
ELS MINERALS

Elements nadius
Formats per un únic element químic.

Els elements nadius: L’or

• L’or: des de l’antiguitat ha 
estat un símbol de poder i 
riquesa. D e color groc, 
brillantor metàl·lica. És el 
mineral més dens de tot 
(19.3g/cm3). És molt dúctil, 
(permet fer fils) i mal·leable 
(es pot fer una fina capa).

• A la natura es sol trobar 
associat a plata (en el 70% 
dels casos) o a quars 
(anomenant-se filò)

Els elements nadius: L’argent

• És un mineral de brillantor 
metàl·lica i de color banc platejat. 
La seva densitat és de 10.5 
g/cm3. És el mineral més dúctil i 
mal·leable després de l’or. 

• Es pot trobar en estat pur, però 
sovint es troba associat a or, 
antimoni o arsènic. 

• L’ús més habitual és l’orfebreria. 
Té aplicacions en fotografia i 
circuits electrònics.

• Hi ha jaciments a Horcajo (ciudad
Real). Hiendelaencina
(Guadalajara), Las Herrerías
(Almeria) i guadalcanal (Sevilla)

Els elements nadius: El coure
• És un mineral de brillantor 

metàl·lica i de color vermell-marró, 
amb una ratlla vermell coure. La 
seva cristal·lització és cúbica. Té
un aspecte filiforme, massís, 
mal·leable. És soluble en àcid 
nítric. 

• La seva densitat és de 8,9 g/cm3. 
I la duresa de 2,5-3. 

• La seva utilitat és en el camp de 
l’electricitat (cables) i en la 
formació d’aliatges com el llautó o 
el bronze.

• Jaciments: El Molar (Priorat)



Els elements nadius: El sofre
• És un mineral no metàl·lic de color 

groc. Es pot presentar formant cristalls 
transparents o opacs. La seva brillantor 
és vítria o molt més apagada amb 
aspecte resinós. La densitat és de 2.0 
g/cm3. És un mineral molt tou (1.5-2.5 
a l’escala de Mohs) i molt fràgil. Té
una exfoliació dolenta. La seva 
cristal·lització és octaèdrica. És mal 
conductor de l’electricitat. És soluble 
en alcohol i èter. 

• Es sol trobar en forma nativa, sovint 
formant grans cristalls piramidals, 
associat a emissions volcàniques. 

• Té usos diversos en la industria 
química.

Els elements nadius: El diamant
• És carboni pur cristal·litzat. Està

considerada la gemma més bella i 
desitjada. 

• És un mineral transparent, incolor, de 
brillantor vítria. Sense tallar és molt 
més apagat.

• El nom ve del grec adamantos, 
invencible.

• La seva densitat és de 3.52g/cm3. És 
la substància més dura que es 
coneix i el que té el punt de fusió
més elevat (més de 4000 ºC).

• S’utilitza en joieria (el 20%), per 
fabricar abrasius, serres d’alta 
capacitat de tall, en electrònica i en 
òptica.

Els elements nadius: El grafit

• Com el diamant és carboni pur 
cristal·litzat d’una forma totalment 
diferent que li dóna un altre aspecte. 

• És un mineral negre o gris fosc de 
brillantor m`tàl·lica. És un mineral comú
tot i que no es sol trobar en forma 
cristal·lina.

• El nom prové del grec graphien
escriure.

• La seva densitat és de 1.9-2.3g/cm3. I 
la seva duresa 1-2 en l’escala de Mohs.

• S’utilitza per fabricar mines per llapis 
barrejat amb argila i com lubricant.

ELS MINERALS

Els sulfurs
Formats per una combinació amb un grup sulfur.



Els sulfurs: La calcopirita I

• La calcopirita deu el nom a la seva 
similitud amb la pirita. Vol dir pirita 
de coure (“calco” en grec). Els seus 
cristalls recorden a tetraedres més 
que a prismes. S’exfolia amb fractura 
concoïdal. És de color groguenc amb 
brillantor metàl·lica. És el mineral de 
coure més abundant i per això és la 
seva mena (font d’obtenció) més 
important. Es sol trobar associat a 
altres sulfurs. Per alteració en 
contacte amb l'atmosfera dona lloc 
a: l'atzurita i malaquita. 

Els sulfurs: La calcopirita II
• És CuFeS4. La seva densitat és 

de 4.4g/cm3, i la duresa al 
voltant de 4, és fràgil.

• Utilitats, per obtenir coure per 
altres aplicacions com la 
fabricació de cables, i per obtenir 
àcid sulfúric. És apreciat pel seu 
contingut en or. És un 
subproducte de la mineria del 
níquel.

• Jaciments: Abella (Ripollès), Prats 
de Molló i la Preste (Vallespir), 
Rocabruna (Garrotxa), La Torre 
de la Cabdella (Pallars Jussà), 
Aós de Civís (Alt Urgell). 

Els sulfurs: La pirita
• La pirita és coneguda com “l’or dels tontos”. 

Té un color i brillantor similars però la 
cristal·lització és diferent, molt manifesta 
exteriorment de forma cúbica o dodecaedre. 
És insoluble en àcid clorhídric i soluble a 
l’àcid nítric. El seu nom vol dir foc, ja que 
al colpeja’l amb una anella treu guspires. 

• És de color gris o gris groguenc, amb una 
intensa brillantor metàl·lica. La ratlla és 
verdosa. Alguns exemplars són marrons 
degut a l’oxidació.

• És sulfur de ferro (FeS2).La seva densitat és 
de 5g/cm3, i la duresa de 6. És dur però es 
fragmenta amb facilitat.

• Utilitats en química per produir àcid sulfúric, 
en joieria, o per obtenir ferro i sofre per 
altres usos.

• Jaciments: El castell (Pallars Jussà), La 
Bastida (Conflent); Guiró, Alins (Pallars 
Sobirà), Prats de Molló (Vallespir), Cerler 
(Alta Ribagorça) 

Concoïdal

• Que presenta elevacions i depressions 
arrodonides a la superfície, anàlogues per 
llur forma a una petxina, s’aplica a la 
fractura d’un mineral o d’una roca 



Els sulfurs: La blenda

• Mineral de color  groc a gairebé
negre, de brillantor resinosa i de 
cristalls de forma tetraèdrica.

• Químicament, és sulfur de zinc (ZnS2). La seva densidad és de 4 g/cm3, i la 
seva duresa de 3,5 a 4 en la escala 
de Mohs.

• La seva principal aplicació és 
l’obtenció de zinc. Però no es fàcil: 
requereix sometre els minerals a una 
temperatura molt elevada en un forn i 
aconseguir que el zinc, un metall 
volàtil, s'evapori. 

