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Els meteorits de Catalunya: condrites ordinàries 
Carles Rubio (Abrera) 

Introducció
    Aquest article és un recull dels meteorits caiguts 
a Catalunya dels que es té constància, i que pretén 
acostar-vos aquesta disciplina que barreja minera-
logia, geologia i astronomia.
És fantàstica la sensació de tenir a les mans un me-
teorit, un vestigi de la nebulosa solar primigènia, 
l’objecte més antic de l’Univers que mai podré tocar.

El cinturó d’asteroides
    Entre Mart i Júpiter es troba el que els astrònoms 
denominen el cinturó d’asteroides a entre 2 i 4 uni-
tats astronòmiques (UA) del Sol. Es tracta d’una es-
pècie d’anell planetari format per un gran nombre 
de cossos. Els més grans són el planeta nan Ceres 
(considerat fins fa poc asteroide) i l’asteroide (4) 
Vesta. Els més petits són de la grandària de còdols. 
    En la formació del sistema solar, ara fa 4.500 mi-
lions d’anys, les col·lisions entre planetesimals van 

Disc protoplanetari. Rep artística. NASA©                                                            

esdevenir massa violentes, ja que les pertorbacions 
gravitacionals de Júpiter van imbuir massa energia 
orbital impedint l’acreció. 
    A causa d’aquest fet no va poder formar-se cap 
planeta i per aquest motiu, els astrònoms pensen 
que bona part d’aquests cossos daten dels primers 
temps del sistema solar, és a dir, d’una època en la 
qual els planetes no existien. 
    Les restes que s’originen en les col·lisions po-
den formar meteoroides que finalment arribin a 
l’atmosfera terrestre. Un percentatge major del 
99,8% dels 30.000 meteorits trobats fins ara es 
creu que s’ha originat en el cinturó d’asteroides.         
    El 2007 es va publicar un estudi que suggeria que 
l’asteroide (298) Baptistina va patir una col·lisió 
que va provocar l’enviament d’una quantitat consi-
derable de fragments a l’interior del Sistema Solar. 
Es creu que els impactes d’aquests fragments van 
crear el cràter Chicxulub, a Mèxic. 
Aquest impacte va poder provocar l’extinció dels di-
nosaures ara fa 65 milions d’anys.    

Formació de les condrites
    Les condrites són meteorits no diferenciats, el que 
significa que no han sofert cap procés de fusió quan 
eren al cos progenitor, la formació del qual es pro-
duí per l’acreció de partícules de pols i petits grans 
presents al primitiu sistema solar, donant lloc a as-
teroides, fa uns 4.555 milions d’anys. 
    Una prova d’això és que l’abundància d’elements 
no volàtils en una condrita és similar a la present 
a les atmosferes del Sol i altres estrelles de la Via 
Làctia. Tot i que les condrites mai no han arribat a 
fondre’s, sí que han pogut experimentar altes tem-
peratures, suficients perquè pateixin els efectes 
d’un metamorfisme tèrmic, així com metamorfisme 
de xoc i metamorfisme aquós, que afecta les condri-
tes carbonatades.

Cinturó d’asteroids. Font Viquipèdia                                                      

Cinturó d’asteroides. Rep. artística. NASA ©                                                      
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Característiques
    El més característic de les condrites és la presèn-
cia de còndrules. Es tracta d’esferes, normalment 
submil·limètriques, de diferent textura, composi-
ció i mineralogia que existien de forma indepen-
dent abans de la seva incorporació als meteorits 
segons es dedueix de la seva forma esfèrica (la que 
adopta una gota de material fluid en condicions 
d’ingravidesa) així com la seva edat, una mica més 
antiga que el conjunt de la mateixa condrita, tot i 
que l’origen continua essent objecte de debat. 
    La comunitat científica acceptava que aquestes 
esferes es formaren gràcies a l’acció d’una ona de 
xoc al sistema solar, tot i que no se’n podia explicar 
la naturalesa. 
    L’any 2005 es publicà un treball, en el qual es pro-
posà que la inestabilitat gravitacional del disc gasós 
del qual es formà Júpiter generà una ona de xoc amb 
una velocitat superior a 10 km/s que pogué donar 
lloc a les còndrules. 

Classificació de les condrites
    A la majoria de les condrites se’ls assigna un nú-
mero (tipus petrològic) de l’1 al 7, segons el grau 
d’alteració de les còndrules. Així, una condrita amb 
un “3” no té les seves còndrules alterades. Números 
més elevats impliquen l’augment de metamorfisme 
tèrmic, fins a arribar a 7, on la còndrula ha estat 
destruïda. Els números més baixos de 3 s’assignen 
a les condrites les còndrules de les quals s’han vist 
alterades per la presència d’aigua, fins a arribar a 
1, on la còndrula ha estat eliminada per aquesta 
alteració. Tractarem únicament de les condrites or-
dinàries donat que ho són tots els meteorits caiguts 
a Catalunya.

