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Mines de plom del sud de Guadamur, Toledo, 
Castella-la Manxa

RESUM
Al sud del municipi de Guadamur, Toledo, hi ha una sèrie 
d'antigues concessions mineres explotades seguint la 
direcció d'un filó de galena i barita, que s'estén fins als 
termes municipals veïns d'Argés, a l'est, i Polán, a l'oest.
En aquest treball s'identifiquen, s'ubiquen i es catalo-
guen les escasses tasques mineres existents. La breu i 
precària explotació es va realitzar a les mines "Los Artis-
tas" i "Los Constantes".
A més, es descriuen i estudien els principals minerals 
trobats en aquestes mines. La mineralització es disposa 
en un filó hidrotermal de baixa temperatura, que con-
té galena, pirita i escassa calcopirita. Aquesta minera-
lització primària va patir després una intensa alteració 
supergènica, que va donar lloc a una interessant asso-
ciació de minerals secundaris de plom, ferro i coure, la 
qual està formada principalment per espècies comunes 
de carbonats, sulfats, fosfats i vanadats, però també per 
altres de més rares , com calderonita, corkita i fosfohe-
difana.
PARAULES CLAU
Guadamur, Toledo, Castella-la Manxa, vanadats, mina 
Los Artistas, mina Los Constantes, natrojarosita, sèrie 
corkita-hinsdalita, fosfohedifana, calderonita. 

ABSTRACT
In the Southern area of the Guadamur municipality (Toledo 
province, Spain) a group of old mining concessions is loca-
ted. These mines were exploited following a galena and ba-
rite bearing vein, which is extended from east to west to the 
neighboring municipalities of Argés and Polán, respectively. 
In the present work, we have identified and located scarce 
mining works at this area, those include the brief and pre-
carious mining exploitation from Los Artistas and Los Cons-
tantes mines.
In addition, we also studied and described the main mineral 
species found at these mines. The mineralization is a hydro-
thermal low temperature vein that contains galena, pyrite 
and less chalcopyrite. In a second stage, this primary mine-
ralization was intensely affected by supergenic alteration, 
developing an interesting association with secondary mine-
rals of lead, iron and copper. This association is mainly for-
med by generally common species of carbonates, sulphates, 
phosphates and vanadates, but also rare minerals such as 
calderonite, corkite and phosphohedyphane.
KEYWORDS
Guadamur, Toledo, Castilla-La Mancha, vanadates, Los 
Artistas mine, Los Constantes mine, natrojarosite, corkite- 
hinsdalite series, phosphohedyphane, calderonite.
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INTRODUCCIÓ

A uns 2 km al sud de la loca-
litat de Guadamur es troba un 
grup d’antigues mines de plom, 
explotades a la fi del segle XIX 
i principis del XX, conegudes 
localment com a ‘Minas de los 
Moros’. Estan situades en els 
termes municipals de Guada-
mur, Argés i Polán a la província 
de Toledo (Castella-la Manxa). 
Aquestes mines s’alineen seguint 

la direcció d’un filó de quars i ba-
rita (Fig. 1), i presenten unes pa-
ragènesis secundàries de plom, 
ferro i coure; principalment car-
bonats, sulfats, fosfats i vanadats, 
que proporcionen interessants 
microminerals, que no havien 
estat descrits en aquesta zona. 
L’objectiu d’aquest treball és ca-
talogar les concessions mineres 
atorgades, identificar les escasses 
restes de labors que es conserven 
actualment i realitzar una prime-

ra aproximació en la determina-
ció de la mineralogia i les associa-
cions minerals d’aquestes mines.

ENQUADRAMENT HISTÒRIC

Antecedents

Com és freqüent en el cas de pe-
tites concessions mineres antigues 
amb un període d’explotació curt, 
les referències bibliogràfiques són 
molt escasses. 
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L’any 1789, Eugenio Larruga ens 
indica:

«Antiguamente fué celebrada la 
villa de Guadamúr (I) por el mu-
cho alcohol* que se sacaba de sus 
minas. En el año 1629 Pedro Duar-
to de Losada empezó á beneficiar 
una beta á distancia de un cuarto 
de legua del lugar, é inmediata al 
camino de Toledo. La profundizó 
hasta ocho estados**, y sacó algu-
nas cantidades, según consta de 
una real cédula expedida á su fa-
vor en 15 de Mayo de 1629.
No ha muchos años que se dio 
cuenta á la superioridad del des-
cubrimiento de una mina de al-
cohol que habia en este pueblo; y 
como no se dieron las confronta-
ciones, puede ser fuese alguna de 
las antiguamente trabajadas.
Como quiera que sea, como no se 
dió providencia alguna, se quedó 
sin uso, y no sabemos si es escasa 
ó abundante.

(I) Guadamúr, villa del partido 
de Toledo, cerca de las márgenes 
del rio Guadarranque, de ciento 
y trece vecinos.» (sic).
* El terme alcohol es refereix a 
l’alcohol de alfareros (= alcohol 
de terrissaires), antiga denomi-
nació popular de la galena.
** Estado: antiga mesura caste-
llana equivalent a 1,672 m.
També, Nicasio Antón Valle, l’any 

1841, ens informa d’aquesta ma-
teixa  zona minera:

«Guadamuz. En 15 de enero de 
1612, se permitió beneficiar una 
mina de plomo, en su término, pro-
vincia de Toledo, inmediato á la po-
blación. En 15 de mayo de 1629, se 
permitió beneficiar otra de alcohol, 
desierta, á un cuarto de legua, cer-
ca del camino real de Toledo.» (sic). 
Consultada la cartografia his-

tòrica de l’Instituto Geográfico 
Nacional es va localitzar un mapa, 
realitzat l’any 1882, del full núm. 

657 (Sonseca), on encara estava 
dibuixat part del Camino Real Vie-
jo de Toledo (Dirección General del 
Instituto Geográfico y Estadístico, 
1882). En aquest mapa també està 
representada una mina, denomi-
nada «Mina de la Trinidad», de la 
qual no s’ha trobat cap referència 
amb aquest nom i que coincideix 
amb la ubicació de la mina “Los 
Artistas”, que ja estava registrada 
des de 1872 (Fig. 2). S’aprecia que 
la mina és propera al Camino Real 
Viejo, a uns 200 metres, i dista de 
Guadamur uns 2.000 metres. Po-
dria tractar-se, per tant, de la mina 
citada per Nicasio Antón Valle i 
Eugenio Larruga a les seves obres.

Existeix  una altra ressenya de 
1874 en el Boletín de la Comisión del 
Mapa Geológico de España (Gil Maes-
tre, 1874). En aquest treball s’indica 
la situació de les mines, així com al-
guns aspectes de la mineralització:

«Demarcáronse también otras 

Figura 1. Situació de les mines "Los Artistas", "Los Constantes" i "La Emperatriz" i indicació de la direcció del filó de galena i barita. 
Mapa: modificat de la cartografia ràster del MTN a escala 1.50.000, amb detalls a escales 1.25.000 (superior dreta) i 1:500.000 (su-

perior esquerra); font: portal Signa, web de l'Instituto Geográfico Nacional -IGN- d'Espanya.
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dos en término de Argés y Gua-
damur, y una en el de Villacañas. 
Las dos primeras (La Emperatriz 
y Los Constantes), continuación 
al E. de la llamada Los Artistas 
de Guadamur, y situadas hacia 
los kilómetros 11 al 14 de la ca-
rretera de Toledo á Navahermo-
sa, presentan un filón de galena 
con ganga cuarzosa, atravesando 
de E. á 0. verdaderos y con buza-
miento al S., una formación gra-
nítica cubierta por rocas flojas 
arenosas, producto de su des-
composición.» (sic).
L’Estadística Minera, entre els 

anys 1880 i 1913, també recull 
algunes dades sobre aquestes mi-
nes (Junta Superior Facultativa de 
Minería, 1882, 1883, 1885, 1886a 
i 1886b; Ministerio de Fomento, 
1890, 1893, 1894, 1911 i 1915).

Una referència útil és l’informe 
d’un projecte de recerca de mi-
nerals a Toledo (IGME, 1971). En 
aquest treball se cita l’existència 
d’un filó de quars i barita amb ga-
lena, amb un pou d’uns 20 o 30 
metres de profunditat i dues rases 
de tempteig, situat a uns 2 quilò-
metres al sud de Guadamur. El 
filó té rumb N80°E, cabussament 
vertical, uns 300 metres de corre-
guda i potència de 0,80 a 1 metre. 
La mena és galena i com a ganga 
té quars, barita i òxids de ferro. 