Els sulfurs: El cinabri I

• De intens color vermell, es troba 
en grups de cristalls petits. Té una 
exfoliació perfecte prismàtica. Té
una lluïssor mat, adamantina en 
els cristalls. La seva cristal·lització
és hexagonal o romboèdrica. 
Externament els cristalls són rars, 
malformats, romboèdrics o 
prismàtics. 

• El nom prové del llatí kinnábari, 
vermelló, pel seu color 

• La seva duresa és de 2-2,5, però 
no és fràgil. La seva densitat és 
de 8,9 g/cm3.

Els sulfurs: El cinabri II

• És sulfur de mercuri (HgS) i 
forma la principal mena 
d’aquest metall. Es pot 
alliberar formant gotetes de 
mercuri, per l’oxidació del 
mineral perdent el sofre com 
àcid sulfúric per acció dels 
agents atmosfèrics.

• Altres utilitats són per la 
fabricació d’un pigment, el 
vermelló. Es podria fer servir 
en joieria però és massa tou.

• Jaciments: Almadén, España 

Els sulfurs: La galena I

• És un mineral del color de l’acer, amb 
brillantor metàl·lica, que forma cristalls 
cúbics o, com una massa amb els 
cristalls poc evidents. La seva 
cristal·lització és cúbica o octaèdrica.

• Té una densitat de 7,5 g/cm3 i una 
duresa de 3. Té una bona exfoliació
cúbica. Té un color gris plom amb una 
ratlla negra gris. 

• És sulfur de plom (PbS). En la seva 
composició en peso, el plomo és 
predominant. La varietat de galena 
argentífera, és molt rica en plata.

• Aquest mineral és la mena més 
important de plom, i s’ha obtingut des 
de l’antiguitat. L’extracció es  per 
calcinació del mineral.



Els sulfurs: La galena II
• Jaciments: Bellmunt (Lleida), Prats 

de Molló (Vallespir), Rocabruna 
(Garrotxa), Mont-Ros (Pallars Jussà), 
Anglès (La Selva), Bellmunt de 
Priorat (Prioat).

• Altres utilitats són. Es feia servir 
per la fabricació de tuberies, 
material tipogràfic, així mateix 
serveix per fabricar pintures, vidres 
i vernissos i bateries  

• A principis del S.XX. Quan la radio 
era tant important a les cases però 
massa cares va aparèixer la radio 
de galena. Un cristall de galena 
rebia les ones de ràdio i amb uns 
auriculars s’amplificava. És la 
“pedra de radio”

Altres sulfurs.
• Argentita: Del llatí argentum (argent) i 

del grec kantha espina. Fòrmula Ag2S. 
Cristal·lització cúbica. La duresa és de 
2-2,5, i la seva densitat és de 7,2-7,3 
g/cm3. Color gris plom a negre, amb 
lluïssor metàl·lica i ratlla grisa de l’acer 
a negra brillant.

• Arsenopirita. Fòrmula FeAsS. 
Cristal·lització sistema monoclínic. La 
duresa és de 5,5-6, i la seva densitat 
és de 5,9-6,2 g/cm3. Color de blanc 
argent a gris clar, amb lluïssor 
metàl·lica i ratlla negra. Al colpejar 
produeix olor a all degut al contingut 
en arsènic. Jaciments: Queralbs 
(Ripollès), Planés (Ripollès). 

Altres sulfurs.
• Bismutina: Fòrmula Bi2S3. 

Cristal·lització sistema ròmbic. La 
duresa és de 2, i la seva densitat és 
de 6,8-7,2 g/cm3. Color gris clar a 
blanc, amb tons, amb lluïssor 
metàl·lica i ratlla grisa brillant. 

• Calcosina. Fòrmula Cu2S. 
Cristal·lització sistema ròmbic. La 
duresa és de 2,5-3, i la seva densitat 
és de 5,7-5,8 g/cm3. Colorgris plom 
una mica blavós, amb lluïssor 
metàl·lica i ratlla de gris fosc a 
negra. Important en l’extracció de 
coure. Jaciments: Artès (Bages), 
Escornalbou (Baix Camp) 

Altres sulfurs.

• Cobaltina: Fòrmula CoAsS. 
Cristal·lització sistema cúbic. La duresa 
és de 5,5-6, i la seva densitat és de 
6-6,4 g/cm3. Color blanc d’argent, amb 
lluïssor metàl·lica i ratlla negra 
grisenca. S’utilitza com a mena de 
cobalt.

• Covellina. Fòrmula CuS. Cristal·lització
sistema hexagonal. La duresa és de 1-
1,5, i la seva densitat és de 4,7 
g/cm3. Color blau amb tonalitat lila, 
amb lluïssor metàl·lica a greixosa i 
ratlla de gris fosc. S’utilitza com a 
mena secundària de coure.



ELS MINERALS

Els halurs
Formats per una combinació amb cloro, iode, 
fluor o brom. Format per evaporació d’aigües.

Els halurs: Halita o sal gemma I
• És la forma mineral de la sal comú, 

la forma cristal·litzada en forma de 
cubs de clorur de sodi (NaCl). Té una 
exfoliació perfecte en 3 direccions o 
cúbica.

• És transparent o translúcida, de 
brillantor cristal·lina, fràgil, tova 
(duresa de 2) i lleugera (la seva 
densitat és de 2,1-2,6 g/cm3). És de 
color blanc o incolor amb ratlla 
blanca. 

• És un mineral molt comú. Alguns 
jaciments actuals eren llacs que es 
van evaporar i van deixar dipòsits de 
sal gemma. En les salines per 
obtenir-la fan evaporar l’aigua de 
grans estancs on hi dóna el Sol i fer 
precipitar els cristalls de sal per 
obtenir-la a partir d’aigua de mar. 

Els halurs: Halita o sal gemma II

• El seu nom prové de la paraula 
grega halos, que vol dir sal. 

• Gust salat. Molt soluble en aigua. 
• Un altre utilitat, a part de la 

culinària i de conservació dels 
aliments, és el seu ús per desfer 
glaç a les carreteres. També es 
fa servir com a font de clor i 
sòdi i per l'obtenció de l'àcid 
clorhídric. 

• Jaciments: Una capa salina que 
va de Navarra a Cardona 
(Bages), Gerri de la Sal (Pallars 
Sobirà), S. C. de la Ràpita 
(Tarragona).

Els halurs: Silvina
• És  clorur de potassi (KCl). És 

transparent o blanc, a vegades amb tons 
vermell, blau o groc. De color vitri i 
cristal·lització cúbica. La ratlla és blanca. 
La seva cristal·lització és cúbica, o amb 
cucs i octaedres combinats. 

• La duresa és de 2, i la seva densitat és 
de 1,99 g/cm3. És molt abundant en 
l’aigua marina.