Asteroide (4) Vesta. Foto de la sonda Dawn. 
NASA ©                                                                  

Meteorit Allende. Condrita Carbonatada CV3. 
Foto i col·lecció: Carles Rubio.                                                        

Meteorit NWA 10650. Condrita LL3. 
Foto i col·lecció: Carles Rubio                                               

Taula de classificació de les condrites. McSween 1999. 
Modificat Marcela Celía.                                                            

Còndrules en làmina prima. A. Ciccolella. Wikim. Comm.                                                 
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Condrites ordinàries
    Les condrites ordinàries (O) conformen el tipus 
de condrites més comú comprenent el 93,5% de 
les condrites caigudes. Dins d’aquest grup l’estat 
d’oxidació augmenta segons H-L-LL, tal com que-
da patent a partir de les relacions Fe/(Fe+Mg) de 
l’olivina i el piroxè, així com el contingut creixent de 
Co en la kamacita. Se les designa amb les lletres H, 
L i LL segons va minvant el seu contingut en ferro 
oxidat i metall. Les condrites H (condrites bronzita) 
tenen entre un 12% i un 21% de Fe metàl·lic, i es-
tan formades per olivina, piroxè, plagiòclasi, metall 
i sulfurs; les condrites L (condrites hiperstena) te-
nen entre un 5% i un 10% de Fe metàl·lic, i els seus 
minerals més comuns són els mateixos que en les 
condrites H; i les condrites LL (condrites amfoteri-
ta) tenen aproximadament un 2% de Fe metàl·lic, i 
contenen bronzita, oligòclasi i olivina. 
    El diàmetre de les còndrules és d’una mitjana de 
0,3 mm per a les condrites ordinàries de tipus H, 0,7 
mm per a les de tipus L i 0,9 mm per a les de tipus 
LL.
    També presenten menors quantitats de troilita, 
cromita, clorapatita i whitlockita.
Es coneix com a condrites desequilibrades les que 
no han modificat la seva característica composicio-
nal després de la seva acreció.
    Els seus components proporcionen informació 
sobre les fonts astrofísiques de pols interestel·lar , 
les condicions i processos imperants a la nebulosa 
solar i el procés d’acreció. Per la seva part, les con-
drites equilibrades han experimentat processos se-
cundaris tals com alteració aquosa i metamorfisme 
tèrmic. Tant unes com les altres poden haver expe-
rimentat diferents graus de metamorfisme per xoc.
    Molts meteorits estan afectats per metamorfis-
me de xoc. Els impactes produeixen bretxes, roques 
fragmentades compostes per clasts angulars de di-
verses mides i formes (xenòlits), de color gris clar 
en matriu fosca. El 5% de les condrites ordinàries 
H, el 22% de las L i el 23% de les LL són bretxes.

The Meteoritical Society
    La Meteoritical Society és l’organització que 
s’ocupa de l’estudi i catalogació de tots els meteo-
rits coneguts a l’àmbit mundial. Actualment són 
5 els meteorits catalans que reconeix com a oficials 
i 1 com a dubtós. Els registres que consten a la Me-
teoritical Society són aquests:
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Nom           Estatus    Vist caure    Any        Lloc           Tipus       Massa
Barcelona   Oficial          Si            1704    Terrassa    Condrita O    ?
Barcelona   Dubtós        Si            1850    Barcelona   Dubtós         ?
Nulles         Oficial          Si            1851     Nulles             H6          5 kg
Canyelles    Oficial          Si           1861    Canyelles        H4        945 g
Girona        Oficial          No          1899     Girona            H5       148 g
Garraf         Oficial          No          1905     Garraf             L6        8,8 kg                                

Meteorit de Terrassa (1704). Condrita ordinària.
Sinònims: Barcelona.     
   Tot i no conservar-se cap mostra, el meteorit de 
Terrassa és un dels més ben documentats i és per 
això que la Meteroritical Society el reconeix com a 
oficial. 
    Diversos testimonis van observar el seu pas el 
1704. Joan Ferrer Bordilla, notari de Verges; Miquel 
Batlles i Torres, hereu de Can Torres de Matadepe-
ra; Francesc Castellví, noble de Montblanc; Francesc 
Gelat, pagès de Santa Susanna del Maresme; Joan 
Solar, metge de Barcelona, i Mossèn Patllari Ombra-
vella, capellà del santuari del Collell a la Garrotxa. 
Tots ells van donar fe del pas d’una bola de foc que 
creuava el cel de nord-est a sud-est.

    En Joan Ferrer, notari de Verges escrivia el 1704:  
«En el nom de la Santíssima Trinitat: Pare, Fill i Es-
perit Sant. Per futura memòria del fet, sàpiguen els 
qui aquest escrit llegeixin, que el dijous dia vint-i-cinc 
de desembre de 1704, festivitat del Nadal de Nostre 
Senyor Jesucrist, entre les cinc i les sis de la tarda, 
gaudint de cel serè i vent encalmat, vam presenciar 
com des de la part de migdia va caure un senyal de 
foc roent vers la part de ponent, talment com si fóra 
un llamp molt brillant i, terroritzats, el vam veure 
precipitar-se al terra. Seguidament, no hauria passat 
ni mig quart d’hora, vam sentir un gran terratrèmol 
cap a la part de Girona, lloc on aparentment havia 
caigut l’esmentat senyal, com si aleshores hi hagués 
esclatat la guerra i s’hi estigués lliurant una gran 
batalla. De tot això n’inferim el pronòstic de quina 
pot ser la nostra sort. Plàguia a Déu que sigui bona. 
Amén. I qui ho presencià, en dóna testimoni i de mà 
pròpia ho escrigué a la vila de Verges l’any, mes i dia 
damunt indicats. En testimoni de veritat.» (Traduït 
del llatí). Hem de fer una precisió al text del notari. 
    
