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Tot és prepurut, les es~alesestun col.locades z se sap que el
przmer pou té uns 100 7rzetres de fonddrza. L'explorador porta el
rrzzllor equzp per devallar. botes de fort cuzro rus, polaznes, roba
de llana amb 7rzolte.r butxqi~es,puvtaló z ~arrzzsufets avzb tela de
vela per reszstzr irzzllor el frec, buwet de cuzro bullzt, guants
gruzxuts ... etc.
Aco7rzpanyut de l'z77zpresczndzble telifon, se seu dmrzunt d'un
grz~zxutbastó de 60 cm de llarg el quul porta llzgut a l irzzg una
cordu de 200 trzetres. Comengu el descens...
(del llzbre d l E A . Martel «Les Abz7rzes»

també cal portar
el millor material.
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Avenc de la Timba (T-39)
Clemente Bernad, Alex de Mas, Marti Romero

Avenc T-97
Miquel Bosch i Serra, ~ a i tRomero
i
i Rectoret

Avenc A-40
Antoni Amenós i Vidal, Martí Romero i Rectoret

Dues noves cavitats a la comarca del Garraf
Josep Castell, Josep Rojas i Jordi Sanchez

L'ESPELEO-SUB
BIBLOSPELEO
((SPELEO NEWS))
PASSATEMPS

Postec
Glaciospeleologia a la Paradise Cave (E.U.A.). (Foto: Alfred Montserrat.)
Portada:
Pujant pelpou de la sala de la Cascada. Cova del Serrat de Vent. Tavertet,Osona. (Foto: Toni Nubiola.)

e s p e l e o l e g 36

1
-

2

espeleoleg 36-

L'engolidor de
<(Las Foyas
(-409
m)
Jordi Borras, Josep M. Cervelló, Oleguer Escola i Antoni Ingles

Amb 409 m de fondaria, aquesta cavitat és un clar exemple
d'engolidor plenament actiu, on s'ha de vigilar amb malta atenció
les possibles crescudes d'aigua i evitar la seva exploració fora
d'epoca d'estiatge, ja que drena les aigües d'una gran zona.
Es troba al capdamunt de la val1 d'Echo i va ser explorat durant
els anys 1982, 1983 i 1984.

típica tempesta d'estiu, ailla per espai
de cinc hores a un equip de quatre persones. Aquests dies s'assoliren els
265 m. de fondaria a la via del sifó i es
van explorar les següents vies laterals:
dels blocs, via del pou Sandokan, via
1 17 i la via d'éscalada.
8 , Setembre: durant el pont de la
Merce es davalla fins la cota -294, on
s'abandona a la capqalera d'un pou per
manca de material. L'avenc ja passa
dels 300 m.
1984
m Juliol: s'explora fins a -320 m. i es
instal.lada la cavitat.
A~OS
campd'estiu
~:
de7 persones.
Jaalaprimeraentradas'assoleixsense
cap menade problemaelfonsde lacavitat (-409 m ) S'exploraren també la
de vie~'laterals.
DESCRIPCI~

SITUACI~

Lacavitat es trobaal capdamunt de la
Vall d'Ech0, en el 1 1 0 ~ anomenat "Arralla
de las Foyas", entre & P ~ C Sde Laraille
(2.147 m.) i Orristé (2.1 15 m.) i a I'est de
I'lbón de Acherito.
COORDENADES: x = 0°49'1 7",
y = 42052'28", z = 1.720 m.

superar la cota-40 m., lloc on neixia un
impressionant doll d'aigua.
e Desembre: pensant que en ple
hivern, les baixes temperatures reduirien el desglaq dicidirem pujar amb
esquís per cap d'any. Malauradament,
el fred, que creiem aliat nostre, ajudat
per I'algua que baixava pels pous glaqa
les cordes aturant I'exploraci6.
e
iu

APROXIMACI~

Des d'Echo, pugem per la carretera
que va fins a Selva de Oza, passem de
llargelcampingi seguim perla pistaque
es dirigeix al refugi militar de la Mina.
Poc abans d'arribar-hi i després de passar el pont que creua el "barranco de
Acherito" h i ha uns corrals, prop dels
quals podem deixar el cotxe. Cal seguir
a peu per un caminet que des d'aquíes
dirigeix a I'lbón de Acherito.
El camívoreja primer el "barranco de
Acherito" per després enfilar-se pel
barrancdel'las Foyasn.Alapartsuperior
d'aquest barranc i quan s'obre per formar I'Arraya de las Foyas ens desviarem
cap a I'oest com si volguessim anar al
Col de Pau.Alcapdecinc minutsarribarema ladepressió on hi ha I'engolidor.
Durant I'aproximacióapeu enscaldra
superar un desnivel1de 500 m. El temps
total a invertir es, aproximadament,
una hora.

ssolida en la primera exploració, baixant un
sxisna
s'instal.la un petit campament a prop
de la boca. Gracies a I'estiatge, els primers dies es pogué explorar la cavitat
amb tranquilitat. Un dels darrers dies
d'estada, I'aigua caiguda durant una

A I'entrada de la cavitat s'arriba descendent uns blocs situats en el fons de
la depressió on es perd el riu. L1aigua
que normalment s'engoleix alguns metres abans,arribaa entrar per la boca en
cas de crescuda.
El descenss'iniciaamb dos pousde 6
i 14 m. A la meitat del segon i gracies a
una lleixa que tot just toquem, es pot
accedir a la via dels blocs (en el punt
més alt d'aquesta cabtica galeria hi ha
una esquerda impe~etrableque comunicaamb I'exterior). Es tambe en aquest
punt on trobem el primer sport d'aigua.
El tercer pou té 18 m. de vertical,
encaraqueals7 m.del seu inici ensdesviem per un pouet lateral pertal d'evitar
I'aigua durant un petittros. Laseva base
és formada per un repla que voreja un
pou de 58 m. Cal flanquejar-lo per arribar a una forta rampa.
A la cota -55 i encara que la rampa
continuacapaunesvieslateraIs(viadeI

LES EXPLORACIONS
1982
m Agost: localitzem la cavitat gracies
a les indicacions d'un pastor d'Ansó.
e Setembre: s'efectua la primera
exploració. Aprofitant un cap de setmana, un equip de tres persones va
davallar fins la capqalera d'un pou a 120 m., on abandonaren per manca
de material.
m 0ctubre:s'hi tornade nou,perb una
recent nevada amb el seu conseqüent
desglaq, feu impossible que es pogués
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observacions

Costat dret a la paret del davant

sortida pas estret.
paret del davant.

Morro aresta. Cal baga. (Opcional).
-322
-336
-342
-362
-372
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Spit a I'esquerra.
Bloc. Pou estret.
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veure durant lacrescudaque eis principals dolls brollen just a sobre dels pous
de 58 i 44 m. Per altra banda els Únics
sectors on no hem pogut apreciar cap
mena de circulació d'aigua (s'ha de dir
que s'han visitat durant l'estiatge) són
I'anomenada via alternativa valida i la
via fonda a partir del pas del "C...",
exceptuant els metres finals.
No s'ha pogut localitzarencara la sorgencia que evacua I'aigua de tot el sector de I'Arralla de las Foyas. No obstant
podem quasi assegurar que no es troba
a laconcadel riu Aragón Subordán,ique
molt probablement esta en el vessant
nord bearnes. Concretament es va visitar la zona de Lescun i diferentsafluents
de la Gave de Lescun que baixen dels
cims fronteres. Es tracta d'una zona on
I'aigua es molt abundant, amb torrents
que salten grans desnivells i valls humides i boscoses. Ens va semblar interessant la Gave d'Ansabere, de cabals
importants que neixen en un seguit de
fonts, la més important de les quals, la
Fontaine de Poursibes, es troba a uns
1.190 m., mil metres per sota de les
altes crestes del pic de Laraille i pic
Laristé, a 530 m. per sota de la boca de
Las Foyas i a uns3,5 km.dedistanciaen
direcció NNW. Acausa del gran recobrimentquaternari de lavallglaciald'Ansabere, I'eixida de lesaigües és dispersa i
es realitza a través dels diposits fluvioglacials fins assolir el nivel1 més baix
marcat pel llit de la "Gave", moment en
el qual s'ajunten totes les diferents
emergencies i es forma el riuet superficial. A manca d'analisis químiques i
coloracions no podem assegurar que
siguin les mateixes aigües que s'infiltren per Las Foyas pero I'estructura
geologica i carstica de la zona permet
intuir que l'emergencia de la conca
carsticade I'Aralla de Las Foyases localitza a lavall de Lescun i que pertant les
aigües infiltrades segueixen un recorregut subterrani cap el nord atravessant la divisoria d'aigües superficials i
tributant a I'Atlantic, en comptes de ferho (via Aragón Subordán) a la Mediterrania.

permo-trias vermell, el paleozoic replegat i ambencavalcamentscapel sud. En
el1 hem de destacar lescalcaries carstificades del Devonic mig i part basal
del superior.
Capa I'oesttrobem queaquest paleozoic esta recobert pel cretaci autocton
bastant tabular que forma els relleus
altsdel massísde Larra(Anie,Ansabere,
Hiru Errege Mahala, etc.).
BIOSPELEOLOGIA:
ELS APHAENOPS
L'exploració biospeleologica de Las
Foyas ha resultat d'un cert interes car
s'hacomprobat que lacavitat esta habitada per una població nombrosa del
coleopter carabid Aphaenops loubensí,
descrit el 1953 per JEANNEL de la
Pedrade Sant Martíi dedicat a Loubens
que hi morí el 1952.
Aquest insecte constitueix el representant mes gran de tot el genere amb
els seus 9 mm i, a part que els Aphaenopssón uns delscavernícoles mésvistosos,aquest és uncas especial: Jeannel
en ladescripcióendiu:"...et j'aieu lasurprise de recevoir un Aphaenops tres
extraordinaire tant par sa taille géante
que par ses caracteres tout a fait insolites." Peraltra bandal'avencdela PSMja

GEOLOGIA
L'area estudiada es troba en plena
zona axial pirinenca. Tota la zona de
capcalera de I'Aragón Subordan (així
com la Gave de Lescun al vessant bearnes) esta excavada en materials paleozoics a partir de la Selva de Oza. Més al
sud el riu had'atravessaren estretscongostos les Sierras Interiores (Alanos,
Visaurin ...) formades principalment per
calcaries eocenes.
Mésamunt de Selvade Ozaapareix el
permo-trias vermell (argiles, gresos i
conglomerats silícics) molt característics i de gran extensió en aquesta zona
(Guarrinza, Barranco de Acherito). Seguint el barranc de Las Foyas trobem
sota (en sentit estratigrafic) d'aquest

8

seu temps a lacapturade fauna cavernícola i va poder recollir dues femelles,
unaa-213 m il'altraa-750m(tempera-

Aphaenops loubensi Jeannel.
Reproduit del butlleti de I'ARSIP

era aleshores universalment conegut
pels articles que d'ell havien sortit feia
dosanysa la premsacar lasevaexploració, el 1952, havia estat interrompuda
per la catastrofe que va causar la mort
de Loubens.
El Dr. Mairey, que feia part de I'equip
de punta del 1953 va dedicar part del

Aphaenops cabidochei Coiff.
Reprodui't del butlleti de I'ARSIP

tura = 4,80 C); també es va recollir un
mascle (el tipus) en un avencveídel Pou
Lépineuxa-50 m i M. BOUILLON en va
recollir en dues altres cavitats de la
zona (Gran Avenc del Soum de Leche i
en un Forat Bufador al cingle del
barranc dJArphidia).
A les campanyes a Gamueta nosaltres hem trobat Aphaenops en varies
cavitats que són a menys de 1O km al S
de la PSM (aixo representa la primera
citació d'A.loubensi per a la província
d'Osca i, fet encara més interessant,
també s'ha pogut citara Las Foyas (prop
d'una quinzena de km al SE de la PSM).
Peroa la PSM hiviuen un totaldequatre Aphaenops (sensu lato) i en canvi a
Gamueta només s'ha trobatA.1oubensi i
mai cap altra especie (tot i que són rars i
només se n'han recollit 16 exemplars
en 4 cavitats diferents amb un nombre
maxim de4exemplarsen unavenc).Ala
zona de la PSM A.loubensi se n'ha agafatdesde 1470mfinsa2000md'altitud
pero mai se n'ha trobat per sota dels
1000 m i en canvi en aquesta altitud
A.cabidocheí és comú.
A Las Foyas la primera vegada ens va
sorprendre la captura de 15 individus,
totsA.1oubensiexcepte un solA.cabidochei (una de les altres especies que
també viu a la PSM) i en la segona visita
important,en dues entradesa lacavitat,
poguérerh recollir 17 individus (per tal
deveure si hi conviviaalgunaaltra especie). Encanvi en lesduestrampesdeglicol i cervesa deixades del 15-Vll al
7-VIl1-84 no n'hi va caure cap.
Tanta I'agost del 83 com a I'agost del
8 4 s'hi ha recollit una granota cada
vegada -Rana temporaria-,feta la dissecció al laboratori, a la primera se li
van trobar 5 restes d'Aphaenops a I'estornac i tres a la segona.
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La cova

3.000 m) que inclou
tual topografia
un nou aixecament del tram pre-sifó.
S'hi realitza una descripció detallada
dels nous sectors explorats, i es remet
el lector a I'article citat pel que fa als
altres sectors i als apartats ((Historia))i
«Localització».També s'hi inclou una espeleometria per sectors i unes breus notes geologiques i hidrologiques per tal
d'enclavar el sistema en el seu context
i tractar d'esbrinar-ne la possible extensió.

Miauel Bosch i Serra. Joser, M. Cervelló i Torrella

DARRERES EXPLORACIONS
Amb posterioritat a les ressenyades
en els apartats "Histbria" j "Annex" de
I'article citat s'han portat a terme tres
exploracions més:

Durant L'Operació Turolensis 11 (1962) s'explora i topografia la
cova de ((La Ubrigan (El Vallecillo, Teruel) amb un recorregut proper
als 500 m. L'any següent s'aconseguí superar, amb escafandres,
el sifó terminal, i se n'exploraren uns 500 m més; malgrat aixo les
exploracions restaren practicament aturades fins que, I'any 1982,
I'ERE les reprengué.
Des d'aquella data s'han recorregut més de 3 Km de galeries,
i se n'han topografiat un total de 2.967 m. L'exploració del curs
subterrani descobert al sector septentrional de la cavitat ha portat
fins a dos sifons, en els extrems superior i inferior del riu, objecte
dels nostres treballs actuals.
INTRODUCCIO
Aquest article és continuació del
que J. Lloret i Prieto i M. Ubach i Tarrés
publicaren amb el títol de ((La cova de
La Ubriga)) (El Vallecillo, Teruel). Avenq
al seu estudi)), en el número 34/35 d'aquesta mateixa revista.
En aquel1 article es recollien els resultats de les primeres exploracions fins

al marq de 1983 i, malgrat que s'assegurava un recorregut superior als 2.600
metres, la topografia presentada SOIS
en recollia 1.009 en el sector post-sifó,
tot aprofitant I'aixecament del sector
pre-sifó ( + 500 m) fet a L'Operació Turolensis II.
Ara presentem els resultats de les
darreres exploracions, reflectits en I'ac-

Riu amunt, abans d'arribar a la sala ((El Vallecillo~~.
(Foto: X. Perrier.)
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7 i 8 d e Maig del 1983 (M. Bosch, A.
Ingles i A. Nubiola)

S'explora i topografia riu avall darrera
del "3r Sifó", que es pot evitar a través
d'un estret pas superior descobert en
aquesta exploració, fins I'anomenat
"Sifó de Baix". lgualment s'exploren i
topografien algunsdiverticles en el sector post-sifó. A I'exterior es reconeixen
els "Llanos de los Cambrionares" i el
"Ojo del Cabriel".
20-22 &Abril del 1984 (M. Bosch, A.
Ingles i M. Trepat)

El nivel1 de les aigües al "Sifó Subils"
és molt alt, cosa que impedeix de
travessar-lo sense escafandres.
Es realitzen diverses tasques exter i o r ~situacióde
:
puntsde lacova,exploració de las "Cuevas de los Punteros"

(petitescavitatsquecreiemdesvinculades del sistema), presa de dades hidroIogiques al "Ojo del Cabriel" i a la
"Fuente del Buey" on s'exploren 40
metres d'una estretíssima esquerda
d'uns 2 m d'alqada pel fons de la qual
corre I'aigua que surt per la font, acabant impenetrable degut a I'estretor.
També es localitzen algunes sorgencies fbssils o ocasionalment actives
prop del "Ojo del Cabriel" com "La Quebrada", etc.
15 i 16 de Setembre del 1984
(M. Bosch, A. Ingles i J.M. Cervelló)
S'exploren algunes possibles continuacionsal llarg del riu amunt,escalantse la colada que porta a la "Sala El
Vallecillo".
Es continua la presa de dades hidrogeolbgiques a la "Fuente del Buey",
"Ojo del Cabriel","Los Ojuelos" (petites
sorgencies prop del "Molino de San
Pedro") i al riu de la Cova de "La
Ubriga".

l

1
I

I

l

I

I

I

D E S C R I P ~ I EL
~ : RIu
Per a la descripció dels sectors presifói post-sifó remetemel lectorinteressat a I'article publicat per M. Ubach i J.
Lloret a I'Espeleoleg núm. 34/35. Aquí
ens limitarem a descriure el sector
del riu.
Uns 150 m desprésde la"SalaCarme
Tarrés" lagaleria resta inundada perles
aigües del riu que hi penetren formant
un brac mort d'una fondaria respetable.
Cal travessar-lo nadant fins arribar a
una petita illa de blocs des d'on.observen les duescontinuacions: riu amunt a
través d'un pas baix i riu avall al darrera
d'un colze. Ens trobem a la cota +5,4 m.