• Té una exfoliació cúbica perfecte.
• El seu sabor és salat lleugerament 

amarg. Per diferenciar-la de l’halita cal 
ratllar amb una navalla, l’halita, es 
desprèn sal en pols, però no amb la 
silvina.

• El principal us és com font de potassi, 
que es destina a fertilitzants o adobs.

• Jaciments: Súria , Balsareny, Cardona 
(Bages) 



Els halurs: Fluorita I
• La seva composició química és 

fluorur de calci (CaF2). El color és molt variable i la ratlla és blanca. És 
transparent i amb brillantor vítria. 
Cristal·litza en forma de cubs, que 
es troben interpenetrats. Té una 
exfoliació en octaedres perfectes. 

• La duresa és de 3, fràgil amb 
exfoliació cúbica i la seva densitat 
és de 4 g/cm3. És molt abundant 
en l’aigua marina. És d’origen 
hidrotermal.

• Una de les seves propietats és la 
fluorescència (brilla quan se la 
il·lumina amb llum ultraviolada).La  
fluorescència ve associada amb el 
fluor.

Els halurs: Fluorita II

• El nom prové del llatí fluere, fluir. 
• La seva utilitat és ser la font 

principal de fluor. També és un 
mineral molt apreciat en òptica, 
per fabricar lentes de excel·lent 
qualitat (per telescopis).

• En metal.lúrgica es fa servir com 
a fundent per a l'obtenció d'àcid 
fluorhídirc. 

• Jaciments: El Bruc (Anoia), Porrera 
(Priorat), Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), Al Papiol i al 
Montseny amb les mines de Sant 
Marçal, les Guilleries, Martorell 
(Baix Llobregat) 

ELS MINERALS

Els òxids
Formats per una combinació amb l’oxigen.

Els òxids: Magnetita I

• La seva composició és òxid de 
ferro (Fe3O4). És de color negre 
opac, de brillantor metàl·lica. 
Cristal·litza en forma de 
octaedres, amb cares estriades 
negres i brillants. 

• Té una fractura concoïdal. 
• La duresa és de 5,5-6, i la seva 

densitat és de 5,2 g/cm3. És 
molt fràgil. 

• La seva ratlla és negre 
• Es caracteritza per ser atret per 

l'iman. De vegades conserva 
polaritat magnètica i funciona 
com un imant magnètic natural 
(atreu els objectes de ferro).  



Els òxids: Magnetita II

• El seu origen és magmàtic. 
• Les seves aplicacions són ser 

la mena més  important del 
ferro. Es fa servir per la 
fabricació de materials 
refractaris.

• Jaciments: Espinalvell (Ripollès), 
La Preste (Vallespir), Setcases i 
Queralbs (Ripollès), Begur (Baix 
Empordà), Borges del Camp 
(Baix Camp), Costabona
(Ripollès-Vallespir) 

Els òxids: Bauxita

• És una mescla de minerals diversos 
d'òxids i hidròxids d'alumini.

• És de color vermell-totxo i un 
aspecte pisolític (terrós-granulós). 

• Té un origen edàfic, producte de la 
meteorització química en els sòls 
equatorials.

• La duresa és de 1-3, i la seva 
densitat és de 2-2,5 g/cm3. És molt 
abundant en l’aigua marina.

• La seva utilitat és ser la mena 
principal de l'alumini. 

Els òxids: Corindó

• El corindó és òxid d’alumini (Al2O3). És transparent o translúcid, però 
només aprecia al talla’l o polir-lo. Es 
troba en diversos colors. La seva 
brillantor és vítria, però s’aconsegueix 
que sigui diamantina amb el tall.

• És el mineral més dur després del 
diamant la duresa és 9. La seva 
densitat és de 4g/cm3.

• La seva utilitat és que algunes 
varietats són pedres precioses com 
el rubí (vermell intens) i el safir (blau 
fosc). El nom de corindó es reserva 
per les varietats no transparents.

Els òxids: Pirolusita
• És òxid de manganès (MnO2). Té un 

aspecte dendrític, de color negre, gris. 
La seva ratlla és també negra. Té una 
brillantor mate. Difícilment exfoliable. 
Cristal·lització tetragonal.

• Té un origen sedimentari, a partir de 
minerals de Manganès. Poden formar-se 
també com a resultat d'un procés de 
lixiviació i oxidació. 

• Soluble en àcid clorhídric.
• La duresa és de 1-2,5, i la seva 

densitat és de 4,7 g/cm3. 
• La seva utilitat és ser la mena principal 

de manganès. El manganès s'utilitza per 
fer aliatges metal.lics. També per a 
fabricar bateries. 

• Jaciments: Estopanyà (Baixa Ribagorça), 
Aletxar (Baix Camp), Cortàs (Baixa 
Cerdanya).



Els òxids: Limonita
• La seva fòrmula química és 

FeOOH · nH2O. Té un color groc, 
marró negre. Amb lluïssor 
semivitrificada,mat, sedosa i 
terrosa i és opaca.

• Té un origen sedimentari, a partir 
de minerals de ferro que pateixen 
els efectes de la meteorització
per l'aigua i àcids húmics.

• La seva cristal·lització és 
ortorómbica. No té exfoliació. Té
una ratlla groc-terrós.

• La duresa és de 5-5,5 i la seva 
densitat és de 3,6-3,7 g/cm3. 

• Antigament á seva utilitat era 
extreure un tint groc. 

Els òxids: Goethita
• La seva fòrmula química és òxid de ferro, 

FeO (OH).Té un aspecte massís, botrioide. 
Cristal·litza en un sistema ròmbic piramidal. 
Els cristalls s’agrupen en feixos. 

• És de color marró fosc o negre. Fa la 
ratlla marró clar. Té una brillantor 
metàl·lica. Exfoliació perfecte.

• Es forma per oxidació del ferro en minerals 
de roques silicatades o per processos 
hidrotermals. Metasomatisme (skarn). Es 
dissol lentament en àcid clorhídric. 

• La duresa és de 4-5,5, i la seva densitat 
és de 4,2 g/cm3..

• La seva utilitat és ser la mena principal de 
ferro. 

• Deu el seu nom al naturalista alemany 
Goethe (1749-1832). 

• Jaciments: Piera (Anoia), Bescaran (Alt 
Urgell), Bonastre (Tarragonès), Gavà (Baix 
Llobregat) 

Metasomatisme

• Procés de metamorfisme segons el 
qual un mineral o una roca és 
reemplaçat per un altre de composició
química diferent, en què hi ha una 
aportació química de l’exterior i una 
pèrdua d’altres components quan la 
roca és en l’estat sòlid.