    Al document original apareix en llatí la data 25 
de desembre de 1705 i no pas de 1704. Aquesta di-
ferència s’explica pel fet que en aquella època els 
notaris dataven segons els anys de la Nativitat. A di-
ferència del nostre any civil, que comença el primer 
de gener, els anys de la Nativitat començaven el 25 
de desembre, dia del naixement de Jesús. Aleshores, 
per reduir al nostre còmput civil una data expres-
sada en anys de la Nativitat hem de restar un any 
als dies compresos entre el 25 i el 31 de desembre. 
(Salvador Vega 2004)

    Miquel Batlles de can Torres de Matadepera va 
deixar escrit el seu testimoni en un llibre de notes. 
En una de les pàgines relata la caiguda del meteorit: 
«Lo any 1704 al mes de dezembre, lo die 25 que 
comptam lo die de Nadal, die de la nativitat de 
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Dibuix de Josep Bolló (1717) Signum magnum aparuit in 
celo. Biblioteca Universitat de Barcelona                                                 

    Nostre Senyor al vespre en ves toch de havi Maria, 
se veyhé una senyal al cel molt escarrifós y espantós, 
que no el veyé ninguna presona cristiana que no tin-
gué por y gran susto de Déu Nostre Senyor, y lo senyal 
jo Miquel Batlles lo vax veure y fou de aquesta mene-
ra que es veyé de tota la cristiandat, segons dihuen 
molta gent docta y entessa, lo senyal se ha certa de 
ser allà de hont hés lo sol a la estiu al mitx del die y 
de pertot se’l veyè, totom sobre de ell, y també sentí la 
gran remor. I.s que dita senyal, tot en sarè que no es 
veya cap núvol en lo món, y féu clarejà la terra com 
un llampech, y aleshores alsí lo cap al cel y vatx veure 
un tros de cel bon y obert ab un forat rodó que y auria 
passat de correguda qualsevol casa de Catalunya, y 
se veya dit forat tot vermell de foch molt ardent, y 
estigué obert lo espay de un credo, y lo fum que en va 
axí estigué més de una hora y mitge antasno desha-
pagué, y en continent que la senyal del foch. agué des-
haparagut, se sentí dal del cel com un tir d’artilleria 
y de aquex un altre u altre y després comensaren a 
sentir los tirs espessos, que de ninguna menera se 
posquien comptar, y després se resolgueran dits tirs 
com una bonió de mal temps y això durà dit suroy 
dalt el cel lo espay de un quart de hora, y sempra se 
sentia sobra lo cap de una homa allà de hont se veyé 
lo senyal del foch, y tottom espantat de veure lo que 
es veya y sentir lo que sentia, tot en sarè dalt del cel, y 
ab algunas parts digueran que aleshores ab la bonió 
caygueran unes pedras negres del cel que passaven 

El llibre de 
Joaquín 
Balcells, 
Lithología 
Meteorica 
del 1854 
(Biblioteca 
Joan Rosell)  
i la seva ree-
dició del 
2011.                                        

Google Earth.2017. Institut Cartogràfic de Catalunya. [Ortofoto on es loca-
litzen les masies relacionades amb el meteorit de Terrassa.
Recuperada el 10 de novembre 2017 de Google Earth.
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tres lliuras u altres dues y mitge. Digueran que en 
la Torra d’en Maduxé de Sant Julià d’Eltura ne avia 
cayguda una, y a cassa Falguera de Sant Pera de Te-
rrassa una altra , y ab moltes altres pars tanbé es di-
gué que.n vien caygudes, però aqueixas pedras no las 
avem vistes y per rahó de Estat hocreyhem, perquè lo 
dit senyal y suroy és axís, ab moltesprèdicas, t de les 
pedresmay n’an partlat».

    L’any 1717, el barceloní Josep Bolló, a la seva 
Miscel·lània Científica, va recordar aquell esdeve-
niment amb un espectacular dibuix del meteorit 
al costat del qual va escriure: «Señal del Cel que ab 
grandissim estruendo aparegué als 25 de desembre, 
dia de Nadal, del añy 1705 alas 5 horas de la tarda. 
Fou cosa molt orrorosa axi per trobarse lo Emisferi 
ben clar y ceré com per lo gran rimbombo y resplan-
dor que feu. Y segons havem observat se pot dir que 
era presagi de las miseries y calamitats que ha patit 
i pateix tot lo Regne de España y mes en particular lo 
Principat de Cathalunya».

    Es coneixen 28 documents escrits abans del 1740 
que fan referència més o menys explícita al feno-
men. Són registres que aporten alguna informació 
de caràcter descriptiu sobre el fenomen. Es tracta 
d’un conjunt heterogeni de documents (dietaris 
oficials, dietaris personals, cròniques, notes soltes, 
notícies impreses), dipositats pels mateixos testi-
monis o recollits per altres, poc després dels fets o 
al cap d’un temps més o menys llarg. 
    Els testimonis no es posen d’acord sobre el nom-
bre i el pes dels meteorits recuperats. En Miquel 
Batllés de can Torres assegurà que en caigueren dos, 
si més no, de 2,5 a 3 lliures de pes: un a can Falguera 
(les Fonts de Terrassa) i un altre a la Torre d’en Ma-
duixer (avui, can Viver de Torrebonica), i recollí una 
brama que deia que no havien estat pas els únics. El 
manuscrit de Terrassa, (Ventalló i Vintró, 1879) que 
també esmenta can Falguera, digué que el nombre 
de pedres estaria entre 10 i 12 i que pesaven unes 
12 lliures. Per contra, la versió recollida per fra Ni-
colás Belando (1740) parla d’una sola pedra arro-
donida de 7 a 8 lliures de pes. Així, doncs, s’haurien 
recuperat entre 2 kg i 5 kg de material. Les pedres 
recuperades tenien color i aspecte de “cagaferro” 
(escòria de farga) segons uns; altres digueren que 
tenien “color de foc”, o les titllaren de “sulfúries”. Els 
més observadors notaren que l’aspecte extern no es 
corresponia amb l’intern: eren negres per fora i gri-
ses per dins, “como chamuscadas de pólvora”. Cosa 
que és suficient per saber que es devia tractar de 
meteorits lítics i no pas de ferros meteòrics (Arago-
nés, 2008).

