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Un jaciment de minerals de coure al carrer de Copernic (Barcelona)

AQUEST estiu passat ens viirem assabentar, incidentalment, que en una

casa senyorial del carrer de Cop6rnic, tocant a Muntaner, i amb

motiu d'unes obres en les quals s'havien hagut de fer alguns desmunts,

es trobe un mineral en quantitat apreciable. Interessats per aquesta

troballa, que, d'altra banda, se'ns havia comunicat amb un xic de fanta-

sia, visiterem el jaciment, encara hi recollfrem alguns exemplars, puix

que la totalitat ja havia estat expedida.

A primer cop d'ull creguereui que es tractava d'un coure gris, i

aixf ho comunicerem a aquesta Instituci6 Catalana d'llisturia Natural,

influenciats potser, a mes del seu aspecte, per la cita que Llorent^ "Tomes

fa d'aquest mineral, en els ((Minerals de Catalunya)), on diu que n'apa-

regueren algunes borsades en una mina oberta al carrer de Aluntaner,

Segons refer6ncies, en obrir els desmunts del ferrocarril de Sarrie, en

creuar l'esmentat carrer tambe sorti aquest mineral. Tot fa suposar,

doncs, que es tracta del mateix jaciment.

Les edificacions feien dificil 1'examen del terreny, per6 per coin-

cidir amb la direcci6 general NS. dels filons metal-lifers de la serralada

litoral catalana vam creure que es tractava del mateix fi16, com molt

possible, tot i la diferent naturalesa del mineral.

Volguerem determinar l'espPcie mineraldgica per si es tractava

d'un arseniiir o un antimonibr, i en fondre'l sobre el carb6 ens sorpren-

gu6 que no don6s fums de cap mena, ni tan sols sulfurosos. Convencuts

del nostre error, procedfrem a l'assaig del mineral seguint els m6todes

de Kobell i Penfield i per mitje de senzilles reaccions qufmiques, arribe-

rem a determinar que es tractava essencialment d'un dxid de coure for-

tament carbonatat i que per les sexes condicions ffsiques hem classificat

com a Melaconita (tenorita), CuO, presentant-se amb massa d'un

gris acerat, en les fractures fresques, ratlla negra grisenca, duresa lleu-

gerament per sobre de 3 i pes especffic al voltant de 6.

A fi d'obtenir m6s material a estudiar visiterem el propietari de la

finca Dr. Schaefer, coneguda i erudita personalitat de la col6nia ale-

manya a Barcelona, el qual ens facility totes les dades que tenia al set]

abast i ens pose en contacte amb el Dr. Karl Brungiisser, que, per

encerrec d'ell, havia determinat quantitativament els components qui-

mics m6s interessants sota el punt de vista econdmic ; grecies a Ilur

amabilitat ens ha estat possible completar aquesta nota.

Per la referida anelisi quantitativa veiem que 6s d'una riquesa con-

siderable de coure fins a arribar al 55 per 100, que contrasta auib la
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petita Ilei de plata, d'un 0,004 per 100. A m6s hi notem un 11 per 100
de sofre i tin 18 per 100 de ferro i alumina. La pres6ncia d'aquests dar-
rers components ens va fer observar amb m6s deteniment els exemplars
recollits m6s tard i hem tingut ocasi6 de comprovar que en alguns Wells
apareixen diminuts nuclis de calcopirita.

A in massa argilenca i dolomftica que acompanya, com a ganga, el
mineral, hi hem trobat boniques cristallitzacions de malaquita formant
druses mds o menys complicades, en algunes de les quals els cristalls
prenen dimensions d'alguna consideraci6. El m6s gros que hem pogut
observar esta format per un prisma senzill, d'uns 6 mm. de longitud per
uns 4 mm. en la major dimensi6 de la base.

Es presenten d'un color verd foss i d'estructura fibrosa, encara que
on es troba en major quantitat, es presenta de forma concrecionada,
sobre la melaconita, i, en aquest cas, d'un verd m6s clar.

Tamb6 hi hem recollit una magntfica concreei6 de limonita, d'uns
2 mm. de gruix, d'estructura fibrosa tan marcada, que fins ens ha fet
pensar en les possibilitats que es tract6s d'una Goetita, esp6cie molt
aft a la limonita ; peril, davant el dubte i, sobretot, per no alterar 1'6nic
exemplar que tenim, hem preferit classificar-lo corn a Limonita. Es pre-
senta amb la superficie de forma estalactitica molt llisa i brillant, pert
sense irisacions apreciables i d'un negre bastant intens.

Darrerament, rebuscant en les poques escombreres que resten, hem
recollit uns petits fragments que, despr6s d'assajats, corresponen a un
Oxid de coure amb on franc aspecte de Cuprita. Tenen un color roig fosc,
brillantor submetallica, ratlla d'un roig intens i, com en la melaconita,
amb petits nuclis de calcopirita. Aixt 6s que, tot i no presentar-se crista-
amb petits nuclis de calcopirita. Aixi 6s que, tot i no presentar-se cris-
tallitzada, creiem que, sense cap dubte, la poden classificar com a tal.

En definitva, creiem que el fi16 6s del tipus de falla, emplenada
per argiles i dolomites amb metallitzacions isolades formant bursades, i
que correspon a un camp de fractures que arnien en les calcaries del
dev6nic inferior i amb direcci6 general NS.

Les metallitzacions d'aquest file) creiem que corresponen a calco-
pirites que en les zones superiors passen a dxids.

Oespr6s del que hem dit i, tot i la notable llei de coure i la que po-
den tenir en plata les metalditzacions m6s profundes, 6s molt relativa i
dubtosa ]a importancia industrial del jaciment.

LlorenS Tomas cita la melaconita a Catalunya per un exemplar
existent a la collecci6 de I'A. de C. i A. de B. coin a procedent de la
barriada de Gracia de la nostra ciutat, aixt corn tamb6 a Sdria, Pardines
i Sant Pere d'Ossor, en totes elles, com a mineral accidental acompa-
nyant la calcopirita, sideroses, coures grisos, calcosina i malaquita, ex-
cepte en la prirnera, d'on no t6 altra refer6ncia que I'etiqueta de Pes-
mentada coiecci6 i que be) podria Esser que fos del mateix jaciment del
carrer de Muntaner ; error de localitat ben comprensible per la proxi-
mitat de les dues barriades.