Riu amunt cal travessar dos ernbassaments profunds on no es fa peu i
seguir després per la galeria que, més
alta i estreta, ens permet avanqar en
oposició fent que la immersió sigui
només parcial. En aquest sector, el riu
s'estructura sobre varies diaclasis realitzant alguns girs bruscs pel damunt
dels quals es desenvolupa un pis fbssil
encara no topografiat.
La galeria s'eixampla i podem deixar
el Ilit del riu i progressarseguint lesconvexitats dels rneandres, on s'hi troben
importants diposits de sediments fins.
Més endavant la secció canvia tot
mostrantclarament laconjugacióde les
diaclasis amb un pla d'estrat molt marcat mentre que el riu s'encaixa i ens
obliga a continuar I'avanq passant d'un
toll a I'altre, tots ells prou profunds com
per a que no s'hi vegi el fons.
Despr&s d'un troq plhcid on el riu, poc
profund, davalla en petites cascades
ocupant tota I'amplada de lagaleria, un
gran bloc caigut obstrueix quasi totalrnent el pas i fa necessari superar-lo

remuntant uns pocs metres empotrats
per un costat (preferiblement I'esquerra).
L'amuntegament de blocs creix en
importancia i mentre que pel damunt
del sector anterior es desenvolupen
dos pisos superiors superposats que
assoleixen lacota+42,7 m,al davant un
esfondrament de la volta impedeix la
orogressió. Sortosament, a traves de
i'anomenat "Laberint dels Blocs", un
seguit de passos estrets i difícils entre
blocs nodel totsegurs,espot retrobarel
curs del riu uns 4 0 metres més enlla.
Si béel riu finsaraseguia unadirecció
general cap el N.E., inicia una lenta
girada que el portara a tenir en els
darrers trams explorats una orientació
cap el N.O.
Aquí existeix un altre pis superior,
ornat arnb abundants mostres reconstructives, que es comunica arnb el riu
mitjancant un pou i per I'altre extrem a
traves d'una forta rampa al costat dret.
La galeria continua amb abundants
dipositsfluvialsa bandai bandadelcurs
d'aiguafins arribara una zona més fracturada on una important colada que

-11

arriba per I'esquerra ens marca I'existencia de la "Sala El Vallecillo", tota ella
recoberta per un meravellós procés Iitogenic que la fa, sens dubte, la més
bonica de la cova.
El seu final se situa a mes de 20 m
sobre el nivel1del riu,assolint la maxima
cota de la cavitat a +49,3 m.
Altre cop el riu aquest corre durant
uns metres per un pas lateral, baix i
quasi totalment inundat que s'evita
seguint per la galeria principal, més
ampla i on unes importants acumulacions de sediments precedeixen I'embassament final. Aquí, la volta s'abaixa
fins a trobar-se arnb I'aigua formant el
"Sifó de Dalt", bastant actiu i que fins el
moment no ha estat forqat.Som a+28,9 m
respecte a la boca de la cavitat i n'hem
remuntat 23,5 des de I'inici del riu.
RIU AVALL
El sector riu avall s'inicia arnb un llarg
tub de pressió, ben segur originat en
regim de conducció forcada, d'una fondaria superior als 2 metres i arnb un
corrent apreciable. Mes endavant cal
superar dos amuntegaments clastics

abans de reprendre el riu i arribar a
I'anomenat "3r Sifó".
Aquest és situat en un colze de la
galeria i es tracta d'un llaminador d'uns
2 metres de llargada i 40 cm d'alqada
molt dificultós de travessar. Per aquest
motiu es interessant la descoberta, uns
10 m abans del sifó i a uns 2 m d'alqada,
del "Pas d'en Miquel", un enreixat d'estretes diaclasis arnb el terra cobert de
fang que permeten retrobar el riu.
Aixoés possiblegracies aque aquest
efectua dos canvis de direcció (en
angles aproximadament rectes) fins
arribar a córrer en un sentit totalment
oposat a I'inicial. Uns metres més enlla
el curs d'aigua descriu un ampli revolt,
en una zona molt diaclasada i torna a
agafar una direcció paral4ela a I'origina1,ocupant tota I'ampladade lagaleria.
En el seu costat esquerre es desenvolupa un conducte forqat, més baix, arnb
el que es comunica per tres punts.
La fondaria de les aigües augmenta
pero passat un marcat canvi de direcció,
el terracomencaaelevar-sea poca poc.
Finalment unapetitacolada perdamunt
de la qual circula I'aigua dóna a la sala
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del "Sifó de Barx".
Aquesta sala, totalment inundada,
s'estructura sobre dues dlaclasis paralleles, segurament també responsables

ESPELEOMETRIA
Recorregut real topograflat per sectors
Pre-sifó
497 m
Post-sifó
1159 m
Riu amunt
1 020 m
Riu avall
291 m
TOTAL
2 967 m
que arnb els trams encara no topograflats supera segur els 3 000 m
Desnlvell
Punt més ba~x
Sifó Sublls
Punt més alt
Sala El Vallecillo
TOTAL

-22 4 m
-49 3 m
71 7 m
A

.12

de la formació del sifó, que no ha estat
possible,fins ara i malgrat les temptativesdesuperar,degut a I'existenciad'un
gran bloc que en tapona parcialment
I'entrada i al rapid enterboliment de les
seves aigües.
GEOLOGIA
La zona estudiada correspon a les
capcaleres del riu Cabriel, la val1 anomenada Valdecabriel, a la regió central de
la serralada Iberica, més concretament
en el sector dels Montes Universales,
al sud de la Sierra de Albarracín.
La Serralada lberica és la típica serralada de tipus intermedi, arnb una gran
potencia de sediments mesozoics dipositats pero arnb una evolució sedimentaria i un estil tectonic no gens característics de les serralades del sistema alpí.
Damunt d'un sócol cornpost per roques precambriques i paleozoiques
apareix una potent cobertora formada
per una serie mesozoica i paleogena
bastant completa i sense discordancies
angulars.
El mesozoic compren el Triassic
complet, el Jurassic molt fossilifer i el

Cretacic (a destacar el Cretacic superior
calcari i les formacions Utrillas i Weald
de I'inferior). En els nuclis dels sinclinals
es troben materials detrítics del Paleogen, recoberts discordantment (discordanca pre-aquitanianea) per materials
post-tectonics. Aquesta cobertura ha
estat erosionada, aplanada, deformada
per neotectonia i tallada profundament
pels cursos fluvials irnportants que neixen en el complex mutanyós i que vessen les seves cabaloses aigües de manera radial cap al defora del massís:
Tajo, Guadalaviar, Turia, Cabriel, Gallo
i Jiloca.
La tectonica de fractura de socol
és amortida per la cobertura que en part
s'adapta a l'estructura del socol i en
part es plega. La direcció dels plegaments és NO-SE, encara que, cap a les
vores del massís, tendeix a enllacar arnb
les estructures dels dominis tectonics
veins: Serralada Betica i Cadenes Catalanes.
L'alta Val! del Cabriel segueix un
eix sinclinal NO-SE (d'acord arnb les directrius estructurals del massís). A la
part més interna d'aquest sinclinal apa-
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La Colada

h

2,

k é x f z ~ ~ k
58

de les preses flacctdes
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I COVA DE
EL VALLECILLO
Topo: Miquel Bosch, Antoni Ingles, Jordi Lloret , Antoni Nubiola,
Xavier Perrier i Montserrat Ubach.
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reix el Paleogen continental encavalcat
el flanc nord-oriental damunt el Jurassic
i el Cretacic superior carbonatat flanquejat per les argiles, gresos i sorres
de I'Albia.
El Cretacic superior, al sinclinal de
Valdecabriel, presenta gresos, argiles
sorrenques, conglomerats poligenics,
margues i calcaries dolomítiques calcaries bioeiastiques, calcaries nodulars i
dolomies corresponents al Turonia i Cenomania marins arnb una potencia superior als 300 m. Aquest nivells estan
forca carstificats i contenen el sistema
hidrogeologic de la Cova de la Ubriga i
el Ojo del Cabriel.
La maxima extensió en superfície
de roques carbonatades esta, pero, representada pels terrenys jurassics molt
fossilífers, arnb ammonites, i arnb una
potencia superior als 450 metres, especialment a la zona de Zafrilla i, més al
nord, al voltant de El Vallecillo. Cal destacar que les sorgencies de los Ojuelos
es troben emplaqades a I'Oxfordia
(Malm).
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La surgencia més important de la
zona es I'anomenada «Ojo de Cabriel));
es a partir d'ella que el riu Gabriel manté
una circulació superficial constant. Uns
3 km d'aigües amunt, i en un afluent
anomenat Barranco del Pilancón trobem
la boca de la cova de la Ubriga arnb un
petit talveg fossil que evidencia una antiga activitat hídrica. Mitjancant. la cova
de la Ubriga accedim a un riu subterrani
que, en Iínies generals, segueix una direcció N-NNE paral4ela a les línies de
fracturació que talllen perpendicularment els eixos de plegament de direcció
NO-SE. Altres fenomens hidrofolics interessants d'aquesta zona són la Fuente del Buey, petita surgencia situada a
I'extrem nord-occidental d'una gran plana a, uns 4 o 5 km aigües amunt de la
cova, i que dóna lloc a un curs que
circula damunt els sols que omplen la
depressió fins que I'aigua és engolida
alguns centenars de metres més avall.
També va ser considerada d'interes una
altra surgerencia situada al Molino de
San Pedro, al sud de la carretera que
porta al Vallecillo des de Masegoso, i
al mateix costat del riu Cabriel. anome-

SIE cea

nada Ojuelos del Cabriel.
Per tal d'establir la relació entre tots
aquest fenomens es va realitzar un seguit d'analisis químiques de les seves
aigües, estudis encara en curs pero que
els seus primers resultats ja han abonat
una estreta relació entre la Frente del
Buey, el riu subterrani de la Ubriga i los
Ojos del Cabriel. Així, les aigües infiltrades a les depressions carstiques i estructural~,aigües amunt de la cova, juntament arnb altres petites i disperses
aportacions, serien les mateixes que circularien per I'Ubriga i que ressorgirien
pels Ojos de Cabriel. La relació de les
aigües mostrejades a diferents parts del
sistema carstic seria, doncs, una relació
estructural; es a dir, es tracta d'una mateixa família hidrogeologica, arnb variants degudes a la diferent localització
de les mostres dins I'estructura del sistema: així, hem pogut diferenciar les aigües d'infiltracio de les de la zona saturada. La conductivitat, com a parametre
indicador de la mineralitzacio total de
les aigües, indica clarament un augment
en direcció cap a Los Ojos del Cabriel.
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Montserrat Ubach i Tarres

Resum dels treballs efectuats en el curs d e ~'"OPERACIÓ
TUROLENSIS IV" duta a terme I'any 1966 per membres de
1'E.R.E. del C.E.C. i de 1'E.D.E.C.A. del Centre Aragones de
Barcelona.
Introducció. Enclavament geografic. Municipis i cavitats
explorades. Topografies. Bibliografia.
No ens sorpren massa veure com, de
tant en tant, es publiquen treballs espeleoloaics
- amb un considerable retard.
Pero, gairebé ens dóna la impressió que
estem a punt de batre tot un "record": 1 8
anys de demora.%, 18 anys fa d'aquella
"OPERACIÓ TUROLENSIS IV". 1 allo
méscuriós: els resultats d'aquestacampanya, 20 folis mecanografiats (avui
considerablement extractats), més les
seves corresponents topografies, han
restat "a punt d'entregar a impremta"
des de finals del 1966.
Fora interminable i gairebé comic-si
ens ho agafem de forma optimistacitar totes les circumstancies que han
portat a aquesta situació. Res, pero, la
justifica. Ni la poca importancia de les
cavitats explorades, ni el progressiu
desfas del treball, ni laconstatació,amb
el temps, de la manca d'unes dades que
li permetessin assolir un nivel1 desitjable. Res no justifica que I'esforc d'un
equip d'espeleolegs resti -com tantes
vegades passa- ignorat i perdut en el
fonsd'uncalaix. Res no justificaque d'altres espeleolegs perdin innecessariament un temps preciós en una zona ja
prospectada. Mea culpa.
Darrerament, més d'un grup catala
atret per les terres turolenques, s'ha
mostrat interessat per totes les tasques
allí realitzades. Esperem que aquestes
dades els puguin ser d'utilitat i que contribueixin en allo possible al coneixement espeleologic de la província de
Terol.
El meu agraiment a tots aquells companys que, des de "treure la pols" al treball, a redibuixar les topografies, han fet

1

4

possible que la demora de la seva publicació no arribés al quart segle.

INTRODUCCI~
Per Setmana Santa del 1961, organitzades per Josep Subils i Valls i sota els
auspicis de I'Excma. Diputació Provincial deTerol i de I'lnstitut d'EstudisTurolencs, s'iniciaven una serie de campanyes que, durant tres anys, van reunir a
membresdediversosgrups i entitats(1) i
van constituir el primer intent metodic
d'investigació espeleologica d'un extens sector de Terol.
Els resultats d'aquestes activitats,
recoilits per en Subils en la seva obra
"Operación Turolensis. Memoria de una
campañaespeleológica",van ser,principalment,el descobriment i expioracióde
37cavitats,entre lesquedestaquen,per
la seva beilesa i interes, la Cova de les
Graderes, oberta posteriorment al turisme, i la de les Baticambras (les dues a
Molinos), la del Recuenco (Ejulve) i la de
La Ubriga (El Vallecillo), aconseguint-se
en aquesta Última, el julio1 del 1963, forqar el seu sifó terminal mitjancant escafandres i accedir a més de 400 m de
noves galeries. Aquesta era la primera
vegadaa Espanyaquesesuperava un
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sifó arnb el descobriment a I'altra banda
d'una important continuació en sec.
Al'agost del 1 966,membresde I'EDECA
i ERE de Barcelona (2) efectuavem una
nova incursió a la província,els resultats
de la qual es donen a coneixer en el present treball (un total de 17 cavitats
explorades), i en el curs de la qual s'intentava franquejar -sense exit degut a
I'alt nivel1 de les aigües- el sifó de la
cova de La Ubriga.

fins 200 m i profunditats que oscil.len
entre els 6 0 i 8 0 m,obertes en les calcaries cretoses del jurassic mig i superior,
molt solubles.
Cavitats explorades per part dels
equips 1 i 2 (2).
Sima Verdad: Boca de 20 m de diametre i -40 m, situada a pocs km de
Bronchales.
Cueva del Dragón: Oberta en una
cinglera a I'est i prop d'aquest poble;
constituida per una única gatera de 10
m de longitud.

Terol, la més meridional i extensa província aragonesa, es desenvolupa en la
seva major part, sota els relleus del Sistema Iberic. Estaformadaperunconjunt
de terres altes, situades quasi sempre
per damunt dels 900 m, separades per
una intrincada xarxa hidrografica en
diverses unitats morfotectoniques diferents. Clima arnb forts canvis estacionals: temperatures mitges d11,60 C (hivern) i 19,2O C (estiu), arnb una mínima
i maxima absoluta de-25O C i 390 C, respectivament. Pluviositat escasa, gairebé 41 5 mm anuals.
Llevat del seu extrem SW, que envia
les aigües a I'Atlantic mitjanqant el
Tajo, la resta dels rius turolencs pertanyen a laconca mediterrania(TÚria,amb
els seus afluents Alfambra i Mijares,que
desemboca directament, i la resta, que
ho fan per I'Ebre). Paisatge de notable
aridesa, arnb zones arbustives i esteparies com el denominat "Desert de Calanda".