    A hores d’ara sembla que s’està en el bon camí 
per tal de localitzar algun fragment d’aquest meteo-
rit, la qual cosa el convertiria en el més antic de la 
península Ibèrica del que es conserven mostres per 
davant del de Villanueva de Sigena, Osca (1773).

    La caiguda va tenir lloc el  5 de novembre del 
1851. Molts dels testimonis coincideixen a situar 
l’hora de caiguda al voltant de les cinc de la tarda. 
Altres observadors fan coincidir l’aparició del bòlid 
amb la posta de sol, mentre que per a l’alcalde de 
Nulles eren les 16.50 hores.
    Des de la Catalunya central (Agramunt, Cervera, 
Igualada) es va veure creuant el cel una massa arro-
donida que s’inflamà; esdevingué un bòlid guspi-
rejant i deixà al seu pas una llarga cua brillant i en 
forma de serp. Hi hagué qui el compararà a un coet 
de llum blavosa; d’altres a una ràfega lluminosa 
(o de foc) i blanca que formava angles aguts.     
    Alguns observadors propers tingueren la sensació 
que el bòlid avançava en sentit contrari al real, com 
els d’Igualada i Molins de Rei. Des del nord, en can-
vi (de Vic, Solsona i Berga), l’efecte era clarament 
descendent, com si caigués un estel. La majoria es 
fixà en el rastre que el meteor deixava al seu pas, 
com un senyal de fum al cel, que s’anà desplaçant 
cap a ponent i s’esvaí al cap d’una estona (entre 4 
i 15 minuts). Des de Barcelona i Santa Coloma de 
Farners la varen descriure com una banda prima, 
sinuosa i de color blau. A les comarques centrals, 
la gent es va alarmar pel soroll que acompanyava 
el pas del bòlid, fort i llarg com un tro, que alguns 
titllaren d’horrorós o d’espantós; per alguns, durà 
uns 40 segons. A Igualada i a Vilanova notaren vi-
bracions, com si es tractés d’un terratrèmol. 

Meteorit de Nulles (1851). Condrita H6.
Sinònims: Bràfim, Vilabella. 

Vista superior, crosta de fusió del 4601.  Museu Ciències 
Naturals de Barcelona. Foto Joan Rosell.    ©MCNB                                                                                  
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    Amb la distància, el soroll es va anar esmorteint 
fins a ser imperceptible a més de 70 km. 
En arribar a prop de terra, el bòlid es va fragmentar 
i va produir forts espetecs acompanyats per la for-
mació de petits núvols, com si fossin focs d’artifici, 
cosa que va impressionar els habitants de l’Alt Camp 
i que es pogué veure també des de Tarragona. Al-
guns testimonis propers al lloc de caiguda (Nulles, 
Vilabella, Puigpelat, Vallmoll, Bràfim) varen sentir 
diverses menes de sorolls que se succeïen orde-
nadament: un espetec semblant a una descàrrega 
d’una companyia de fusellers precedí quatre explo-
sions compassades, com si fossin canonades, que se 
sentiren al mateix temps que es formava un núvol; 
després, sorolls metàl·lics i, finalment, el xiulet de 
les pedres en caure.
Hi hagué testimonis presencials de la pedregada 
meteorítica a la vila de Nulles, on es recuperà la 
peça principal, i a la partida de les Clotes del terme 
de Vilabella (situada uns 3 km al NE de Nulles), on 
caigueren nombrosos fragments més petits. Que se 
sàpiga, es varen recuperar varies peces.
      La peça principal caigué a poques passes de la 
vila, al costat de la porta del Trull, on va fer un clot 
d’un pam i mig de fondària: era una pedra calenta 
que feia olor de pólvora, i que segons la tradició oral 

va quedar migpartida en dos fragments. 

   La va recollir una noia anomenada Magdalena Ri-
bas:
«Azorada ésta al ver descender aquella masa can-
dente tan impetuosa corrió hácia su casa y luego al 
cabo de rato volvió por curiosidad para reconocer en 
aquel campo que es lo que había caído. Se encontró 
con una masa negruzca de una forma irregular […] 
que podemos comparar a una enorme glande resul-
tante de un esferoide del cual se hubiesen ido desga-
jando capas á proporcion que iba recorriendo la ad-
mósfera la cual se había hundido por la punta en un 
hoyo hasta cerca de unos dos palmos de profundidad. 
No despedía ya luz alguna, pero estaba aun tan ca-
liente que para poder sostenerla y llevársela consigo 
fue preciso cubrirla con su delantal de ropa gruesa 
porque no se podia aun impunemente tocarla con las 
manos. Con ella volvió á la poblacion, la mostró á las 
personas mas visibles las cuales conociendo la rari-
dad del fenómeno resolvieron depositarla en la casa 
del Ayuntamiento» (Balcells, 1854).

    Segons un certificat oficial de l’Ajuntament, aques-
ta peça pesava 19,5 lliures (7,8 kg); altres testimo-
nis com Mossèn Rull i el Diari de Barcelona donaren 

Meteorit de Nulles. Núm. registre: MGB 4601. 
Mides: 6,6 x 5,3 x 4,1 cm. Pes: 209,65 g. Col.:RACAB  
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Foto: Joan Rosell.     ©MCNB                                              

