
106 1 roballa de la breunerita i testorita

La SOIUCi(i neutra dtina anth el ferrocianur potassic el precipitat
hlau de Prussia caractcristic.

I?scalfat (I mineral en (I tub tallest, no dons suhlintat d'aigua.
La duresa oscitla al voItant de 4. i cl pes especific deterininat per

la halanti^a hidrostatica cn diverses nxtstres duna un promedi de ,3'U5.
Pels resultats assolits, crec que, sense cap dubte, podem classificar

ayuest mineral corn una hrernterita, i seria interessant confirmar i
espec ificar aquesta determinacio per its (,aracteristiqLies optiques, ja
que, cunt diu LE:rr.^tr:nttz, la designacit) de breunerita es una mica arhi-
traria, puix que rota ayuest Wont s'han agrupat les magnesites que
Porten un taut per cent de ferro amb les divisions en ntesitita i pisto-
niesita segons la proporciti en que es troha (,I dit clement.

Fora do la ( iiohertita de Sercs i Guardiola, no tenint coneixenuent

que s'hagin ti-obit carbonate de ntagnesi i ferro en cap altra localitat

cutalana.

Una ultra trohalla es la dels nitduls de fosforita, que, si he rota cl
punt de vista ntineralogic es de relativa intportancia. is fort'a interes-
sant per Ilur jacintent.

La mida i la forma d'aquests nodule sr') t variables. Ms tiles gros-
ses que hem trobat tenon uns 5 cut. de diameter, i stilt de secciti cir-

cular o el liptica. F,stan en els filadis blanquinosos antb .11nm^^rru^^h^s

situate a diferents nivells de la mrrntanva, i n'hent trobats perwnalntent

al costat de Ies pedreres citades i gairehe al cint del turf, terrenvs
tats (1ue, colt bent (lit abatis, stir admesos coil) a (iotlandia.

Aquest mineral sots ha estat citat fins ara en les lidianes del Car-
hortifer i per I,luis M." VIUAI, en una creta de Santa Linea (Urgell), i
no when) que a Catalunva hagi estat trobat en forma de noduls en cap
rates terrenvv.

II

Felrle,ltals ntaelat s ell eI !!rani) de S'' Colorna de Farrar",

Fa lilt parcll de ntcsos (lilt' cl nostre consoc i i antic Mil. Itanton

I3Artv.r.tz cut facilita, per- a Ilur examen, trey fragments d'una ntateixa
rocs yuc Ii havien estat portats cons a precedents de Santa Colonta

de Farnee.

Tot seguit ell] vaig adonar pie aquests exemplars eren ntereixe-

dors dun detingut estudi cristal-lografic, peril la manca d'elements i de

suficiettt preparaciu teitrica en la move httntil aficiri m'incapacita per a
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dur a terme aquest estudi. Per taut, em limitar' a dar coneixement de

is ohservacions que he fet sohre els dits exemplars.
Fs tracta d'un granit rosat portidic, que forma una massa granuda

dcls minerals constituents cis cristalls dels quals srin de dimensions

variahles i macrosciipics, i formen zones anib fenocristalls. En quedar

aquests a la superficie, els elem'-'nts atmosferics hall disgregat els com-

ponents de petites dimensions, quedant aixi com si formessin t u na

geoda en la massa de la roca Aquest aspccte de geoda es el que sem-

h1-t a primer cop dull; perm, examinats el, diferents grups de cristalls,

veienr que IN tenen una posiciu determinada i constant. Tots els mine-

rals components del granit, els veiem representats, ales drets, nicks

ajeguts, agrupats entre ells, in iclats, etc. Aixi es pot comprendre

I'interes clue pot tenir un estudi nits complet d'aquesta roca i anih

exemplars que per aquest fi segurament podrien recollir-se a la mateixa

localitat.

hi quars ve representat per cristall de roca hiali perfectament

transparent, i forma bonics prismes apnntats.