POZONDON
Estribacions de la Sierra de Albarracín, en terreny jurassic arnb nombroses
zones d'ammonites i una altra de margues fossilíferes.
Cavitats explorades per I'equip 2 (2).
Sima Tapada: -8,5 m. Boca oberta
per desobstrucció; diaclasi N 1OW obturada per enderrocs.
Sima de Pozondón: Prop de I'anterior. Boca de 5,5 X 3 i 1 X 0,5 m.-1 2 m,
arnb sala final de 9 X 6 i 6 m d'alqada.
Terra cobert d'animals arnb estat de

Població situada al SW de la Sierra de
Albarracín, en el Iímit central m.és occidental de la mateixa. Elsfenomenscarstics d'aquest sector s'obren en una de
les dues dilatades zones jurassiques
que ocupen aproximadament, la meitat
de I'extensió total del massís. La principal cavitat és la Cova de La Ubriga,amb
un recorregut actual properals 3 km (vegeu bibliografia).
Altres cavitats explorades durant les
tres primeres fases de I"'0peració Turolensis": Sima de los Simarros (-30 m),
de La Muela (-59 m) i de La Loma Rasa
(-62 m).
e BRONCHALES

Localitat situada també a les estribacions de la Sierra de Albarracín. Són
característiques d'aquest sector les
grans colines denominades "Celadas",
entre les que destaquen les de Griegos,
Bronchales i Frías, arnb diametres de
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a MONTERDE

Estribacions de la Sierra de Albarracín, en zona jurassica de calcaries massivesapareixent tambéels pisos Rouracia
i Argovia de margues arnb polípers.
Cavitats explorades per I'equip 2 (2).
Cueva del Chorrillo: A la Rambla de
Monterde,propdel poble i al costat de la
carretera. Boca de 4 X 1 m que dóna
accés a dues galeries superposades. La
inferior forma una sala de 13 X 6 i 4,5 m
d'alqaria. La superior, ascendent i irregular, desemboca a I'exterior als 6 m de
recorregut mitjanqant una estreta xemeneia. Més al fons, comunica arnb la
galeria inferior per un pou d'un metre de
diametre, semiobstru'it per un bloc.
Sima de la Muela del Lugar:-1 4,5 m.
Rampadescendent de 19 morientadaal
N1OW, al final de la qual apareixen una
serie de falsos conductes oberts entre
blocs, arnb un notable desenvolupament quimiolitogenicen el que abunden
les excentriques.
Cueva del Barranco Medio: En el

CUEVA DEL CHORRILLO
Rambla Monlerde (Terol)

SlMA DE L A MUELA DEL LUGAR
Monterde (Terol)

Topo.: M . Ubach i B. Poderós
Dibuix: C. Bernad
1 6 - 8 - 1966

Topo B Poderos
Dibiiix C Bernad
18-8-1960
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SlMA DE POZONDON
Pozondon (Terol)

Topo.: B. Poderós
Dibuix C. Bernad
8 - 1966

Topo.. B Poderós i M. Ubach
Dibuix: C. Bernad
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CUEVA DEL CAMPILLO
Monterde (Terol)
Topo B Poderos
Dibuix C Bernad

I

M Ubach

16 8 1966
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CUEVA DEL HIERRO
Monlerde (Terol)

i"+tt+mt++ecf

0

15 m.

Topo.: B. Poderós
Dibuix. C Bernad

I

M. Ubach

CUEVA PINONES
Rambla Monterde - Masia Toyuela (Terol)

vessant N d'aquest barranc. Galeria
única de 16 m de longitud, orientada al
N25E,amb una alqada mitjade3 m i fins
a 5 m cap al final.
Cueva d e la Peña del Búho: Davant
de I1anterior,aI'altre costat del Barranco
Medio.Galeria N5Ede 15 m de Ilarg amb
dues xemeneies ascendents en el seu
CUEVA DEL BARRANCO MEDIO
M o n t e r d ~(Terol)
Topo B Poderos 8 M Ubac'i
Dihuii C Bernad

1 6 - 8 1966

<<

sector final. Prop de la boca,galeria lateraIde3 m de recorregut,quedesemboca
de nou a I'exterior, i galeria final parallela a aquesta de 7 m de longitud, orientada N85W.
Cueva del Hierro: Oberta en el fons
d'una depressió de 8 m de diametre.
Intrincadagaleria de 20 m de recorregut
que condueix a una sala rectangular de
30 X 12 m i 11 m d'alqaria maxima,
d'orientació general E l OS, parcialment
ocupada per enderrocs. Finalitzaen una
sinuosa galeria, estructurada en diaclasi S50W i N 1OW.
Cueva del Campillo: Boca de 24 X 7
m oberta a pla terra. Rampa descendent
de 27 m de Ilarg. Desnivel1 total, 1 0 m.
Sala de 17 X 12 m i 7 m d'alqaria, multipartida per gruixudes parets de pedra
de fins 2 m d'alqaria, una de les quals,
amb 12 m deIlargada,posapuntfinal ala
cavitat. (Aquestes parets han estat aixecades pelspastorsperguardarel ramat).
Cueva Piñones: Prop de la Masada
Toyuela(a9 km de Monterde),en unade
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Topo M Ubach i B Poderos
Dibuix C Bernad

1 7 - 8 1966
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les escarpades parets de la Rambla.
Boca exigua i gatera de 3 m que condueix a una sala ascendent de 9,5 X 3,5
m,amb un desnivel1 de3 m i 5,5 m d'alqaria, orientada al N30W. Restes de vaixeIla iberica.
CuevaToyuela: Propde I'anteriori en
el vessant oposat (est) de la Rambla.
Boca de 6 X 1 m; galeria ascendent de 6
m de llarg i 3 de desnivell. Gir de 90" al
Nord i altres 6 m de recorregut. Nou gir

5m

CUEVA PENA DEL BUHO
Moriterde (Terol)
Topo B Poderós
Dihuix C Bernad

I

M Ubach

1 6 - 8 - 1966
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Rambla Monterde (Terol)
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en angle recte vers I'est i galeria final de
18 m que puja uns altres 3 m.
Sima del Conejar: De-4 m. Planta de
4 X 1 m orientada al N50E.
Cueva I del Conejar: Situada al peu
d'una paret rocosa.Galeriad'l 1,5 N30W
i ramificació lateral al S70W, descendent,de 10,5 m. Recorregut total: 25 m.
Cueva II del Conejar: Apocs metresa
I'est de I'anterior. Boca de 5 X 1,5 m.
Passat un bloc que obstrueix la galeria

SIMA DEL CONEJAR
Masia de Toyuela
Monterde (Terol)

Topo.: B. Poderós
M. Ubach
Dibuix: C Bernad
18-8-1966
t

d'entrada,unaaltradeQ mde recorregut
orientada N55W.
Cueva de los Moros: Oberta en una de
les parets verticals de la Rambla es fa
precisa la utilització d'una corda per
arribar-hi. Es troba molt a prop de la
MasadaToyuela.Té dues entrades, una
de 5 X 3,5 m i I'altra de 2 X 1,5 m, comunicades per dues galeries de 5 i 7 m de
recorregut, d'orientació N55E i N40W,
respectivament.

+-+-3rn.

CUEVA MORENA
Foz - Calaiida (Teiol)
Topo. J. Castell. P Blanch, J. Rius, .l M.? Lairtsa
M Gasca
11 -8-1966

CUEVA l DEL CONEJAR
IMasia Toyuela (Terol) - Monterde
Topo. B. Poderós I M. Ubach
Dibuix. C Bernad
1 8 - 8 - 1966
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Masia Toyuela - Monterde (Terol)
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CUEVA DE LOS MOROS
Masia Toyuela - Monterde (Terol)
Topo.: B. Poderós i M. Ubach
Dibuix: C. Bernad
18-8-1966
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e CALANDA

Cavitat explorada per I'equip 3 (dades
proporcionades pels seus components)
(2).
Cueva Morena: Situada prop del km
3,5 de lacarreterade Calandaa Alcorisa,
al nord de Vallderoures. Consta d'una
gran sala totalment ocupada per blocs,
entre els que s'han format diversos
pisos superposats.
Un superficial estudiarqueologicefectuat a lacavitat permet lasevaclassificació en quatre pisos. Els superiors (1 i II),
no semblen haver estat habitats per
I'home degut a la seva humitat. En el
corresponent al nivel1 de la boca (1 II) s'hi
trobaren alguns fragments de ceramica
en les proximitats del vestíbul,cosa que
sembla demostrar la seva habitabilitat
degut a I'agradable'temperatura d'aquest sector de lacavitat. En la sala final
d'aquest mateix pis,es van recollir nombroses peces dentaries i fragments
d'ossos humans, alternats amb ceramica de color negre, de superfície llisa i
espatu1ada.A la part baixa de lacova (IV)
I'abundor d'ossos humans sembla probar que s'utilitzava com enterrament,
apareixent també ceramica de diversos
tipus, amb superfícies llises i espatulades, altres amb incisions o complicats
cordons.
Les restes humanes permeten datar
aquest habitat dinsdel Bronze mig-final,
i la ceramica, típica d'aquesta epoca, ve
també a constatar-ho.

1

CUEVA DE LOS URGACHOS
Trama Castilla (Terol)

CUEVA GUADALAVIAR
Trama Castilla (Terol)
Topo.: A. Arnal
Dibuix. C. Bernad
8 - 1966

.0
o-,

SIMA PEQUENA DE LOS CHAPARRALES
Trama Castilla (Terol)
Topo.: A. Arnal
Dibuix. C. Bernad
8 - 1966

Topo A. Arnal
Dihuix C Bernad
8 - 1966

e TRAMACASTlLLA

Zona composta per calcaries dolomítiquesde la base del Lías i margoses del
jurassic mig i superior.
Cavitats explorades per I'equip 1(2)
Cueva Guadalaviar: Sinuosa galeria
ascendent de 50 m de recorregut, orientada WSW.
Cueva d e los Urgachos: Únic conducte rectilini, estructurat en diaclisi

18

NW,ambunasecció mitjade3 X 3 m i 5 2
m de recorregut.
Sima pequeña d e los Chaparrales:
Pou de 2 m de profunditat que incideix
en galeria EW. Recorregut: 31 m. Fondaria: -1 1 m.
Sima grande d e l o s Chaparrales:
Pou de 6 m de profunditat i galeria descendentobertaen diaclisi NEde35mde
recorregut. Fondaria total: -23 m.

A.A, 1963 - "Resumen de la Operación
Turolensis Il" - Cordada (Barcelona),
88:12-14.
ALFAR0 FAUS M., 1968 - "Exploración
espeleosubacuática en la cueva de la
Ubriga" - Montaña (Barcelona),
116:148-151.
FERRAN D'ESPLUGA, 1965-cuevad de
las Graderas" - Periódico Manresa
(Manresa), 07lX.
FERRAN D'ESPLUGA, 1966 - "¿Pinturas rupestres en la Cueva de las Baticambras?" - Periódico Manresa (Manresa), 061IV.
LLORETi PRIETO,J.: UBACH I TARRES,
M., 1983 - "La cova de La Ubriga (El
Vallecito,Teruel). Avenc al seu estudi"
- Espeleoleg (Barcelona), 34-35:213221.
SUBILS VALLS, J., 1964 - "Operación
Turolensis. Memoria de una campaña
espeleológica" - Teruel (Teruel),
30:186-253.
UBACH iTARRES,M.,1983-"Elsifóde la
Ubriga - 1.a part" - Vertex (Barcelona),
91 :246-249.
UBACH iTARRES,M., 1983-"Elsifódela
Ubriga - 2a part" - Vertex (Barcelona),
92:275-277.
NOTAS:
(1) Centro Aragonés de Barcelona,SES
del Club Esquí Puigmal, Sociedad
Excursionista Javalambre, Centre
Excursionista Aiiga, Club Excursionista de Gracia, ERE del Centre
Excursionista de Catalunya, EDES
del Centre Excursionista Comarca
de Bages, i Club Mediterráneo.
(2) Equip 1: T.Arnal, F.casasayas, l. Forniés i M. Sastre.
Equip 2: C. Tarrés, B. Poderós i M.
Ubach.
Equip 3: P. Blanch, J. Castell, M.
Gasca, J.M. Lairisa i J. Rius.
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Montserrat Ubach i Tarres

Base d'un dels pous del Kverkfjoll. (Foto:
A. Nubiola.)

Article introductori al de Gérald Favre "KVERKFJOLL: rius
geotermics sota el glac (Islandia)", que resum els treballs duts
a terme per dos meinbres de I'ERE en el curs de la campanya
ISLANDIA-84.
Destaca I'aixecament topografic del complex volcanic
SURTSHELLIR-STEPHANHELLIR, el més extens de I'illa arnb
mes de 3.000 metres de recorregut i I'exploració del món
vulcano-glacial del KVERKFJOLL, record de profunditat en
glaq, arnb -525 m.
Aquest proppassat estiu, dos espeleblegsde IIE.R.E.(l) hem portat a terme
una campanya espeleologica a Islandia,amb I'objectiu principal de coneixer
un fenomen subglacial únic en el món:
el KVERKFJOLL.
Si bé anteriorment havíem ja pres
contacte arnb aquest tipus de cavitats
en gel arnb I'exploració, entre d'altres,
de la Lake Linda Cave ( A l a s k a ) la
~ Paradise Ice Cave (Washington, U.S.A.), el
KVERKFJOLL ens oferia ara la possibilitat d'entrar de ple en una nova i suggestiva faceta espeleolbgica: la Vulcano-glacioespeleologia.

Es tracta d'un sistema subglacial d'un
recorregut conegut de 2.850 m degaleries originat basicament per I'activitat
geotermica despresa d'un volca semiactiu que es troba recobert per la
gegantesca glacera Vatnajokull, la més
gran dlEuropa arnb 8.500 km2.
La seva fondaria actual arriba ja als
-525 metres,el que faque esdevingui el
record del món de profunditat en cavitats de glaq.
Des del 1980 un col.lectiu d'espeleblegs francesos i suissos, arnb Gérald
Favre al cap, hi ha estat conjugant les
tasques d'exploració -que encaracon-

/

tinuen- i les cinematografiques.
Va ser precisament el magnífic documental d'en Favre "Spele Ice: Des volcans sous la glace", el que ens va
despertar I'interes per aquest espectacularcomplex, interes que,junt arnb les
indicacions i referencies de I'equip
explorador, va fer decidir-nos a emprende el viatge vers "I'última Thule".
La nostra activitat a Islandia es va
centrar, doncs, en el coneixement del
KVERKFJOLL,ensemsque unasegona
etapa de la campanya es dedicava a
I'exploració de diversos tubs de lava, i
especialment a I'aixecament topografic
del sistemavolcanic mésgran de I'illa,el
SURTSHELLIR-STEPHANHELLIR,amb
un recorregut superior als 3.000 metres.
Vam arribara Barcelonaamb la il.lusió
de, si bé deixar per una altra ocasió
-degut a la premura de temps- la
publicació de les topografies obtingudes i d'allb que fa a la nostra activitat
vulcano-espeleologica,comenqaratreballar rapidament en un article sobre el
KVERKFJOLL per tal d'intentar donar a
conhixer en aquest n.O ~'ESPELEOLEG
tan interessant sistema subglacial.
No obstant, un fet molt decissiu p e r a
nosaltres ens impedia seguir endavant
arnb aquest projecte: Els resultats de 4
anys d'exploracions efectuades en
aquesta cavitat pels nostres col.legues,
no s'havien publicat. Aquest va ser el
motiu que oferíssim la revista ESPELE~LEG
a Gerald Favre, per divulgar la
primícia dels seus treballs.
La resposta no podia ser mes positiva.
Publiquem acontinuació el seu ampli
treball inedit "KVERKFJOLL: rius geotermics sota el glaq (Islandia)", traduit
del frances al catala per Toni Nubiola,
segurs que aquest autor, "pare de la
criatura", ens endinsara, com ningú, en
les entranyes del KVERKFJOLL, ens
mostrara tots aquests curiosos fenbmens que es desenvolupen a cavall del
foc i del gel, i ens desvetllara el fins ara
desconegut món de la vulcano-glacioespeleologia.
Barcelona, octubre 1984
(1) Toni Nubiola i I'autora
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KVERKFJOLL
rius geotermics sota el glac
( Islandia)
y

Gérald Favre

1980,1982 i 1984; desprésde tresexpedicions
espeleologiques a Islandia, presentem en aquest article
alguns resultats de les nostres exploracions sub-glacials en la
regió del Vatnajokull. El que va despertar la nostra atenció va
ser el volca semCactiu de Kverkfjoll, recobert en part per un
casquet glacial.
Gracies a les tecniques espeleologiques hem pogut penetrar sota el glaciar i percórrer les galeries formades en el contacte del glac amb el sol per una activitat geotermica de
tipus solfatariana.
Ha estat explorat un sistema de conductes de 2.850 m amb
una profunditat de -525 m, així com una sorgencia subglacial
les aigües de la qual sobrepassen els 350 C de temperatura.
Les nostres activitats han estat, principalment, d'exploració i
cinematografiques, cosa que fa que les dadesd'aquest article
siguin, en la seva majoria, més descriptives que quantitatives.
Esta prevista properament una campanya pera mesurar els
diferents parametres condicionants d'aquest excepcional
fenomen que ens ha permés practicar la uVulcano-glaciospeleologia" i explorar la més pregonaxarxa subglacial coneguda
fins ara.
NOTA DE R E D A C C I ~
Agraim molt sincerament a Gerald
Favre IasevagentilesaencediraESPEL E ~ L E Gaquest interessant article, a
I'hora que ens excusem pel retard que
ha sofert la seva publicació.

