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RESUM
La mina “Delfina”, pròxima al poble d'Ortiguero (municipi de Cabrales), és un clàssic de la mineralogia asturiana
pels excel·lents exemplars de tirolita que ha proporcionat i que es conserven en nombroses col·leccions nacionals i estrangeres.
Recentment s'han identificat altres estranys arseniats de
coure, com la theisita, la sabelliïta i la zalesiïta, els exemplars de la qual poden considerar-se un referent a nivell
mundial.
Es descriu en aquest article la mineralogia del jaciment,
fent especial èmfasi en la de caràcter secundari.
També es dona a conèixer una nova localitat asturiana
per a la zalesiïta, la mina “Milagro” (Onís), un altre referent de la mineralogia del coure a l'Orient d'Astúries.
PARAULES CLAU
Mina Delfina, Ortiguero, Cabrales, Astúries, sabelliïta,
theisita, tirolita, zalesiïta.

ABSTRACT
The Delfina mine, near to the Ortiguero village (Cabrales council), is a classic asturian mineral locality because
of the fine samples of tyrolite recovered from this mine,
and which are preserved in most national and foreign
mineral collections. Lately other rare copper arsenates
have been identified, such as theisite, sabelliite and zálesíite, with world-class specimens just recovered. The mineralogy of this deposit is described in this paper, with
special mention to the secondary one. Furthermore, a
new zálesíite locality for Asturias Community is made
known, the Milagro mine (Onís), other leader copper deposit in Eastern Asturias.
KEYWORDS
Delfina mini, Ortiguero, Cabrales, Astúries, sabelliite,
theisite, tyrolite, zálesíite.
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INTRODUCCIÓ
El principal objectiu que perseguim en aquest article és donar a conèixer la variada mineralogia secundària de la mina “Delfina” d’Ortiguero , a Cabrales,
basant-nos en la bibliografia existent (molt especialment en les anàlisis recentment realitzades en el Museu Nacional de Praga, juntament amb la Universitat
Masaryk de Brno) així com en observacions i assajos
propis (SEM-EDS i espectroscòpia Raman), tant en
mostres de la pròpia mina “Delfina” com en els realitzats amb algunes mostres de la propera mina “Milagro” (Onís), per la seva rellevància pel que fa a noves
espècies minerals per al Principat d’Astúries. També
farem una revisió de la interessant història minera
d’aquesta mina i de les característiques geològiques
del seu entorn i mineralització.
La mina “Delfina” se situa en l’extrem sud d’una
fondalada càrstica anomenada Hoyos de Alda (Joos o
Jous de Alda, en asturià) a uns 2 km al sud-oest de la
petita localitat d’Ortiguero (Hortigueru, en asturià),

parròquia de Prado (Prau, en asturià), municipi de
Cabrales (figura 1). La localitat més pròxima, i d’accés
directe, és Canales.
La mina “Delfina”, també citada com a «Minas de
Alda» (mapes IGN) o «Mina Suerte» (Pérez Moreno,
1858), i coneguda popularment com ‘La Minona’,
és un clàssic en la mineralogia espanyola pels excel·lents exemplars de tirolita que ha proporcionat al
llarg de la seva breu història minera i que enriqueixen
nombroses col·leccions de museus de tot el món. Així
mateix, és una mina molt popular entre els col·leccionistes de minerals per la relativa facilitat amb la
qual encara avui dia poden recuperar-se nombroses
mostres de la seva variada mineralogia, la bellesa de
l’entorn i el seu ric patrimoni miner.
La seva riquesa mineralògica no va passar desapercebuda entre els primers investigadors que van aprofundir en el coneixement geològic d’Astúries, com és
el cas de Guillermo Schulz (el 1858).
Possiblement ja va ser explotada des de l’Edat del
Bronze i amb tota seguretat en època romana, si bé
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Figura 1. Situació de la mina “Delfina” (aquí «Minas de Alda»), al SO d’Ortiguero i en el límit SE dels Hoyos de Alda
(aquí «Jous de Alda»). L’accés a la mina es senzill, bé des de La Salce o bé des de Canales. Mapa: cartografia ràster
de l’Instituto Geográfico Nacional de España (font: web portal Signa, IGN España).

la majoria dels vestigis miners que van resistir al pas
del temps pertanyen a l’època més recent d’explotació, durant la segona meitat del segle XIX i la primera
del XX. Entre aquests cal destacar un excel·lent castellet metàl·lic (figura 2), que possiblement és dels
pocs que sobreviuen gairebé intactes en la mineria
metàl·lica asturiana, així com restes de l’edifici carregador, una enorme rasa on és clarament visible la
mineralització primària i secundària i uns discrets terregalls en els quals encara poden recuperar-se bons
exemplars de tirolita i crisocol·la, entre d’altres.
A l’interior de les galeries del segon nivell d’explotació s’han recuperat nombrosos exemplars d’atzurita
cristal·litzats que, juntament amb els procedents de la
propera mina “Milagro” (a Onís), possiblement constitueixen els millors exemplars asturians d’atzurita. A
més, descrivim la primera cita asturiana de zalesiïta,
identificada per a aquest article en totes dues mines i
que, juntament amb la theisita i la sabelliïta, completen
una molt interessant i excepcional mineralogia entre
els jaciments de coure de la cornisa cantàbrica.

HISTÒRIA

La història de treballs miners en l’àrea que actualment ocupa la mina “Delfina” i els seus voltants s’es-
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tén al llarg de diversos mil·lennis, ja que abasta des de
l’Edat del Bronze fins al segle XX.