També relaciona aquest filó amb 
els registres miners “Los Artistas” 
(núm. 1873)  i “Los Constantes” 
(núm. 1880).

Es va consultar també el Regis-
tro Minero que es conserva en el 
Servicio de Minas de la Delegación 
de Desarrollo Sostenible de Tole-
do, de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. La infor-
mació que s’ha obtingut d’aquest 
registre ha estat de gran utilitat i 
ens ha permès fer-nos una idea de 

les concessions mineres d’aquesta 
zona i la seva evolució en el temps. 

S’han localitzat 19 concessions 
mineres per a plom i plom argen-
tífer en la zona, demarcades entre 
1872 i 1903 sense que apareguin 
noves concessions posteriors. Al-
gunes de les dades obtingudes 
apareixen reflectides a la taula de 
la figura 3. Cal advertir que els pa-
ratges recollits en aquesta taula 
no solen coincidir amb els actuals, 
tant en nom com en ubicació.

Elaboració de planells de 
situació de les concessions 
mineres

Amb les dades i planells de de-
marcació de les antigues conces-
sions mineres, obtinguts en el 
Registro Minero del Servicio de 
Minas de Toledo, s’han dibuixat les 
concessions sobre el mapa topo-
gràfic de la zona a escala 1:50.000 
de l’Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN). Com que les dades són 
antigues, les demarcacions estan 
referides al nord magnètic, per la 
qual cosa ha estat necessari cal-
cular la declinació magnètica per 
a representar-les sobre el mapa. 
De les 19 concessions trobades 
se n’han pogut representar 16, en 
tres imatges diferents per inter-

Figura 2. Ubicació del Camino Real Viejo i de l'aquí anomenada «Mina de la Trinidad» 
(1882). Mapa: modificat de la cartografia ràster de la 1a edició del MTN a escala 
1.50.000; font: portal Signa, web de l'Instituto Geográfico Nacional -IGN- d'Espanya.

Figura 3. Relació de concessions mineres demarcades en la zona d'estudi entre 1872 
i 1902. Taula: Jesús López; font: Registro Minero de Toledo, Servicio de Minas de la 

Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.
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Figura 4. Concessions mineres actives en la zona estudiada: a) de 1872 a 1882; b) en 1883 i 1884; c) de 1885 a 1902. 
Mapes: modificats de la cartografia ràster del MTN50; font: portal Signa, web de l'Instituto Geográfico Nacional -IGN- d'Espanya.
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vals de temps perquè les demarca-
cions s’apreciïn clarament i no se 
superposin. El resultat apareix en 
la figura 4.

L’any 1872 es demarquen 4 per-
tinences mineres (1 pertinença = 1 
Ha) per a una mina de plom, amb 
expedient núm. 1873 i nom “Los 
Artistas”, en el paratge Las Treinta, 
en el terme municipal de Guada-
mur. Aquest és el primer registre 
d’una mina en aquesta zona que 
consta en aquest registre miner. 
Hem de suposar que la mina ja es-
tava en explotació perquè en el pla-
nell de demarcació ja apareix la si-
tuació d’un pou d’extracció, que és 
utilitzat com a punt de partida de la 
demarcació, un argue (cast. mala-
cate) i una casa del guarda (Fig. 5).

A l’any següent es demarquen 
12 pertinences, també per a plom, 
per a una altra mina que confronta 
per l’oest amb “Los Artistas”, amb 
expedient núm. 1880 i denomina-

da “Los Constantes”, en el paratge 
conegut com a Mina de los Moros 
(Fig. 6). Aquesta concessió comp-
tava amb un pou en la seva perti-
nença. També s’indica que el pou 
està situat sobre un filó de quars 
i barita, amb rumb est a oest, que 
travessa materials granítics des-
compostos. La primera cita del pa-
ratge «Mina de los Moros» apareix 
en el pla de demarcació d’aquesta 
concessió i es repetirà, posterior-
ment, en altres concessions.

També en aquest mateix any, es 
va registrar una altra concessió 
minera per a plom, de 6 pertinen-
ces, amb expedient núm. 1879 i 
nom “La Emperatriz”, en el parat-
ge Pozo de la Balsa, en el contigu 
terme municipal d’Argés  (Fig. 7). 
El punt de partida per a la demar-
cació d’aquesta concessió també 
és un pou. Aquesta mina es troba 
a una mica més de 2 quilòmetres 
a l’E-NE de la mina “Los Artistas”, 

seguint la direcció del filó de quars 
i barita.

L’any 1876 es demarquen 5 mi-
nes més en la zona que inclouran 
tota l’extensió del filó. Aquestes 
concessions són: “Eugenia” (núm. 
1918), amb 12 pertinences, amb 
una rasa de tempteig triangular 
com a punt de partida i situada a 
l’oest de “La Emperatriz”; “Des-
cuido” (núm. 1921), amb 12 per-
tinences, també amb una petita 
rasa de tempteig triangular com 
a punt de partida i situada a l’oest 
de “Los Artistas”; “El Universo” 
(núm. 1924), amb 16 pertinences, 
situada al sud de “Los Constan-
tes”; “El Aumento” (núm. 1928), 
amb 12 pertinences, situada al sud 
i a l’est de “La Emperatriz”; i “Ser 
Supremo” (núm. 1947), amb 12 
pertinences, situada a l’est d’ “El 
Universo”. És probable que aques-
tes concessions no desenvolupes-
sin labors mineres d’importància 

Figura 5. Pla de demarcació de la concessió "Los Artistas" (núm. 1873). Font: Registro Minero de Toledo, 
Servicio de Minas de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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i fossin demarcades, com sol ser 
habitual, per a tenir registrats els 
terrenys pròxims per a exploració.

En l’anterior figura 4a es mos-
tren les concessions demarcades 
entre 1872 i 1882.

L’any 1883, es demarquen 7 no-
ves concessions a la zona. Les an-

teriors havien caducat a excepció 
de “Los Artistas” i “Los Constan-
tes”. Aquest nou interès per regis-
trar de nou els terrenys caducats 
confrontants a “Los Artistas” i 
“Los Constantes” sembla motivat 
per una reactivació dels treballs 
en aquestes últimes mines, fruit 

d’una nova societat que les va aga-
far en arrendament (Ministerio de 
Fomento, 1883). Les noves con-
cessions es van situar seguint l’ali-
neació del filó. Els nous registres 
van ser: “Ínsula Barataria” (núm. 
2064), en el paratge Mina de los 
Moros; “El Bloqueo” (núm. 2065), 

Figura 6. Pla de demarcació de la concessió "Los Constantes" (núm. 1880). Font: Registro Minero de Toledo, 
Servicio de Minas de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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en el paratge Las Treinta; “El Por-
venir Toledano” (núm. 2066), en el 
paratge Pozo de la Balsa (en el ter-
me municipal d’Argés); “De Oroz-
co” (núm. 2067), en el paratge La 
Balsa; “De Laín” (núm. 2068), en el 
paratge Las Treinta i amb el punt 
de partida de la demarcació en 
una rasa de tempteig d’un metre 
de fondària en un camp d’oliveres; 
“Santa Teresa” (núm. 2070), tam-
bé en el paratge Las Treinta i amb 
el punt de partida de demarcació 
també en una rasa de tempteig 
d’un metre de fondària; i “Gasta 
y Sacarás” (núm. 2071), en el pa-
ratge Pozo de la Balsa (en el terme 
municipal d’Argés).

L’any 1884 es demarca una nova 
concessió denominada “Jesús del 
Tejar” (núm. 2110), en el paratge 
Fronteras del Camino de la Brega, 
amb una rasa de tempteig com a 
punt de partida. El Camino de la 
Brega és el que condueix des del 

poble de Guadamur fins a la mina 
“Los Artistas”, però aquesta con-
cessió no s’ha pogut representar 
sobre el planell topogràfic per les 
escasses referències existents per 
a situar-la, i no confrontava amb 
cap altre registre miner.

Les concessions actives en 1883 
i 1884 apareixen representades en 
l’anterior figura 4b.

L’any 1885, la concessió “Ínsula 
Barataria” (núm. 2064) redueix 
la seva extensió a 10 pertinences, 
per renúncia del propietari de les 
altres 32 que formaven part de la 
demarcació l’any 1883, encara que 
conserva el mateix número d’ex-
pedient.

L’any 1886 es registra la con-
cessió “Lucía” (núm. 2136) en el 
paratge Mina de los Moros, sobre 
altres concessions ja caducades.

Durant aquest període queda-
ven actives les concessions “Los 
Artistas”, “Los Constantes”, “Ínsula 

Barataria”, “De Laín” i “Lucía” (ca-
ducada abans de juny de 1902). 
Aquestes concessions apareixen 
representades en l’anterior figura 
4c.