Desitjosos d'examinar les possibilitats reals d'exploració sub-glacial, hem
intentat conjugar durant aquests quatre últims anys recerca i cinema.
Aquesta recerca va comenqar per a
nosaltres quan,amb els nostresrnitlans
espeleologics, varem intentar penetrar
per les "vies naturals" a les glaceres a fi
d'estudiar la seva dinamica interna.
En eIs Alpsfranco-suissos,i seguint el
camíde I'aigua,aconseguírem progressar entre el glaq i la roca per sobre el
mateix llit de la glacera.Tota una hidrografia estava organitzada a la superfí-

2
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cie, amb els seus rius, Ilacs, meandres i perdues.
Després d'aquesta presadecontacte
en terreny no volcanic,varem comprendre la importancia primordial de I'energia termica en la formació de les
cavitats sub-glacials. Varem cercar,
aleshores, una relació o juxtaposició
entre una font de calor natural i un casquet glacial.
Islandia, ambelsseus"volcanssotael
glaq", ens va semblar respondre a
aquestes condicions. Es per aixo que el
1980 intentarem una primeraexpedició
de reconeixement amb la finalitat de
descobrir -les cavitats nascudes d'aquesta paradoxal dualitat entre el foc i
el glaq...
Durant aquesta expedició ens varem
donarcompte de tot I'interes que podia
representar la regió de Kverkfjoll en
aquests tipus de fenomens.
Camera en ma,varem penetrardins el
"Riu calent" fins a 300 m de I'entrada

(150 m a partirdel pou glaqat).En aquell
puntfórem deturats bruscament per un
sifo de gas, I'aire del qual, molt empobrit
d'oxigen, va obligar-nos
a eixir precipitadament.
En el riu superiorfred (vegeu descripció),laprogressiófoufacilfinsa-122 m,
on diversos ressalts i una crescuda ens
van deturar aquell any.
Al 1982 I'esforq va adreqar-se principalment a la realització del film "Spéleice". Tot i així vam poder avanqar un
centenar de metres mes en el "Riu
calent"graciesal nostreequipdecircuit
tancat.
En el "Riu superior fred" ens vam
deturar dalt d'un pou de 30 m a -348
metres de fondaria. Van ser descobertes diverses cavitats al costat de la
cabana de la Societat Glaciologica
d'lslandia.
Al 1984 els nostres objectius es van
centrar dalt del casc del Vatnajokull, on
vam arribar-hi mitjanqant la utilització
de "erugues". Aquest mitja de locomoció fou sobretot útil per superar la
depressió de Grimsvotn que, situada
practicament en el centre del casquet,
correspon a una altra zona geotermica
sub-glacial.
En aquesta ocasió varem poder baixar al "Riu superior fred" fins I'actual
profunditat de-525 m sotael glaq,amb
2.850 m de recorregut. Una prospecció
detallada a la part superior del Kverkjoll
ha revelat altres xarxes degudes a la
geotermia sub-glacial, pero de menys
importancia.
Queden encara per examinar alguns
aspectes i obtenir mesures sistematiques. Per aquest motiu esta prevista
una expedició durant I'estiu del 85 en
col.laboració amb la Societat Glaciologica d'lslandia i la Universitat de Reykjavik.

Abans d'emprendre aquestes recerques, no havíem trobat massa publicacions que tractessin de pseudo-karsts
sub-glacials formats per energia geotermica (Mont Rainier-Baker, Washington). Nosaltres proposem que, si la
glacio-espeleologia es des de fa temps
una disciplina amb entitat propia (vegis
butlletí bibliografic internacional),
aquests tipus de recerca subterrania
que posaen relacióelglaqambunsubstrat que allibera energia geotermica,
constitueixi també una disciplina que
es podria anomenar "Vulcano-glacioespeleologia".
Gérald FAVRE - 10 d'octubre 1984
1261 La Rippe-Suisse
Hidrogeoleg-cineasta
Membre de la "Societé Suisse de Spéléologie" i de la "Fédération Francaise de Spéléologie".
Traduccio del frances: Toni Nubiola i Borri
Autors de les fotografies: Patrick Chevalley,
Gérald Favre, Pascal Perracini.
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Per una mes amplia informació concernent a la historia de la glacioespeleologia, remetem a I'article de William
R. Halliday "Glaciospeleology"aCaving
lnternational Magazine n.O 4, julio1
1979, pp. 31 -34.
En aquest article tractarem principalment de la zona geotermica subgtacial
de Kverkfjoll a Islandia. Les nostres
exploracions sub-glacials en els Alps
dlEuropacentral i al Nord-Est de GroenIandia seran objecte d'una altra publicació.
SITUACIÓ
Islandia, terradefoc i gel -tal com els
agrada anomenar-la els geografs- va
apareixer fa 4 0 milions d'anys, quan les
laves emergides del "rift medio-atlanticHvanarribar al nivel1de I'ocea. Des de
Ilavors, I'activitat volcanica de superfícieéspermanent.Avui leszonesd'erupció i de fusió ocupen sobretot el centre
de I'illa en un eix Nord-EstISud-Oest i
corresponen a la situació del rift actual
sub-jacent. Una de les zones "actives"
es troba situada sota el casquet glacial
del Vatnajokull que, amb unasuperfície
de 8.500 km2 és la glacera mes gran
d'Europa, i per tant d'lslandia.
El clima és de tipus oceanic, amb
estius mésaviat"frescs" i hiverns moderadament freds. La pluviometria varia
considerablement d'una regió a I'altra.
Com sol passar en espeleologia, ens
trobem amb el "Vatna" en una regici
humida amb precipitacions que poden
assolir els 8 metres per any!.
La regió de Kverkfjoll, al nord del casquet, es una mica més "seca". (1 a 2 m/
any) i frueix de condicions meteorologiques més favorables en relació a les
regions desertiques del centre d'lslhndia.

Per arribar al Kverkfjoll són possibles
diverses solucions: Per la pista del
Nord, practicable amb un vehicle tot
terreny a partir de la carretera MyvatnEgilstadir. Si bé és I'itinerari menys car,
a vegades es fa intransitable abans
d'acabarjuny degut a la fosa de neu. De
la cabana de Kverkfjoll s'arribaa peu als
diferents objectius, d'una a quatre
hores.
Pelcasquetdel "Vatna"es potaccedir
a les parts superiors del Kverkfjoll en
"erugues",partint delsflancsOest o Est
de la glacera. Amb les "erugue.~"es
guanya en mobilitat i temps, si s'esta
interessat per diferents sectors ,del
Vatnajokull.

Davallant pel pou glacial que mena al riu calent inferior del sistema.

KVERKFJOLL
.
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D E S C R I P C I ~DE LA ZONA
(Vegeu mapa). Des de molt Iluny,
5 0 km abans d'arri bar a lacabana perla
pista nord,es reconeix laformacaracterísticadel Kverkfjollentroncdecon,que
es destaca del casquet uniformement
blanc del "Vatnajokull".
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Des de la cabana, aquest tronc de con
-queculmina 1 .O00 metres mésamunt
(1.920 m)- esta esventrat pel seu flanc
nord per una bretxa lateral per on s'esten el Kverkfjokull. Es en el seu front on
se situa I'emergencia d'aigües calentes.
En els flancs Nord-Oest, la glacera es
desborda en diversos punts de I'interior
de la "caldera" i recobreix encara avui
diverses zones geotermiques actives.
Al nord de la cabana de la Societat
Glaciologicad'lslandia,isituadaa l'altra
banda de la carena, s'estén, a I'aire
Iliure, una molt important zona de
solfatares.
En un passat relativament recent, el
casquet glacial també es deuria estendre per sobre d'aquest energetic camp
geotermic arnb un extraordinari mostrari de cavitats subglacials.
Al llarg dels pendents per on llisca el
Kverkfjokull, no hem trobat traces d'exhalacions volcaniques. Des d'un punt
de vista geologic, el Kverkfjoll, es un
"edifici" volcanic truncat, degut a I'enfonsament de lasevapartcentral en caldera formant un "graben" vulcanotectonic en el seu flanc nord. Unafracturació recent de direcció NE-SW afecta el
flanc oest i és responsable de I'activitat
geotermica que provoca les cavitats
descrites mes endavant. Les estructures sub-glacials del Vatnajokull poden,
en part, ser posades en evidencia gracies a les imatges d'alta resolució que
ens dóna el satel.lit ERTS-l.
Així han estat localitzades, a part de
Grinsvotn i el Kverkfjoll, altres zones
susceptibles de presentar una activitat geotermica.
Algunes "Jokullhaup" -o crescudes

d'aquesta primera part, tenia unes
dimensions mes aviat "modestes"
(10 X 5 m) en comparació arnb 1982
(25 X 12 m).
Entre el "Pou gelat" i I'entrada principal, corre una important circulació
dlaire,cosa per laqual no és possiblefer
cap deducció de tipus general quant a
I'excavació de cavitats subglacials. A la
mateixaentradade lacova i a I'esquerra
del porxo, sorgeix un important riu subDESCRIPCIO DE LES ZONES
glacial -fred pero aquesta vegadaTERMIQUES I DE LES CAVITATS
sense possible penetració. Deu tracDistingirem aquí quatre zones geotar-se del drenatge subglacial normal
termiques arnb les seves correspod'una part del Kverkjokull, sense cap
nents cavitats subglacials.
mena de comunicació arnb les zones
geotermiques.
El riu anomenat "calent", contrariaa) El "Riu calent inferior
ment, pot arribar a vegades a 350 celdel Kverkfjoll"
siusals200metresdeI'entrada,Laseva
propia temperatura depen, en gran
Situat al mateixfonsde la Ilenguaglaciar del Kverkjokull, el "Riu calent" apamanera, dels aports d'aigua freda de
I'exterior que rep pel "Pou Gelat" o per
reix a la superfície per un porxo de
dimensionsvariables -segons elsanysfissures no penetrables del sostre.
Quan la temperatura de I'aire a I'exteentre 6 i 20 m d'amplada per3 a 8 m d'alrior es propera o inferior als 0°, aquests
cada, tot depenent de les condicions
aports cessen i subsisteix tan sols el
metereologiques i elsenfonsaments en
les zones d'entrada. Es sens dubte la
desguas interior "geotermic" que pot
cavitat millor coneguda del Kverkfjoll,
variar entre 10 i 100 litres persegon. En
degut a la factlltat dlaccésque presenta
cas de forta fossa, el cabal total pot
sobrepassar el metre cúbic per segon.
des de la cabana. Es possible recorrer
arnb llum natural més de 150 m de I'enEn aquest cas, pero, vista la preponderancia dels afluents exteriors, la tempetrada, punt on una impressionant xemeratura de I'aigua es propera als 0 0 .
neiade20mdediametre,quecomunica
En la primera part d'aquestacavitat, la
arnb la superficie 50 m, mes amunt,
deixa passaruna Ilum blavencaque il.1~- galeria és espaiosa arnb sales o alveols
laterals que poden arribar als 40 m de
mina aquest primer sector deia cavitat.
diametre. El sol esta constituit per
Tal com veurem mes endavant, les
codols i blocs. El riu ocupa aproximadadimensions de les galeries subglacials
.ment 213 de la galeria. Les parets de
poden variarconsiderablement de mida.
glaq estan fortament erosionades en
Tant és així que el 1980 la galeria

sobtades sub-glaciars- que es produeixen als Iímits Oest i Nord delvatnajokull, són les proves indirectes d'una .
activitatgeotermicasubglacial invisible
i intangible des de I'exterior.
La regió del Kverkfjoll, en part desglacada, ofereix una millor aproximació al
fenomen. En el passat s'han produit en
el seu front crescudes sobtades d'aigua.

múltiples cúpules de 0,5 a 2 m.
Nombrosos blocs de glaq despresos,
cobreixen parcialment el terra. M6s
amunt del "Pou gelat" lafisonomiade la
cavitat canvia de sobte. El fort corrent
d'aire no és ja perceptible i es penetra
en una atmosfera espessa i empobrida
en oxigen.
En les crescudes importants es precipiten afluents directament del sostre.
La secció disminueix, i després de
150 m de recorregut, malgrat alguns
eixamplaments laterals, s'arriba a una
estretura que permet, tot just, el pas
entreelsostredeglaqiel riu actiu.Apartir d'aquí la progressió esdevé molt
perillosa sense equip de respiració
adequat, ja que la manca d'oxigen es
manifesta (forts mals de cap). Amb circuitstancats nosaltres hem pogut avanqar encara uns 200 m abans d'arribar a
unazonaamb unesemanacions significatives al terra. En aquest sector la secció és aproximadament de 10 m d'amplada per 2 o 5 d'alqada. La galeria continua amunt i I'exploració es en curs.

Aquest excepcional d e s g u h u b g l a cial presenta una relació directaamb un
dels "punts calents" del Kverkfjoll. Les
solfatares que s'han trobat en el mateix
llit del riu, a uns 400 m de I'entrada, no
semblen ser la causa de I'energia termica del cabal fluvial (10 0 I/s a 350 celsius). Deu existir una zona geotermica
molt més important, mes amunt, sota el
Kverkjokull. Sembla ser que es presenten dues possibilitats: d'una part,
aquesta energia pot provenir d'una
zona situada en la prolongació de I'eix
geotermic general del Kverkfjoll de direcció NE-SW passant per sota la glaceraa méso menys 1 km de I'entradade
la cavitat. D'altra banda, es pot imaginar
un altre "punt calent" en relació arnb el
centre de la caldera del Kverkfjoll en
I'origen d'aquest riu geotermic que drenaria subglacialment en direcció Nord,
resseguint el graben d'enfonsament de
la vora septentrional de la caldera.
Aquesta segona hipotesi és sens
dubte la més estimulant si es pensa en
el possible desenvolupament del sistema i en noves troballes.
Euforicament hem arribat a imaginarnos veritables gueisers sota el glaq...!
Pero quedem-nos de moment en la
realitat i passem a tractar ara el nostre
segon objectiu, també apassionant.