Edat del Bronze i Antiguitat

Encara que no existeix evidència directa d’explotació de menes cupríferes de l’Edat del Bronze en el
que és l’actual mina “Delfina”, s’han trobat nombroses restes d’aquesta època en zones pròximes (figura
3), sobresortint les troballes de la Cueva de Arangas
(a Cabrales), on s’han recuperat abundants restes de
metal·lúrgia del coure (escòries, gresols, coure en gotes, etc.), i molt especialment els oposats en la mina
“Milagro” d’Onís, on destaquen diversos útils miners
(maces, pics d’asta de cérvol, destrals, gresols) i restes humanes, sent famós el crani impregnat de sals de
coure que es conserva a l’Escola de Mines de Madrid
(figura 4). Les datacions realitzades recentment sobre aquests objectes donen una edat compresa en un
període que oscil·la entre els anys 1.500 i 2.800 a.C.
(Blas Cortina, 2007-08). També d’aquesta època són
els útils de bronze trobats a Gamonedo (Onís), consistents en 10 lingots de coure de fosa i fragments de
metall de coure arsenical (Gutiérrez Claverol i Luque
Cabal, 2000), així com els d’Asiego de Cabrales (14
destrals planes de bronze), que podrien estar rela-
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Figura 2. Capvespre en la mina “Delfina”, mostrant una bonica vista del castellet metàl·lic del pou ‘Colás’ (amb les seves politges
encara intactes), el més important vestigi patrimonial que conserva la mina (maig 2017). Foto: Borja Sainz de Baranda.

cionats amb una xarxa de producció i intercanvi de
productes en la zona que ens ocupa, entre el segon i
tercer mil·lenni a.C. (Martínez Villa, 2011).
Per contra, sí que semblen existir evidències directes de romanització en els antics minats de la mina
“Delfina”, particularment una llucana decorada de

finals de l’època romana (Gutierrez Claverol i Luque
Cabal, 2000), així com un pou vertical de 48 metres i galeries en direcció de la massa mineralitzada
que poden considerar-se romanes (Maya González,
1990).

Figura 3. Situació de vestigis i mines de coure de l’Edat del
Bronze en l’Orient d’Astúries. Mapa: modificat d’Adrián Álvarez
(font: Martínez Villa, 2011).
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Figura 4. Crani trobat en la mina “Milagro” (Onís),
d’uns 4.000 anys d’antiguitat. Foto: Adrián Álvarez
(font: Martínez Villa, 2011).
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Segles XVI a XVIII
Ja en el segle XVI existeixen algunes evidències de
permisos per a beneficiar minerals de coure a la regió
de Cabrales. Segons relata Tomás González (1832),
entre els anys 1575 i 1588 es van concedir llicències
per al benefici de menes de plom, argent i coure al
terme de Cabrales, particularment en Poo, Inguanzo,
Carreña i Arenas.
És especialment interessant la Reial Cèdula atorgada a Pedro Bueno de Escandón el 27 de juliol de 1577
per al benefici de dues mines: «la una de azul fino en
el término de Portiguero (…) cerca del lugar de Cabrales (sic)», que creiem es pot referir a una mineralització de coure (atzurita) a la localitat d’Ortiguero.
No obstant això, no han arribat fins als nostres dies
vestigis d’explotacions d’aquesta època.

Segle XIX i inicis del XX

Les primeres dades documentades d’explotació mineral moderna daten de 1827, quan comença l’aprofitament dels sulfurs d’enriquiment secundari, amb
alts concentrats en coure (fins a un 30%) i plata (fins
a 125 g/100 kg), segons Paillete (1855).
En aquesta època el jaciment, que apareix citat com
a «Mina Suerte» (Pérez Moreno, 1858), era explotat
per la companyia Cántabra i va arribar a produir fins
a 3.000 tones a l’any de mineral d’alta llei, així com
molta quantitat de mineral pobre (Moreno Gómez,
1907), si bé mai va arribar a ser rendible l’aprofitament de menes amb menys del 4% de llei.
Guillermo Schulz (figura 5), pioner de la recerca
geològica d’Astúries, fa referència als nombrosos indicis de coure a l’Orient d’Astúries i cita textualment
que «los más ricos son de cobre gris argentíferos con
carbonatos azules y verdes en los términos de Ortiguero y Carreña de Cabrales» (1858). A Schulz devem
el primer mapa geològic d’Astúries, que va realitzar
entre els anys 1833 i 1858, durant el seu mandat com
a Inspector del Districte Miner d’Astúries i Galícia.
Figura 6. Situació dels principals restes patrimonials en
exterior de la mina “Delfina”. El gràfic està orientat cap a l’est.
Font: García García (1993).
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Figura 5. Guillermo Schulz (Dörnberg, Alemanya, 1805 Aranjuez, Espanya, 1877), investigador de la geologia asturiana,
en general, i estudiós dels jaciments cuprífers de l’Orient
d’Astúries, en particular. Font: web associació Amuminas.

L’any 1898 les mines passen a Alda Mining and
Smelting Company Ltd., que el 1900 transfereix a Alda
Copper Mines Ltd. les cinc concessions que posseïa
en el terme de Cabrales: “El Doctor”, “El Cirujano”, “El
Fénix”, “Don Fulano” i “La Duquesa” (Vernon, 2017).
Els concentrats eren estriats a mà i transportats a la
planta metal·lúrgica que tenien diversos dels socis
(els germans Shedlock) a Arenas de Cabrales, que
també es proveïa de les runes de mina procedents de
les altres mines propietat d’Alda Copper Mines a la
zona d’Ortiguero i Carreña.
L’any 1904 es ven la propietat de les mines i la
planta metal·lúrgica a la Compañía Minera BilbaínoFigura 7. Vista parcial de l’exterior de les instal·lacions de la mina
“Delfina” (maig 2017), en la qual es pot veure el castellet metàl·lic
del pou ‘Colás’, l’edifici del carregador de mineral i restes dels
terregalls, amb la calcària carbonífera de la formació Picos de
Europa com a fons. Foto: Borja Sainz de Baranda.
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Asturiana per la quantitat de 27.000 ptes., la qual es
transferida immediatament a The Carreña Copper
Mines Ltd. (Pérez Lorenzo, 1998), amb un capital social de 10.000 lliures.