El juny de 1902 es registren 
dues concessions: “Por si acaso” 
(núm. 2511), en els paratges Las 
Treinta, i Los Cabritos, en els ter-
mes municipals de Guadamur i 
Polán, i confrontant pel SO amb 
“De Laín” i “Los Artistas”; i “Nueva 
Vizcaya” (núm. 2515), en el parat-
ge Las Treinta i confrontant pel S 
amb “Los Artistas”, “Los Constan-
tes” i “Ínsula Barataria”. Aquestes 
dues concessions degueren tenir 
algun problema en el registre, ja 
que van ser ràpidament anul·la-
des, el gener de 1903. Per això no 
han estat representades sobre el 
mapa topogràfic.

La concessió “Ínsula Barataria” 
va romandre vigent fins a 1905, 
any en què es va declarar cadu-

Figura 7. Pla de demarcació de la concessió "La Emperatriz" (núm. 1879). Font: Registro Minero de Toledo, 
Servicio de Minas de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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cada per dèbits a Hisenda. Les 
concessions “Los Artistas” i “Los 
Constantes” romanien registrades 
l’any 1909, a nom de Pedro Rome-
ral (Ministerio de Fomento, 1911) 
i continuaven vigents, encara que 
inactives, en 1971 a nom de la So-
ciedad Artistas y Constantes (Ins-
tituto Geológico y Minero de Espa-
ña, 1971).

Història minera i localització 
en camp de les labors mineres

Com ja es va indicar anterior-
ment, existeix la possibilitat que 
aquestes mines ja fossin explo-
tades durant el segle XVII, però 
a causa de l’absència de dades, 
res més es pot aportar d’aquesta 
època.

De finals del segle XIX i princi-
pis del segle XX sí que han que-
dat alguns registres de l’activitat 
d’aquestes mines. Ja en el planell 
de demarcació de la mina “Los 
Artistas”, datat en 1872, s’indica 
l’existència d’un pou, un argue i 
la casa del guarda de la mina, per 

la qual cosa els treballs degue-
ren començar amb anterioritat. 
A l’any següent es demarquen 
2  mines més, totes dues amb un 
pou com a punt de partida: “Los 
Constantes”, confrontant amb 
“Los Artistas” i pertanyent al ma-
teix propietari, per la qual cosa 
serien explotades conjuntament, 
i “La Emperatriz”, aquesta última 
ja en el terme municipal d’Argés. 
Els treballs van continuar durant 
uns anys en “Los Artistas” i “Los 
Constantes” i va quedar constàn-
cia d’això en l’Estadística Minera 
de 1880 (Junta Superior Facultati-
va de Minería, 1882), però sembla 
que van quedar parats i inundats. 
L’any 1882, una nova societat les 
va agafar en arrendament i es van 
projectar alguns treballs, com el 
muntatge d’una màquina de vapor 
de 20 CV per a desguassar i poder 
reconèixer els filons inundats, ne-
tejar i reforçar les labors, ja que 
les expectatives d’aprofitament 
semblaven favorables (Junta Supe-
rior Facultativa de Minería, 1883). 
Aquests treballs van continuar du-

rant 1883, mantenint el desguàs 
amb la màquina de vapor munta-
da sobre el pou mestre, però sense 
entrar en producció (Junta Supe-
rior Facultativa de Minería, 1885). 
En 1884, els treballs queden pa-
rats, la màquina de vapor deixa 
de funcionar i les labors queden 
de nou inundades (Junta Superior 
Facultativa de Minería, 1886a). 
Des de 1885 fins a 1913 l’Estadís-
tica Minera reflecteix la inactivitat 
d’aquestes mines.

Com es pot apreciar, el període 
d’activitat d’aquestes mines, du-
rant el final del segle XIX i princi-
pis del segle XX, va ser molt curt, 
amb molt pocs mitjans i amb unes 
instal·lacions molt reduïdes. A 
això cal afegir que han passat més 
de 100 anys per a entendre que 
quedin tan poques restes sobre el 
terreny de l’activitat minera de la 
zona. Malgrat tots aquests incon-
venients, s’han aconseguit iden-
tificar algunes labors superficials 
mineres en “Los Artistas” i “Los 
Constantes”, que van ser les mines 
principalment explotades, i algun 

Figura 8. Pou rectangular, emprat com a punt de partida de la 
demarcació de la mina "Los Artistas". Foto: Ramón Jiménez.

Figura 9. Pou en la mina "Los Artistas". 
Foto: Ramón Jiménez.
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treball en “La Emperatriz”. Ha estat 
impossible reconèixer possibles 
labors subterrànies, ja que es tro-
ben inundades. Alguns d’aquests 
indicis estan situats en finques pri-
vades barrades, per la qual cosa la 
seva visita i la recol·lecció d’exem-
plars requereixen el permís exprés 
dels propietaris.

A la mina “Los Artistas” s’ha 
identificat un pou de secció rec-
tangular, d’uns 3 metres de lon-
gitud per 1,5 metres d’amplada, 
que es correspondria amb el pou 
d’extracció utilitzat com a punt de 
partida per a la demarcació de la 
mina. Es troba realitzat en roca, 
parcialment revestida la boca per 
maçoneria i actualment està gai-
rebé del tot reblert (Fig. 8). Uns 
15 metres al nord-oest d’aquest 
pou s’observen les restes d’una 
construcció de tova, en ruïnes, que 

podrien relacionar-se amb la casa 
del guarda de la mina que figura 
en el pla de demarcació. A uns 45 
metres al SO del pou d’extracció 
es troba un altre pou, dins d’una 
construcció de maçoneria, també 
en ruïnes, que es correspondria 
amb la zona on s’identifica l’argue 
en el pla de demarcació de la mina. 
Aquest pou, de secció rectangular, 
té unes dimensions d’uns 3,5 me-
tres de longitud per uns 2 metres 
d’amplada i una profunditat de 
més de 25 metres, trobant-se en 
l’actualitat inundat, i té un bro-
cal de maçoneria (Fig. 9). L’edifici 
en el qual s’allotja està dividit en 
dues zones: una de secció rectan-
gular que inclou el pou i una altra 
de secció quadrada que sembla 
ser un dipòsit per a emmagatze-
mar aigua (Fig. 10). Segurament 
aquest edifici va ser on es va ins-

tal·lar la màquina de vapor per a 
desguassar les labors. Als voltants 
d’aquestes instal·lacions queden 
escasses restes dels runams estant 
la majoria disseminats pels camps 
d’oliveres propers.

A la mina “Los Constantes” úni-
cament han estat identificats uns 
apilaments d’estèrils, associats a 
rases de tempteig, en la part més 
occidental de la concessió. Aquests 
apilaments estan alineats segons 
la direcció del filó (Fig. 11). Les 
mostres mineralitzades també es 
troben disperses en les terres de 
labor circumdants a aquests api-
laments. No s’ha pogut localitzar 
el pou que es correspondria amb 
el punt de partida en el planell de 
demarcació.

Els treballs identificats en la 
mina “La Emperatriz” consisteixen 
en un parell de petits pous alineats 

Figura 10. Edifici que alberga el segon pou i el depòsit d'aigua en 
la mina "Los Artistas". Foto: Ramón Jiménez.

Figura 11. Apilaments dels sondatges sobre el filó de la mina 
"Los Constantes". Foto: Ramón Jiménez.

Figura 12. Segon petit pou coincident amb el punt de partida de la 
demarcació de la mina "La Emperatriz". Foto: Ramón Jiménez.

Figura 13. Petits terregalls a la mina "La Emperatriz". 
Foto: Ramón Jiménez.
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segons la direcció del filó de quars 
i barita. Aquests pous, de secció 
quadrada i d’aproximadament 1 
metre de costat, no semblen tenir 
massa profunditat d’acord amb els 
runams circumdants, estant el si-
tuat més a l’oest totalment reblert 
d’enderrocs i escombraries, i el 
més oriental també reblert fins a 
uns 2 metres de profunditat (Fig. 
12). Aquest segon podria corres-
pondre’s amb el pou indicat com a 
punt de partida en el planell de de-
marcació de la mina. Al voltant de 
cadascun dels pous es conserven 
els runams produïts pel seu bui-
datge (Fig. 13). L’escassa enverga-
dura d’aquestes labors fa pensar 
que podrien estar relacionades 
amb treballs d’exploració.