Els òxids: Oligist o hematites
• La seva fòrmula és Fe2O3.
• Es troba en agregats en "roses de ferro" 

(cristalls tabulars reunits en rosetes). No 
s’exfolia. 

• És de color gris-vermellós i la ratlla és 
vermellosa. Té una brillantor metàl·lica a 
mat. Cristal·litza en sistema romboèdric 
amb un aspecte massís. 

• El seu origen és sedimentari, magmàtic i 
metasomàtic (skarn).

• La duresa és de 1,5, i la seva densitat és 
de 5,2-5,3 g/cm3. 

• La seva utilitat és ser la mena principal 
de ferro, com ornamentació o pedra 
semipreciosa i com a pigment. 

• Jaciments: Gerri de la Sal i Llesui, 
Alins(Pallars Sobirà), Setcases i Espinalvell
(Ripollès), Vallmanya (Conflent), Artès
(Bages), Bruguers (Baix Llobregat), 
Castellar de N'Hug (Berguedà), Celra
(Gironès), (Maresme)



ELS MINERALS

Els carbonats
Formats per una combinació amb el grup 

carbonat.

Els carbonats: Calcita I

• La seva fòrmula química és CaCO3 . 
Té un blanc o incolor, amb alguna 
impuresa que li proporcioni tonalitats. 
Amb lluïssor vítria. Pot presentar 
diverses formes com icosàedres o 
escalenòedres. 

• Té un origen sedimentari, hidrotermal 
i metamòrfic (marbre). 

• Presenta efervescència amb àcid 
clorhídric. Té una exfoliació molt 
prefecte i romboèdrica.. Té una ratlla 
incolora.

• La duresa és de 3 i la seva densitat 
és de 2,7 g/cm3. És fràgil.

Els carbonats: Calcita II

• El seu nom prové del llatí Calx, que 
significa calç viva.  

• S'utilitza en la construcció, per a 
revestiment de façanes, com a roca 
ornamental i per a la preparació del 
ciment i de calç. També en la 
indústria del vidre i metal·lúrgica. 

• Jaciments: La Bastida (Conflent), La 
Torre de la Cabdella (Pallars Jussà), 
Rocabruna (Garrotxa), L'Avetera i 
Prats de Molló (Vallespir), Gréixer
(Berguedà), Manresa (Bages) 

Els carbonats: Espat d’Islàndia

• Varietat de calcita que presenta 
la propietat de la birrefringència, 
observable a ull nu.

• És sempre incolor i transparent i 
romboèdric.

• El nom prové de que va ser 
trobat per primer cop a cavitats 
basàltiques d’Islàndia. 

• La seva principal aplicació és en 
òptica.

• Hi ha jaciments d’aquest mineral 
a Islàndia, Mèxic i Estats Units. 



Els carbonats: Dolomita I
• La seva fòrmula és carbonat de calci i 

magnesi, CaMg(CO3)2 . Pot ser 
incolora, blanca o bé tenir impureses 
que li donin diferents tonalitats.  La 
seva ratlla és blanca. Presenta 
efervescència amb àcid clorhídric (HCl) 
calent. Cristal·litza en el sistema  
hexagonal, generalment en 
romboedres. Té una lluïssor vítria una 
mica perlada.  

• És el resultat d'un procés de 
substitució del calci pel magnesi que 
es troba en solucions que circulen pel 
sediment. 

• La duresa és de 3,5-4 i la seva 
densitat és de 2,8 g/cm3. És fràgil. 

• El nom prové del geòleg francès 
Deodat Dolomieu (1750-1801).

• Pot ser fluorescent en blanc i rosa 
sota la llum ultraviolada.

Els carbonats: Dolomita II
• S’utilitza com a font de magnesi per a la 

fabricació de materials refractaris i entre les 
seves aplicacions destaca per la  fabricació
de fertilitzants, sals de magnesi i per a 
revestir forns de fundició. 

• Els jaciment són Eugui (jaciments de 
Asturreta) i Puerto de Velate (Navarra). A la 
Sierra de Gádor abunda una dolomita de 
color gris que acompanya a las menes de 
plom i s’anomena "Franciscana". 

• Altres lloc acompanyant altres minerals són 
Almadén (Ciudad Real), 

• Reocín y Peñacastillo (Cantabria) Villaviciosa
(Asturias), Incio (Lugo), Mallecina (Asturias), 
Ojos Negros (Teruel), Pancorbo (Burgos), 
Hiendelaencina (Guadalajara), Logrosán
(Cáceres), Alcaracejo (Córdoba), Morón
(Sevilla), Cerro de las Tinajas (Cádiz), 
Barranco de Maro, Alhaurín de la Torre, 
Ojén i Coín (Málaga).

Els carbonats: Varietats de la 
Dolomita I

• La Teruelita és una varietat de la 
dolomita de color negre fosc que 
es troba a la província de Teruel.  
Aquest color es deu a la 
presència de ferro.

Altres varietats de la dolomita són:
• Per la sustitució del Magnesi per 

Ferro (freqüent i ilimitada) que al 
substituir-se totalment dóna lloc a 
Ankerita (rep el seu nom del 
mineralogista austríac M. J. Anker
(1771 - 1825) ) o Ferrodolomita -
CaFe(CO3)2.

Els carbonats: Varietats de la 
Dolomita II

Altres varietats de la dolomita 
són:

• La sustitució del Magnesi por 
Manganès també té lloc, 
donant al fer-se totalment la 
kutnahorita (rep el seu nom 
de la ciutat de Kutna Hora 
(República Txeca)) o
Manganodolomita -
CaMn(CO3)2. 



Els carbonats: Aragonita
• Mineral polimòrfic de la calcita (Carbonat 

de càlci). Presenta formes molt diferents, 
entre elles la macla piramidal, ròmbic o 
pseudohexagonal. La seva exfoliació és 
dolenta, poc evident. Té un aspecte de 
cristalls prismàtics allargats.

• Té colors diversos, d’incolor, blanc, 
vermellós, verdós, blavós, gris, negre. La 
seva ratlla és blanca 

• Té una brillantor no metàl·lica, vítria. 
• La duresa és de 3,5-4 i la seva densitat és 

de 3 g/cm3.
• El seu origen és sedimetari i per 

metasomatisme. 
• El seu nom fa referència al lloc on el van 

descobrir, a la Molina d'Aragó (Guadalajara) 
• La seva principal aplicació és ornamental. 
• Jaciments: Les coves de Mura (Bages), 

Peramea (Pallars Sobirà) 

Els carbonats: malaquita I

• La seva fòrmula és Cu(OH)2 CO3. 
• És un mineral massís que pot 

formar cristalls aciculars. Té una 
exfoliació bona amb fractura 
concoïdal. 