his feldespats sbu representats per Ies ortoclases 0 silicats alu-

minics potarssics monoclinics i les plagioclases o feldespats si)dics

triclinic;. Aquest; fenocristalls dell feldespats s(n els que presenten

un maxim interes.

his cristalls d'ortosa senzills es pre;enteu bastant complets i en

algun es pot apreciar perfectament el prisma vertical, el clinopinacoide

Ia ha-;e, corresponen a la varietat coneguda per la Pegmatolita de to

Iletos, lleugeranwnt rosat, i amb ;rigunes inrplantacions d'albita, simi-

lars, aquestes, ales de florschberg.

his cristalls dortosa es presenten tambt maclats. La nracla gut

entre els fragment; en possessim nieva es presenta nrillor pel sell estat

de conservaclo i per les dimension; que t', isLuna macla cliussica de

Manebac o Four la Brouque sin^trica, amb contacte bell defillit.

Segons (001), el pla de la nracla, sembla user del tipus hiapuntat.

I)'agne;ta racla es poden observar cristalls del tipus normal i

tambe del tipns <hsterel>h, encara que no tan clarament i de mida molt

nits petit.

Es presenten tainbt alguns cristalls maclats segons in Ilei de

Uaveno, per bt que no es poden apreciar amh la perfeccio Cie In pri-

mera de que hem parlat.

Es de notar que entre aquests fenocristalls no lie pogut observar

cap macla c:lracteristica de penetraciu o de Carlsbad, encara que algu-

nes de ICS forme, que es presenten ht podrien tsser comhill acioils de

h macla de Carlybad-Manebac o Carlsbad-Baveno.



MIS Feldespats maclats en el granit

L'ohservaciti daquestes macles es fa molt dificil per la complicada
agrupacio en que es troben amb els cristalls dels altres minerals com-
ponents de la roca que obligaria a destruir-la, i clue, mentre no dispo-
sein de mes material i essent els cristalls de dimensions redtiides, crec
preferible conservar les mostres en Ilur estat actual.

L'altre feldespat es I'albita, blanca i diyfana, que, a mes de les
iniplantacions sobre l'ortoclasa, es presenta taurhe amb macles poli-
sintetiques segons la Ilei de I'albita i tambe alguns individus semblen
maclats, segons I'ericlina, encara que, gels motius esmentats, sense
1111 estudi detingut, no pot assegurar-se.

Finalment, ens queda, entre aquests fenocristalls, els del tercer
mineral constitutiu de tot granit. La mica, que, generalnient. es pre-
senta en aquesta roca en la seva varietat magnesiana o biotita. En tin
dels fragments la major part dell cristalls d'aquest mineral son de
n uscovitta alternant amb la biotita.

Les dimensions d'aquests fenocristalls i macles varien clitre tills
2 nun. i poc mes d'I cm., i els mes grossos son els d'albita.

Quan Mn. BATAr,LER em facility aquests fragments, m'ensenvy coin
it procedents del rnateix Iloc uns grossos exemplars de cristall de roca,
senzills, agrupats i maclats, els prismes dels quals arrihaven it tenir till
gruix duns 3 cm. per 5 o 6 cm. de llargada. Es veia claranrent (Inc
aquests havien estat trencats pel Iloc en que venien adossats it Ia roc:n
mare. Tot plegat ens permet suposar que, si cercyvenr, en aquests
localitat segurament trobariem rics jaciments de feldespats de grossyria
considerable comparables o superiors als de Zarzalejo i altres localitats
estrangeres, oil ja s'han fet estudis completissims sobre les nombrose,
macles i formes de presenter-se.

l)'altra Banda. I'amic Joaquim For,cH m'ha comunicat que to en I,a
seva cotleccio algunes ortoses i Ilurs macles procedents de divers().,,
indrets del Montseny.

Resumillt, potser convindria fer al-tines recergties per aquells
encontorns i esbrinar el Iloc precis d'agnest jaciment en Santa Colonni
de Farnes que segurament ens proporcionaria abundant material
d'estudi.


