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'I' rohaIIa de I' at aeartiita (; I (OII) Cu. (:II (OII)_

AS ^lone,^rei ' iI Osea

En el n ilrge esquerre del rill Alcanadre, davant del poble d'()nti-
nvena i en Hoc proper a1 moll fariner, on el terreny estii integrat per
bancs de fires calcari, que sobresurten de la terrassa de I'esntentiit rill,
vaig trobar alguns fragments d'aquesta roca cony si haguessin estat
pintats de verd. I)e primer no hi vaig donar import,"inciii per (-retire
que eren rester d'algun senval de pintura: pert en veure que aquests
fragments autb incrustations verdes menudejaven soviet, vaig cercar
per aquell indret el lloc d'on podien procedir, i, efectivarnent, a ntig
vessant del saso (') poguereni comprovar que, per les clivelles de la
roca, en aflorar, sortien lee esnlentades incrustations. No del tot con-
ven4ut, vaig desnnnrtar part del bane calcari, i tots els bocins de roca
sortien amb in incrustacio verda. Llavors vaig comprovar que 110 es
tractava de cap tint, siii' que n' era una veritable incrustacio d'origen
mineral. De totes nianeres, sense donar-hi ntassa intportiuuia, en vaig
recollir un petit exemplar. puix que em creia que no era sino sellyals
d'algun carbonat de coure.

,Ales tard, davant el dubte que tenia sobre In naturalesa de 1'es-
ntentada incrustacio (perquf^ , en realitat , el color verd no es pas el
dels carbonate de coure), in vaig tirar nna gota d'acid i no dona efer-
vescencia de cap menu.

Llavors rn'entru la sospita que fos tin clornr de coure, i, en aquest
suntit, el vaig assajar alttb resultats positivantent clarissims, tot i que,
tractunt-se ti nna incrustacio de l'ordre d' una d ecinta de millimetre, no
eat va esser possible determinar-no la dnresa i el pes especific.

El mineral es dissolgue totalment en I 'uicid nitric. Aquesta solucio
donil, amh el nitrat de plata, on precipitat blanc coagulat de clortu-
;irgi"ntic. sohihle en 1'Innoniac i que s'ennegria per I'acciti de la Ilunt.

ALum,m, n Aluntsnet;res. I) Ninntnii)es d, camps,. Del grec agros camps,u Nluuhut^'es negres pel to qne tenien, degut it existir-hi tormidables boscos de savi-
nes, d 'lm verd molt tosc. Avui , malauradament , nomes resten comptats exemplars
d'aquests arbres.

co las naturals del pals anomenen sasos els turons coronats per planells, o, millor
dit, les restes de I'antiga plana terciaria continental d'origen lacustre fortament ero
sionada.



i ^^i ^n

Fig. 1. F,winpl,ir do k-,tk it,i d, k.tlt m ^i, dt t i j),tils, I I

I -i ,^ . 2. ^ ^ i I c i t ^ i (I c I ^; t I e n y, i , ( I t ^ c r i s t i i I I ^ L^ i o ^ , ( ) , , I : I



J. C i os s 123

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

lutantent cap precipitat.
Escalfat en el tub tancat, duna sublitnat de gotes d'aigua.

La dissoluciu salina d6na , amb l'antoniac, till precipitat verdbs

que es dis,ol anib exces d'amoniac, i queda tin liquid blati•cel.

Amb el ferrocianur potassic, precipita ferrocianur de coure de

color roig.
Tractada per I'iicid clorhidric, la solucio nitrica no duna ni indicis

de plom.
No cal dir que, fos en el carhb, dbna till clar botu de coure.

Examinat atentainent ]'exemplar, s'hi poden veure ones petites

clapetes d'un color rogenc que suposent de Cuprita.

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

segons el grttix de la incrustaciu.

EI mineral, en Si, es de poca valua, ja que, cool hem dit, es

tracts d'una senzilla inerustacio; pero, essent no mineral poc corrent

i presentant-se en la forma tipica dell terrenys de cariacter desertic

d'origen lactistre, creieni que constitneix una interessant fita ntine-

ralitgica.

\ III

Soltrt. till ,-iilx

Coneguda Os la fornutcio gipsifera dels Monegres d'()sca , Ia quill

es objecte , en diferents Ilocs d'agnesta regiti, d' intensa explotacio i oil

e, presenta agttest mineral anib totes Ilurs formes i cristal • litzacions,

alternant gairebe sentpre and) les urr goes i calcaries fetides atribtiides

al ntioccn continental.

I lavent reconegut aquests darrers temps el terreny contpres entre

Candasnos i l'envalha, Kent trobat una forma cnriosa d'aquest mineral.

Les fornies o estructnres que ntes abunden en aquest floc son: les

fibroses, le, lenticulars i I'alabastre rates o nienys pur . En con-

tacte antb una veta fibro-lenticular , per sobre d'ella i gairbe it flor de

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

cultic, trobitrem una ntas,a d ' un blanc puris s int d'estructura cristal-lina

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

Tot i que des del primer m ontent creguo^rent que era guix , tinguerent

alguns dubtes puix que no ens era coneguda aquesta estructura.