• Té un color verd maragda, verd 
blavós, verd fosc. I una ratlla verd 
clar. La seva brillantor és no 
metàl·lica, vítria,  sedosa i 
adamantina.

• Presenta efervescència amb àcid 
clorhídric.

• La duresa és de 4 i la seva 
densitat és de 4 g/cm3.

Els carbonats: malaquita II
• El nom prové del grec molokhites i 

del llatí malachites, que significa 
malva, per al·lusió al seu color 
verd, que recorda el de les fulles 
d’aquesta planta. 

• Entre les seves aplicacions 
destaquen ser una mena de coure, 
i la decoració ornamental i joieria. 
També s’utilitza per la  fabricació
de  pigments de pintura ("verde
montano"). 

• Jaciments: Palamós i Darnius 
(Girona), Abella i Setcases 
(Ripollès), El Castell (Pallars Jussà), 
Prats de Molló (Vallespir), 
Rocabruna (Garrotxa), Aós de Civís
(Alt Urgell). 

Els carbonats: Atzurita I
• La seva fòrmula és Cu(OH)2(CO3)2. És un mineral massís, amb formes 

botrioidals (en forma de raïm). És de 
color blau i la ratlla blau clar. Té una 
brillantor mat, no metàl·lica, vítria. Té
una exfoliació perfecte.  Té una 
cristal·lització prismàtica, amb un 
aspecte de cristalls allargats. 

• Presenta efervescència amb àcid 
clorhídric.

• La duresa és de 3,5-4 i la seva 
densitat és de 3,7-3,9 g/cm3.

• Es forma per l'acció de l'aigua 
subterrània, rica en oxigen, en 
jaciments de coure. 



Els carbonats: Atzurita II

• Sovint es transforma en malaquita i 
per això el sol  acompanyar.

• Rep el seu nom del persa lazaward
(blau) 

• Entre les aplicacions destaca com a 
mena de coure, i amb funció
ornamental i joieria. 

• Jaciments: Abella (Ripollès), Artés 
(Bages), El Castell, la Torre de la 
Cabdella i Pobleta de Bellveí (Pallars 
Jussà), La Menera i Prats de Molló
(Vallespir). 

ELS MINERALS

Els sulfats
Formats per una combinació amb el grup sulfat.

Els sulfats: Guix
• També s’anomena algeps, ges o gessa. És

de sulfat de calci dihidratat (CaSO4·2H2O), 
que cristal·litza en el sistema monoclínic. És 
una roca sedimentària. 

• És incolor o blanquinós, però a causa de 
les impureses també es pot presentar amb 
tons de gris, marró, groc, vermell, etc. La 
ratlla és blanca. L’aspecte acostuma a ser 
transparent, amb lluïssor vítria o setinada, 
amb cristalls purs tabulars, allargats . Té una 
exfoliació habitualment molt bona, en forma 
laminar, amb escames fines i flexibles però 
no pas elàstiques. 

• Té una densitat de 2,3 g/cm3. I una 
duresa de 1,5-2, és tou, pot ser ratllat per 
l’ungla.

• Si s'escalfa pols de guix en un tub d'assaig, en 
l'extrem del tub es formen gotetes d'aigua, fruit
de la condensació, que conté el guix i que s'ha
evaporat en escalfar-lo.

Els sulfats: Guix
• Sovint es troba associat amb l’anhidrita en 

les roques sedimentàries i en jaciments 
hidrotermals.

• És molt mal condutor de el calor, i per 
això  s’utilitza com aïllant tèrmic. 

• Entre les utilitats destaca com a material 
de  construcció, per millorar les terres 
agrícoles i per obtenir àcid sulfúric. En 
pintura, el guix de pintor és una pols de 
carbonat de calci que els fusters barregen 
amb ocre i aiguacuit i en fan una pasta 
amb la qual tapen forats i escletxes de la 
fusta. També s’utilitza per a produir motlles
o per immobilitzar les zones del cos amb
trencament d'ossos, per l'elaboració
d'artesania, etc. 

• Jaciments: Ódena (Anoia-Barcelona); St
Joan de les Abadesses (Ripoll-Girona); 
Sarral (Conca de Barberà-Tarragona); La 
Pobla de Segur (Pallars Jussà-Lleida) etc.



Els sulfats: Varietats de guix.
• Té moltes varietats. Quan el guix

és transparent i apareix amb
cristalls aplanats o en agregats
fibrosos s'anomena guix selenita. 

• S'anomena alabastre quan es 
presenta en masses de cristalls
fins o compactes. Rep aquest
nom quan és blanc. Tallat en 
fines làmines fou utilitzat com a 
vidre en finestres de l'art
romànic.  

• Quan es presenta barrjat amb
aigua i sorra forma una roca  
sedimentària. Es presenta en 
rosetes, agregats amb fines fibres
marronoses i rosades, i 
s'anomena rosa del desert.

Els sulfats: Baritina I
• La seva fòrmula química Sulfat de 

bari (BaSO4).  Es troba formant 
cristalls allargats, prismàtics o 
tabulars, divergents, formant roses 
de baritina. Té una exfoliació
perfecte bàsica, amb fractura 
concoïdal. La seva cristal·lització
és de base  bipiramidal, en el 
sistema ròmbic. 

• El color és blanc, incolor, vermell, 
blau, gris, grog. Amb una brillantor 
vítria o nacrada. La seva ratlla és 
blanca.

• La duresa és de 3-3,5, és fràgil. 
La seva densitat és de 4,5-3,9 
g/cm3. És molt pesant.

Els sulfats: Baritina II
• El seu nom prové del grec berys, 

pesat, pel seu pes específic. 
• Té un origen filonià, hidrotermal de 

baixa temperatura i sedimentari.
• Entre les aplicacions destaca per 

us en la construcció, en medicina 
fabricació de materials protectors 
de radiacions X i indústria paperera 
per la fabricació del papar couché. 
En la medicina de contrast per les 
radiografies, en la perforació de 
pous petrolers, en l'indústria de les 
pintures.

• Jaciments: La Torre de la Cabdella 
(Pallars Jussà), Rocabruna 
(Garrotxa), La Menera i Prats de 
Molló (Vallespir), Falset i Bellmunt 
(Tarragona), Artès (Bages) 

Els sulfats: Anglesita
• La seva fòrmula química és sulfat de 

plom PbSO4. És exfoliable de color 
blanc o incolor, i ratlla blanca.  Té una 
lluïssor no metàl·lica, adamantina, 
sedosa. La seva critsl·lització és ròmbica. 
El seu aspecte és de cristalls prismàtics
tabulars.   

• Té una densitat de 6,3 g/cm3. I una 
duresa de 3. 