breix totalment el substrat rocós i les
tosques volcaniques van apareixent de
forma esporadica tot formant una cresta o una serie de punts rocosos seguint
la glacera.
Les tres entrades trobades en aquests
darrers anys, canvien contínuament de
fisonomia en funció de la innivació
anual, encara que la seva situació
roman la mateixa, ja que coincideixen
arnb un punt calent geotermic fix en
I'espai.
En aquest indret, hem constatat,entre
1982 i 1984,un Ileugerretrocésdelcasquet glacialversel Sud. Elsafloraments
rocosos són cada vegada més nombrosos. La glacera es poc mobil en aquest
sector. A I'exterior de la cavitat, varies
solfatares puntegen la Iínia de la cresta
rocosa. Es tracta sobre tot d'activitat
fumaroliana d'intensitat feble a mitja,
sensecomparacióamb Iazonad'Hveradalur situada 2 Km al SW.
L'accés mes comode té lloc per I'entrada II (vegeu planell),com nosigui que
la cúpula de la boca s'hagi enfonsat
entre exploració i exploració! Al costat
mateix de I'entrada i abans d'assolir la
galeria principal, es troba una solfatara
activa que emet vapor i aigua en ebullició. Aquesta aigua correper un conducte en direcció del riu sub-glacial.
L'amunt del riu principal ha pogut ésser
explorat 200 metresfins unaestretorinfranquejable d'on emergeix I'aigua,
entre el glaq i la morrena. En un punt
d'aquest recorregut, la galeria es divideix en dos braqos i en una sala lateral
que esta gairebé del tot excavada en el
glaq.Unagaleriaascendent vaadonara
I'exterior (entrada 1). Ens trobem doncs
aquí, en el cap de la xarxa accessible a
I'home, tot i que el sistema actiu neix
algunscentenars de metres mes amunt

en una zona on la glacera és molt tortuosa i esberlada.
En direcció avall, la cavitat es torna
mes i mes interessant; tan aviat s'ha
passat el "Ressalt Axel", mitjanqant una
petita corda fixada arnb un pitó de glaq,
s'arriba a una primera bifurcació d'on
surt unconductequevaadonaraunsifó
sub-glacial.
Als costats de la galeria principal es
nota la presencia de diversos talusos
morrenics formats perla part inferior de
les parets de glaq que, arnb els seus
moviments, actua com socol d'una
arada.
Al llarg de tot I'eix principal son visibles diversos estadis d'avanq i retrocés glacial.
Aquests diposits tenen unacomposició mitxa de roques arnb elements volcanics. A I'indret de les "Solfatares
Turleson", la galeria pren la forma de
sala,jaqueenaquest lloc elvolum excavat és directament proporcional a I'activitat geotermica. Com que en aquest
cas I'emissió de calories es quasi puntual (superfície d'alguns mZ),s'haformat
una cúpula d'una alqada que ha pogut
ésser estimada -enmig d'una atmosfera molt carregada i arnb poca visibilitat- entre 20 a 3 0 metres. Una
activitat menys violenta ha produit un
abombament calent en el terra, guarnit
de moltscolors,que ha donat lloc al naixement de "L'lgloo", simple alveol que
mostra un equilibri permanenf entre el
calor i el gel.Al voltant de certes solfatares es formen microgours de color
taronja-ocre, sense esquelet rígid i
comparables a la gelatina. Els punts
d'emissió d'aigua calenta són també
molt Útils p e r a escalfar els peus ...
Vers-80 m esdestaca,a la ribaesquerra i a I'alqada del sostre, una galeria.

b) El "Riu superior del Kverkfjoll"

Una gran pendent de glaq coberta de
neu, visible des de la base del Kverkjokull, ocupa el flanc occidental de la caldera. En el cim Sud-Oest d'aquesta
últimas'obren en el glaq diversos punts
termals que es troben en relació arnb
una important xarxa sub-glacial.
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Després d'haver passat el "coll" s'arriba 60 metres mes enlla a una altra
zona calenta, pero,com que el pendent
delsubstrat és molt inclinatcapel Nord,
I'aigua no aflueix al riu principal i forma
així un sistema independent (la "Difluencia").
Riu avall, la "Difluencia" esdevé rapidament impenetrable, ja que I'energia
emesa per la solfatara i vehiculada pel
cursd'aigua,esdissipa molt rapidament
en els primers 100 metres.
Continuant avall pel riu principal, la
galeria canvia d'aspecte, ja que el glaq
no forma m,esque el sostre, mentre que
el sol i les parets estan constituides per
tosca volcanica i diposits morrenics. El
curs antic es sumeix al fons d'una gorja
peron es pot progressar,en oposició,de
bassal en bassal. En aquest punt es
troba I'últim grup de solfatares actives
("Odin"). Després, la galeria continua
200 metres arnb una important secció
("Galeria Bjornssen"). El gel forma de
nou el sostre i les parets laterals. A la
riba dreta, una galeria completament
talladaen el glaqesdesenvolupaafavor
d'una ruptura vertical., A la profunditat
de -1 22 m la galeria cabussa bruscarrient a 45O per una serie de plans inclinats,ressalts i pous.Apartird'ací,també
canvia I'eix general de la xarxa i pren
una direcció Nord de maxim pendent.
Poden destacar-se en aquest punt
varies particularitats: la secció de la

galeria presenta forma de "pany de
clau" típica, arnb un sostre de glaq i un
meandre completament tallat en el
substrat volcanic. A la riba dreta, una
galeria guarnida d'estalagmites de gel
va a donar a un sifó glaqat. A la riba
esquerra, un celobert superable arnb
tecniques de glaq condueix a una galeria paral4ela ("Ali Baba Caverne") que
difereix considerablement de la resta
de la cavitat. No sembla patir la influenciade Iessolfatares i ens recordaelfons
de les esquerdes dels Alps arnb una
cristal.lització abundant en forma de
glaq hexagonal, arnb cristalls que poden arribar als 15 cm d'aresta.
Hem observat també aquí diversos
apilaments excepcionals arnb hexagons soldats pels extrems. Deu tractarse en aquest cas d'unafisura tectonica
en relació accidental arnb el sistema
geotermic que, sense rebre les conseqüencies, guarda la seva identitat propia com a trampa de fred.
Sense baixar al "Canyó" es pot progressar primer per la riba dreta, a nivel1
dels ressalts,després per la riba esquerra("Galeriade1 Canyófl)finsel "Pou Lindenbrock". Aquest pou es el primer
obstacle realment "vertical" de la cavitat, i p e r a superar-lo caldra efectuar un
fraccionament en la paret de gel de la
riba esquerra. En aquesta zona el
"canyó" arriba a assolir una profunditat
de 6 metres.

Entrée 1 : o

Deixant apart aquest ressalt de 5 m, la
galeriaavall es recorrefacilment durant
uns 400 m fins la vertical següent: el
"Pou Saknussem".
En certs Ilocs, lagaleriaés bífida i presenta seccions elíptiques molt estetiques. A la riba dreta ens sembla haver
vist una petita zona de solfatares d'on
divergeix un difluent paral4el (?).
El "Pou Saknussem",ambunavertical
de 3 5 m (40 m arnb els ressalts de la
base),és sens dubte el lloc més impressionant de la cavitat. L'acces te lloc pel
sostre de la riba dreta mitjanqant 3 fraccionaments en les Ilengües de glaq (...).
Malgrat totes les precaucions, és
impossible evitarelsfrecs dels abombaments rocosos; els protectors de corda
es mostren molt útils. A mig pou, les
dalles, molt inestables, amenacen arnb
ensorrar-se al menorfrec. Des d'aquest
indret, lavista ésespectacular,amb una
immensa volta gelada, el curs principal
que cau en catarata, i un afluent que
també sorgeix en forma de cascada de
la paret oposada.
A la base del pou, ens acull un llac i la
broma dels salts d'aigua. Encara un ressalt més i la progressiócontinua,ja mes
facil, per entre els blocs rocosos.
La influencia de les solfatares es fa
notarcadavegada menys,i lesseccions
disminueixen (estretors).
Cal avanqar ajupit entre el riu i el sostredegel. En aquestazona,algunsdipo-
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tremitat del pendent gelat que recobreix els flancs NW de la "caldera".
Segons les condicions de la glacera, la
travessa integral deu ser possible. El
1982, a I'exterior, vam localitzar un fort
corrent d'aire que sortia per una escletxa de 2 cm entre I'aigua i el glaq.
OBSERVACIONS

crPou Lindenbrock))a -258 m de fondaria.

sits de la galeria ja no estan formats pel
gel,sinó per neu comprimida. Una mica
mes avall comprenem la raó: pel sostre
emanaatravésdel glaq lallum blavenca
de la irradiació solar. Malgrat forts cops
de piolet, la duresa del glaq no ens permet obrir un pas.
Quan ja pensavem haver arribat al
final, un de nosaltres va forqar un pas
estret (impossible en epoca de crescuda) i vam desembocar de nou en una
gran galeria ("Galeria Maurice") tallada
en el glaq i amb un terra de palets de
riera, que -aquesta vegada sí- ens
conduia 200 m mes enlla a I'estretor
final a la cota -525 metres.
En aquest indret, ens trobaríem a I'ex-

D'aquesta descoberta poden desprendre's varies constatacions d'ordre
local i general: El "Riu superior del
Kverkfjoll", sense ser en certesa I'únic
casen el món,constitueix un lloc privilegiat d'estudi per a 1,'observació de les
interaccions entre la vulcanolonia
- i la
glaciospeleologia.
Tant per unacom peraltra d'aquestes
disciplines, es convenient raonar en
funció del dinamismedelsfenbmens en
joc i tenir també en compte I'activitat
variable de les solfatares i els moviments de la glacera. La diferencia
essencial entre les xarxes subglacials
formades per la geotermia i les formades per I'energia solar alliberada en les
aigües de desguas es vincula principalment a la situació de les zones de producció d'energia termica.
En els Alps, per exemple, les cavitats
subglacialso intraglacials (excloses les
cavitats tectoniques) estan formades
per circulacions d'aigua amb alliberament d'energia termica solar durant el

Galerie

Saknussem
I

-
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tram sub-hipogeu (perdues).L'aspecte i
I'emplaqament de cavitats varia constantment en aquest cas perque els cursos sub-glacials o intraglacials es modifiquen contínuament en funció de
nombroses causes (meteorologia, topografia, dinamica de la glacera, etc.).
Contrariament, la permanencia i immobilitat originara una xarxa sub-glacial que conservara una orientació
identica durant períodes molt Ilargs,
determinada en gran part pel context
topografic i morfologic sub-glacial.
Les variacions de les seccions dels
conductes sub-glacials estan eii si
mateixes en relació directa amb I'activitat geotermica en un període donat, i
unidesala presenciadecorrentsd'aire i
d'aigua que percorren la cavitat.
A més, és precís tenir en compte el
desplaqament de la massa de glaq subjacent en relació als punts calents. La
fisonomia de la xarxa en un moment
determinat dependra del valor de cada
una d'aquestes diverses variables.
En el cas del "Riu superior del Kverkfjoll, I'excavació de la cavitat S'efectua,
en primer Iloc,gracies a I'activitat solfatarianade la partsuperiorde laxarxa. En
aque~taz~nael~en~rme~volumsexcavats resulten del calor directe, en forma
de vapor, que emeten les solfatares.
Riu avall de la xarxa, I'excavació esta
més relacionada amb el corrent d'aigua
que prové de mes amunt i que allibera
progressivarnent les seves calories.
El corrent d'aire ha jugat un paper
molt important en aquesta cavitat, tot
donant-li calories i convertint-se en el
responsable de la cupulització de les
parets de glaq i sostres "oblics" sobre
els pous.
Sense aquesta circulació d'aire, la
cavitat es tancaria ja a partir dels
-300 m. Hem fet ja anteriorment una
important observació quant a la genesi
de la cavitat.
En aquesta part del sistemael riu principal no segueix la linia de maxim pendent,cosa que podria semblar aberrant
en un context "normal".Lasevadirecció
és Nord-Est fins el punt -122 m, després, la galeria principal pren una direcció Nord fins el punt més baix (-525 m).
Deixant a part la solfatara de la
"Difluencia", tots els altres punts calents estan situats sobre el mateix eix
per damunt del punt -1 22 m.
Pertal d'explicar aquest desguas diagonal a l pendent i poc respectuós amb
la gravitació, proposarem la hipotesi
d'evolució següent: En una primera
fase,quan un casquetglacial recobria la
zona, les solfatares van apareixer, seguint I'eixactual NE-SW.A lavertical de
cada "punt calent" es desenvolupa la
cavitació i s'uneixen entre si els diferents alveols. L'aigua en fusió circula
d'un a I'altre en direcció NE seguint el
maxim pendent possible. No va tenir
lloc lacirculació en un majorgradient,a
causa de la pressió del glac que va for-
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mar al Nord una especie de presa
natural.
Vers el punt-122, lessolfataresdesapareixen, i lacirculació troba,aleshores,
un pas paral4el al pendent del substrat.
En un segon període, segons el
mateix traqat, el riu ha excavat una
petita Ilera(vallum)diagonal al pendenl.
Aquesta morfologia es visible en diversos indrets, i especialment en el "Coll",
on es precís remuntar abans d'arribar a
la "Difluencia". En certs Ilocs, un meandre profund excava la tosca volcanica
fins i tot en varis metres.
Aquesta evolució morfolbgica tendeix a provar en aquest sector la perennitat de la xarxa des de fa varis centenars o, potser, milers d'anys. El "Riu
superior del Kverkfjoll" és, doncs, una
cavitat subglacial que no esta pas a
punt de desapareixer,a menys quefinalitzi I'activitat geotermica o que es retiri
la glacera.
Altres incisions diagonals o petites
vallums penjades localitzades en la
regio del refugi superior del Kverkfjoll,
semblen haver tingut el mateix origen
de formació.

1

RELACIO RIU SUPERIORRIU CALENT
El 1980, després de les nostres primeres descobertes, basant-nos en la
direcció presa perlacavitat,ens inclinavem a pensarque podia existir una relaciÓentreel"Riu superior"i I'emergencia
d'aigües calentes al front del Kverkjokull. El petit col1 gelat a 1.220 m, a mig
camíentre les dues entrades,devia servir de canal de drenatge. Després de les
exploracions del 82 i 84, el descobriment d'un corrent d'aire, i la topografia,
ens van fer veure que actualment els
dossistemessón independents, i que el
"Riu superior" del Kverkfjoll, té la seva
sorgencia a la base del gran pendent
glaqat. Noés impossible, pero,queen el
passat, el "Riu superior" constituís un
afluent del "Riucalent"(vallum del col1 a
1.220 m).
c) La Vall d e les Solfatares i e l llac
geotermic
En la part superior del Kverkfjoll i al
voltant del refugi de la Societat GlacioIogica,es troben nombrosos punts d'interes (vegeu mapa).
LA VALL DE LES SOLFATARES O
"HVERADALUR" ésconeguda desde fa
temps i esta considerada pels islandesos com la fi del món.
La seva activitat geotermica és intensa:variescalderesdequasi 6 metres
de diametre bullen constantment (aigües fangoses), nombrosos brolladors
de vapor es filtren pel terra en varis indrets, aixícom bombolles de consistencia pastosa. Per tot arreu apareixen
coloracions vermelles i ocres. La super-
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((Ressaut Axe111,un dels sectors del riu sup rior on s'observen diposits morrenics, per on
circula el curs d'aigües subglacials.

fície total del camp sobrepassa el Km2.
Tan sols I'extremitat Sud dlHveradalur esta recoberta per I'lnlandsis. Aquí
també han estat localitzades sota el
glaqvaries zonesgeotermiques, peroel
sistema sembla menys unificat que en
el "Riu superior". SÓn diversos els
corrents subglacials que van a donar a
la depressió de Hveradalur. El conjunt
d'aquests corrents forma un llac de
dimensions variables que té el seu exutori en el flanc Nord-Est de la "caldera"
(sota el glaq). Varies cavitats es desenvolupen al Sud-Oest del refugi, en el
contacte entre el puig de roques volcaniques i la glacera. S'ha observat una
gran variació d'el4íctiques de glaq (a
partir del terra, d'estalactites i del sostre). El recorregut total del conjunt de
les cavitats sobrepassa uns centenars
de metres. La inestabilitat de la glacera
en aquest indret fa molt perillosa I'exploració de la zona. El "llac geotermic"
esta situat just davant del refugi en
direcció Sud-Est. D'uns 400 m de di&
metre, ocupa el fons d'una depressió

entre la glacera i la cresta rocosa. En el
seu flanc Sud-Est una paret de la glacera deixa caure regularment blocs de
gel que es fonen rapidament -els més
grossos en alguns dies- dins del llac
geotermic.
Varies solfatares sorgeixen a la seva
riba Nord-Oest, a través d'una platja de
sorra negra. Construint una piscina
geotermica i barrejant en la mida justa
les dues aportacions d'aigua calenta i
freda, s'arribaria a la temperatura ideal
de 350!
Com que el nivel1 del llac és constant,
s'ha d'admetre la presencia d'un tropplein situat molt possiblement a I'extrem Sud-Oest, relacionat directament
amb el Hveradalur. Entre el llac i el "Riu
superior" deuen d'existir altres cavitats
subglacials de menor importancia, ja
queapareixen en lasuperficie elsanells
concentrics caracteristics d'una zona
d'enfonsament glacial.
d) Els flancs Est
(Skarphedinsjokull)
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Galeria doble subglacial a -300 m, al riu siirperior del Kverkfjoll.

Diferents observacions dels glaciolegs islandesos tendeixen a probar
I'existenciad'unaaltrazonageot&rmica
a la part Est i Sud-Est de la "caldera" del
Kverkfjokull. Encara que menys espectacular que a la part Oest, aquestes solfatares podrien formar un curs sub-glacial en direcció Nord-Est amb un exutori
al riu "Hveragil".
El 1984 no es va advertir en aquest
lloc cap sortida d'aigua calenta. A més,
la glacera pren aquíforma de cascada i
esta moItfracturada,pertant és poc propícia pera I'excavació d'una cavitat ben
establerta.