Meteorit de Nulles. Núm. registre MGB 4516.
 Pes i mides: 38,1 g / 3,9 x 2,8 x 2,6 cm// 27,33 g/   3,8 x 
3,6 x 1,3 cm 27,33 g
Col.lecció: Serradell. Foto: Joan Rosell. ©MCNB                                       
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pesos entre les 19 lliures (7,6 kg) i 19 lliures i 10 
unces (7,933 kg). Però aquest era el pes de la pedra 
que es trameté al governador (7,862 kg, pesada a 
Madrid per Escosura); prèviament, l’Ajuntament se 
n’havia reservat dos fragments: un de 5 lliures i 2 
unces (2,066 kg) i un altre de 4 unces (133 g). 
Així doncs, el pes del meteorit sencer era de 7,862 + 
2,066 + 0,133 = 10,061 kg. 
    Nombroses peces més petites, totes de menys de 
2 kg de pes, varen caure a la partida de les Clotes, 
al terme de Vilabella. Tres pagesos que hi treballa-
ven ho varen presenciar i s’apressaren a recollir els 
meteorits. El propietari Josep Salvat, dit el Balet, va 
veure com queia un cos que va quedar enterrat cosa 
de dos dits. El va desenterrar quan encara era ca-
lent; pesava unes quatre o cinc lliures. Se l’emportà 
cap a casa i no se’n va voler desprendre, encara que 
algú li n’oferí quatre duros per la meitat. Un pagès 
homònim de l’anterior que treballava en terres 
d’Antoni Aguadé va veure caure un cos a unes deu 
passes; va recuperar una pedra d’unes tres o qua-
tre lliures que havia quedat enterrada, tan calenta 
que amb prou feines es podia tocar. La va lliurar al 
propietari, que, l’endemà mateix, la va vendre per 
una pesseta al rector de Bràfim. Altres pedres foren 
recuperades en nombre no precisat (alguns digue-
ren que foren moltes, o nombroses). D’aquestes, te-
nim constància de les que adquiriren els acadèmics 
Alerany i Balcells: una de sencera de 690 g i dues 
de fragmentàries de 224 g (?) i 105 g. Si tenim en 
compte el pes dels exemplars aconseguits al cap de 
pocs dies o setmanes per Balcells i Alerany, tenim 
com a pes recuperat 14.280 grams, que és el pes mí-
nim de la massa caiguda (Aragonés, 2006).
   
    Molts dels fragments recuperats s’han perdut, 
però encara hi ha una bona representació als mu-
seus d’arreu del món (unes 15 peces) com Ma-

drid (massa principal de 4.372 grams), Barcelo-
na, París (MNHN-GT-2672) de 19,4 grams o Viena 
o a col·leccions particulars com el de Cal Cinto de 
Nulles que actualment pertany a Maria Guiu amb 
unes mides de 16 x 10 x 6 cm i un pes d’uns 2 kg. A 
l’Smithsonian de Washington es conserven 128,55 
grams amb el número de registre 1470.
    Actualment es conserva la meitat de la massa 
original recuperada. L’últim estudi  mineralògic del 
meteorit de Nulles va ser a càrrec del Dr. Martínez-
Frías el 1989:
Mineralogía del meteorito de Nulles.
Olivino, plagioclasa, epidota, kamacita, taenita, troi-
lita, goethita, cohenita. 
Olivino.
Los cristales de olivino (Fa24), presentan una com-
posición de tipo (Mg, 37,34; Si, 38,87; Mn, 0,39; y Fe, 
23,36%). Son cristales subidiomorfos, en los que se 
conservan secciones rómbicas, intensamente fractu-
rados, y oxidados por las zonas de microfisuras con 
formación de goethita secundaria. 
Plagioclasa-epidota.
Se trata de oligoclasas (An16), (Na, 8,28; Al, 22,34; Si, 
61,68; Ca, 2,95; y Fe, 1,53%), con maclado polisinté-
tico, anubarradas, y mostrando procesos avanzados 
de alteración, con formación de epidota secundaria. 
Se observan transiciones graduales de la alteración, 
conservándose en algunos casos, fantasmas del mine-
ral primario. La oligoclasa presenta extinción ondu-
lante y pleocroismo aberrante (rosa-violeta), debido 
probablemente a los procesos de deformación y/o a 
su elevado contenido en Fe. 
Kamacita-taenita.
Son los minerales mayoritarios de la fase metálica. 
Son claramente intersticiales, y ópticamente no se 
aprecian diferencias entre ambos. Los valores medios 
de las proporciones de Fe y Ni de la aleación, son res-
pectivamente, de 87,45% y 11,03%, siendo la distri-

Vista del meteorit 4601 (Nulles) per sota. Col·lecció:RACAB
Museu de Geología de Barcelona.  ©MCNB                                                                                  
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Meteorit de Nulles. Làmina prima sota llum polaritzada. 
Autor: Sheryl Singerling. Font: Smithsonian Institution.                                                                             
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    El meteorit de Canyelles és una condrita ordinària 
H4 caiguda el 14 de maig de 1861, cap a les 13.30 
hores. 
    Segons referia el Diari de Barcelona del 17 de 
maig de 1861, els aeròlits van penetrar tan pro-
fundament en el sòl que només es van poder reco-
llir aquells fragments que van caure sobre roques 
dures. Van ser recollits pels camperols del lloc, els 
qui les van considerar, per venir-los del cel, de bon 
auguri, per la qual cosa va costar de convèncer-los 
perquè, en bé de la ciència, es desprenguessin d’ells.
Es desconeix el pes total del material recuperat, 
perquè el meteorit es va dividir i moltes peces es 
van perdre tot i que The Meteoritical Society el xifra 
en 945 grams.
    El 1922 D. Manuel Creus Esther va donar un 