Des de 1912 fins als anys 50

Els treballs d’explotació es van reprendre l’any
1912, en un període en el qual la propietat de les mines passarà per diversos propietaris: primer el vicecònsol de Gran Bretanya a Bilbao, James Innes Reid,
després pels seus fills John Hugo Luis i Jessie-Delphine, de qui pren el nom actual la mina i, finalment, passa a ser propietat del marit d’aquesta, Thomas Winfield Pears.
Posteriorment és cedida en arrendament a la Compañía Asturiana de Minas Metalíferas per un any i,
el 1953, passa en arrendament a la Sociedad Minero-Química Española per uns dos anys.
L’any 1956 la societat Cobre Electrolítico y Metales,
de Gijón, compra la propietat de les mines i manté
l’activitat fins el 1958, registrant tres permisos de reFigura 8. Detall del castellet del pou ‘Colás’, en el qual s’hi veuen
les dues gàbies (maig 2017). Foto: Borja Sainz de Baranda.

cerca a la zona amb una superfície total d’unes 12.000
Ha (Hevia, 1959).
És en aquesta última etapa d’explotació quan es
modernitza la mina, electrificant-se i dotant-se d’una
xarxa pneumàtica de perforació (Gutiérrez Claverol
i Luque Cabal, 2000), arribant a produccions diàries
d’unes 100 tones de runam de mina, amb un 1,5% de
coure, aproximadament.
Els runams de mina eren transportats a la planta de
concentració de coure per electròlisi que tenia la companyia a Gijón, on s’obtenien concentrats de fins al 70%
en coure. Els minerals oxidats de menor llei es tractaven
en una planta amoniacal construïda a Ortiguero.

Estat actual

Com comentem en la introducció d’aquest article,
avui dia queden alguns vestigis interessants d’aquesta última època (figures 6 i 7), entre els quals destaca
el castellet metàl·lic, que allotja dues gàbies (figura
8). Al seu peu se situa l’edifici del descarregador de
vagonetes i, al seu voltant, les restes d’uns poc voluminosos terregalls (García García, 1993).
El pou mestre (pou ‘Colás’) assoleix uns 50 metres
de profunditat, comunicant amb el segon nivell de l’explotació. Desgraciadament, la resta d’instal·lacions
auxiliars (cases de miners, edifici del motor elèctric
d’accionament del castellet, etc.), així com una bona
part dels terregalls, foren derruïts i abocats al forat
de la mina per decisió de la Consejería de Industria
y Energía del Principado. Afortunadament, les autoritats locals van arribar a temps de detenir semblant
disbarat i salvar el magnífic castellet i la resta d’instal·lacions que podem gaudir actualment (Bernárdez
Gómez i Guisando di Monti, 2000). El 1993, segons
García García, en els terregalls hi havia unes 15.000
tones de material.
L’accés a les antigues explotacions d’interior pot realitzar-se per una escala situada a l’oest del pou princiFigura 9. Escala de baixada als nivells profunds de la mina
“Delfina” i entrada del nivell 1, oberta en la calcària de la
formació Picos de Europa (maig 2017).
Foto: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 10. Dominis geològics de la zona Cantàbrica i situació de la mina “Delfina”, en la unitat de Bodón-Ponga.
Font: Luque Cabal i Gutiérrez Claverol (2010).

pal (figura 9). Al final d’aquesta escala parteixen dues
galeries cap a l’esquerra, que comuniquen amb un
gran buit, que té el seu sostre en part esfondrat, per la
qual cosa accedeix llum natural a l’interior. Al costat
d’aquest buit, a la seva esquerra (en direcció cap al
pou), podem veure ja els primers indicis de mineral
en forma de restes de filonets fortament alterats. A
mesura que descendim cap a una àmplia cambra que
comunica amb el pou, podem apreciar bossades de
mineral i filonets amb bastant tirolita i una zona amb
abundants microcristalls d’atzurita.
A partir d’aquest punt encara descendeix l’explotació uns 50 metres més, amb algunes petites galeries,
ja en estèril, que podrien haver-se utilitzat com a polvorí (García García, 1993). Segons aquest autor, possiblement el mineral era conduït fins a aquest punt per
gravetat, carregant-se en les vagonetes que ascendien
en les gàbies fins a la superfície, per a descarregar-se
en el dipòsit annex.

GEOLOGIA

Les mineralitzacions cupríferes del sector miner de
Cabrales se situen a l’extrem oriental de la zona Cantàbrica, que al seu torn representa l’àmbit més extern
de la serralada Hercínica (o Varisca). Aquesta àrea de
la zona Cantàbrica es caracteritza per una complexa
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tectònica de tipus superficial, en la qual predominen
els encavalcaments d’edat estefaniana, donant lloc a
importants relleus per la successió de diferents escates tectòniques, així com a plecs de direcció paral·lela als anteriors. Quedarien inclosos en les unitats de
Bodón-Ponga (regió de Mantos) i de Picos de Europa.
Veure el mapa geològic general de la figura 10, amb
les principals unitats, i el de més detall de la figura
11, amb els períodes i tipus de roques predominants.
Els materials més antics que afloren en aquestes
subzones són predominantment carbonatats, amb
una edat corresponent al Cambrià inferior-mitjà (formació Láncara). Sobre aquesta se situa una successió
de pissarres i gresos de la formació Oville (Cambrià
mitjà), a la qual succeeix una important formació de
quarsites massives, blanquinoses a rosades, popularment conegudes com a quarsita armoricana (formació Barrios), d’edat arenigiana (Ordovicià inferior).
Una de les característiques geològiques de l’àrea
que ens ocupa és la important llacuna estratigràfica
que abasta des de l’Ordovicià inferior fins al Devonià
superior. Directament sobre la formació Barrios descansen els gresos de la formació Ermita i les calcàries
de les Portillas (Devonià superior), a les quals segueix
una potent successió de calcàries carboníferes.
El primer material del Carbonífer que es diposità
consisteix en una calcària nodulosa fossilífera, de ca-
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Figura 11. Períodes geològics i tipus de roques predominants en l’Orient asturià i situació de la mina “Delfina”,
en les calcàries del Westfalià. Font: Aramburu i Bastida (1995).