• Rep el seu nom de l'illa d'Anglesey
(Gran Bretanya) 

• És fluorescent amb les radiacions
ultraviolades (UV-LL), produïnt llum
groga. Es fon amb facilitat.

• Una de les aplicacions és l’obtenció de 
plom, i per interès pel coleccionista i en 
museus.  

• Jaciments: El Molar (Priorat), Anglès (La 
Selva).



Els sulfats: Celestina
• La seva fórmula química és sulfat 

d’estronci SrSO4. És de color blanc, blau, 
groc, vermell o incolor. La seva ratlla és 
blanca. Cristal·litza en el sistema 
ortoròmbic.  Té una molt bona exfoliació. 
I una lluïssor vítria i anacarada. 

• Té un aspecte en forma de cristalls 
prismàtics tabulars i fibrosos. Sovint és 
fluorescent. Es fon fàcilment. 

• Té una densitat de 3.9-4 g/cm3. I una 
duresa de 3-3,5. 

• Rep el seu nom del llatí coelestis (celest). 
• Entre les utilitats i aplicacions destaca 

l’extracció del estronci i les seves sals 
utilitzades en pirotècnia i la fabricació de 
projectils traçadors (flama vermella) 

• Jaciments: Granja d'Escarp (Segrià), Artès
(Bages) 

Els sulfats: Hexahidrita
• La seva fórmula química és MgSO4

· 6H2O. És de color blanc, verd-clar, 
gris, vermell, rosa , i amb la ratlla
blanca. Té una exfoliació perfecte. 
Cristal·litza en els sistema 
monoclínic.  Té una lluïssos no 
metàl·lica.

• Té un aspecte en eflorescencies, 
fibrós.

• Té una densitat de 1,76 g/cm3. I 
una duresa de 2-2,5. 

• El seu nom està basat en el 
nombre de molècules d'aigua (hexa, 
sis, i hidor, aigua) que conté. 

• Soluble en aigua. Gust amarg i una 
mica salat. 

• Jaciments: Manresa (Bages) 

Els sulfats: Melanterita
• La seva fórmulaquímica és FeSO4 

· 7H2O. És de color verd, groc 
verdós, a vegades marró fosc. La 
ratlla és blanca. Cristal·litza en el 
sistema monoclínic. Té una 
exfoliació perfecta i una lluïssor 
metàl·lica o vítria.

• Té una densitat de 1,9 g/cm3. I 
una duresa de 2. És fràgil.

• Té un aspecte granellut, amb 
crostes, eflorescències.

• El nom prové del grec melas, 
negre. És soluble en aigua i fa 
gust de tinta.

• No es coneixen utilitats.
• Jaciments: Musser (Cerdanya), 

Bescaran (Alt Urgell)  

ELS MINERALS

Els silicats: tectosilicats
Formats per una combinació amb silici.



Els silicats: Quars
• La fórmula química és òxid de silici 

SiO2.
• Forma cristalls en prismes hexagonals, 

sovint formant macles. La seva 
exfol·liació és nul·la, té una fractura 
concoïdal. 

• És incolor quan és pur, però amb 
diferents tonalitats quan presenta 
impureses. Té una brillantor vítria, 
greixosa. La ratlla és blanca.

• La duresa és de 7 i la seva densitat 
és de 2,65 g/cm3.

• Els aborígens australians el veneraven 
com a component de la seva 
substància mística maban

Els silicats: Quars
• Quars prové de l'alemany quars, que fa 

al·lusió a la seva abundància en les 
venes metàl·liques 

• Es troba sobretot en roques ígnies de 
tipus granític i metamòrfiques, però 
també en les sedimentàries, ja que és 
un mineral molt resistent a la 
meteorització. És un dels mineral més 
freqüents de l'escorça terrestre. 

• Entre les aplicacions destaca la indústria 
electrònica, l’obtenció de silici per a la 
construcció de plafons solars, la 
fabricació de ciments i també com a 
pedra decorativa i preciosa. La sorra de 
quars i el quars pur s'utilitza com a 
matèria prima del vidre. 

• Jaciments: Espot (Pallars Sobirà), 
Barcelona 

Els silicats: Varietats de quars
Algunes de les varietats del quars són 

pedres semiprecioses:
• Calcedonia: Cristal·litza en el 

sistema trigonal, té una duresa de 
7 en l'escala de Mohs, fractura 
concoïdal, exfoliació absent, 
brillantor vítria i ratlla blanca. Les 
flors de calcedònia, també
conegudes com calcedònia flor, són 
concrecions que es formen molt 
lentament. Solen fer-ho dintre les 
llargues fissures d'algunes 
formacions basàltiques, la qual cosa 
fa que els exemplars presenten un 
aspecte tot aplanat. Tenen un nòdul 
més o menys esfèric i de color 
variable, entre blanc, groc i gris. A 
partir d'aquest nòdul s'estenen unes 
superfícies rugoses d'un bell gris 
blavós, encara que també poden 
adquirir, formant bandes 
concèntriques, tons negres o blancs. 

Els silicats: Varietats de quars
• Algunes de les varietats del quars són 

pedres semiprecioses, com l’amatista: El 
seu color violeta característic pot ser 
més o menys intens, segons la quantitat 
de ferro (Fe+3) que contingui. Pot 
presentar-se colorejada per zones amb 
quars transparent o groc. Les puntes 
solen ser més fosques o degradar-se 
fins el quars incolor.

• És molt resistent als àcids, l’amatista és 
molt  susceptible al calor. De fet, a 
l’escalfar-la a más de 300 °C canvia el 
seu color a cafè marronós, groc, 
taronjat o verd, segons la qualitat i lloc 
d’origen.

• El nom ‘amatista’ prové del grec 
amethystos (no ebri), ja que aquesta 
pedra era considerada un potent antídot 
contra l’embriaguesa.



Els silicats: Varietats de quars

• Algunes de les varietats del quars 
són pedres semiprecioses, com 
l’aventurina: El nom prové del 
francès. aventurine, o de l’alemany. 
de aventure 'sort, aventura‘.

Els silicats: Feldspats
• La seva fórmula química és KAlSi3O8. Si té

més Na2O que K2O es diu feldspat sòdic o 
plagiòclasi. Si té més K2O que Na2O es diu 
feldspat potàssic o ortòclasi. Té una exfoliació
clara en dues direccions perpendiculars. És de 
color rosa, blanc groguenc o vermellós.

• La duresa és de 6 i la seva densitat és de 2,6 
g/cm3.

• És un mineral molt abundant a l'escorça 
terrestre. Es troba sobretot en roques ígnies i 
metamòrfiques, però també en les 
sedimentàries d'origen detrític. 

• Els feldspats són presents al granit, essent el 
mineral més meteoritzable dels que formen 
aquesta roca, la seva alteració dóna lloc a la 
transformació del granit en sauló. 