Castell de Canyelles. Font Wikipedia

Meteorit de Canyelles (1861). Condrita H4.
Sinònims: Cañellas, Canellas. Canyellas, Barcelona, 
Vilanova de Sitjes, Villa Nueva, Villanova. 
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bución de contenidos, la que se observa en la figura 1. 
Las relaciones Fe/Ni oscilan desde valores de 2,17 a 
máximos de 13,48%, y en su composición se observan 
trazas de Ti, Mg, As, Se, Si, Rb, Sr y Ta. 
Trolita.
Presenta una composición de tipo (S, 52,75, y Fe, 
47,43, con trazas de Mo, Tl y Pb). Se observan dos ti-
pos de troilita, una mayoritaria asociada a la alea-
ción Fe-Ni, en forma de granos policristalinos in-
tersticiales, con pequeñas inclusiones de kamacita 
y taenita, y un segundo tipo, que aparece en forma 
de pequeñas inclusiones sobre patrones de kamacita 
y taenita. En algunos casos, la troilita aparece relle-
nando pequeñas fisuras en la aleación Fe-Ni, posible-
mente a causa de reorganizaciones por el impacto, 
con migración del S y Fe hacia las zonas de debili-
dad» (Martínez-Frías, 1989).

exemplar al Museu de Ciències Naturals de Barcelo-
na, registrat amb el número 621 i que a hores d’ara 
es troba desaparegut. Acompanyava a dit exemplar 
una nota manuscrita signada per D. Teodoro Creus, 
pare del donador i testimoni de la caiguda: «Frag-
ment de un Bólido o Aerolito, caigut en lo terme de 
Canyelles, partit de Vilanova y Geltrú, a la 1 y ½ del 
21 de Maig de 1861; estant completament serè. Feu 
lo soroll d’una canonada, seguida de alguns trets de 
fusell. Se presentá com un petit nuvolet blanch. Ho 
vegí y sentí des la pujada dita de S. Agustí, antich 
camí de Vilanova a Sitges. Se en reculliren fins a 14 
trossos, los més grosos com un palmell de ma regular. 
Se n ‘envia hu a la Universitat de Barcelona y me fou 
present de aquest, lo Sr. Josep Soler profés de dita po-
blació». A la nota consta erròniament la data del 21 
de maig en lloc del 14 de maig.
    Els primers treballs són de Greg (1861) i Faura i 
Sans (1921, 1922). Aquest meteorit fou classificat 
com a condrita ordinària H per Mason (1963), ba-
sant-se en la composició de l’olivina (Fa17). La clas-
sificació fou confirmada per Casanova et al. (1990), 
que obtingueren les següents composicions mine-
ralògiques: olivina Fa17,9 , N = 151, σ = 0,6;

Meterorit de Canyelles- Servicio Fotográfico. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC.                                                                              

Meteorit de Canyelles. Làmina prima sota llum polaritzada. 
Autor:Sheryl Singerling. Font: Smithsonian Institution.
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 piroxè pobre en Ca Fs16,1Wo1,1, N =124, σ = 0,8; i 
un contingut d’aliatge Fe-Ni de 23,1% en pes i troi-
lita de 7,64% en pes. El tipus petrològic 4 es va de-
terminar per l’aparició de còndrules ben definides i 
la relativa abundància de piroxè pobre en Ca maclat. 
El tipus 4 també ve indicat pel contingut en Wo del 
piroxè pobre en Ca (1,1% molar).
   
 Canyelles mostra una estructura clara-obscura. 
Tant les porcions clares com les fosques estan 
travessades a vegades per venes d’impacte fos-
ques, que proven que Canyelles va estar exposat 
a almenys un esdeveniment de xoc després de 
l’agregació de la bretxa. La roca està formada de 
clastos clars, arrodonits, de grandària centimètrica, 
envoltats per una matriu fosca de gra fi. La compo-
sició mineral en tots dos sectors és idèntica, per la 
qual cosa l’única diferència entre les zones clares i 
fosques és la grandària de gra i l’aspecte granulat 
del material fosc. Les porcions fosques no contenen, 
gasos solars implantats, com és típic de les bretxes 
de regòlit. Tant els clastos com la matriu fosca es-
tan pràcticament desproveïts d’ells. Per exemple, la 
matriu conté 3He = 11,9, 4He = 1345, 20Ne = 1,71, 
21Ne = 1,66, 38Ar = 0,446, 40Ar = 5495. (Les uni-
tats són 10-8 c3 STP/g). Canyelles és, per tant, una 
bretxa fragmentària. (Muñoz-Espadas 2003)

   A diferents museus del món es conserven els se-
guents exemplars:
Al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
hi ha 5 exemplars amb un pes total de 454,6 grams.
Al Muséum National d’Histoire Naturelle de París, 
2 fragments amb les referències MNHN-GT-243 i 
un pes de 146 grams i MNHN-GT-78 amb un pes de 
21,9 grams.
Al  Naturhistorisches Museum de Viena, 1 fragment 
d’1 gram amb la referència NHMW-A734.

