d’ona curta (a 254 nm) 
(esquerra-sota i dreta). La willemita (fluorescència verd groguenca) contrasta amb la 
calcita (fluorescència rosada) i amb els silicats i l’esfalerita, no fluorescents (color blau 
a violeta). En la foto de la dreta es pot veure la forma hexagonal de diversos cristalls. 
Col·lecció i fotos: Josep Antoni Ignacio.
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creuats es pot apreciar l’esfalerita, 
de color negre (extingida), perquè 
és isòtropa (com tots els minerals 
cúbics), fracturada i reblida de cal-
cita. A la part inferior esquerra es 
pot observar millor la calcita típica 
amb els seus colors d’interferència 
blanquinosos a rosats.

La willemita es presenta en cris-
talls euèdrics, és a dir, amb una 
forma definida i amb les cares cris-
tal·lines pròpies de la seva espècie, 
que representen seccions planes 
on el contacte amb l’esfalerita és 
molt irregular. Es poden observar 
algunes de les seves característi-
ques òptiques, com són els colors 

d’interferència. Alguns dels cris-
talls apareixen foscos degut a que 
estan en l’angle just d’extinció.

Resultats de les anàlisis de DRX

L’anàlisi del difractograma en 
pols d’una de les mostres va re-
velar, com era d’esperar, un total 
acord amb el patró de referència 
de la base de dades PDF-2 de l’In-
ternational Centre for Diffraction 
Data (ICDD). 

L’anàlisi dels resultats de difrac-
ció utilitzant el mètode de Rie-
tveld han permès refinar la cel·la 
unitat de la willemita de Sant Fost 

de Campsentelles. Els caràcters de 
xarxa obtinguts són:
 - Grup espacial: R3.
 - Número Z: 18.
 - Paràmetres de xarxa: a = 13,938 

Å, c = 9,305 Å.
Aquests paràmetres de xarxa 

són quasi idèntics als de l’estudi de 
Klaska et al. (1978): a = 13,93 Å, c = 
9,31 Å, i propers als de Klein i Hurl-
but (1998): a = 13,96 Å, c = 9,34 Å.

CONCLUSIONS

L’estudi realitzat a les zones ex-
tractives de Sant Fost de Campsen-
telles, centrat principalment en la 

Tres imatges del comportament luminiscent de la willemita: a) sota llum visible; b) fluorescència sota llum UV d’ona curta 
(a 254 nm); c) fosforescència, color groc a ataronjat, després d’una exposició de 2 minuts a llum UV d’ona curta (a 254 nm). 

Col·lecció i fotos: Josep Antoni Ignacio.

Imatges de làmina prima de la willemita de Sant Fost sotmesa a llum polaritzada: a) amb nicols paral·lels; b) amb nicols creuats. 
S’observa esfalerita, en color negre donat el seu caràcter isòtrop, fracturada i reblida de calcita. La willemita es presenta 

amb colors d’alta interferència. Col·lecció: Emilio Téllez; foto: GEOMAR.
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pedrera de Can Rovira, ens ha pro-
porcionat enormes satisfaccions. 
A part de representar una oportu-
nitat de reunió amistosa per a no-
saltres, els dies passats en les pe-
dreres han estat sempre fructífers. 
L’organització sistemàtica de la 
prospecció de cada un dels diver-
sos filons de les pedreres i l’estudi 

acurat de les mostres extretes, ens 
ha permès realitzar dos descobri-
ments mineralògics importants i 
un tercer de menor entitat però sí 
rellevant.

Aquest article inclou els resul-
tats de més de cinc anys de treball, 
complementat per un meticulós 
anàlisi de laboratori, que ha per-

mès la determinació de dues noves 
espècies a Catalunya: willemita i 
surita. També ha permès la incor-
poració d’una localitat nova per a 
la varietat de mimetita coneguda 
com a mimetita càlcica.

Una d’elles, el fil·losilicat suri-
ta, no només és una nova cita a la 
Península Ibèrica sinó que a més 

Difractograma de willemita de Sant Fost. Els senyals en color verd corresponen al patró de referència 
(International Centre for Diffraction Data). Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.

Refinament Rietveld del difractograma anterior. S’indiquen els percentatges de les tres espècies. 
Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.
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col·locaria a la pedrera de Can 
Rovira com a cinquena localitat 
mundial d’aquesta espècie a la llis-
ta que apareix a Mindat. La seva 
determinació física i química i els 
resultats de l’estudi cristal·logrà-
fic es presentaran properament en 
una publicació que es troba actual-
ment en elaboració.

De la willemita podem dir que 
per cristal·lització és més similar a 
la de Balmat (Nova York, EUA) que 
a la de Preguiça (Portugal) o a les 
de Còrdova (Andalusia, Espanya).

Pel que fa a la mimetita càlcica, 
com comparava l’enyorat Dr. Joan 

Vinyals, hem exercit de “modes-
tos forenses mineralògics davant 
un descobriment clau de restes 
arqueològiques humanes”, per 
a comprendre i caracteritzar un 
mineral de composició intermè-
dia entre la mimetita i l’hedifana, 
resultant ser finalment la varietat 
càlcica d’aquesta última. El com-
plex i minuciós procés de deter-
minació de laboratori realitzat 
amb aquest mineral ens permet 
afirmar que, sempre que estigui a 
l’abast de l’investigador, s’hauria 
de complementar al màxim amb el 
treball de camp, per descoratjador 

que sembli de vegades, per arribar 
a conclusions científiques satisfac-
tòries i vàlides.

En el futur pretenem continuar 
amb la col·laboració entre el GMC 
i les entitats científiques del nos-
tre país, aprofundint en l’estudi 
de més minerals a la pedrera de 
Can Rovira, que esperem puguin 
aparèixer publicats en els propers 
anys.

Dades estructurals, en funció del refinament Rietvel de la DRX de la willemita de Sant Fost y, a la dreta, 
estructura resultant. Font: servei DRX, GEO3BCN-CSIC.
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Agregat de cristalls de calcita, rics en cares, de la geoda ‘Sanse’. 
Grandària: 6 x 4,5 x 4 cm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls de cerussita i calcita. C.V.: 2 cm. 
Col·lecció i foto: Emilio Téllez.
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Macla múltiple (cíclica) de cerussita, amb calcita, del filó 
‘vermell’. C.V.: 6 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio. 

Wulfenita tabular, amb fluorita i galena molt alterada. 
C.V.: 3 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Cristalls de wulfenita, amb predomini piramidal. C.V.: 3 mm. 
Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.

Anvers i revers d’una mostra amb cristalls prismàtics de 
mimetita càlcica, sobre calcita. Mides: 2 x 3 mm. 

Col·lecció: Jordi Ibáñez; foto: Josep Antoni Ignacio. 

Cristalls quasi aciculars de wulfenita. C.V.: 3 mm. 
Col·lecció i foto: Xavier Rodríguez.

Wulfenita en bipiràmides agudes, amb calcita i galena. 
C.V.: 6 mm. Col·lecció i foto: Josep Antoni Ignacio.