• Entre les seves aplicacions destaquen la  
fabricació de ceràmica i com a pedres 
ornamentals. 

• Hi ha jaciments a Eivissa.

Els silicats: Anortita
• És un aluminosilicat de calci, per 

definició quan el calci és més del 
90% dels ions metàl·lics. És dimorf 
de la svyatoslavita, que té la 
mateixa fórmula química però 
cristalitza en un altre sistema 
diferent del triclínic. Té una 
exfoliació perfecta o bona segons la 
direcció. És de color blanc gris, 
amb una lluïssor vítria nacarada. És 
soluble en àcid clorhídric. 

• La duresa és de 6 i la seva 
densitat és de 2,8 g/cm3.

• El seu nom ve del grec anortos, 
que significa "no recte", pels seus 
cristalls oblicus. 

Els silicats: Anortita
• Es troba fonamentalment en 

roques metamòrfiques procedents 
de pedres calcàries sotmeses a 
metamorfisme de contacte. 
També podem trobar-la en 
roques ígnies plutòniques 
màfiques.

• Es troben jaciments a Nàpols i 
al Mont Vesuvi (Italia), California. 

• Posseeix aplicacions industrials 
per fabricar ceràmiques i 
esmalts, i per col·leccions. 



Els silicats: Beril·le
• La seva fórmula química és 

Be3Al2(SiO3)6. És un silicat de 
alumini i beril·li. És de color verd, 
blau, gris, groc o incolor. 

• La duresa és de 7,5-8 i la seva 
densitat és de 2,8 g/cm3.

• Cristal·litza en el sistema 
hexagonal, i exteriorment forma 
cristalls perfectes de 6 cares. 

• És la font principal de beril·li. Dues 
de les seves varietats són gemmes: 
les maragdes i les aigüamarina. 

ELS MINERALS

Els silicats: filosilicats
Formats per una combinació amb silici.

Els silicats: Mica moscovita
• És un mineral  amb fòrmula química de 

silicat alumini- ferro- calci- potàssic.
• És de color molt variat, de blanc, 

incolor o gris. Les làmines d'exfoliació
són incolores. Té una brillantor vítria 
nacrada.

• La duresa és de 2-2,5 i la seva 
densitat és de 2,7 g/cm3.

• Es troba aïllada o formant part de 
roques plutòniques, com el granit. 

• La principal aplicació és com aïllant; 
aquesta propietat fa que s'utilitzi per a 
la fabricació de portes de forns.

Els silicats: Mica biotita
• És un mineral de silicat 

ferro-magnèsic.
• És de color negre, marró

fosc o marró verdós. Les 
làmines d'exfoliació de color 
marró fumat. Té una 
brillantor submetàl·lica

• La duresa és de 2-2,5 i la 
seva densitat és de 3,1 
g/cm3.



Els silicats: Caolí
• La seva fórmula química és 

Al4(Si4O10)(OH)8.
• Té un aspecte polsinós, terrós i 

poc consistent. De gra molt fi. 
• En presència d’humitat  es torna 

molt plàstic 
• És de color blanc, gris rosat,amb 

ratlla blanca. Té una brillantor mat.
• La duresa és de 1,5 i la seva 

densitat és de 2,6 g/cm3.
• És el component de les argiles, i 

es forma per alteració de feldspats. 
• Té entre les seves aplicacions la 

fabricació de porcellana, sanitaris, 
materials refractaris. 

Els silicats: Talc
• La seva fórmula química és 

Mg3(Si4O10)(OH)2. Té un aspecte 
massís, com a agregats fullosos, 
granellut i tacte untuós 

• És de color blanc, gris o verd i amb la 
ratlla blanca. Té una brillantor cèria, 
mat. 

• El nom prové de l'àrab, talq. 
• La duresa és de 1i la seva densitat és 

de 2,7 g/cm3.
• Es troba en roques metamòrfiques, 

format per transformació hidrotermal a 
partir de roques magmàtiques 
ferromagnesianes. 

• Té aplicacions en la indústria paperera, 
farmacèutica, pintura, fabricació de 
ceràmica. Es coneix amb el nom 
popular de "sabó de satre", ja que 
s'utilitza per marcar la roba.

ELS MINERALS

Els silicats: inosilicats
Formats per una combinació amb silici.

Els silicats: Augita
• És un silicat descrit químicament com 

CaMg[Si2O6].
• Té un aspecte de cristalls columnars 

curts amb secció de vuit costats. 
• És de color negre, marró-negrós o verd 

fosc. Fa una ratlla grisa o incolora. Té
una brillantor vítria. Té una exfoliació
perfecta.

• El nom prové del grec augites, que 
significa "brillantor" 

• La duresa és de 5-6 i la seva densitat 
és de 3,4 g/cm3.

• És un mineral d’origen magmàtic. Són 
molt abundants en roques magmàtiques 
de l'escorça oceànica i del mantell 
superior. 

• No té utilitats conegudes.
• Jaciments: A Olot (Garrotxa) en les 

roques volcàniques, Santa Pau (Garrotxa) 



Els silicats: Hornblenda.
• És un silicat de Ca, Mg, Fe i Al amb 

ions hidroxils ((Ca, Na, K)2-3(Mg, 
Fe2+, Fe3+, Al)5[OH (AlSi3)O11]2 ). És 
el mineral més típic del grup dels 
amfíbols. És insoluble.

• Té aspecte de cristalls prismàtics i 
una exfoliació prismàtica perfecta. És 
de color verd-fosc o marró-negrós
amb una ratlla marró-groguenca o 
negra. La lluïssor és vítria 

• La duresa és de 5-6 i la seva 
densitat és de 3,1 g/cm3.

• Es formen a temperatures més baixes 
que els piroxens. Són molt abundants 
en roques metamòrfiques i en roques 
ígnies de tipus intermedi.

• Entre les aplicacions hi ha l’interès 
científic i el col.leccionisme. 

• Jaciments: Porrera (Priorat) 

Els silicats: Actinolita
• És un silicat del grup dels amfíbols 

que conté magnesi, calci i ferro. 
Els cristalls que forma són 
generalment aciculars i s'agrupen 
formant fibres, de vegades de 
cristalls extremadament fins 
(asbests). També forma cristalls 
radials i prismàtics. Té una 
exfoliació perfecte. 

• És de color: verd- fosc o verd-
grisós. Amb una brillantor: vítría-
sedosa.

• És un mineral d’origen metamòrfic.
• La duresa és de 5-6 i la seva 

densitat és de 3 g/cm3. És fràgil.

Els silicats: Actinolita
• És component de l'amiant. La varietat 

compacta o jade s‘utilitza com a roca 
ornamental. 