Meteorit del Pla de Les Preses (1891?)
Sinònims: Olot.
    Hi ha molt poca informació d’aquest meteorit i no 
es coneixia cap mostra fins que el 1979 la col·lecció 
Cervelló de mineralogia passa a formar part del fons 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i, amb 
ella, el meteorit del Pla de Les Preses, que havia for-
mat part amb anterioritat de la col·lecció del Sr. Jo-
sep Colomines: «En la col·lecció d’en J. Colomines hi 
ha un petit meteorit, que presenta la quasi totalitat 
de la superfície coberta per la crosta de fusió; té una 
certa semblança amb el d’En Serradell, procedent de 
Nulles; pesa 3.12 grams, essent la densitat de 3.627 
(fig. 8). Aquest meteorit havia sigut propietat d’En 
Sebastià Pujol, que recorda el tenien a casa seva, a 
Olot, com a «pedra de la lluna», fa més d’una trente-
na d’anys» (Faura i Sans, 1921).                                                                                                                
    La data de caiguda és dubtosa donat que a l’etiqueta 
de caixa del MCNB consta l’any 1895 (Curto, 1996). 
En la Crònica científica (Anònim. Aerolito en Olot y 
Tarragona. Crònica científica. Tom. XIV, núm 334, 
pàgina 384, any 1891) hi consta com «...en la nit del 
1 de juliol s’observà desde Olot i a l’ensems des de 
Tarragona un fenòmen meteorològic, que fou descrit 
en els periòdics d’ambdues localitats; diu l’Olotí que 
en aquella comarca, a les 11 h. i 10 m. de la nit del 
dimecres aparegué en el firmament un aeròlit, que 
al caure prengué la direcció del NO. i feu explosió, 
esmicolant-se en brillants lluminositats blaves, roges 
i verdes; al cap de poca estona se sentí un soroll sem-
blant al de l’explosió d’una barrinada, encar que no 
pot precisar-se el punt fixe a on fou a parar l’aerolit 
i se suposa que per la direcció que portava fou a 
l’indret del Pla de les Preses; a l’endemà hi hagué una 
gran tempesta, la que’s refeu al cap de vuit hores, es-
sent l’atmòsfera molt carregada d’electricitat».
Es coneix un únic exemplar de 3,38 g i el custodia el 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb nú-
mero de  registre 10753.

Meteorit. Núm. registre: 
MGB 10753. Procedèn-
cia: Les Presses. Mides: 
1,7 x 1,5 x 0,7 cm. Pes: 
3,38 g.  Col. :Cervelló. 
Foto: Joan Rosell.   
©MCNB                                              
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Meteorit de Girona (1899). Condrita H5.
Sinònims: Gerona, Font de La Pólvora, La Pólvora.
Meteorit “trobat”. 
    El 1899, Manuel Cazurro, Catedràtic d’institut de 
Girona, va trobar aquest meteorit  mentre passeja-
va. No hi ha cap document o testimoni de la caiguda. 
Faura relatava així la troballa i els posteriors estu-
dis del mateix:
    «S’ignora la dada i circumstàncies en que caigué 
tant curiós exemplar. En la primavera de l’any 1899 
fou trobat, sortosament, pel Dr. D. Manuel Cazurro, 
pels voltants de Girona, en el paratge conegut per 
la Pólvora no lluny del Polvorí. Immediatament s’en 
donà compte de la troballa pel Dr. J. Bolivar, fent-
ne el Dr. Cazurro donació de l’exemplar al Museo 
d’Historia Natural de Madrid i en la sessió del mes 
de gener de 1900 els senyors S. Calderón i J. Rodrí-
guez Mourelo presentaren una comunicació de la que 
n’extreurem les dades més interessants. L’aspecte ex-
terior d’aquesta pedra meteòrica palesa ésser frag-
mentari; pesava 148.3 grams abans de despendre’s 
les esquirles necessàries per a l’estudi: uns 15 centí-
metres de la superfície resten coberts per una cros-
ta negra, mate, tuberculosa, d’un espessor variable 
entre 0.5 a 0.6 mm. El Dr. N. Font i Sagué fa constar 
que el pes és de 82 grams, empró segons D. Lucas Fer-
nàndez Navarro, que l’ha comprovat recentment, li 
ha trobat 85.02 grams de pes. La superfície de frac-
tura es d’un color gris en general, d’estructura con-
drítica manifesta, amb escletxes bastant marcades 
i moltes taques ferruginoses aillades; els grups con-
drítics ofereixen aspectes variats, fibrosos, fortament 
empastats, a voltes grossos com nous; amb l’ajuda 
de la lupa s’hi distingeixen grups més petits, de ferre 
sulfurat i niquelat de color clar, fibrosos, bacilars, en 
granets o palletes, i també amb nòduls més grossos, 
essent un d’ells de 5 mm., amb restes d’un gram de 
ferre sulfurat. 
    La composició rocosa i estructura d’aquest meteo-
rit és la normal de les roques condrítiques; els grups 
més abundosos consisteixen principalment en piroxé 
ròmbic, en altres hi ha bastant oliví en petits troços, 
i ambdós minerals contenen bastanta substància vi-
driosa, tèrbula, grisenca, amb inclusions granudes i 
opaques, probablement de ferre niquelat; no s’hi ha 
observat la plagioclassa, ni l’augita; quelcom de mas-
kelinita, emperò que per la pràctica que es requereix 
en la determinació de tant rars minerals fou con-
sultada l’opinió del professor Cohen. Examinats de-
tingudament al microscopi els grups condrítics que 
constitueixen la quasi totalitat del meteorit, les parts 
fosques es presenten en forma de fines ramificacions, 
amb granulacions i partícules que s’extreuen per la 
matèria fonamental, omplenant buits preexistents; i 
a un major augment s’hi distingeixen els paratges en 

que no s’hi acumulen en nombre excessiu, com a gra-
nulacions o filaments corvats, essent de naturalesa 
probablement vidriosa. La crosta vista al microscopi 
presenta tres zones, essent la d’entremig la de major 
espessor. En classificar el meteorit de Girona, segons 
els caràcters macro i microscòpics, deu col·locar-se 
entre les Condrites grises, ço és, a les brexoses; no és, 
per tant, un exemplar típic, sinó un entremig entre les 
brexes i les condrites esferolítiques, amb la particu-
laritat d’existir simultàniament unes parts blanques 
poroses i altres negres compenetrades per un element 
vidriós, a manera d’inclusions. El Dr. M. Cazurro en 
conserva un exemplar (actualment perdut) que pe-
sava 59.3 grams; emperò que per haver pulimentat 
una cara ha quedat reduït a 55.7 grams; essent el pes 
específic de 3.55. En el Museu d’Història Natural de 
Viena n’hi ha un exemplar: núm. 8,440 G, que pesa un 
gram. En la col·lecció d’Henry A. Ward, de Chicago, hi 
consta un exemplar d’un gram, classificat com a Whi-
te Chondrite, brecciated Cwd.» (Faura i Sans 1921).