CONCLUSIO
Aquest tipus particular d'exploració
ens hapermésadonarde la riquesad'un
fenomen que no ens havia portat a sospitar les nostres anteriors deduccions
glacio-espeleolbgiques als Alps.
Si bé han pogut ser estudiats elements essencials del Kverkfjoll, estem
lluny encara de coneixer el conjunt del
sistema, a I'hora que resten també per
efectuar nombroses medicions.
Hi haunaltre punt,noestudiat encara,
que capta la nostra atenció en el Vatna:
la depressió de Grinsvotn, situada precisament al centre del casquet, conté
un enorme llac geotermic que es buida
periodicament en direcció a la costa
Sud d'lslandia.
El desnivell: 1.500 m; el recorregut
sota el glaq: 40 Km; el cabal: fins a
100.000 m3 per segon ...
MATERIAL UTIL EN VULCANOESPELEOLOGIA
Es pot englobartot alloque es útil per
a I'alpinisme, I'espeleologia i la immersi6 en sifons.
Perun simple reconeixement entre la
roca i el gel, pot ser suficient un equip
rudimentari, pero ben aviat, segons la
configuració de la xarxa, es faran precisos altres materials Útils en I'alpinisme,
com grampons, piolets, martells-piolets
i pitons de glaq.
Les tecniques de pujada i baixada
amb corda estatica són identiques que
les utilitzades en espeleologia "calca-
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ria". Freqüentment es fan servir protect o r ~de corda pels frecs en roques
volcaniques que es desgrunen amb
facilitat. Fins ara no hem utilitzat anells
de cinta, pitons i clavilles d'expansió.
Si la roca volcanica es presta, es
poden fer servir clavilles d'expansió
autoperforants (bassalt massiu: probat
en una altra ocasió). Per les cavitats
inundades o "gasificades" per les emanacions volcaniques, es precís utilitzar
un equip especial (ampolles, mascares,
filtres, circuits tancats).
En definitiva, si a tot aquest material
s'afegeix a més el material de topofotocinema i companyia, no es pot pas
dir precisament que aquest tipus d'Espeleologia requereixi un equip "lleuger".
PERILLS UNITS A L'ENTORN
Estem d'acord totalment amb E.A.
Martel quan parla, en el seu tractat
"L'Espeleologia",dels perills de I'exploració sub-glacial. Els riscs són,efectivament, molt més elevats que en I'Espeleologia tradicional i sovint imprevisibles. Hi ha certes cavitats que no tornaríem pasavisitarunasegonavegada,fet
pel qual cal fer una crida a I'atenció.
ALGU.NES OBSERVACIONS PODEN
SER UTILS
Deixant de banda alguns riscs habituals a la muntanya, I'espeleologia i la
immersió, es poden mencionar:
a) Les esquerdes,lant a lasuperfície
com en voltants de les entrades, en certes zones amb solfatares sub-jacents o
en el gran pendent del Kverkfjoll, estan
traidorament camuflades per la neu
tova.
Tenim I'experiencia d'una caiguda
lliure en una esquerda de 15 m de fondhria i d'haver quedat en equilibri en !a
"eruga" en una altra de 5 0 metres. (Es
útil coneixer la tecnica p e r a sortir-se'n
en els dos casos).
b) Els ,enfonsaments de porxos o
Ilengües de glaq a les entrades de les
cavitats, poden sobrevenir en qualsevol rnornent. Tot i que aquestes zones
solen presentar una gran estetica, és
aconsellable pasar-les allo mes rapida-

ment possible.
Atenció també als tjlocs de les morrenes en equilibri inestable!
c ) Es poden rebentar de sobte bossesd'aiguai inundarpercomplettot una
xarxa (sobretot en els Alps). No hem tingut ocasiófins el moment d'experimentar aquests tipus de fenomens, pel que
noelspodem tractaren profunditat.Les
crescudes, pero, degudes als diferents
factors meteorologics, són tan possibles com en I'Espeleologia "calcaria".
d) No donar mai cops de piolet a una
paret oen un blocdegel si noéscompletament necessari, ja que, fins i tot un
petit cop pot alliberar lestensions i provocar la ruptura d'un enorme bloc (bloc
sobreelcapal 1982).Noutilitzarelssortints pels pitons de glaq, sinó més aviat
els enfonsaments. Fer servir preferentment pitons tubulars -flautes-.
Segons la temperatura ambient, els pitons
de glaq poden bellugar-se en el seu
allotjament ja sigui en algunes hores o
dies (fusiódel glaq al voltant del metall).
e) La composició de I'atmosfera pot
comportar un perill greu i imprevisible.
Si en la majoria dels casos les emanacions no són nocives en si mateixes, la
carencia d'oxigen, per contra, pot presentar-se brutalment. El fenomen es fa
evident en els passos baixos, i després,
els mals de cap, cada vegada més violents, poden arribar a provocar el síncope. Segons el contingut en gas
carbonic, I'efecte pot serfulminant (violents mals de cap experimentats I'any
80; 4 hores per a restablir-se).
En conclusió, si bé aquesta activitat
és apassionant, també els riscs hi són
en consonancia, cosa per la qual les
exploracions sub-glacials no han de
prendre's a la Ileugera.
Han participat en aquestestres expedicions: M. Balthasar, J. Bjorguinsson,
P. Chevalley, M. Chiron, R. Emery, G.
Favre, M. Hirt, P. Perracini, C. Rufi, J.P.
Scheuner,S.Sigurbjarnarsson, U. Sommer, R. Wenger.

Per I'organització i per les informacions rebudes volem agrair a: Societat
glaciologica d'lslandia, Universitat d'lsIandia a Reykjavik, Science Institute,
Icelandair, Aven Sports, i més particularment a: E. Bjornsson, P. Braun, B.Tissot, l. Raposo.
BREU BlBLlOGRAFlA
E. Bjornsson et Al.: Varia in "Jokull"
(Reykjavik, 1951-1984).
W.R. Halliday: "Glaciospeleology" Caving lnternational Magazine n.O 4
(1979).
M. Ubach - Tarrés: "Paradise ice cave".
Speleon n.O 25 (1 980).
M. Kraft: "Volcans d'Europen.
Llyboutry: "Traité de glaciologie".
J. Corbel: "Neige et glaciers".
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La histoplasmosi,
un perill del carst cuba
Montserrat Ubach i Tarrés

Espeleolegs catalans (ERE-SIE) desenvolupen una tasca
espeleologica a Cuba tot explorant diversescavitatsambcompanyia de col-legues d'aquell pais. En una d'elles, la "Cueva
del Gato Jíbaro", contrauen la HISTOPLASMOSI, greu malaltia tropical que pot esdevenir mortal per a I'espeleoleg.
Un cop a Barcelona, seran ingressats d'urgencia en un
centre hospitalari, on restaran durant 18 dies. La malaltia sera
vencuda després de mesos de convalescencia.
brincipa~scaracterístiques del carst cuba, cavitats explorades, la "Trampa Termica", detallada descripció de la Histoplasmosi, casos d'Histoplasmosi en espeleologia i precaucions a tenir en compte.
ACTlVlTAT ESPELEOL~GICA
L'octubre del 83, espeleblegs catalans (ERE del CEC i SIE del CE Aliga)
arribavem a Cuba disposats a coneixer
alguns dels més representatius carsts
del país.
La serie d'exploracionsque vam dura
terme varen efectuar-se formant equip
am bmembresdela"Sociedad Espeleológica d e Cuba", "Acade'mia de Ciencias" (L'Havana) i "Grupo Espel.eológico
Norbert Casteret", "Grupo Espeleoló-

:
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gico Marcel Loubens" i "Grupo Espeleológico Carlos de IaTorre",pertanyents
al "Comité Provincial" de la provincia
de Matanzas.
De les tres regions en que es divideix
el relleu de I'llla de Cuba (Occidental,
Central, Camagüey-Maniabón i Oriental), I'Occidental és la mes vasta i la que
destaca pel seu famós paisatge carstic.
La representació més genuina As la
"Sierra de losO~ganosl~,que
junt lanSierra del Rosario" i'"Alturasde Pizarra",
formen I'extensa serralada de "Guaniguanico".

Típic paisatge del rrvalle de Viiiales)i, a la ((Sierra de los ~rganosi),caracteritzat pels
((Moaotesa. (Foto: M. Ubach.)
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La "Sierra de los Organos" és coneguda pel seu curiós relleu tropical
caracteritzat pels típics MOGOTES,
aillades elevacions de roca calcaria
d'aspecte cbnic, amb parets a vegades
verticals, que són descrits.pels guajiros
corn "lloms gegantescos d'elefants".
Els HOYOS són uns altres d'aquests
peculiars fenbmens carstics. Freqüentment, els cims dels MOGOTES, de
forma aixafada o arrodonida, han estat
excavats per les aigües, tot originant
una forta depressió que els converteix
-morfoIbgicament parlant-en una especie de crater de volca. Dins d'aquestes depressions, la vegetació creix
exhuberant i apareixen fertilscamps de
conreu de MALANGAoYUCAentred1altres vegetals comestibles o de tabac.
Elscamperols hiaccedeixen mitjanqant
cavernes excavades pels rius subterranis que travessen aquests monblits de
calcaries del jurasic.
A vegades, els HOYOS esdevenen
valls o "poljas", de forma més o menys
circulars o lleugerament ovalades, que
arriben aassolir el quilbmetre d'extensió.
Les barreres rocoses de la "Sierra de
los Organos" són tallades freqüentment per congostos escolpits pels rius,
algunsactius, com el pasdel "Cuyaguateje", altres secs, com la "Puerta de
Ancón", recorreguda actualment per la
carretera de Viñales.
Es en aquest marc ideal,on es desenvolupen elscomplexossubterranis més
grans de Cuba i on dedicarem la nostra atenció.
Varem efectuar exploracions en els
termes municipals deviñales, Pica Pica
i Cuajami (provincia de Pinar del Río),
entre les que destaquem la de la "Gran
Caverna de SantoTomás" d'uns 25 Km,
de recorregut,"Cuevade Pío Domingo"
i sectors dels trajectes subterranis dels
rius Novillo i Cuyaguateje.
A la província de Matanzas explorem
la cova de Bellamar, de 2,5 km. i la
"Cueva del Gato" que amb 14 km d'extensió és la cavitat més gran de la província. La seva exploració, considerada
de certa dificultat pels espeleblegs
cubans, i encara no finalitzada completament, esta sent un dels principals
objectius dels seus treballs. Per aquest
motiu, els nostres col-legues van considerar oportú organitzar un reconeixement conjunt, a fi de donar-nos a
coneixer aquest interessant sistema
subterrani.
De totes maneres, el "Gato Jíbaro"
tenia per a nosaltres un al4icient molt
especial: en aquestacovas'hi troba una
de les poques Trampes termiques que
existeixen a Cuba i sens dubte en el
món. La Trampa termica consisteix en
una zona localitzada de la cavitat on es
concentren milers de rat-penatsde I'especie Philonicteris poey, I'elevada temperatura corporal delsquals,junt amb la
descomposició dels seus excrements,
provoca una temperatura superior als
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Els rlu. Novillo i Cuyaguateje, al seu pas per /'interior dels ((Mogoles))del ((Valle de Viñales))
han originar ínteressants passos subterranís. (Foto: J. Lloret.)

1

NO existeix contarni nació i nter-humana.

390 C i una humitat prbxima al 100 Oh. A
aquest fetid i enrarit medi ambient, cal
afegir-hi els efectes d'uns nutridíssims
biotops ambsaturació d'insectes i aracnids guanbfils. Com a colofó d'aquest
quadre, decenes de serps de, fins i tot,
tres metres de llargada conviuen amb
aquesta rica fauna i s'alimenten d'ella.
Valiala pena presenciaraquest inusual i
sens dubte esgarrifós espectacle.
Estavem lluny de suposar en aquells
moments que la "Cueva del Gato Jíbaro" estava infectada d'espores del fong
Histoplasma capsulatum i que aquelles
8 hores d'exploració eren més que suficients per a contraure la HISTOPLASMOSI.

E S P E L E ~ L E G SCATALANS
AMB HISTOPLASMOSI
DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE: una
setmana justa de tornar de Cuba: 12
(1) Desembre 1983.
Un anY després la g uarició no ha estat
encara completa.
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I

((Cueva de Pío Domingo)), una de les cavitats explorades al llarg de la campanya.
oto; J. ~10ret.j
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LLOCS I CONDICIONS IDONIES
PEL DESENVOLUPAMENT DE
L'H ISTOPLASMA CAPSULATUM
Les espores del fong Histoplasrna
ca~sulaturntroben un lloc idoni com a
excrements d'ocells o rat-pbnats: No
obstant, perque proliferin en abundanciasón necessarieslessegüentscondicions ambientals:
Temperatura mitja: 22O a 2 9 O C.
Precipitacions anuals: 875 a 1.O00
mm.
Humitat relativa: 67 % a 87 % o mes.
Aquestescondicionsoptimes de medi
ambient obert, es troben en molts paisos tropicals, subtropicals o amb temperatures moderades, si bé Asia o
certes regionsd'Europa perexemple on
podrien donar-se, han escapat de moment a la contaminació.
En les regions de grans endemies, la
presencia d'Histoplasrna capsulaturn
es limita generalment azones rurals on
hi ha forta concentració d'ocells (gallines, coloms, estornells, guácharos ...) i a
les coves.
Les cavitats subterranies constitueixen un "medi tancat" relativament estable i protegit, que afavoreix la prolifera-

p
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ció de I'Histoplasma.
Els rat-penats són considerats uns
dels agents transmissors més importants. Sembla demostrat que amb els
seus excrements propaguen I1Histoplasma de cova a cova en efectuar
les migracions.
Les zonescarstiques, riques en fenbmens subterranis, constitueixen, junt a
la direcció del vent i el desbordament
dels rius, un dels factors que més intervenen en I'epidemiologia i repartició
geografica de la Histoplasrnosi.

mateix d'aauests mamifers i ~ r i n c i ~ a i ment el
pas de l'explora'dor,ak6quen espores del terra. Un cop en
suspensió en I'aire, I'espelebleg les
inhalara,tot penetrant al seu organisme
mitiancant les vies res~iratbries.
~ a l 6 r aaue
t
eis nens ~ e t i t si la aent
d'edatavancada són mes feblesa la
malaltia, l'adult la contraura tanmateix,
independentment -segons estadistiques- d'edat, raqa o sexe.
GRAUS D'INFECCIÓ
I SIMPTOMATOLOGIA
Moltes infeccions per Histoplasrna
capsulaturn acostumen a presentar-se
d'unaformasilenciosa i benignadonant
una simptomatologia pseudo-gripal.
La malaltia, ja en uns graus més alts
de virulencia, presenta 3 estats ben
diferenciats:

COM CONTRAU L'ESPELE~LEG
LA HISTOPLASMOSI

Estat 1. Histoplasmosi
pulmonar aguda

Les espores del fong Histoplasrna
capsulaturn es troben dipositades a la
pols del terra de les coves, principalment en les zones on abunden excrements de rat-penatsen descomposició.
Els corrents d'aire de la cavitat. el vol

Després d'una incubació d'l a 3 setmanes, apareix la febre, dolors de pit,
mal de cap, tos seca, tremolors, suors
nocturnes, dificultat respiratoria, dolors
articulars i gran fatiga general.
L'auscultació i I'examen fisic no revelen res. A la radiografia pulmonar apareixen infiltracions de tipus bronconeumonica: complex ganglio-pulmonar
associat aadenopaties hiliars uni o bilat e r a l ~infiltrats
,
parenquimatosos o opacitats miliars (gra petit) o nodular més o
menys disseminats.
La curació clínica i radiolbgica acostuma a esdevenir al cap de varies setmanessensedeixarseqüeles. En alguns
casos poden quedar algunes cicatrius
fibroses i principalment calcificacions
pulmonars.
Dins d'aquest mateix estat 1 pot apareixer la infecció extra-pulmonar,forma
rara d'histoplasmosi en la que s'observen noduls,ulceracions mucoses icutanies i lesions digestives responsables
de diarrees, hemorragies o perforacions intestinals.
Estat 2. Histoplasrnosi difusa

Una de les galeries de la ((Cueva del Gato Jibaro)), amb 14 km explorats, la mes extensa
de la provincia de Matanzas. (Foto: J. Lloret.)