ENQUADRAMENT GEOLÒGIC

Geològicament, l’àrea objecte 
d’aquest treball es troba en la zona 
Centre-Ibèrica del Massís Hespèric 
(Julibert et al., 1972). Entre el riu 
Tajo, al nord, i la serra dels Mon-
tes de Toledo, al sud, els materials 
afectats per l’Orogènia Herciniana 
han estat dividits en dos dominis 
diferents (Sánchez Carretero et al., 
2009) (figura 14):

• El denominat Domini Mig-
matític de Toledo, o Complex 
Anatèctic de Toledo (Barbe-
ro González, 1992), que està 
format per roques ígnies plu-
tòniques, roques metamòrfi-
ques d’alt grau i migmatites, 
en molts casos relacionades 
genèticament. Geogràficament 

està limitat al nord pel marge 
sud de la conca del Tajo i al 
sud per una falla normal, de 
direcció aproximada est-oest, 
encara que amb salts produïts 
per altres falles posteriors, i 
cabussament cap al sud, que 
produeix la denominada Ban-
da Milonítica de Toledo (Apa-
ricio Yagüe, 1971) i que posa 
en contacte aquests materials 
amb l’altre domini.  A la figura 
14 apareix de color rosa.

• El denominat Domini dels 
Montes de Toledo, format 
per metasediments paleo-
zoics, d’edat Cambroordo-
viciana, que presenten un 
metamorfisme de baix grau, 
formats principalment per 
quarsites, pissarres, gresos i 

Figura 14. Dominis geològics (i altres materials) entre el riu Tajo i la serra dels Montes de Toledo. Mapa: Mapa Geològic Continu a 
escala 1:1.000.000; font: visor InfoIGME, web de l'Instituto Geológico y Minero de España -IGME-.
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calcàries. Aquests materials 
apareixen al sud de la Banda 
Milonítica de Toledo, que ser-
veix de separació entre els dos 
dominis. A la figura 14 queda 
representada en colors verds 
principalment.

Sobre aquests materials paleo-
zoics intrueixen uns granitoides 
peralumínics, el batòlit de Mo-
ra-Gálvez (Andonaegui, 1992; 
Andonaegui Moreno, 1992), que 
provoca un metamorfisme de con-
tacte sobre els metasediments pa-
leozoics. A la figura 14 apareix de 
color vermell.

Sobre els materials de tots dos 
dominis també es troben, de ma-
nera discordant, materials detrí-
tics terciaris del Miocè i Pliocè 
formats principalment per conglo-
merats, sorres i argiles. A la figura 
14 apareixen amb tons grocs i ata-
ronjats.

En el Complex Anatèctic de 
Toledo es poden distingir tres 
grans grups de materials (Bar-
bero González, 1992). En primer 
lloc, materials metamòrfics d’alt 
grau, formats per tipus parade-

rivats (granulites migmatítiques 
pelítiques i metasediments no 
migmatitzats, com a quarsites, 
amfibolites i marbres) i per tipus 
ortoderivats (ortogneissos glan-
dulars i leucogneissos). Un altre 
grup està format per granitoides 
sintectònics d’afinitat calcoalca-
lina (des de tonalites fins a mon-
zogranits, en els quals s’han dife-
renciat els tipus Argés-Guadamur 
i Sotero), amb roques bàsiques 
associades (entre les quals s’han 
distingit els tipus La Bastida, Tole-
do i Villanueva). Els granitoides ti-
pus Argés-Guadamur solen portar 
associats roques bàsiques de tipus 
La Bastida i Toledo. Un tercer grup 
format per granitoides anatèxics, 
àcids i peralumínics, amb estruc-
tures deformatives menys marca-
des que els altres grups, subdivi-
dits en granitoides moderadament 
peralumínics (amb els tipus Mon-
cloa, Villanueva i Fuente Topino) 
i granitoides fortament peralumí-
nics (amb les varietats petrogràfi-
ques tipus Layos, Cervatos i Fuen-
te Higuera).

La mineralització d’aquestes mi-

nes s’encaixa sobre monzogranits 
porfírics calcoalcalins de tipus 
Argés-Guadamur (Fig. 15), que 
han estat parcialment afectats pel 
procés de deformació i migmatit-
zació  (Andonaegui y Villaseca, 
1988). Aquestes roques són de co-
lor gris fosc amb gran quantitat de 
biotita i fenocristalls de feldespat 
potàssic que es poden concentrar 
en bandes decimètriques i que 
tenen una grandària d’entre 1 i 4 
cm (Fig. 16). A vegades apareixen 
megacristalls de més de 10 centí-
metres de feldespat potàssic amb 
forma arrodonida. Els enclava-
ments són variats, generalment de 
roques metamòrfiques o bàsiques 
confrontants.

Petrogràficament, els minerals 
fonamentals que formen aques-
tes roques són quars, plagiòclasi, 
feldespat potàssic i biotita, i com 
a accessoris solen aparèixer cor-
dierita, apatita, zircó, granat (al-
mandina), opacs, sillimanita, espi-
nel·la, monazita, ilmenita, allanita, 
dumortierita, rútil i turmalina. Els 
minerals accessoris alumínics (al-
mandina, cordierita, sillimanita, 
espinel·la i dumortierita) apunten 
a un origen metamòrfic i poden 
procedir de la recristal·lització 
durant el pic tèrmic del metamor-
fisme que han sofert aquestes ro-
ques, encara que és molt difícil 
comprovar si en la composició 
original ígnia d’aquestes roques 
existia alguna d’aquestes fases mi-
neralògiques. Com a productes se-

Figura 15. Litologia de la zona d'estudi. Mapa: modificat del Mapa Geològic Continu a 
escala 1.50.000 (GEODE); font: visor InfoIGME, web de l'Instituto Geológico y Minero 
de España -IGME-.

Figura 16. Monzogranit porfíric 
calcoalcalí tipus Argés-Guadamur. 

Foto: Jesús López.
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cundaris d’alteració es presenten 
sericita, clorita i moscovita. L’alt 
contingut en tori (fins a 80 ppm) 
d’aquests monzogranits porfírics, 
potser per continguts aprecia-
bles de monazita, semblen indicar 
un origen infracortical d’aquests 
granitoides (Barbero González, 
1992).

Posteriorment, sobre aquestes 
roques es produeix una mineralit-
zació hidrotermal filoniana, apro-
fitant l’existència d’una fractura 
de direcció N80°E. La circulació de 
fluids hidrotermals produeix una 
alteració en la roca encaixant en 
les proximitats de la zona mine-
ralitzada. S’observa que la roca de 
caixa ha sofert sericitització, cao-
linització i enriquiment de quars, 
amb l’alteració dels minerals fe-
rromagnesians i dels feldespats.

La direcció d’aquest filó coinci-
deix amb la direcció del filó prin-
cipal de les mines del Guajaraz, 
situades uns quilòmetres més al 
sud-oest. En aquestes últimes, la 
mineralització sembla associada a 
un sistema de fractures de direc-
ció aproximada E-O, i s’ha estudiat 
la paragènesi (López García et al., 
2003), detectant-se una primera 
etapa de mineralització de sul-
furs-sulfoarsenurs de Fe (pirita i 
arsenopirita) i una segona etapa, 
més important, de mineralització 
de sulfurs de Pb-Zn a baixa tempe-
ratura (<250 °C), havent-se apun-
tat una probable edat mesozoica 
(164-122 milions d’anys) per a la 

circulació de fluids que van poder 
originar aquesta mineralització 
(Barbero González, 1992; Barbero 
González et al., 2005), però no hi 
ha estudis d’aquest tipus realitzats 
a les mines de plom de Guadamur.

MINERALOGIA

La mineralització de l’àrea d’es-
tudi està associada a l’emplaça-
ment d’un filó de quars i barita, 
que inclou galena com a princi-
pal mineral de mena, afectat per 
processos d’oxidació importants. 
La roca encaixant, un granitoide de 
color clar i gra gruixut, a vegades 
incorporant textures pegmatíti-
ques, mostra processos d’alteració 
hidrotermal i presenta una mine-
ralogia formada principalment per 
quars, plagiòclasi alterada a pro-
ductes micacis, feldespat potàssic 
de color blanc o rosat que mostra 
ocasionalment textura gràfica i 
biotita també molt  meteoritzada. 
Com que les labors subterrànies 
són inaccessibles, les mostres 
per a aquest estudi s’han obtin-
gut en els terregalls dispersos, 
principalment de la mina “Los 
Artistas”, encara que també de 
les mines “Los Constantes” i “La 
Emperatriz”. A més, les labors 
que es van realitzar en aquestes 
mines no sembla que profundit-
zessin gaire, per la qual cosa la 
majoria de les mostres corres-
pondrien a la zona d’oxidació del 
jaciment. Per això, trobem abun-

dants minerals secundaris i d’al-
teració dels minerals de la mena. 
Per a la identificació d’alguns mi-
nerals ha estat necessari utilitzar 
microscòpia electrònica d’escom-
bratge (MEB/SEM). S’ha emprat 
un microscopi JEOL 6400, do-
tat d’un sistema de microanàlisi 
per espectrometria de dispersió 
d’energia (EDE/EDS), del Centro 
Nacional de Microscopía Electró-
nica de la Universidad Compluten-
se de Madrid. També s’ha usat un 
microscopi JEOL JSM 6010 PLUS/
LA dotat també d’un sistema de 
microanàlisi (EDE/EDS) de l’Insti-
tuto Geológico y Minero de España. 
Deixant a part els minerals de la 
roca encaixant, descrivim a con-
tinuació els principals minerals 
d’aquest jaciment, ordenats sis-
temàticament.