Al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
es conserva un fragment de 52,6 grams.
A The Arizona State University, amb la referència 
780, es conserva un fragment de 10,6 grams.
Al  Naturhistorisches Museum de Viena, amb la re-
ferència NHMW-8440, es conserva un fragment d’1 
gram.

Meterorit de Girona- Servicio Fotográfico. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC                                                                        
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Meteorit de Garraf (1905). Condrita L6.
Sinònims: Sitges, Sitjes.   
Meteorit “trobat”.
    El Dr. Norbert Font i Sagué fou qui donà a conèixer 
la troballa d’aquest meteorit en la sessió del 3 de se-
tembre de 1905, en la Institució Catalana d’Història 
Natural amb aquesta nota: «La cayguda 6 trovalla 
de un meteorit es un dato de molta importancia que 
es celebrat sempre per les ciencies que tenen per ob-
jecte taut 1’ estudi dels astres en general corn de la 
terra en particular, ja que per ell podem tenir conei-
xement de la natura dels astres diferents de la terra, 
y establir entre aquella y aquets comparacions, de les 
que ‘s dedueixen llogiques conseqüencies que ilustren 
molt y molt sobre 1’ estat de les regions pregones del 
nostre globo y que, per altra part, tendeixen a confir-
mar el trascendental principi de unitat de plan en 1’ 
Univers».  
    S’hi fa constar un recull dels meteorits caiguts a 
Catalunya: el de Girona, el de Nulles i el de Canye-
lles, afegint-hi el de Garraf trobat casualment. Faura 
i Sans descriu com va ser la troballa: «...un jove en-
tusiasta per la Geología, En Manel Gibert i Miret, de 
Sitges, desitjant formar una col·lecció mineralògica, 
es dedicà a recollir tota mena d’exemplars i encarre-
gà a un moço seu que fes el mateix per les esquer-
pes costes de Garraf, i aquest fou el qui en una vinya 
situada entra la Falconera i la casa de Garraf trobà 
una grossa roca mig colgada a terra, que li semblà fe-
rre i en trencà un boc: per a la col·lecció del seu amo, 
qui l’entregà al Germà Claudi, del col·legi Comercial 
de la Bonanova, per qual conducte arribà en caràcter 
de consulta a les mans del Dr. Norbert Font i Sagué, a 
qui sorprengué reconèixer tot seguit que era un troç 
de meteorit per la seva crosta superficial, i per ésser 
d’una roca bàssica en que’s destacaven els cristalls 
d’olivi i les partícules del ferre niquelifer. El Dr. N. 
Font i Sagué esmersá un especial interés en buscar el 
troç gros del meteorit, que afortunadament pogué re-
cullir-se, així com també dos petits fragments més. El 
pes total d’aquesta roca meteòrica és de 8.791 grams, 
i amb tot, per la superfície de fractura. se veu que no 
és pas sencera, sinó un dels fragments de l’explosió».
    La crosta de fusió no cobreix pas tot l’exemplar; 
presenta els baixos relleus característics dels me-
teorits, de superfície rugosa encara que d’una re-
duïda espessor (0,6 mm); per haver estat molt de 
temps a l’aire lliure, i en part colgat a la terra, sem-
bla que han sofert els elements metàl·lics una oxi-
dació, presentant una superfície rogenca, quelcom 
limonitzada. (Faura i Sans 1921)
     Durant el curs 1969-70, el Dr. San Miguel, Cate-
dràtic de Geologia de la Universitat de Barcelona, va 
promoure l’intercanvi d’un tros del meteorit de La 
Salle Bonanova amb The Arizona State University 

quedant així escapçat per la pèrdua de 497 grams 
dels 2.857 originals. A canvi, el Museu de La Salle 
va rebre un fragment de 530 grams del meteorit 
d’Arizona i un estudi del meteorit del Garraf. 
El pes actual del meteorit és de 2.360 grams. 
    Actualment el fragment és a la Arizona State Uni-
versity amb la referència 795 i té un pes de 323,9 
grams.
Al Muséum Natinal d’Histoire de París es conserva 
un fragment de 35,8 grams amb la referència MN-
HN-GT-1286 
Al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 
es conserva un fragment de 7,8 grams.
Al Museu de Ciències Naturals de Barcelona es con-
serven 3 fragments amb un total de 1.497,32 grams.

Meteorit del Garraf custodiat al MNCNM i etiquetat amb 
un dels seus sinònims: Sitges. Servicio Fotográfico. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales – CSIC                                                                   

Fragment del meteorit/condrita del Garraf. Núm. re-
gistre: MGB 13211. Mides: 6 x 3,9 x 2 cm. Pes: 52,05 g. 
Col.:Cervelló.  Foto: Joan Rosell.     ©MCNB                                              
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Meteorit del Garraf. Làmina prima sota llum polaritzada. 
Autor: Sheryl Singerling. Font: Smithsonian Institution.                                                                             

Vistes del meteorit del Garraf al museu de La Salle Bonanova. Dalt esquerra: vista del tall produït per l’intercanvi amb el 
meteorit d’Arizona. Dalt dreta: regmaglipts i crosta de fusió del meteorit. Esquerra: vistes laterals. Fotos: C. Rubio.                                      

Meteorit. Núm. reg.: MGB 2730. Garraf. Mides: 11,7 x 9,5 
x 8,9 cm. Pes: 1.439 g. Foto: Joan Rosell. ©MCNB                                              
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