3

4

Aquest grau d'infecció, realment periIlós, és el resultat de la difusió del parasit per via sanguínia o limfatica, per
tot I'organisme.
L'estat febril és acompanyat d'una
gran anemia. Poden apareixer adeno-
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paties, leucofenia (disrninució dels globuls blancs), meningitis, encefalomelitis,
alteracions cardiaques, pulrnonars,
bsees, hepatiques, cutaneo-mucoses,
renals, oculars, nervioses, així com
lesions ulceroses o granulornatoses a
nivel1 d'intestins, entre moltes d'altres.
En absencia de tractarnent I'evolució
sera irreversible. La majoria deis rnalalts
moren entre els 4 i 10 rnesos. Aquesta
disserninació pot produir-se bastant
temps despresd'haveragafat la infecció.
Estat 3. Histoplasmosi
pulrnonar cronica localitzada
Aquests tipus d'histoplasmosi és produida per una reinfecció endogena o
exogena. Elssírnptornessón semblants
als de I'estat 1. La radiografia pot mostrar infiltrats mes o rnenys extensos, a
vegades pseudo-tumorosos i rnunions
d'irnatges cavitatbries, que pot portar a
confusió arnb la tuberculosi pulrnonar,
entre d'altres rnalalties.
L'evolució va lentarnent vers la insuficiencia respiratoria i el "cor pulmonar" crbnica.
Corn hern vist, la infecció pot anar des
d'un grau benigne i quasi silenciós al
mortal. Escalculaquea leszonesendemiques del centre d'Estats Units, cada
any moren 80 persones d'histoplasmosi i a Cuba un 17 % dels casos afectats. Depen de la quantitat d'espores
inhalades, de la seva virulencia i, naturalment, de les defenses que presenta
I'organisme per fer front a la infecció.
Segons certa hipbtesi, la misteriosa
malaltia que atacava els egiptblegs que
s'aventuraven a les piramides,aprimers
de segle, i que fou coneguda per "la
rnaledicció de Tout Ankh Arnon" no era
sinó una forma greu d'histoplasmosi.
U N TRACTAMENT P E R I L L ~ S
En els estats primarisd'histoplasmosi
esconvenient nosubministrarcaptipus
de tractament. Nornes és recomenable
la terapeutica en els casos on les manifestacions cliniques indiquin una progressiva gravetat de la malaltia.
L'Amfotericina B, que s'ha mostrat
veritablement eficaq peradeturar I'evolució inexorable de certes formes d'histoplasmosi, presenta una perillosa nefro-toxicitat. La major part deis malalts
sotrnesosaaquest tractament esveuen
afectats per alts estats febrils, retencions progressives d'ozon arnb fortes
tases d'orina sanguinolenta i freqüent
anerniaque potavanqarfinsadonaruna
absencia total de formació de glbbuls
rojos.
Malgrat tot, és indispensable I'Amfotericina B en els pronbstics de formes
diseminades evolutives i tarnbe en els
casos presumiblement crbnics on els
pulrnons a poc a poc destruits, i la respiració cada vegada més insuficient, conduira rapidament a la mort.
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Un dels sectors concrecionats de ((La Gran Caverna de Santo Tomas)), la cova més gran
de Cuba, arnb uns 25 km de recorregut. (Foto: J. Lloret.)

El medicament s'aplicara per via
endovenosa al rnalalt,.que naturalment
restara hospitalitzat. Sera indispensable un seguirnent estricte per tal de
minirnitzar en allo possible la seva toxicitat, subministrant les dosis adequades a I'estat del pacient. El tractarnent
pot seguir-se de 2 a 4 mesosen funcióa
la resposta terapeutica.
El Ketoconazol és un nou producte en
vies de cornercialització que es recomana en els processos primaris d'histoplasmosi per tal d'evitar una possible
difusió delsfongs. Sernbla ser ben tolerat per I'organisme i per tant una bona
aportació al procés histoplasmosic.
Paral.lelament a aquests rnedicaments la cirurgia pulrnonar pot ser eficaq. S'aplicara per a deturar I'avenq
progressiu deformes nodulars quecom
un cancer bronquial aniran menjant
el pulmó.
DIAGN~STIC PARACL~NIC:
HISTOPLASMA 1 SEROLOGIA
El diagnbstic de la rnalaltia en base a
la simptomatologia exposada a I'apar-

tat anterior pot reforqar-se a partir dels
resultats obtinguts rnitjanqant proves
de laboratori.
D'aquests diagnbstics paraclínics,
els més importants, de tipus immunolbgic, són "la intra-derrno-reaccióa la histoplasmosi" oUtestde la histoplasrnina"
i la prova de la serologia.
Al 1941,apartird'infiltratsdecultiude
micel.les i amb un procediment semblant a la fabricació de tuberculina,
s'aconsegueix aillar la histoplasrnina.
Aixb ha contribuit decissivament a
determinar la ubicació i repartició de
I'histoplasrnosi en el rnón.
Aquesta tecnica, que permet descobrir I'existencia de nombroses formes
que es presenten asirnptomatiques en
els individus, ha estat ampliament aplicadaen zonesendemiquesperadetectar focus d'histoplasma capsulatum. El
test de la histoplasrnina pot donar positiu a la segona setmana d'haver-se produit la infecció i pot seguir donant
aquesta positivitat al cap d'anys, fins i
tot, tota la vida. Per altra banda en els
casos d'histoplasmosi difusa i fins i tot
d'algunes formes localitzades, els re-
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sultats solen ser negatius. Tanmateix
potser que I'aplicació del tractament li
anul4i la seva positivitat.
Les tecniques serolbgiques són molt
mésprecisesid'ungran interes. Noobstant Dresenten una considerable dificultat de preparació a part que els
serums reactors son d'un elevat cost.
Per poder interpretarels resuItats,cal
comparar simultaniament el serum extret del malalt en una fase, la més inicial
possible de la malaltia, amb un altre
obtingut en període de convalescencia
(aproximadament 20 dies del primer).Si
el segon serum presenta un increment
del títol de més del quadruple respecte
al primer, el resultat pot interpretar-se
com a positiu.

ALGUNS CASOS
D'HISTOPLASMOSI
EN ESPELEOLOGIA
La Histoplasmosi va ser descrita per
primera vegada per DARLING I'any
1906 a re1de I'autbpsiad'un negre de la
Martinica que treballava al canal de
Panama.
Van haver de passar 40 anys perque
I'epidemiologia de I'Histoplasma capsulatum escomencés a precisar i 3 més
perque EMMONS aillés per primera
vegada el fong obtingut en un galliner.
El 1956 KLITE i DIERCKS demostren
queels rat-penatstransporten lesespores d'Histoplasma capsulatum dins els
seus intestins i els retransmeten mitjancant els excrements.

Pocsanys després,a lacova dU'Aguas
buenas" (Puerto Rico) ZAMORA captura rat-penats infectats perla malaltia,
els deixa suspesos varis dies a certa
alcada del terra i, en aquestes condicions, aconsegueix ai'llar I'Histoplasma
capsulatum. Queda demostrada la possible transmissió per via aeria.
A la mateixacova,aquest autordetecta I'Histoplasma capsulatum en una
sola especie de rat-penatsde lesquatre
queconviuen a lacova,suggerint laidea
d'una predisposició genetica de I'especie.
Anem a referenciar,senseanim deser
exhaustius, alguns casos d'Histoplasmosi agafats dins de cavitats subterranies.

ALGUNS CASOS D'HISTOPLASMOS.
AGAFATS DlNS DE
CAVITATS SUBTERRANIES
959
1894 "CUI?va En+enenada o Cueva d~
Dlat)lo" (Sabinas, Hidalgo, Nuevi
León, Mexic). Moren 9 o e les -i r.
sones que es posen malalte
prés d'haver entrat a la covc
S després, al 1948,5 de les '
;ones que hi havien realitza
recc)lecciÓ d'excrements de rat
pen,ats, moren també. Es diag
nost ica ja Histoplasmosi (B. Villa
1935 "Cuc
. . $va de la Lechuza" a Tingc
María(Perú).Apareixalgunalleu
b e nigna
~
patologia respiratbri;
que es coneix com "febre dt
Tingio María". Aquesta simpto
matc3logiaes repeteixen elsany:
segijents entre alguns turiste:
que visiten la cova. Al 1955 AZE
LLA NO i al 1958 ROSELL de
mostren que es Histoplasmosi.
1938 "Cueva de Cuetzala" (Estat dt
Guerrero, Mexic). Una person:
contrau la malaltia en la sev:
forma lleu (B. Villa).
1940 "Cueva Chica" (Pujal, San Lui:
Potosí, Mkxic). 5 de 8 espeleb
legs agafen la histopla smosi. Er
alguns d'ells, la febre es proion
gara durant més de 6 setmane:
(B. Villa).
1949 "Cova Forman Bluff" (Arkansas
USA). Segons Halliday, un grur
de 25 persones a la recerca d'ur
suposat tresor en aquesta cova
presenten simptomatologia pul
monar i anomalies radiolbgiques
4 anys despres FURCULOV\
confirma la presencia d'Histo
plasma capsulatum a nivel1 de
terra de la cova. El test de la His
toplasmina és positiu.
1955 Venecuela. 5 persones d'un grur
I
de 13 que havien entrat a une
4
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cova de I'Estat de Lara, prc
ten signes clínics. Postc
ment,CAMPING trobareacc
positivesa la Histoplasminai
els habitants propers a la (
Aquest mateix any, a Mexic
"Cueva de los Troncones
Libertad, Ciudad Victoria , Tamaulipas),2 personescontr auen
Histoplasmosi. Es salven després d'un mes de malalti;3. La
convalescencia va ser Ilarga i
delicada.
"Cueva de NA PLACIDA" (Estat
de Miranda,Venecuela). Un;3 persona contrau la histoplasmosi
després d'haver estat una hora
dins la cavitat.
A Mexic, el Doctor A. Villalobos,
efectua unes exploracions; 3certes coves de la regió de XIL.ITLA
(San Luis Potosí) i mostrasirnptomes característics d'una tlistoplasmosi benigna.
PlETRl ailla espores d'tlistoplasma capsulatum en el ter.ra de
la Cueva Coy Coy a Uria (1lenecuela).
A I'Africa del Sud, MURRAY' descriu la positivació ia la reacc:ió de
E!n 14 espelebla Histoplasmina
,..- . . .
legs de la" I ransvaai speiec>iogical Society" després de I'exploració d'una cova. Alguns d'ells
mostraven signes de pneunionia
atipica. El cas es repeteix en is
espeleblegs més després d'haver explorat varies cavitats al
Transvaal.
A la cova. "Johnson's Pothole"
també a I'Africa del Sud, apareixen espores d'Histoplasma capsulatum.
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Sempre a I'Africa i en la mateixa
epoca, DEAN reporta casos d'histoplasmosi agafats a la "Cova de
Magwenvo" en els Monts Urungue.
Dos casos d'Histoplasmosi es
registren a una cova (Je Tanganika. A re1 d'ziquest fe t AJELLO
realitzara inlteressant S experiments en base a excrements de
rat-penats dipositats a la cova.
A Cuba, en una operació que va
dur a terme la milícia per tal de
capturar contrarevolucionaris
amagats a les coves de les muntanyes dlEscambria, al Sud de
Matanzas,vancontraure la histoplasmosi 504 persones. Alguns
d'aq uests czisos van resultar
mor!tals. Es elI cas més greu que
s'ha donat en tota I'America
llatir
- . la.
A Jamaica, una investigació entreels espeleblegs locals mostra
un 10 % de positivitat a la Histoplasmina.
D'una expedició anglesa a Jamaic:a, 5 persones presenten
una 1positivacióal test de la Histoplas minadesprés de I'exploració
a una cova.
25 espeleblegs de Janlaica del:3
28quevan entrara lacc]va de "Si
Clair" per capturar r,at-penats
.
manifestaren una imporranr patologia pulmonari varen haverde
ser hospitalitzats. La cova va ser
tancada per ordre de les autoritats governamentals de I'llla, un
cop demostrada la presencia
d'Histoplasma capsulatum.
Un membre de I'expedició de la
"Federation Franqaise de SpéIéologie" a Nova Guineafou hospitalitzat per presentar patologia
pulmonar i simptomatologia caracteristica. Havia estat explorant cavitats de la regió carstica
d'Highlands i manipulant excrements de rat-penats.
1
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(Cueva del Gato Jíbaro]),infestada d'espore
(Foto: J. Lloret.)

PRECAUCIONS A TENIR
EN COMPTE .
A I'espelebleg li caldra prendre tota
mena de precaucions a I'hora d'efectuar exploracions a carsts tropicals i
més encara si prové d'un país no endemic, i per tant el seu organisme no e s t i
immunitzat a la infecció. Només mencionar que I'equip d'espeleblegs que
vam explorar la Cova del Gato Jíbaro
(Matanzas) estava format per 5 cubans i
2 catalans (2). Els nostres col.legues
cubans havien passat ja la histoplasmosi i no els va afectar. Nosaltres dos
vam contraure la malaltia.
Es doncs convenient actuar amb prudencia i tenir en compte les següents
observacions:
Abans d'entrar a una cavitat tropical
comprovar la presencia de rat-penats,
ocells o dipbsits d'excrements. Un cop
dins, evitar respirar a ple pulmó i menys
per la boca. Val la pena anar proveits
d'una mascara que protegeixi nas i
boca, i si no se'n disposa, tapar-se
almenys amb un mocador.
A un altre nivell,caldria que les entrades de les cavitats considerades perilloses fossin marcades amb un signe
internacional per tal d'alertar I'espeleoleg.
Sistemes sofisticats (o rudimentaris,
segons es miri), han estat ocasionalment provats,sense exit, pertal d'intentar destruir els cultius d'Histoplasma
capsulatum: cremar els fongs amb un
bufador (segons ens explicaren els
companys mexicans en elsseus experiments a l a "Cueva de Cacahuamilpa"
on, per cert,van agafartots la histoplasmosi); estendre una solució de formo1
sobre la zona contaminada, o cobrir-la
també d'uns quants centímetres de
gruix de terra ...
(2) I'autora i Jordi Lloret.
(3) Aquests productes havien estat sol.licitats per I'equip medic de I'Hospital de
Sant Pau a Estats Units, després d'infructuoses gestions per a aconseguir-los de
I'lnstitut Pasteur de París.

del fong Histoplasma capsulatum.

Dissortadament, la histoplasmosi és
una malaltia forqa perillosa per la qual
no s'han trobat encara mitjans d'erradicació. ContrBriament, segons opinions
d'entesos, hi ha moltes possibiIitatsque
d'aqui 20 a 50 anys s'hagi extes pels 5
continents i representi una seriosa
amenaqa per a I'home.
El nostre agraiment al Dr. Carles
Lupestri de I'hospital deSant Andreu de
Manresa, qui ha revisat aquest article
en allb que es refereix a la terminologia medica.
No podem deixar d'expressar també
la nostra gratitud a Angel Grafia, de
I'equipde I'eminentespeleblegcub5 Dr.
Antonio Núfiez Giménez, per la urgent
tramesa dels productes necessaris per
aefectuarel test de la Histoplasminai la
prova Serolbgica (3). A Ercilio Vento
Canosa, espeleoleg i metge forense en
cap de la província de Matanzas (Cuba),
per les seves valuoses orientacions al
llarg de la malaltia. A I'equip de metges
del Servei de Medicina Interna de I'hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, al qual hem donat I'oportunitat
de tractar -de forma admirable per
cert- una rara malaltia tropical...i a tots
els companys espeleblegs cubans, de
qui no oblidarem la seva cordialitat i
gentilesa.
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Avenc
Montserrat Ubach
RECORD DE FONDARIA DE CATALUNYA (1963-1978)

Vinte aniversari
del seu descobriment

Bateig de I'avenc, un cop finalitzada IJexploració total, que va durar 33 hores. (Foto: F.
Alabart.) '

Jordi Lloret i Prieto (S.I.E. del C.E.A.)

A re1 del XX aniversari de la primera exploració a I'Avenc
Montserrat Ubach, I'autorcomenta el queva representartot un
esdeveniment espeleolbgic en aquel1 comencarnent de
decada dels anys 60, a I'hora que fa una serie de consideracions sobre el toponim de I'avenc.
La puntualització dels fets, la historia, i una enquesta realitzada entre els habitants de les regions properes a I'avenc,
vénen a reafirmar que aquesta cavitat -gairebé desconeguda
pels propis veins de la zona- no tenia cap nom abans del seu
descobriment espeleologic i que, pertant, el seu toponim originari noésaltrequeel quevandonar-li elsseusprimersexploradors: AVENC MONTSERRAT UBACH.