racterístic to rosat, coneguda com a calcària griotte.
Sobre aquesta se situen dues potents successions carbonatades, la calcària de Montaña (amb uns 500 metres de gruix) i la calcària de Picos de Europa, de 500
a 800 metres de gruix. És precisament en aquests dos
paquets calcaris on se situen la immensa majoria de
les mineralitzacions metàl·liques de Picos de Europa
i zones limítrofes.
Tots els materials situats sobre la calcària de Picos
de Europa apareixen discordants, (calcàries i pissarres de l’Estefanià de la formació Lebeña), la qual
cosa demostra els primers moviments de l’orogènia
herciniana que originaria una imponent cadena muntanyenca (la serralada Varisca). Acabada l’orogènia,
comencen els processos erosius i els primers passos
d’una etapa distensiva, que provocarà immenses fractures a la serralada, que afavorirà la instal·lació d’una
activitat volcànica de tipus andesític i la instauració
d’un sistema de circulació d’aigües hidrotermals que

donaran lloc a la majoria dels dipòsits metal·lífers de
la regió. Algunes datacions en jaciments de Cu-Co-Ni
de la serralada Cantàbrica han donat una edat d’uns
273 Ma., coincident amb l’edat obtinguda per a les roques ígnies emplaçades a favor de fractures a la zona
cantàbrica, la qual cosa indicaria que els circuits hidrotermals s’haurien generat com a conseqüència de
la calor produïda per les intrusions ígnies, si bé sembla que l’origen dels metalls estaria a les roques sedimentàries paleozoiques (Paniagua et al., 1993).
La mineralització de la mina “Delfina” correspon a
un dipòsit hidrotermal de baixa temperatura (90-130
°C) encaixat en les calcàries carboníferes corresponents a la formació Picos de Europa. Es disposa com
a vetes i filonets subverticals, amb dues orientacions
principals, N 140° E i N 70° E (Gutiérrez Claverol i
Luque Cabal, 2000), així com en forma de bossades
i masses irregulars emplenant cavitats càrstiques a
favor d’una zona dolomititzada a les calcàries (figura
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Figura 12. Detall de la mineralització (sulfurs d’enriquiment
secundari i alteracions a arsenats) com a rebliments irregulars
i petits filons en la calcària carbonífera de la formació Picos de
Europa, al primer nivell de les explotacions de la mina “Delfina”
(maig 2017). Foto: Borja Sainz de Baranda.

12). La mineralització primària, molt alterada i de la
qual només queden restes aïllades, estaria composta
per pirita, calcopirita i coures grisos de la sèrie tetraedrita-tennantita (Grupo Mineralogista de Madrid,
1994). Més important és la zona d’enriquiment secundari en sulfurs, amb calcosina, covellina, bornita,

Figura 13. Macla de dos cristalls
romboèdrics de calcita. C.V. 4 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

digenita i talnakhita com a minerals principals (Gutiérrez Claverol i Luque Cabal, 2000), que són els que
aporten la major llei al jaciment.
Indicis de mineralitzacions de coure similars, encara que de menor entitat, es troben als voltants de
la mina “Delfina”. Destaca la concessió “La Garrocha”,

Figura 14. Cristall romboèdric de calcita que ha crescut sobre un germen d’un cristall escalenoèdric, apreciable per transparència al
seu interior, amb malaquita globular. C.V. 5 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 16. Grups de cristalls d’atzurita. C.V. 6 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Figura 15. Cristall romboeèdric de calcita que ha crescut
epitaxialment sobre un cristall escalenoèdric anterior.
C.V. 5 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

uns 500 m al nord del pou ‘Colás’. A l’oest d’aquest
pou es troben altres indicis de coure, com la mina
“Angelita”, mentre que cap a l’est (entre Canales i Pandiello) destaquen els pous ‘París’ o ‘Londres’, per a
l’explotació de carbonats de coure (Gutiérrez Claverol i Luque Cabal, 2000).

MINERALOGIA

Seguidament es detallen els minerals existents a la
mina “Delfina”. Es comença amb els d’origen primari i
se segueix amb els secundaris (dos carbonats, diversos arseniats i un silicat), descrits espècie a espècie.

Minerals primaris

Com hem comentat anteriorment, la mineralització
primària de la mina “Delfina” consisteix en escassa
pirita, amb calcopirita i minerals de la sèrie tetraedrita-tennantita com a majoritaris. No obstant això,
Figura 17. Cristalls prismàtics d’atzurita, sobre crisocol·la.
C.V. 3 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

aquesta mineralització es troba fortament alterada, i
només queden alguns relictes d’aquesta.
Els coures grisos argentífers ja eren coneguts des
d’antic en el municipi de Cabrales, citant expressament Schulz la riquesa d’aquests en els jaciments
d’Ortiguero i Carreña. Calderón (1910) els cita «cerca
de Ortigosa y Carreña de Cabrales (sic)» com a coure
gris antimonial (tetraedrita), associats amb carbonats de coure.
La majoria s’han transformat en sulfurs d’enriquiment secundari, com ara calcosina, covellita, bornita, digenita i talnakhita (Gutiérrez Claverol i Luque
Cabal, 2000), que apareixen com a masses informes
i nòduls, tots ells molt entremesclats i intercrescuts
entre si, de mida centimètrica, emplenant buits i bossades a la calcària encaixant.
La ganga de les mineralitzacions està constituïda
bàsicament per calcita, que es presenta com a masses blanquinoses i grans cristalls amb una marcada
exfoliació, i una generació posterior de cristalls de
Figura 18. Cristalls prismàtics d’atzurita de fins a 1 mm, sobre
crisocol·la. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 19. Grups de cristalls d’atzurita, sobre zalesiíta acicular i crisocol·la pseudomorf de sabelliïta.
C.V. 2 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

menor grandària, que rarament superen el centímetre de longitud, amb formes romboèdriques dominants, sovint formant macles de compenetració (figura 13). També s’han observat grans cristalls de calcita
d’hàbit escalenoèdric, de fins a 6 cm de grandària,
però molt toscos. En algunes ocasions hem observat un creixement epitàctic de cristalls romboèdrics
transparents orientats sobre cristalls escalenoèdrics
groguencs i opacs, que s’aprecien com a “fantasmes”
a l’interior del romboedre (figures 14 i 15).
La dolomita i el quars són accessoris respecte a la calcita entre els minerals de la ganga, sovint tenyits de tons
verds a blavosos per sals de coure. La dolomita forma els
típics cristalls en “sella de muntar”, molt abundants a les
zones més dolomititzades de la mineralització.