Té diverses varietats: 
• Amiant, aspecte afieltrat i cotonós. 
• Bisolita. 
• Esmaragdita, de color verd maragda 

(degut a petites quantitats de Cr), 
lluentor vítria i agulles curtes.  

• Nefrita, molt sólid i translúcid. 
Generalment de color verd. És massiu 
(afieltrat microscòpic). 

Hi ha jaciments a Olot (La Garrotxa) i a 
Arbúcies (La Selva). 

ELS MINERALS

Els silicats: Nesosilicats
Formats per una combinació amb silici.



Els silicats: Topazi
• La seva fórmula química és 

Al2SiO4(F,OH)2. Cristal·litza en els 
sistema ortorómbic. És de color blanc, 
groc, taronja, gris, blau o verd. Té una 
lluïssor vítria intensa. Externament sol 
presentar cristalls prismàtics, a vegades 
molt grans.

• La duresa és de 8 i la seva densitat és 
de 3,5 g/cm3.

• Es troba en cristalls complexos d'hàbit 
prismàtic, transparents a translúcids, que 
poden ser incolors però també amb 
tonalitats dèbils rosades, groguenques i 
blavoses. 

• Sovint es troba amb roques àcides 
magmàtiques. 

• És molt apreciada com a pedra 
preciosa en les seves tonalitats groc i 
rosa.

Els silicats: Olivino
• La fórmula química és [(Mg Fe)2 Si 

O4]. És de color verd-oliva, tot i que 
pot ser de color verd clar o groc. I la 
ratlla és verda. Té una exfoliació de 
fractura regular. Té una lluïssor no 
metàl.lica, vítria, transparent o 
translúcida. Té l’aspecte de cristalls 
prismàtics. 

• Té una refracció i birrefringència
elevada. Cristal·litza en el sistema 
ròmbic. 

• La duresa és de 6,5-7 i la seva 
densitat és de 3,27-4,2 g/cm3.

• Les masses granoses s'utilitzen pel seu 
valor ornamental i els seus cristalls 
grans en gemmes. La seva varietat 
peridotita s’utilitza en joieria.

• Jaciments: Olot (Girona), Canet d'Adri 
(Gironès) 

Els silicats: Granat
• La seva fórmula química és (SiO4)3 . 

Pertany a un grup de minerals que 
cristal·litzen en el sistema cúbic. El seu 
aspecte és de cristalls rombododecàedres i 
icositetràedres.

• És un mineral fràgil, amb fractura 
concoïdal. Té una exfoliació imperfecte. És 
de color variat, verd, vermell marronós, 
groc, negre. Té una brillantor no metàl·lica, 
vítria, greixosa.

• La duresa és de 7 i la seva densitat és de 
3,5-4,3 g/cm3.

• Es troba en roques metamòrfiques i roques 
magmàtiques. El seu nom ve de granatus, 
que en llatí significa grà. 

• Jaciments: Setcases i Espinalvell (Ripollès), 
La Preste (Vallespir).

• S'utilitza com abrasiu i com a pedra 
ornamental. Alguns granats transparent es 
poden fer servir per fer gemmes. 

Els silicats: Estaurolita
• Forma cristalls prismàtics curts, 

sovint com a macles de dos 
cristalls, formant una creu de 
St.Andreu o de Malta. 

• És un mineral de color marró
vermellós o negrós. Té una 
brillantor vítria, mat. Té una 
exfoliació bona però irregular. 

• La duresa és de 7-7,5 i la seva 
densitat és de 3,5 g/cm3.

• És d’origen metamòrfic, juntament 
amb la distena i el granat. 

• Té una aplicació ornamental.
• Hi ha cristalls de fins a 50 mm 

de diàmetre en Pizzo
Forno(Suissa). 



Els silicats: Andalusita
• La fórmula química és Al2SiO5. 
• L’andalusita és un mineral que té un 

aspecte de cristalls prismàtics de secció
quadrada

• És un mineral fràgil. De color castany, 
gris, gris vermellós, marró, verd. Té una 
brillantor vítria, mat i greixosa. És 
inatacable pels àcids. 

• La duresa és de 7,5 i la seva densitat 
és de 3,2 g/cm3.

• És un mineral d’origen metamòrfic.
• S’utilitza per la fabricació de ceràmica 

refractària. També en materials per 
fabricar aïllants tèrmics, bugies per 
l'encès i llosetes per paviments.

• El nom prové d’un error. Els primers 
exemplars estudiats provenien de El 
Cardoso (Guadalajara), però es van 
pensar que venien d’Andalusia, i d’aquí
el nom. 

Els silicats: Quiastolita
• És una varietat d'andalusita amb 

inclusions carbonoses en forma de 
creu.

• Es tracta de 4 cristalls prismàtics 
paral·lels, que tallats en secció
formen una creu característica. 
Degut a aquesta peculiaritat fins a 
finals del segle XVI als peregrins del 
Camí de Santiago la utilitzaven com 
amulet. Se la coneixia com lapis 
crucifer, és a dir, “pedra creu” o “
pedra de la creu”.

• És una pedra opaca. Però les 
formes transparents es tallen per 
utilitzar-se en joieria. 

Els silicats: Sil·limanita
• La seva fórmula química és Al2SiO5. 
• Forma cristalls llargs i aplanats
• És de color blanc, gris, marronós, 

incolor, blau i verdós. Fa una ratlla 
incolora o blanca. Té una brillantor 
vítria. 

• És polimòrfic. Una de les seves 
varietats és fibrolita, anomenada així
per la seva semblança a un capdell
de fibres. 

• La duresa és de 6,5-7,5 i la seva 
densitat és de 3,25 g/cm3.

• Té un origen metamòrfic (amb 
pissarres, gneis, micacites).

• Deu el seu nom al  químic americà
Benjamin Silliman (1779-1824).

• S’utilitza en la fabricació de 
materials refractari. 

Els silicats: cianita o distena
• Forma part de la família dels silicats 

d’alumini. Forma cristalls prismàtics, 
tabulars. És un mineral fràgil, amb 
exfoliació perfecta.

• És de color blau, blanc amb brillantor 
vítria, mate, nacrada

• La duresa presenta anisotropia és a 
dir de 4,5 (en direcció longitudinal) i 
6-7 (en la transversal). La seva 
densitat és de 3,7 g/cm3.

• Té un origen metamòrfic. Sol trobar-se 
amb gneis i esquists.

• L’utilitza en la fabricació de ceràmica 
refractària i ceràmica resistent als 
àcids. 

• Hi ha jaciments a Barra do 
Salinas,Minas Gerais(Brasil), 
Pizzo,Forno(Suiza),Prilep(Macedonia) y 
Keivy,peninsula de Kola(Rusia) 