Sulfurs

Calcopirita, CuFeS2
És un mineral escàs en el jaci-

ment. Es troba com a petites disse-
minacions de color groc, a vegades 
irisat, incloses dins del quars mas-
siu de la ganga i es mostra sovint 
molt alterat.

Galena, PbS
Es tracta del principal mineral 

de mena de la mineralització. Es 
troba com a masses fulloses exfo-
liables (‘alcohol de fulla’), de color 
gris i lluentor metàl·lica, incloses 
tant en el quars com en la bari-

Figura 17. Galena en masses fulloses exfoliables. Mides: 5 x 3,5 
cm. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 18. Hematites, cristall pseudomòrfic de possible pirrotina. 
C.V. 2 cm. Foto: Jesús López.
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ta de la ganga (Fig. 17). Algunes 
d’aquestes masses superen els 10 
cm de diàmetre i poden incloure 
petites vetes de quars. Ocasional-
ment apareixen cristalls cúbics 
o cubooctaèdrics de fins a 1 cm 
d’aresta.

A la seva superfície, la galena 
es mostra alterada, de color gris 
o blanquinós i sense lluentor. Els 
marges de les masses de galena 
apareixen mats, presentant zo-
nacions concèntriques grises de 
gra fi que, gràcies a les anàlisis de 
SEM-EDS, han estat interpretades 
com a transformacions a cerussita. 
L’alteració pot ser gairebé com-
pleta a masses o petits cristalls de 
cerussita. Altres vegades, la galena 
ha estat corroïda i dissolta gairebé 
de manera completa deixant en 
aquests casos buits que són par-
cialment emplenats amb minerals 
secundaris.

En algunes mostres s’observen 
processos de bretxificació que 
afecten els minerals de la ganga, 
així com als grans de galena, frac-
turant-los, mentre que, en altres 
casos, la galena emplena els buits 
entre fragments de la roca en-
caixant cimentant-los.

Pirita, FeS2
La pirita va ser un mineral fre-

qüent en la mineralització, però 
la majoria s’ha alterat a òxids de 
ferro (goethita, hematites) per 
la qual cosa és difícil trobar mos-
tres en les quals s’hagi conser-

vat. Només a l’interior d’algunes 
masses d’òxids de ferro s’observa 
sense alterar totalment. El més 
habitual és que s’hagi preservat 
en grans disseminats i en cristalls 
molt petits, inclosos en el quars 
massiu o en la barita de la ganga, 
mantenint-se poc alterada i pre-
sentant color groc. Els cristalls po-
den mostrar diverses formes com 
a cubs {100}, piritoedres (penta-
dodecaedres) {012} i cubs modifi-
cats per l’octaedre {111} o el rom-
bododecaedre {110}, podent estar 
oxidats en superfície. Els de major 
grandària, els agregats esfèrics de 
cristalls i les masses no incloses en 
els minerals compactes de la gan-
ga s’han transformat totalment a 
goethita o hematites, encara que 
conserven les formes dels cristalls 
del sistema cúbic de la pirita.

Òxids

Hematites, Fe2O3
Un altre òxid de ferro que està 

associat a la goethita és l’hemati-
tes. Es presenta com a masses cris-
tal·lines de color negre vermellós, 
mats o amb lluentor lleugerament 
metàl·lica i ratlla vermella. També 
com a masses més terroses, mos-
trant en aquest cas colors verme-
llosos. Ocasionalment s’aprecien 
cristalls d’hàbit tabular hexagonal 
o agrupacions de cristalls amb 
aquest hàbit en creixement sub-
paral·lel (Fig. 18). També s’ob-
serven seccions rectangulars de 

cristalls incloses en els minerals 
de la ganga que, a vegades, han es-
tat dissolts deixant un motlle buit 
amb la forma. Aquestes formes 
s’assemblen a cristal·litzacions de 
pirrotina, per la qual cosa podria 
tractar-se de rèpliques pseudo-
mòrfiques d’elles.

Quars, SiO2
És el mineral més abundant i 

pot trobar-se en diversos hàbits 
i generacions. En primer lloc, un 
quars massiu de color blanc que 
forma la ganga principal del filó 
i que inclou en el seu interior els 
sulfurs metàl·lics. A conseqüència 
de l’alteració soferta poden tro-
bar-se textures de quars traucat, 
on alguns minerals s’han dissolt 
deixant cavitats buides o emple-
nades posteriorment.

En les cavitats i espais lliures el 
quars ha pogut desenvolupar-se 
donant creixements en cresta (Fig. 
19), formats per cristalls prismà-
tics paral·lels, creixent perpen-
dicularment a la superfície de la 
cavitat, i que poden acabar amb 
cares romboèdriques, si no arri-
ben a emplenar totalment el buit, 
formant druses o geodes. És comú 
observar que les textures en cres-
ta evolucionin a textures en ven-
tall, on els cristalls prismàtics es 
van eixamplant en créixer, acabant 
també en cares romboèdriques. 
Normalment, aquests cristalls te-
nen una grandària similar, de fins 
a diversos centímetres, solen estar 

Figura 19. Quars amb creixement en cresta. Mides: 14 × 10 cm. 
Foto: Jesús López.

Figura 20. Òxid de Mn i Pb col·loide, sobre quars. C.V. 6 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA (2021-2), vol. 14, núm. 2; novembre 202150

zonats interiorment i és freqüent 
que estiguin recoberts d’una fina 
pel·lícula d’òxids i hidròxids de 
ferro, que els confereix un color 
marró a vermellós. També és habi-
tual que els òxids de ferro s’hagin 
dipositat sobre les cares romboè-
driques en una etapa intermèdia 
del seu creixement, continuant 
posteriorment aquest i quedant 
així inclosos dins dels cristalls.

Un altre hàbit que presenta el 
quars és com a cristalls idiomorfs 
biacabats i transparents, de molt 
petita grandària, que entapissen 
els espais lliures, dipositant-se so-
bre altres minerals de generació 
tardana, podent-se observar tam-
bé sobre les cares romboèdriques 
del quars de les druses.

A més, apareix un altre quars 
microcristal·lí amb aparença zo-
nada, per alternança de capes de 
calcedònia i quars. En aquest cas, 
s’observen formes discoides, ban-
dejades interiorment, de fins a 1 
cm de longitud, subparal·leles o 
orientades a l’atzar, que solen pre-
sentar buits entre elles i podrien 
representar reemplaçaments de 
calcita lamel·lar.

Òpal, SiO2·nH2O
L’òpal és molt escàs en el jaci-

ment, però s’han trobat petites 
crostes transparents, amb aspecte 
botrioide, recobrint a altres mine-
rals en petites cavitats, indicant 
una formació tardana.

Òxids de manganès
Els òxids de manganès es pre-

senten com a prims recobriments 
amb textures col·loformes o den-
drítiques de color negre (Fig. 
20). Els mitjans disponibles per a 
aquest treball (anàlisi semi quan-
titatiu per SEM-EDS) mostren la 
presència de plom i manganès, 
però no han permès la identifica-
ció de l’espècie, per la qual cosa es 
fa necessari recórrer a altres tècni-
ques per a aprofundir en la carac-
terització d’aquest òxid.

Goethita, Fe3+O(OH) 
La goethita és un mineral abun-

dant en el jaciment. Es troba for-
mant masses, a vegades traucades 
i altres compactes, emplenant ca-
vitats o fractures i cimentant zo-
nes bretxificades. També apareix 
amb textures col·loformes, for-
mant crostes i gotes, amb disposi-
ció fibroradiada des de la part in-
terior del recobriment, presentant 
coloracions marrons fosques, rat-
lla marró i, a vegades, superfícies 
irisades.

