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Contribució a l'estudi de la mineralogia catalana

per

Josep CLOSES

En una visita que la primavera pasada férem a la zona metamòrfica
de contacte de Gualba anomenada El Sot de les Pedreres, tinguérem
ocasió de recollir abundant material d'estudi propi d'aquest terreny i
ja sobradament conegut i estudiat. Amb tot, en fer aquesta visita te-

niem certa curiositat sobre la debatuda qiiestió de la tre,molita i la
wollastonita; qiiestió a què donl, origen llover determinat el Dr. PAR-

DILLO, sense lloe a dubtes, com a wollastonita, el mineral fibrós que

temps abans Mn. FONT i SAGUf hi havia trobat i classificat com a tre-
molita. Com que era d'estranyar que Mn. Foxrr adoptés tan lleugera-
ment aquella classificació del mineral, (cosa que donava lloc a la su-

posició, per altra banda molt acceptable, que aquest jaciment pogués
contenir ambdós minerals), més tard s'estudiaren tots els materials
d'aspecte més o menys fibrós que havíem

Tres són els aspectes diferents de mineral fibrós que es presenten:

el primer, i potser el més abundant, és d'un blanc puríssim, d'estruc-

tura fibrosa i íntimament barrejat amb els marbres eipolins, que, corn
ja és sabut, sé/1 objecte d'explotació en aquestes pedreres; el segon
és d'un blanc lleugerament groguenc, de brillantor nacrada, que en

algunes zones pren una coloració gradual de siena que esdevé molt
fosca, fins al negre en alguns llocs, i prindpalment en el contacte

amb les granitites, d'estructura fibroso-bacillar i agrupat en forma de

garba; i, el tercer mineral, és tot ell, i homogèniament, de colorad()

siena fosca i amb estructura similar a l'anterior. Aquests dos minerals
es presenten formant faixes ben destacades entre les granitites y els
marbres.

L'aspecte del darrer fou el que majorment ens sorprengué, fins al

punt que ens féu deixar a segon terme el motiu inicial d'aquest estudi.
Polvoritzat i atacat aquest mineral per l'àcid clorhídric en calent,

pel poc atacable que és, donà, en evaporar, molt poe de sílice gelati-

nosa. La solució, tractada per l'oxalat amònic, precipith poe oxalat
eitleic, que pot procedir de petites vetes de marbre que travessen el

mineral, com ho demostra que no arribà a fer sensible la coloració
de la flama. En canvi acusà la presència de manganès. Tirant unes

gotes d'una solució nitrítiea del mineral en una altra del mateix àcid
amb biòxid de plom, en decantar-se queda un líquid roig moradenc
d'àcid permangänic. Acusà també la presència del ferro amb precipi-
tat blau característic pel ferrocianur.

En tenir la certesa que es traotava d'un silicat en el que esencial-
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ment entraven aquestes dues substancies, tinguéren la sospita que bé
podia ésser, aquest mineral, l'espècie anornenada Dann emorita
(Si 0 3 ) 4 (Fe,Mg,Mn) 4, sinònim de Asbeferrita, Hillangsita, Silfbergila,
del grup dels amfíbols.

En preparació mierosceopica, que el Dr. M.ARCET tingué l'amabili-
tat d'examinar, fou collocat per ell en el grup dels amfíbols monoclí-
nics. Cree, per tant, que podem classificar-lo com a pertanyent a l'es-
mentada espècie. •

Tornant al motiu principal, podem afirmar que en aquest jaeiment
es troben tres minerals perfeetament destacats.

La wollastonita, completament descomponible per l'heid clorhídric
amb precipitat de sílice pulverulenta i poca de gelatinosa. En tractar
la solució per l'oxalat amònic dóna un preeipitat abundant d'oxalat

Aquest mineral és el que, segurament, estudia. el Dr. PARDILLO.

La tremolita, molt poe atacable per l'àcid clorhídric i encara pol-
voritzat i en calent, amb poe precipitat d'oxalat cblcic i precipitant el
fosfat amònic magnèsic característio en tractar la solució, amb excés
d'amoníac i clorur amònic, pel fosfat sòdic; el qual precipitat és
soluble en l'àcid acétic, reacció també donada per la suposada danne-
morita.

Tenim, demés, el mineral estudiat primerament i classificat com a
dannemorita, el qual, probablement, es produït per l'alteració de la
tremolita.

No tenim coneixement que la dannemorita hagi estat citada en cap
lloc de la Península Ibèrica: per tant ve a augmentar el nombre
d'espèeies rares de la mineralogia catalana i espanyola.
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