Minerals secundaris

Atzurita, Cu3(CO3)2(OH)2

Segons Calderón (1910), es troben atzurites concrecionades i cristal·litzades, juntament amb malaquita, coure gris i dolomita, a «la mina “Fénix”, de
Alda, en Cabrales». A la fi del segle XIX la companyia
Alda Copper Mines Ltd. comptava a Ortiguero amb
les concessions mineres “Fènix”, “Alda”, “La Gallina”,
“Cirujano” i “El Doctor” (Gutiérrez Claverol i Luque
Cabal, 2000), que possiblement es corresponen, una
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o diverses, amb l’actual mina “Delfina”, sobretot a la
qual fa referència Calderón. Possiblement durant les
primeres etapes d’explotació d’aquestes mines degueren ser molt abundants les grans masses concrecionades d’atzurita i malaquita, algunes de les quals
fins i tot es conserven en col·leccions antigues. Són
especialment rellevants les que es van recuperar cap
a l’any 1960 pel famós col·leccionista Joaquim Folch.
Els exemplars d’atzurita procedents de la mina
“Delfina” són un clàssic entre els col·leccionistes de
micromounts per l’excepcional qualitat de les seves
cristal·litzacions (García García, 1993; Grupo Mineralogista de Madrid, 1994) (figures 16, 17 i 18). Els
cristalls tabulars es disposen normalment en geodes
de calcita, podent aconseguir els 3 mm de mida màxima. En altres ocasions es troben implantats sobre
una matriu blau pàl·lid de crisocol·la; en aquest cas
solen ser més petits, però el contrast proporciona un
conjunt estètic d’excepcional bellesa (figura 19), si bé
la matriu és summament trencadissa i fràgil. També
s’han observat excel·lents cristal·litzacions d’atzurita
associada a theisita (figura 20), sabelliïta, conicalcita
i tirolita, sempre dins de les mides indicades.

Clinoclasa, Cu3(AsO4)(OH)3

La clinoclasa s’ha identificat en una única mostra procedent de la col·lecció Folch (actualment a la
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Figura 20. Grup de cristalls d’atzurita, sobre theisita.
C.V. 3 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

col·lecció d’Ignacio Gaspar), associada amb atzurita,
tirolita i conicalcita, procedent de la mina “Delfina” i
recuperada als voltants de l’any 1960.
Els cristalls presenten la típica morfologia tabular
i el característic color blau intens d’aquest mineral,
amb una mida màxima de 2 mm (figura 21), si bé la
identificació només s’ha pogut realitzar de visu.

Conicalcita, CaCu(AsO4)(OH)

La conicalcita és un mineral molt freqüent entre la
mineralització secundària de la mina “Delfina”. Apareix associat a pràcticament tots els minerals secundaris citats en el text, sent en general una de les últimes fases a dipositar-se.
Es presenta sempre com a agregats arronyonats,
globulars o esferulítics i com a crostes, de color verd
brut a verd maragda, translúcida en els exemplars
més petits (figures 22 i 23). Sovint es troba associada
a la tirolita (figura 24), constituint excel·lents exemplars, com els recuperats a la fi de la dècada dels anys
Figura 22. Glòbuls de conicalcita, sobre crisocol·la pseudomorfa
de quars. C.V. 2 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Figura 21. Cristalls de clinoclasa de fins a 2 mm,
amb conicalcita. Foto: Borja Sainz de Baranda;
col·lecció: Ignacio Gaspar (excol·lecció Folch).

50 del segle passat i adquirits per Joaquim Folch i Girona. En alguns d’aquests exemplars s’ha observat a
la conicalcita pseudomorfitzant cristalls de tirolita, a
la qual pot arribar a reemplaçar gairebé per complet,
però conservant la morfologia tabular del seu predecessor.
Les anàlisis efectuades per a aquest estudi mostren
sempre petites quantitats de silici (veure l’espectre EDS a la figura 25), la qual cosa podria indicar la
presència de crisocol·la intercrescuda amb la conicalcita a escala microscòpica. La relació Ca:Cu:As obtinguda és molt pròxima a la teòrica 1:1:1.

Crisocol·la, Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4·nH2O, x<1

La crisocol·la és un mineral d’origen secundari molt freqüent a la mina “Delfina”. Es troba com a
crostes i agregats globulars de color blau a blanquinós (en aquest últim cas, en general quarterades per
una possible deshidratació de la seva capa externa;
García García, 1993), que solen constituir la matriu
Figura 23. Glòbuls de conicalcita, sobre malaquita i quars.
C.V. 3 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 25. Espectre EDS d’una conicalcita de la mina “Delfina”.
Font: Borja Sainz de Baranda.

Figura 24. Conicalcita globular, amb tirolita. C.V. 3 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

d’altres minerals secundaris de coure (tirolita, theisita, sabelliïta, malaquita, conicalcita…), o créixer
directament sobre ells. Altres vegades apareix una
generació més tardana recobrint cristalls de tirolita, a la qual arriba a pseudomorfitzar per complet
(Grupo Mineralogista de Madrid, 1994). Exemplars
d’aquest tipus són particularment freqüents en els
terregalls, en geodes de la calcita (figures 26, 27 i
28).