A conseqüència dels processos 
d’alteració i oxidació, són freqüents 
els reemplaçaments d’altres mi-
nerals que s’han transformat a 
goethita, hematites o productes 
limonítics, mantenint la forma 
dels cristalls originals. Així, hi ha 
presència de pseudomorfs de cris-
talls de pirita (Fig. 21), tant indivi-
duals com agregats esferoides de 
cristalls, transformats a goethita.

També hi ha goethita pseudo-
mòrfica de cristalls discoides 
amb cares de romboedres {0hhl), 
a vegades amb cares corbades 
i estriades de siderita, de color 
marró fosc, gairebé negre, enta-
pissant espais lliures (Fig. 22). So-
vint aquests cristalls discoides es 
troben buits, conservant la forma 
exterior la goethita, mentre que a 
l’interior es poden trobar micro-
cristalls de minerals del super-
grup alunita i de quars. Cristalls 
trigonals romboèdrics de siderita, 
{h0hl }, també han conservat les 
formes originals, però han estat re-
emplaçats per goethita i limonita. 
Així mateix, aquests cristalls rom-
boèdrics poden aparèixer buits en 
el seu interior. Algunes masses de 
goethita i limonita mostren textu-
res d’alteració típica de carbonats 
trigonals romboèdrics, formades 
per zones buides i un entramat de 
làmines que es creuen reflectint 
l’exfoliació romboèdrica dels car-
bonats que han estat reemplaçats.

Carbonats

Calcita, Ca(CO3)
Els carbonats primaris trigonals, 

com la siderita, semblen haver es-
tat totalment dissolts. No obstant 
això, s’han observat cristalls de 
calcita secundària, encara que no 
són freqüents. Aquests cristalls es 
troben implantats en microgeo-
des o petites cavitats mostrant, 
a vegades, cares arrodonides. 

Figura 21. Goethita pseudomòrfica de pirita. Mides: 6 x 4 cm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 22. Goethita pseudomòrfica de siderita. C.V. 4,5 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.
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A la mina “La Emperatriz”, els 
cristalls de calcita presenten unes 
grandàries majors, de fins a 7 mm 
de longitud, implantats en druses 
o geodes, i mostren formes princi-
palment de romboedre agut {h0hl 
}, amb cares lleugerament corba-
des, encara que poden estar mo-
dificats per altres formes com el 
prisma hexagonal {1010} (Fig. 23). 

Cerussita, Pb(CO3)
El mineral secundari de plom 

més freqüent en el jaciment és la 
cerussita. Es troba en les aurèo-
les d’alteració de la galena, com 
a masses mats bandejades de co-
lor gris fosc, a l’interior, passant a 
masses més cristal·lines i agregats 
de microcristalls de color més clar, 
cap a l’exterior. Algunes masses 
de galena de menor grandària han 
estat totalment reemplaçades per 

microcristalls brillants, de color 
gris fosc, de cerussita.

També es troba com a cristalls 
amb una grandària de fins a 5 mm, 
de color blanc a gris o incolor i 
lluentor adamantina, en els buits 
deixats per la dissolució de la ga-
lena, així com en les petites cavi-
tats o entre els buits de les masses 
de limonita traucada. Els cristalls 
presenten formes equidimensio-
nals, prismàtiques o tabulars, nor-
malment en combinacions riques 
en cares, amb el pinacoide {010}, 
els prismes ròmbics {012} i {110} 
i altres més (Figs. 24 i 25). Algu-
nes vegades es troben recoberts 
d’òxids de ferro.

Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2 
La malaquita és molt escassa en 

aquestes mines. Es presenta com a 
agregats fibrosos de color verd, de 

molt petita grandària. Es forma 
per l’alteració de la calcopirita, 
principal sulfur primari amb cou-
re, que aquí també és poc abun-
dant. La seva presència és simple-
ment testimonial.

Sulfats

 Barita, Ba(SO4)
Al costat del quars, la barita és 

l’altre mineral principal de la gan-
ga del filó mineralitzat, englobant 
en el seu interior cristalls de gale-
na i pirita.

És abundant i es presenta mas-
siva o com a agregats espàtics, 
fàcilment exfoliables, formats per 
cristalls tabulars paral·lels o sub-
paral·lels i de color blanc (Fig. 26). 
Pot presentar infiltracions d’òxids 
de ferro entre els cristalls tabulars, 
donant un aspecte reticulat i oxi-

Figura 25. Imatge SEM de cristalls de cerussita. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 26. Agregat espàtic de barita. Mides: 8 × 6 cm. 
Col·lecció i foto: Jesús López.

Figura 23. Geoda de cristalls de calcita de la mina "La Emperatriz". 
C.V. 5 cm. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 24. Cristall de cerussita. C.V. 7 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.
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dat. Els cristalls ben formats són 
escassos i la seva grandària màxi-
ma rarament supera els 5 mm. 
Són transparents a translúcids i 
incolors a blanquinosos. Aquests 
cristalls solen ser tabulars, amb 
predomini de les cares del pina-
coide {001}, sovint modificades 
per altres formes com els prismes 
ròmbics {210}, {101} o {011}, i es 
troben predominantment asso-
ciats a cavitats on apareixen aïllats 
o en grups de creixement paral·lel. 
Alguns cristalls també poden mos-
trar formes prismàtiques.

La barita també s’ha trobat en 
mostres que presenten un procés 
de bretxificació, apareixent com 
a masses fracturades, al costat de 
quars i fragments de la roca en-
caixant.

Natrojarosita, NaFe3+
3(SO4)2(OH)6, 

i  jarosita, KFe3+
3(SO4)2(OH)6

S’han identificat minerals del 
grup alunita, la fórmula general 

del qual és AD3+
3(SO4)2(OH)6, on A 

és 1 catió monovalent (per exem-
ple, en la jarosita A=K+) o bé 0,5 ca-
tions divalents (per exemple, en la 
plumbojarosita A=Pb2+

0,5), mentre 
que D són cations trivalents (Al3+ 
i/o Fe3+).

Aquests minerals es presenten 
formant masses, crostes o recobri-
ments de microcristalls, de color 
taronja a marró. Els cristalls tenen 
grandàries màximes de 0,3 mm, 
són tabulars, de contorn hexago-
nal, i estan formats per cares del 
pinacoide basal {0001} modifi-
cades amb cares del romboedre 
{h0hl} (Fig. 27 i 28).

Els percentatges atòmics de cada 
element obtinguts per microanàli-
si SEM-EDS apareixen en la taula 
de la figura 29. Tenim: 

Unes mostres amb presència de 
Na i amb proporcions molt altes 
de Fe i molt baixes d’Al, que es co-
rrespondrien amb natrojarosita 
(Fig. 30). Es detecta Si (en petita 

proporció), que pot correspondre 
a impureses de quars.

Unes mostres en les quals no 
apareix Na, sent més riques en K i 
Al, que corresponen a jarosita (Fig. 
31). No es detecta Si.

La composició d’alguns cristalls 
trencats mostra una variació en-
tre un nucli pròxim a la jarosita i 
uns marges on apareix P en quan-
titats significatives, que es corres-
pondrien amb composicions de la 
sèrie corkita-hinsdalita, que veu-
rem pròximament. La diferencia-
ció entre natrojarosita i jarosita, 
així com entre aquestes i els mine-
rals de la sèrie corkita-hinsdalita, 
generalment no és possible sense 
utilitzar tècniques espectroscòpi-
ques, a causa de la similitud de les 
seves característiques externes.

Fosfats i vanadats 

Calderonita, Pb2Fe3+(VO4)2(OH)
Aquesta espècie és, sens dubte, 

el mineral més interessant de la 
mineralització estudiada, pel fet 
que és poc habitual i perquè és la 
primera vegada que ha estat citat 
a Castella-la Manxa (recordem que 
va ser publicada com a nova es-
pècie l’any 2003 per González del 
Tánago et al. i que la seva localitat 
tipus està a Santa Marta de los Ba-
rros, Badajoz, Extremadura). En la 
nostra zona d’estudi és un mine-
ral poc freqüent, caracteritzat en 
mostres de les mines “Los Artis-

Figura 27. Cristall de natrojarosita-jarosita, amb cares del pina-
coide basal {0001} modificades per cares romboèdriques {h0h1}. 
Dibuix: Jesús López; font: web de Smorf Crystal Model 
(generat en xarxa). 

Figura 28. Imatge SEM d'agregats de cristalls tabulars (formats 
per cares del pinacoide basal modificades per cares 

romboèdriques) de natrojarosita. Col·lecció i foto: 
Museo Geominero, Madrid.

