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Tractat pel clorur baric, per si hi havia algun sulfat, no dons abso-

lutantent cap precipitat.

Escalfat en el tub tancat, dona sublimat de gotes d'aigua.

La dissolucio sauna d6na, amb I'amoniac, on precipitat verdos

(pie es dis^ol amh exces d'an niac, i queda on liquid blau-cel.

Arnb el ferrocianur potassic, precipita ferrocianur de coure de

color roig.
Tractada per I'acid clorhidric, la solucio nitrica no dona ni indicis

de plom.

No cal dir que, fos en el carbo, dona nn clar botti de coure.

Examinat atentament ('exemplar, s'hi poden veure tines petites

clapetes d'un color rogenc que suposein de Cuprita.

EI color del mineral varia entre el verd maragda i tin vend blavos,

segons el grnix de la incrustacio.

El mineral, en si, es de poca valua, ja que, com hem dit, es

tracta duna senzilla incrustacio; per6, essent no mineral poc corrent

i presentant-se en la forma tipica dels terrenys de caracter desertic

d'origen lacustre, creiem que constitueix una interessant fita mine-

ralogica.
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Coneguda is I.r fornracio') gipsifera dels .Monegres d'Osca, Ia qual

es objecte, en difcrents flocs d'aquesta regio, d'intensa explotaciti i on

es presenta agnest mineral amh totes Ilurs formes i cristal•litzacions,

alternant gaireb^ sempre anrb les Ma' goes i calcaries fetides atribtiides

aI nliocen continental.

I lavent reconegut aquests darrers temps el terreny conrpres entre

Candasnos i llenyalba, hear trobat una forma ctiriosa d'aquest mineral.

Les formes o estructures que Hies abunden en aquest Iloc son: les

fibroses, Ies Ienticulars i I'alabastre Hies o nrenys pur. En con-

tacte amb una veta fibro-lenticular, per sobre Vella i gairbe a flor de

terra , puix que Homes era coberta per una Ileugera capa de terra de

cultic, trobarem una mas,a d'un blanc purissim d'estructura cristal-lina

que es disgregava en poll finissirna amb una Ileugera pressio dels dits.

Tot i que des del primer moment creguerenr que era guix, tinguerem

alguns dubtes puix que no ens era coneguda aquesta estructura.
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Un detingut assaig quinlic i no examen al nlicroscopi anlb la col-
labor,icio dels antics i consocis Srs. Foi.c i MARcF:'I' deixe establert
de manera clara i sense Iloc it dubtes, que es tracta d'una estructura
cristal-lina de guix constitu'ida per minlisculs cristallets d'extoliaciu
riles o nlenys corroits.

New pretes donar una explicaciO a la forinacio d'aquesta massa
completanlent disgregabie de guix pet fet de contenir en el sec interior
petits nuclis d'alabastre i d'esser els cristallets examinats quelcorn cor-
roits en gran mes o nienys avancat.

Suposeni senzillanlent que I'alabastre, d'estructura cristal•lilla,
11,1gi estat sotmes it una humitat persistent i recobert per la terra de
cultic; i coin que ja sabeni que a la Ilarga el guix rs soluble dins de
I'aigua, aquesta haura dissolt totalrnent els cristallets d'ordre lies in-
tini, ensenis que, sense dissoldre totalrnent els riles grossos, iniciava
Ilur corrosiri, forniant aixi Iola Inassa porosa cristal•lina, i, per tant, conl-
pletament disgregabie, excepte en aquells petits fucks on la humitat
n0 ha penetrat prow intensament per a deixar-se sentir aquest efecte
lllnrlliC.

Urciem interessant anotar aquesta forma d'alteracio de I'alabastre
per esser poc fregiient i perque I'aigua nomes ha produit una acci6
quimica i no nlecamica en Iloc de les dues accions associades corn es
frequent d'observar.