Farmacolita, Ca(AsO3OH)·2H2O

La primera cita de farmacolita procedent de la mina
“Delfina” apareix en el número 0 de la revista Bocamina (Grupo Mineralogista de Madrid, 1994), cita
que es repeteix posteriorment a Gutierrez Claverol i
Luque Cabal (2000), Luque Cabal i Gutiérrez Claverol
(2010), i fins i tot a la pàgina web del Concejo de Cabrales (www.concejodecabrales.com). Aquesta cita es
basa en la identificació de visu d’unes mostres consistents en uns diminuts cristalls aciculars amb aspecte
de petits pèls blanquinosos, sense que es trobi suportada per cap analítica específica.
Anàlisis recents dutes a terme per a aquest article
amb mostres similars han demostrat que es tracta

Figura 26. Crisocol·la pseudomorfa de tirolita, sobre quars. C.V. 3 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 27. Crisocol·la pseudomorfa de tirolita, sobre quars.
C.V. 2 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Figura 28. Imatge SEM de crisocol·la pseudomorfa de sabelliïta,
juntament amb cristalls aciculars de zalesiïta.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

sempre de zalesiïta, sense que s’hagi pogut detectar
la presència de farmacolita en cap d’elles..
No obstant això, és possible que a causa de l’abundància d’arsènic en la mineralització primària, es
pugui trobar farmacolita com a producte d’alteració
d’origen post-miner, com ocorre en altres mines arsenicals (particularment riques en realgar-orpiment)
de la cornisa cantàbrica.

També s’ha identificat malaquita molt alterada a
crisocol·la (fins i tot totalment pseudomorfitzada per
aquest mineral), gairebé sempre amb formes corbes,
helicoidals, en llaç, en ganxo, etc., similars als típics
agregats de Brixlegg (Tirol, Àustria), però que rarament superen els 3 mm de longitud, associada amb
conicalcita i calcita (figura 32).

Figura 29. Malaquita sobre dolomita. C.V. 4 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Figura 30. Grups globulars de malaquita sobre calcita. C.V. 3 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2

La malaquita és molt abundant a la mina “Delfina”,
presentant-se en diferents hàbits. El més habitual és
com a esfèrules completes o parcials d’un to verd intens, implantades normalment sobre dolomita (figures
29, 30 i 31). Les esfèrules més petites poden mostrar
petites terminacions aciculars de cristalls individualitzats, que li transfereixen una lluentor vellutada característica al conjunt. Grans agregats globulars i concrecionats de malaquita es van recuperar especialment
durant les primeres etapes d’explotació de les mines.

Sabelliïta, (Cu,Zn)2Zn(AsO4,SbO4)(OH)3

La sabelliïta és un mineral relativament rar a nivell
mundial (set localitats descrites a Mindat, inclosa la
mina “Delfina”, i totes elles a Europa), descobert a la
mina Is Murvonis (Sardenya, Itàlia) l’any 1994 (Olmi
et al., 1995). El seu descobriment a la mina “Delfina”
és relativament recent (Vrtiska et al., 2017), sent difícil la seva localització a causa de la petita mida dels
seus cristalls.
Les anàlisis realitzades per Vrtiska et al. (2017)
mostren una relació Cu:Zn mitjana d’aproximadament 1,63:1. Així mateix, la presència d’antimoni és
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Figura 32. Creixement de malaquita amb forma de ganxo.
C.V. 2 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Figura 31. Grups globulars de malaquita sobre dolomita.
C.V. 6 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

bastant constant, amb una relació As:Sb aproximadament de 3,84:1, molt homogènia.
Les anàlisis realitzades per a aquest estudi (veure
l’espectre EDS de la figura 33) han mostrat una relació Cu:Zn similar, a l’entorn d’1,55:1, i una mica superior la relació As:Sb, amb una mitjana pròxima a 5:1,
així com quantitats variables de silici.
La sabelliïta apareix a la mina “Delfina” amb dos
hàbits diferents. D’una banda, es troba com a agregats radiats de color blau verdós pàl·lid de fins a 1
mm de diàmetre, difícils de diferenciar de la theisita
(encara que sempre amb mides inferiors a aquesta),
i associats amb zalesiïta i atzurita (figura 34), a vegades recoberts d’una generació tardana de crisocol·la.

D’altra banda, també s’ha identificat com a cristalls
tabulars trigonals, segons (001), de contorn arrodonit, aïllats o formant típics agregats en rosetes o
grups molt espessos, de color verd maragda a verd
blavós (figures 35, 36 i 37), molt similars als trobats a
la localitat tipus, encara que aquest hàbit és molt més
escàs a la mina “Delfina”, i amb mides molt menors,
com s’observa a la foto SEM de la figura 38, on s’aprecien els cristalls individuals, que difícilment arriben a
aconseguir diàmetres de 0,1 mm.

Theisita, Cu5Zn5(AsO4,SbO4)2(OH)14

Recentment ha estat identificada la theisita a la mina
“Delfina” per investigadors del Museu de Praga (Vrtiska et al., 2017) en forma d’excel·lents cristalls laminars
agrupats en agregats radiats de fins a 6 mm de diàmetre, de color verd blavós clar amb reflexos platejats,
que havien passat desapercebuts fins ara, possiblement confosos amb tirolita alterada i descolorida.