Figura 29. Composicions elementals (percentatges atòmics) obtingudes per 
EDS d'algunes mostres de natrojarosita (fons rosat) i jarosita (fons blavós). 
Taula i font: Ramón Jiménez.
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tas” i “Los Constantes”, on es troba 
associat a altres vanadats, espe-
cialment a mottramita, en petites 
cavitats.

Es presenta com a cristalls mo-
noclínics idiomorfs, individuals o 
en grups en creixement paral·lel. 
Els cristalls, amb grandàries infe-
riors a 0,8 mm, es mostren apla-
nats i allargats, i presenten estries 
paral·leles a la direcció d’elonga-
ció; són de color taronja vermellós 
a marró vermellós, translúcids i 
amb lluentor vítria (Figs. 32 i 33), 
presentant una disminució en 

lluentor i transparència en alte-
rar-se.

Els resultats obtinguts per mi-
croanàlisis SEM-EDS (% en pes) es 
mostren en la taula de la figura 34, 
on es comparen amb les propor-
cions estàndard d’aquest, obtin-
gudes de la base de dades de Web 
Mineral. Aquests resultats, jun-
tament amb les característiques 
morfològiques que presenten els 
cristalls (hàbit, color, lluentor), 
permeten confirmar que el mine-
ral analitzat és calderonita.

Mottramita, PbCu(VO4)(OH) 
Minerals de la sèrie descloizi-

ta-mottramita també són rela-
tivament freqüents a les mines 
estudiades. Les microanàlisis se-
miquantitatives de SEM-EDS mos-
tren la presència de Pb, Cu, Zn, V 
i O, presentant resultats variables 
d’unes mostres a unes altres, des 
de composicions només amb Cu i 
sense Zn, a composicions amb tots 
dos elements en les quals sempre 
predomina el Cu (Fig. 35). Aquests 
resultats han permès identificar el 
mineral com mottramita, des de 
termes finals de la sèrie, només 
amb Cu, fins a termes intermedis, 
sense arribar a una relació Cu:Zn 
de 1:1.

La mottramita es presenta com 
a cristalls ròmbics bipiramidals, 
amb predomini de {111}, podent 
estar modificades pel pinacoide 
{001} i el prisma ròmbic {101} 
(Figs. 36 i 37). Algunes vegades, 
les cares del pinacoide estan més 
desenvolupades, donant als cris-
talls un aspecte tabular. La gran-
dària d’aquests pot superar lleuge-
rament el mil·límetre de longitud, 
encara que normalment són més 
petits. El color és variable: verd 
fosc, taronja, marró vermellós a 
marró molt fosc o pràcticament 
negre, i presenten una intensa 
lluentor vítria i ratlla verdosa (Fig. 
38).

Està associada a vanadinita, 
fosfohedifana, calderonita i òxids 
de ferro, dins de cavitats, sobre 

Figura 30: Espectre EDS d'una mostra de natrojarosita. 
Font: Museo Geominero, Madrid.

Figura 31: Espectre EDS d'una mostra de jarosita. 
Font: Museo Geominero, Madrid.

Figura 32. Grup de cristalls (en creixement paral·lel) de calderonita. C.V. 1,8 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.
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superfícies o en les masses de 
limonita traucada, sigui com a 
cristalls individuals o bé com a 
agrupacions de cristalls en creixe-
ment paral·lel. En fissures primes, 
els cristalls no tenen espai per a 
créixer, mostrant-se en aquests 
casos com microcrostes de forma 
circular i color verdós.

Corkita, PbAl3(PO4)(SO4)(OH)6, i 
hinsdalita, PbFe3(PO4)(SO4)(OH)6

S’ha observat també l’existèn-
cia de minerals de la sèrie cor-
kita-hinsdalita, que formen una 
solució sòlida, dins del grup beu-
dantita. Aquest, igual que el grup 
alunita, pertany al supergrup alu-
nita (Jambor, 1999).

Apareixen en petites crostes de 
microcristalls o com a agregats 
de petits cristalls trigonals emple-
nant buits en els productes limoní-
tics. El color és groc, groc ataron-
jat o marró (Fig. 39). La grandària 
dels cristalls no sol superar els 0,3 
mm. Un dels hàbits que presenten 
és com a cristalls pseudocúbics 
formats per cares de romboedres 
{h0hl}, que poden estar modificats 
pel pinacoide basal {0001} (Fig. 
40). Si les cares de {0001} estan 
més desenvolupades, els cristalls 
adopten un hàbit pseudooctaèdric 
(Figs. 41) i si encara ho estan més, 
sent la forma predominant, són 
tabulars amb {0001} de contorn 
hexagonal, pel tall amb les cares 
dels romboedres positiu {h0hl} i 

Figura 35. Espectre EDS d'una mostra de mottramita. 
Font: Museo Geominero, Madrid.

Figura 36. Dibuix d'un cristall de mottramita, amb cares 
de l'octaedre {111} modificat per cares del pinacoide {001} i del 

prisma {101}. Dibuix: Jesús López; font: web de Smorf Crystal 
Model (generat en xarxa).

Figura 33. Imatge SEM d'un grup de cristalls de calderonita similar al de la figura 32. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 34. Composicions elementals (% en pes) obtingudes per EDS d'algunes 
mostres de calderonita i comparació amb la base de dades de Web Mineral. 
Taula i font: Ramón Jiménez.
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Figura 37. Imatge SEM d'un cristall de mottramita similar al de la 
figura 36. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 38. Cristalls de mottramita. C.V. 4 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 39. Cristalls de corkita-hinsdalita parcialment recoberts de 
grups divergents de cristalls aciculars de vanadinita. C.V. 4 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 40. Imatge SEM de cristalls pseudocúbics (romboedres 
poc o gens modificats pel pinacoide) de corkita-hinsdalita. 

Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 41. Imatge SEM de cristalls pseudoctaèdrics (romboedres 
força modificats pel pinacoide) de corkita-hinsdalita. Col·lecció i 
foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 42. Imatge SEM de cristalls predominantment tabulars 
(romboedres molt modificats pel pinacoide) de corkita-hinsdali-

ta. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.
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negatiu {0hhl} (Fig. 42).
Les figures 43 i 44 mostren els 

espectres EDS d’unes mostres as-
similables a corkita i a hinsdalita, 
respectivament.

Les microanàlisis de SEM-EDS 
mostren com a elements principals 
Pb, Fe, Al, S, P i O, encara que tam-
bé apareixen uns altres en petites 
quantitats, com Si, Na, K, Ca, Ba, 
que bé poden entrar en l’estructura 
cristal·lina en diferents posicions, o 
tractar-se d’impureses.

No és possible determinar quin 
mineral és de la sèrie sense anàli-
sis precises, ja que es presenten 
amb les mateixes característiques 
externes. En algunes mostres te-
nim que l’anàlisi del seu interior 
indica que es tracta de jarosita 
i, no obstant això, la seva super-
fície correspon a la sèrie corki-

ta-hinsdalita (Fig. 45). Això com-
plica encara més la determinació 
d’aquests minerals sense l’ajuda 
de tècniques analítiques d’espec-
troscòpia.

Fosfohedifana, Ca2Pb3(PO4)3Cl
La fosfohedifana forma agrupa-

cions de cristalls submil·limètrics 
recobrint a altres minerals, en 
cavitats producte de la corrosió, 
i està associada normalment a 
vanadinita, mottramita i òxids de 
ferro.

Els cristalls, amb una grandària 
màxima de 0,2 mm, mostren for-
mes de bipiràmide hexagonal 
{h0hl}, possiblement {10.0.10.1), 
acabades per pinacoides basals 
{0001}, a vegades no ben desen-
volupats (Figs. 46 i 47). També po-
den presentar cares prismàtiques 

{1010}. Aquests cristalls apareixen 
com a recobriments de color verd 
clar, generalment en grups, mos-
trant normalment només la mei-
tat del cristall. Així mateix, s’han 
observat aquest tipus de cristalls, 
aquesta vegada de color blanqui-
nós, al costat de grups de cristalls 
de vanadinita de color verd gri-
senc, amb forma de ‘gra d’ordi’, i 
sobre aquest conjunt es diposita 
una altra generació de vanadini-
ta formada per cristalls aciculars 
molt petits (Figs. 48 i 49).

Les microanàlisis semiquanti-
tatives de SEM-EDS mostren la 
presència de Pb, Ca, P, O i Cl (Fig. 
50), en proporcions compati-
bles amb l’espècie, amb escasses 
quantitats d’As, Fe i Al en algunes 
mostres. La mitjana de Ca en la 
fórmula unitat s’ha calculat amb 

Figura 45. Imatge SEM de cristalls zonats, amb interior 
de jarosita i superfície de corkita-hinsdalita. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 46. Imatge SEM d'agregats de cristalls 
bipiramidals de fosfohedifana. 

Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 43. Espectre EDS d'una mostra de corkita. 
Font: Museo Geominero, Madrid.

Figura 44. Espectre EDS d'una mostra d'hinsdalita. 
Font: Museo Geominero, Madrid.
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Figura 51. Imatge SEM de cristalls prismàtics hexagonals de 
vanadinita al costat d'alguns cristalls de mottramita. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 52. Imatge SEM de cristalls prismàtics hexagonals de 
vanadinita amb terminacions rugoses. 

Col·lecció i foto: Mueso Geominero, Madrid.

Figura 49. Imatge SEM de cristalls bipiramidals de fosfohedifana 
i, sobre ells, cristalls aciculars de vanadinita. Col·lecció i foto: 
Museo Geominero, Madrid.

Figura 50. Espectre EDS d'una mostra de fosfohedifana. 
Font: Museo Geominero, Madrid.

Figura 47. Cristall de fosfohedifana amb les cares de la bipiràmide 
hexagonal {10.0.10.1} modificada pel pinacoide basal {0001}. 
Dibuix: Jesús López; font: web de Smorf Crystal Model 
(generat en xarxa).

Figura 48. Imatge SEM d'agregats de vanadinita en ‘gra d'ordi’ 
al costat de fosfohedifana bipiramidal i tot recobert per cristalls 

aciculars d'una generació posterior de vanadinita. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.
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Figura 55. Imatge SEM d'agregats de cristalls aciculars de 
vanadinita. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 56. Vanadinita acicular formant agregats en creixement 
radiat. C.V. 4,5 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 57. Imatge SEM d'agregats en creixement 
radiat de vanadinita. Col·lecció i foto: 
Museo Geominero, Madrid.

Figura 58. Grups de cristalls allargats de vanadinita,
 el més gran dels quals forma un agregat en ‘gra d'ordi’. 

Col·lecció i foto: Museu Geominero, Madrid.

Figura 53. Imatge SEM de cristalls prismàtics hexagonals curts de 
vanadinita. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 54. Tapís de cristalls aciculars de vanadinita. C.V. 4 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid.
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la ràtio 5×Ca/(Ca+Pb), donant re-
sultats entre 1 i 2, la qual cosa ens 
ha permès identificar el mineral 
com fosfohedifana (Kampf et al., 
2006). Si els resultats haguessin 
estat <1 parlaríem de piromorfita 
en comptes de fosfohedifana.

Vanadinita, Pb5(VO4)3Cl
El vanadat més abundant en 

aquestes mines és la vanadinita. Es 
presenta com a masses crostoses 
amb textures col·loidals recobrint 
superfícies i buits lliures. Aquestes 

crostes poden mostrar superfícies 
bandejades, en les quals es po-
den observar petits cristalls més 
o menys definits. També és habi-
tual la presència de cristalls indi-
viduals o agregats en creixement 
subparal·lel, dipositats sempre so-
bre altres minerals.

La grandària dels cristalls pot 
arribar fins als 5 mm, encara que 
habitualment són més petits, i el 
seu hàbit és bastant variat: pris-
mes hexagonals {1010}, curts o 
llargs, però mai tabulars, acabats 

amb cares del pinacoide basal  
{0001} o no, i en aquest cas les 
terminacions es mostren rugoses 
(Figs. 51, 52 i 53); cristalls acicu-
lars (són la combinació de prismes 
i bipiràmides molt agudes), indi-
viduals o en grups  (Figs. 54 i 55), 
a vegades amb creixement radiat 
(Figs. 56 i 57); cristalls prismà-
tics acabats pel pinacoide, amb les 
cares prismàtiques arrodonides, 
donant-los aparença de ‘barral’; 
agregats de cristalls amb aspecte 
de ‘gra d'ordi' (Fig. 58) i recoberts 
per cristalls aciculars molt més 
petits d’una generació posterior 
de vanadinita (Fig. 59), sovint as-
sociats a cristalls de fosfohedifana, 
com vam veure en la figura 48.

El color amb el qual es presenta 
és variable, podent ser groc, blanc 
groguenc, verd grisenc a marró 
clar (Fig. 60). Són translúcids o 
opacs i mostren lluentor resino-
sa o vítria. En els cristalls més al-
terats es perd transparència, la 
lluentor es va apagant i el color es 
torna més grisenc o blanquinós. 
En alguns cristalls, translúcids i de 
color groc, s’observa un zonat per-
pendicular a l’eix c, principalment 
cap als marges.

Les microanàlisis semiquantita-
tives de SEM-EDS mostren princi-
palment la presència de Pb, V, Cl i 
O en quantitats compatibles amb 
la vanadinita i, en algunes mos-
tres, petites quantitats de Ca, P i Fe 
(Fig. 61). La presència de Ca i P pot 

Figura 60. Dues generacions de vanadinita: una de color marró 
clar (cristalls prismàtics curts) i, sobre aquesta, una altra blanca 
groguenca (cristalls aciculars). C.V. 4 mm. Col·lecció i foto: Museo 
Geominero, Madrid.

Figura 61. Espectre EDS d'una mostra de vanadinita. 
Font: Museo Geominero, Madrid.

Figura 59. Cristalls de vanadinita en ‘gra d'ordi’, parcialment recoberts per vanadinita 
acicular. C.V. 3,5 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero, Madrid. 
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explicar-se com a substitucions en 
les quals el Ca reemplaça al Pb i 
el P reemplaça superficialment al 
V (Frost et al., 2003). Les mostres 
en les quals la vanadinita es troba 
associada a fosfohedifana són les 
que presenten majors quantitats 
de P i Ca.

HIPÒTESI GENÈTICA

L’evolució del jaciment comença-
ria amb l’emplaçament d’un fluid 
hidrotermal, a favor d’una frac-
tura, que altera els minerals de la 
roca encaixant i que aporta els sul-
furs primaris que, juntament amb 
el quars, la barita i els carbonats, 
formen el filó. La presència de ga-
lena i barita indica un jaciment hi-
drotermal de baixa temperatura.

Després es produeix l’alteració 
supergènica, començant amb l’oxi-
dació dels sulfurs de ferro i de la 
calcopirita. Aquesta oxidació pro-
dueix una acidificació del medi, 
que ocasiona l’oxidació de la pirita 
idiomorfa de major grandària i de 
la galena. També produeix la dis-
solució dels carbonats. S’originen 

així textures rèpliques, la formació 
de cerussita i el començament de 
la generació de goethita. Quan el 
pH aconseguit és bastant àcid, in-
ferior a 3, es comencen a formar 
els minerals de la sèrie alunita-ja-
rosita, i els carbonats ja dissolts 
comencen a tamponar el medi. 
Amb els sulfurs de ferro oxidats 
completament el pH puja i deixa 
de formar-se jarosita, generant-se 
goethita massiva i col·loidal 
(López García, 1987). La jarosita 
en pujar el pH es torna inestable i 
pot alterar-se a goethita i amb pH 
més elevat a hematites.

Amb posterioritat, solucions 
enriquides en vanadi s’intro-
dueixen en el medi i reaccionen 
amb els cations presents en el ja-
ciment, principalment de Pb, Fe i 
Cu, generant la formació de vana-
dats com vanadinita, calderonita 
i mottramita. Finalment, aquests 
fluids passen a prendre una com-
posició fosfatada donant lloc a la 
formació de fosfohedifana, mine-
rals de la sèrie corkita-hinsdalita, 
que poden recobrir a uns altres 
de la sèrie alunita-jarosita, ante-

riorment formats, i substitucions 
de P per V en alguns cristalls de 
vanadinita.

CONCLUSIONS

Durant el procés de localització i 
identificació de les labors mineres 
de les mines de plom del sud de 
Guadamur es va observar que, per 
l’alteració d’una mineralització de 
sulfurs primaris bastant simple, 
formada principalment per galena 
i pirita (amb una mica de calcopi-
rita), s’havia originat una interes-
sant paragènesi de minerals se-
cundaris, encara que es presentin 
en grandàries mil·limètriques o 
submil·limètriques.

La intensa alteració supergènica, 
unida a l’aportació de solucions ri-
ques en vanadi, han donat origen a 
aquesta paragènesi secundària, en 
la qual destaca la presència de cal-
deronita, vanadinita, mottramita, 
fosfohedifana, minerals de la sèrie 
corkita-hinsdalita i natrojarosita. 
Aquestes espècies minerals han 
estat confirmades gràcies a l’apli-
cació d’anàlisi de SEM-EDS.
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