Figura 34. Agregats esferulítics de sabelliïta, amb atzurita.
Algunes esfèrules estan seccionades i llavors es pot veure la
seva disposició interior radial. C.V. 5 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Figura 33. Espectre EDS d’una sabelliïta de la mina “Delfina”.
Font: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 35. Agregat atapeït de cristalls tabulars arrodonits de sabelliïta, amb conicalcita.
C.V. 1,5 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

Exemplars idèntics els hem recuperat en el primer nivell de les explotacions, accessible per unes escales situades unes desenes de metres al SO del pou. Els agregats radials de cristalls laminars o micacis, on es posa
de manifest la seva excel·lent exfoliació segons (001),
poden arribar a cobrir diversos cm2 de superfície sobre
la matriu dolomítica, constituint excel·lents exemplars
per a l’espècie (figures 39 i 40). Rarament aquests agreFigura 36. Grup de cristalls tabulars de sabelliïta, amb
conicalcita. C.V. 1 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

gats de disposició radial es troben ben acabats: a la seva
superfície s’aprecia que estan constituïts per multitud
de cares cristal·lines de contorn pseudohexagonal. El
color és verd blavós pàl·lid, amb reflexos platejats, a
causa d’una intensa lluentor nacrada, i això permet distingir-la dels agregats laminars de tirolita.
Els cristalls individualitzats són molt més escassos
i rarament superen els 0,5 mm d’aresta. Són tabulars
Figura 37. Agregat de cristalls tabulars arrodonits de sabelliïta.
C.V. 0,5 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 38. Imatge SEM d’un agregat molt atapeït de cristalls de
sabelliïta. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

i de color molt similar al dels agregats radials, a vegades
amb un matís lleugerament més verdós i amb un contorn clarament pseudohexagonal (figura 41).
La paragènesi és molt simple perquè només l’hem
trobada associada amb atzurita, crisocol·la (figura 42),
zalesiïta i sabelliïta, sent anterior a aquestes . La crisocol·la pot arribar a recobrir per complet els agregats de
theisita, posant-se de manifest la presència d’aquesta
última quan els agregats globulars apareixen seccionats.

Figura 39. Agregat de cristalls laminars de theisita, amb atzurita.
C.V. 13 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

La composició, segons Vrtiska et al. (2017), presenta una relació Cu:Zn molt pròxima a la teòrica 1:1,
amb un petit dèficit en Zn, mentre que en les anàlisis
efectuades per a aquest article es mostra pràcticament la mateixa proporció de Cu i Zn. Referent a la
relació Sb:As, segons Vrtiska et al. (2017) hi ha poques variacions, amb una mitjana de 2,67:1, mentre
que en les anàlisis dutes a terme per al present estudi
aquesta relació és una mica menor, amb una mitjana

Figura 40. Cristalls laminars de theisita formant agregats en ventall. C.V. 5 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 41. Grup de cristalls laminars de theisita de contorn
pseudohexagonal, sobre diminuts cristalls tabulars de sabelliïta.
C.V. 3 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

pròxima a 2:1. A la figura 43 es mostra un espectre
EDS de theisita. Aquestes anàlisis també han mostrat
proporcions variables de silici.

Figura 42. Agregats globulars radiats de theisita, recoberts per
crisocol·la. C.V. 8 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
Figura 44. Agregat de cristalls tabulars de tirolita, amb atzurita i
conicalcita. Mides peça: 6 x 3 cm. Sota, etiqueta manuscrita de
Joaquim Folch i Girona (7,5 x 5,5 cm). Fotos: fabreminerals.com;
col·lecció: Borja Sainz de Baranda (excol·lecció Folch).

Tirolita, Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8·10-11H2O

Podem dir amb rigor que la tirolita és un dels minerals emblemàtics d’Astúries.
Possiblement ja es coneixia la seva existència en
aquesta regió en el segle XIX. Segons ens indica Calderón (1910), Hausmann (1847) la cita com a procedent d’Astúries poc després que fos descrita com
una nova espècie mineral per Haidinger (1845).
No obstant això, els primers exemplars que van
aconseguir fama mundial procedien de la mina “Las
Dos Amelias” (també anomenada mina del Pendendo o mina de los Picayos), prop de Niserias (Peñamellera Alta), i que s’han emprat per a determinar
amb exactitud algunes característiques de l’espècie,
com els paràmetres de la xarxa cristal·lina, l’anàlisi
tèrmica diferencial i la composició química (Guillemin, 1956), així com el seu espectre Raman (rruff.
info/tyrolite, mostra número 8693, procedent de la
col·lecció del Mineral Museum de la Universitat d’AriFigura 43. Espectre EDS d’una theisita de la mina “Delfina”.
Font: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 45. Grups de cristalls tabulars de tirolita desenvolupats en una cavitat d’1 cm de llargada.
Foto: Borja Sainz de Baranda; col·lecció: Ignacio Gaspar (excol·lecció Folch).

zona). Segons Guillemin (1956), en aquest moment
disposava d’una mostra en particular de Peñamellera,
formada per una «masa de láminas de tirolita de una
pureza remarcable». Possiblement l’exemplar al qual
es refereix es troba en el Museu de l’Escola de Mines
de París (Calvo, 2015), del qual Guillemin (1979) indica que és un dels millors exemplars del món.
Nombrosos exemplars de tirolita procedents de la
mina “Delfina” van ser recuperats el 1959-60 i adquiFigura 46. Cristall prismàtic de tirolita amb
perfecta terminació de simetria monoclínica.
C.V. 1 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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rits pel famós col·leccionista Joaquim Folch, possiblement procedents del propi safareig de la mina, on va
acudir Folch personalment (J. Fabre, com. pers.). Els
exemplars d’aquesta època, de gran qualitat, consisteixen en grans agregats laminar-radiats formats per
cristalls tabulars agrupats en ventall, associats amb
conicalcita, sent sempre la tirolita anterior a aquesta
(figures 44, 45, 46 i 47). Els agregats radials poden
arribar a cobrir diversos cm2 de la matriu, amb geoFigura 47. Cristalls tabulars fins de tirolita, amb conicalcita.
C.V. 3 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 48. Cristalls tabulars fins de tirolita, amb conicalcita. C.V. 2 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

des de cristalls amb cares cristal·lines ben desenvolupades, de fins a 2 cm d’ample (figures 48 i 49). Similars exemplars s’han recuperat a l’interior del segon
nivell de la mina.
Per contra, els cristalls ben individualitzats i aïllats
solen ser més petits, d’uns 3-4 mm de longitud màxima, però d’una gran perfecció morfològica (figura 50).
Els cristalls individuals apareixen en geodes de calcita o dolomita, associats amb crisocol·la, conicalcita,
Figura 49. Cristalls tabulars fins de tirolita, amb conicalcita.
C.V. 2 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

zalesiïta i malaquita. Aquest tipus de cristal·litzacions
és curiosament més freqüent en els terregalls que
en la mineralització de l’interior. Sovint els cristalls
estan parcial o totalment substituïts per crisocol·la,
però conservant la morfologia original del cristall.
Recentment s’han realitzat estudis de detall de la
tirolita de la mina “Delfina” (Vrtiska et al., 2017), confirmant la identitat de l’espècie i la seva estructura
cristal·lina.
Figura 50. Imatge SEM de cristalls tabulars de tirolita,
juntament amb agregats globulars de conicalcita.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 51. Composició i espectre EDS d’una zalesiïta de la mina
“Delfina”. Font: Borja Sainz de Baranda.

Zalesiïta, CaCu6(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6·3H2O

La zalesiïta és un arseniat pertanyent al grup de la
mixita, de fórmula general AB6(XO4)2-3(XO3OH)1-0(OH)6·3H2O, amb Ca dominant en la posició A i As en la
X . Des de la seva descripció com una nova espècie
mineral el 1999 (Sejkora et al., 1999), s’ha descobert
en nombroses localitats, diverses d’elles a Espanya.
Aquesta seria la primera cita a Astúries.
Les anàlisis efectuades per a aquest article donen
una composició similar a la teòrica (una mica excedentària en Ca i una mica deficitària en Cu) i sense
substitucions de Ca per altres elements ni d’As per
P (figura 51). La relació (Ca+Cu):As és 2,26:1, molt
pròxima a la teòrica 2,33:1.
Els exemplars estudiats procedents de la mina “Delfina” consisteixen en agregats de cristalls aciculars
d’aspecte vellutat i color blanc a tènuement blavós,
amb una mida màxima d’1 mm. Els cristalls es presenten aïllats o en grups desordenats, sense una orientaFigura 53. Imatge de cristalls aciculars de zalesiïta, amb sabelliïta
en part pseudomorfitzada per crisocol·la.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 52. Agregat de cristalls aciculars blanquinosos de zalesiïta,
associats a agregats globulars de sabelliïta i a atzurita.
C.V. 2,5 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

ció preferent, normalment associats a conicalcita, tirolita, theisita, atzurita i sabelliïta (figures 52, 53, 54
i 55). A vegades es troben parcialment recoberts per
crisocol·la. També s’han recuperat alguns exemplars
associats amb òxids de manganès (figura 54).

Altres minerals secundaris

Segons indica Calderón (1910), sobre el coure natiu, «de la mina “Fénix de Alda”, en Cabrales, posee
ejemplares la Univ. de Oviedo», amb cuprita i malaquita. Com ja indiquem per a l’atzurita, gairebé amb
tota seguretat aquesta mina “Fénix” es correspon
amb l’actual “Delfina”.

LA ZALESIÏTA DE LA MINA “MILAGRO” D’ONÍS

La mina “Milagro” (o mina “Consuelo”) és una petita explotació històrica de coure situada al nordoest de Bobia de Arriba (Bobiarriba, en asturià),

Figura 54. Agregat de cristalls aciculars de zalesiïta de
tonalitat blau pàl·lida, sobre òxids de Mn. C.V. 3 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 55. Grup radial de cristalls aciculars de zalesiïta, amb tirolita i crisocol·la. C.V. 1,5 mm.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 56. Composició i espectre EDS d’una zalesiïta de la mina
“Milagro”. Font: Borja Sainz de Baranda.

municipi d’Onís, a uns 10 km a l’oest de la mina
“Delfina”.
La seva mineralització primària és similar a la
d’aquesta última, però no obstant això la mineralització secundària de coure és molt simple, havent-se
citat fins ara tan sols malaquita, crisocol·la i atzurita, aquesta última com a excel·lents cristalls prismàtics de fins a 1 cm, famosos pels seus “fantasmes” de
creixement intern.
En mostres recollides en els terregalls d’aquesta
mina en els últims anys, descobrim uns petits cristalls
aciculars verdosos, disposats en plomalls, que ens recordaven més a algun membre del grup de la mixita
que a simples malaquites. Les primeres anàlisis Raman realitzades amb aquestes mostres van confirmar
que es tractava d’un mineral del grup de la mixita. I
les posteriors anàlisis EDS van mostrar la plena concordança amb zalesiïta (aquí una mica excedentària
Figura 58. Cristalls aciculars de zalesiïta de fins a 1 mm de
longitud, sobre calcita, de la mina “Milagro”.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 57. Grup radial de cristalls aciculars de zalesiïta de 2 mm
de diàmetre, sobre calcita, de la mina “Milagro”.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.

tant en Ca com en Cu) (figura 56). Com es pot veure,
inclou una mica d’Y en substitució del Ca, però lluny
de la proporció pròpia de l’agardita-(Y). La relació
(Ca+Y+Cu):As és 2,63:1, que queda una mica per sobre de la teòrica 2,33:1.
És oportú incloure els resultats d’aquestes anàlisis en aquest article, ja que aquesta troballa suposa
la segona cita de zalesiïta a Astúries (juntament amb
l’abans descrita de la mina “Delfina”) i per ser el primer arseniat de coure descobert a la mina “Milagro”,
que obriria la porta a la possibilitat que hi hagi uns
altres, motiu d’una més exhaustiva recerca futura.
Els exemplars recuperats a la mina “Milagro” són
de mida major als recollits a la mina “Delfina”. Formen grups de disposició radial i a vegades amb les
típiques formes feltrades, d’uns 3-4 mm de diàmetre
i color tènuement verdós, creixent directament sobre
calcita, i associats amb atzurita (figures 57, 58 i 59).
Figura 59. Imatge SEM de cristalls aciculars de
zalesiïta, sobre calcita, de la mina “Milagro”.
Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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Grup de cristalls prismàtics d’atzurita, amb quars, de la mina “Delfina”. C.V. 3 mm. Foto i col·lecció: Borja Sainz de Baranda.
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