Descens pel segon pou de I'avenc ((Montserrat Ubachii durant una de les primeres exploracions fetes pel juny de 1963. (Foto: F.
Alabart.)
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S'hacommemorat recentment el vinte
aniversari de I'exploració a I'Avenc
Montserrat Ubach, encara una de les
més importants cavitats subterranies
del Principat, la qual troballa va representar un renomenat i memorableesdeveniment per I'espeleologia i I'excursionisme catalans.
L'avaluació de la fondaria de I'avenc,
realitzada en el transcurs dels primers
atacs, dona una important cota, 217
metres. Després, una topografia acurada, feta pels mateixos exploradors,
fixava el desnivell en 21 0 metres. Amb
aquesta xifra es superaven, tot just, els
206 de I'Avenc de I'Esquerra, topografiat poc abans pel GES del Club Muntanyenc Barcelones al Massís del Garraf,
amb la qual cosa el Montserrat Ubach
es convertia en el nou record de profunditat del Principat. Tanmateix, pel fet
d'obrir-se en conglomerats, passava a
ésser també el forat més fondo del món
en aquest material sedimentari.
Aquestes posicions en el ranking de
grans cavitats les conservariadurant un
llarg període detemps, malgrat lail.lusió
i esforqos desenvolupats per successives promocions d'espeleblegscatalans
per trobar majors fondaries al país.
Finalment, entre I'estiu i la tardor del
1978, els occitans primer i els barcelo-

,

'

1
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nins després, assolien la cota 317 (o
322 segons els francesos) a la Cigalera
de I'Obagade Baleran,al PallarsSobira.
Poc després, el 1982, la SIE del Centre
Excursionista Aliga conqueria els 327
metres de desnivell (+325 i -12) a la
xemeneia "L'Ascensorl' de la Cova
Cuberes (Pallars Jussa), cavitat horitzontal descoberta temps enrera pel
senyor Cuberes, batlle del proper poblet de Serradell i explorada inicialment
per espeleblegs de Badalona. Aquesta
gimnasticacova haviaaconseguit també
el maxim recorregutsubterrani decatalunya i ara, amb aquesta vertiginosa via
ascendent, deixava en tercer lloc de
fondaria al Montserrat Ubach, al temps
que, per trobar-se excavada en conglomerats, li treia definitivament la seva
supremacia mundial en aquest peculiar
aspecte.
Per altra banda, les cotesdel Montserrat Ubach i del seu més proper contrincant, IIEsquerra,com les d'altres cavitats
conegudes d'antic, han sofert amb el
pas dels anys i la millora dels mitjans
tecnics certes modificacions, fruit de
feixugues tasques de revisió espeleometrica dutes a terme per espeleotopbgrafs rigorosos. L'esmentada SIE,
mitjancant un repas meticulós i inedit,
va reduir la poligonal bocafons de I'Esquerraatan sols 197 metres.El Montserrat Ubach,diferentscomprovacionsvan
coincidir en quantificar la seva pregonesa exacta en 202 metres, i molt
recentment, seguint les darreres tbniques de la topografia subterrania internacional, aquesta xifrava ser rebaixada
per un nou plano1a poc menys dels doscents metres, en prendre's com a punt
més-menys zero el llavi inferior de la
seva boca més alta, i no el superior, un
parell de metres més amunt, com s'acostumava anteriorment. Altres opinions coincideixen que, seguint precisament aquestes normes internacionals, el punt més-menys zero hauria de
ser el més alt del sostre de "la saleta",
amb la qual cosa la seva fondaria superaria aquells 202 metres.
Per finalitzar aquest recull dels mo-
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derns recordscatalans,que ens permet
apreciar la importancia d'aquest vinte
aniversari, potser convé ací esmentar
un parell de fantasmagbrics fenbmens:
L'Afrau Sunyer,a IIEstartit,amb 270 metres,¡ el Gouffrede laSorciere(Avencde
la Bruixa),al Cadí,amb207 metres i sondeig fins 270; totes dues comunicades
per espeleblegs nord-pirinencs i que
resultarien ésser cavitats inexistents,
fruit de la follia d'alguna nit d'estiu
excessivament calorosa.
Avui, malgrat aquestes fluctuacions,
Ibgiques merces a I'evolució tecnolbgica, els espeleblegs catalans exalcem
arnb respecte aquest aniversari del
Montserrat Ubach, recordem les circumstancies de lasevaexploració i,potsertambén'és un bon moment,aprofitem
perfer unes reflexionssobreaquestcurióstopbnim,quefaqueunacavitatsubterrania porti el nom d'una dona.
L'Avenc Montserrat Ubach s'obre a
poc més d'un quilbmetre de la masia de
can Cavallera o Cavallera Alta, prop de
Canalda, petit agregat del municipi
d'Odén (Solsones). Geograficament es
situa als vessants meridionals del Port
del Comte, al costat d'una de les feréstegues canals dels Clots de I'lnfern, tributariesdel torrent de Junyent. Es troba
en conglomerats oligocenics, en els
que I'erosió pliocena i quaternaria han
format estructures i formes tipicament
montserratines.
La histbria de les exploracions espeleolbgiques d'aquesta cavitat i de la
zona en general, té un inici certament
singular: des del 1961 una jove manresana, quasi una nena, Montserrat Ubach
i Tarrés, realitzava en companyia dels
seus pares freqüents prospeccions al
Bergueda, a la recerca de coves i
avencs desconeguts. Encoratjats per
referencies donades pels naturals de la
regió, varen expandir el seu camp d'accióvers I'oest, iniciant el que esva batejar "Operació Solsones". Un dia, al
primerterqdel1963,la Montserrat s'endinsava per primer cop en un forat desconegut i sense norn, assegurada des
de I'exterior pels pares, recreant-se
amb I'espectacle del pou inicial i esperonant-se amb les fermes prometences de continuació que allb oferia ...
...Setmanes després, un col4ectiu
d'espeleblegs, compost per membres
dels grups i entitats més representatives de I'excursionisme de I'epoca i
encapqalats per I'EDES del CECB de
Manresa, I'EDECAdel Centre Aragones
de Barcelona i I'ERE del Centre Excursionistade Catalunya,assoIiaelfons de
I'avenc, amb la seva descobridora a
I'equip de punta. Una vegada a I'exterior, després de 33 hores de treball els
exploradors decidiren, arnb tota concordanqa, batejar aquest forat arnb el
nom: Avenc Montserrat Ubach.
La notíciad'aqueixa important descoberta,que desbancava I'Esquerracom a
record de fondaria de Catalunya, fou

Els participants d'un dels actes del XX aniversari de la primera exploració a I'avenc ((Montserrat Ubach)), a IJHostaldel Cap del Pla; Col1 de Jou, Solsonés. (Foto: A. Nubiola.)

Vint anys després de la primera exploració
a I'avenc ~MontserratUbachn, a la seva entrada, tot disposant-se a efectuar una davallada colectiva al fons de la cavitat. (Foto:
A. Nubiola.)

ampliament difosa, a part dels mitjans
espeleolbgics, per premsa, radio i televisió.
Curiosament, I'any següent, apareix
una nota a "La Vanguardia Espanyola"
del divendres 26 de juny del 1964,on es
diu que un equipdel GESdel Club Muntanyenc haexplorat un avencque passa
aser el mes pregon de Catalunya ...després de I'Esquerra. S'inicia arnb aquest
titular: "Importante descenso realizado
por un grupo de espeleólogos barceloneses. Alcanzó los 202 metros de profundidad en la sima Bofia de Torremas
(Lérida)".
No sabem durant quant de temps va
durar el malenths, ni quantes persones
van caure a I'enganyifa, fins que, per fi,
una revista quelcom més especialitzada "Cordada" desfeia I'embolic, indicant que aquesta bofia era, ni més ni
menys, el ja conegut avenc Montserrat
Ubach,a I'horaques'afegiaal moviment
de protesta nascut a re1 d'aquest rebatejament de la cavitat.

Emperb, arnb els anys, aquell nom
donat pel GES, agafat d'un dels topbnims del lloc on es localitza I'avenc, ha
estat assimilat per alguns espeleblegs
desconeixedors de la realitat dels fets.
Aixo ens ha portat avui dia a la curiosa
situació que adhuc un treball seriós,
com és el Cataleg Espeleologic de
Catalunya, parla de la bbfia de Torremas, citant com a sinbnim el seu nom
autentic.
Aquest fet té una explicació: arnb el
pas del temps, la historia dels aconteixements va esvaint-se a poc a poc, i
alguns espeleblegs, sota la Ibgica tendencia de respectar els noms amb els
quals els naturals del país coneixen les
cavitats, han optat en aquest cas per
creure que la denominació "bbfia de
Torremas",amb un caire que simula ser
més toponímic, era la correcta.
Perb la realitat n'és una altra. Els
resultats d'una enquesta realitzada
recentment entre els veins, actuals i
antics, de la zona que I'envolta -i que
oferim a part als estudiosos de la
materia- venen a refermar aquesta
realitat: ni una sola persona, de les
poquetes quesabien de lasevaexistencia,elconeixiacom a bbfiadeTorremAs.
No tenia nom. Era "aquell forat", o
"aquella bbfia" o "aquell pou de Cavallera".
Una altra qüestió: la decisió presa
pels primers exploradors de I'avenc de
donar-li una denominació que no correspon a cap topbnim local. Un criteri,
encertat o no, perb indiscutiblement
valid i respectable. Si bé és un bon
encert dels espeleblegs batejar els
fenbmens subterranis sense nom arnb
el mes adient en funció de llur localització, tambe s'accepta i se n'acostuma a
donar qualsevol altre, segons vingui
determinat perla voluntat dels exploradors, que potser vulguin homenatjar a
un personatje(avenc Pompeu Fabra),al
desco,bridor (I'esmentada cova Cuberes), o recordi alguna circumstancia
prbpia de I'exploració (avenc del Llumí), etc.
Curiosament, en aquest avenc s'ha
produit un inhabitual precedent deconfusió toponimica, que fa que el seu nom
originari s'hagi vist alguna vegada alte-

ENQUESTA REALITZADA ENTRE
ELS VElNS DE LES REGIONS
ROPERES A L'A\
RRAT UE
Josep 011é i Bajona, 35 anys, fill
de casa Baró (Canalda) on ha viscut
sernpre. No havia sentit parlar rnai
d'questforat deCavallera,finsquees
va explorar al 1963. Des d'aleshorc3s
el coneix arnb el norn de Montserr,at
Ubach. No coneix que el tros on c3s
troba aquest avenc tingui cap nonn.
Jesús Bajona i Tarrés, fill de can
Bajona (Guixés), on va viure fins que
va tornar del servei militar. Des del
1977 resideix a can Costa de Canalda, d'on ha estat batlle. No havia sentit a parlar rnai d'aquest forat de
Cavallera, fent sis anys que el coneix
pel norn de M. Ubach. Desconeix q~
el lloc on es t roba I'av enc ting
cap norn.

,

Joan Serra, 6b anys, 1111
a'Aigasa
(Odén), encara que viu a. Encies
(Canalda) des de fa 23 anys. Abans
del 1963sabiaque hi havia un forat a'
Cavallera, pero no hi havia estat mai
ni havia sentit que es digués bofia cle
Torremis. No tenia norn, li deie!n
"aquel1 pou", "aquel1 forat", "aquel la
- .
bofia" ...Nosapcornespotdenorninar
el troson hi hal'avenc ¡,desdel 1963,
el coneix arnb el norn de Montserrat Ubach.
Horti?nsia Riu i Puijantell, filla cle
La Borcl a (Cap del Pla), viu a I'Host al
del Cal3 del Pla. La seva mare ei.a
T^..^^^
-l G l e*a Puijantell, filla de Cavallei.a
Baixa. 1viai no havia sentit parlar a la
seva m,are ni a ningú d'aquest forslt,
quecorieix,des del 1963,arnbel no1m
A
,
.
ha,..
.U ü l V l U l itserrat Ubach. TarnDoc cap
corn e!s diu el
es trot,a
I'avenc.
Di,..
n
n ..-..- C:II
m i r a iriuiiLaua Li=iia,oaaiiya,iiila
de la Rat del Planellot (Odén), troglodítica habitant des de "fa tants anys
que no se'n recorda" del Peu de la
? Canalda. No havia sentit a
1mrrp..
IUbQ, a
parlar nnai d'aqu,est forat abans qu e
"es descobrís" i iel coneix a partir de

rat, en contra de la tradició sostinguda
pels propis naturals, que el coneixen
per Avenc Montserrat Ubach. Evidentrnent,un canvi arbitrari d'un nornjaestablert, ja sigui d'antic pels veins de la
regió o pels prirners exploradors -corn
és aquest el cas- As quelcorn a proscriure.
Ja han passat 20 anys de la primera
exploració a I'Avenc Montserrat Ubach,
sens dubte I'exit rnés notable de "I'OpeI
l

l
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llavors arnb el norn de Montserrat
Ubach. On hi ha I'avenc li sernbla
rec:ordar que es diu "Tossal de I'AneIla"', "Torremas" o "Portals de I'linfern".
Joan Solé i Call, 67 anys, ti11 de
Puig Arnau de Canalda; va viure 15
anysalacasa Novade Canalda ¡,des
del 1972,viu a Can Nadal de Su. Pastor,granconeixedordeforats,unade
le: ; persones que durant I'Operació
So lsones rnés cavitatsva assenyalar.
NCI coneixia I'existencia de cap cavitat a Cavallera, fins el descobrirnent
del 1963, data a partir de laqual ja en
coneix una, anornenada.Montserrat
Ubach. Tarnpoc sap cap norn d'on es
troba aquest pou.
iosita lrla i Guix, 46 anys, filla de
;Torrents(Capdel Pla).Als 12anys
n va anar a viure a Can Costa de
nalda, on va rornandre durant 23
ys (vuit a Can Costa i la resta a la
sa Nova de Canalda). Muller d'en
an Solé i Call,vivint a Can Nadal de
su, corn ell, des del 1972. No havia
sentit parlar rnai de cap pou a Cavallera abans del 1963 i, des d'aquest
rnornent, el coneix arnb el norn de
ivic
"~ntserrat
Ubach. Tarnpoc coneix
ela norns de la zona on esta I'avenc.
l

.

Josefa Guix i Roca, 73 anys, filla
ue Pedra i Coma. Va viure 17 anys a
Can Costa de Canalda. Tarnbé va
residir a ElsTorrents del Cap del Pla i
a Solsona, estant actualrnent a Can
I"'-da1
Ya
de Su des del 1972, arnb la
se\dafilla Rosita Irla. No haviasentit a
palrlar rnai del forat de Cavallera ni
coineix norns del tros on aquest es
r i u ba. Des del 1963 sap de I'existencia del M. Ulbach.
/
A

46 anys, f
Illlontserr
P.-,
van
SoIé de oain t3dén). Va VIUIG
durant 15 anys a Can Reguer de
Canalda i, des del 1972,viu al Castell
de Su. No coneixia aques forat. Des
que esvaexplorar el coneix per referencies arnb el norn de Monl
Ubach. Noconeix nornsdel tro!
troba I'avenc.

.,

losep GLiillanya i Fornell. Rosa
M iintada i Clila, propietaris de Cava-

ració Solsones", aquella fructífera carnpanya dedicada a la investigació exhaustiva del carst de la regió, en la qual
hi participaren, estretarnent units per
un rnateix objectiu, un gran nombre
d'espeleolegs pertanyents a un total de
9 entitats excursionistes.
Organitzat per IIE.R.E., i arnb un arnpli
programa d'activitats -ernotiu acte en
el qual el president del C.E.C.,Sr. Puntís,
entrega a Montserrat Ubach una placa

llera Alta, el Planellot i la Boarda,per
descendencia(alaguerradelCarlins
la seva familia ja n'era propietaria).
Viuen actualrnent a Sant Llorenq de
Moruny's. Abans que es descobrís a
I'any 1'963 no sabien que existís
aquesta bofia (que es troba just al
Iírnit del seu terreny arnb el de Cavallera Baixa, essent de la seva propietat tant elcarníque rnenaalforat corn
elsplansde Cavalleraon els espeleolegs acc~sturnenaacarnpar). El coneixen de: ;d'aleshores arnb el norn de
Montserrat ubach. Nosabenquecap
lloc de la seva propietat es digui
Torrern;is, ni rnai Ihavien se ntit aquest
norn.
Joan Puijantell i Sola, 53anys,fiII
de Cavallera Baixa,on viu desernpre.
Coneixia aquest forat des del ternps
de la guerra, en que arnagaven en la
saleta superior "rnatalassos, cansalada... i tot allb de valor que els hi
podien prendre". Coneix on es I'avencambel norn deTorrernas,laroca
superioircorn aTossal de I'Anella i els
espadats corn Portals de I'lnfern.
Nega rc)tundarnent que rnais'hagués
conegu
. ... . t aquest forat arnb el norn de
borla de Torrernas, diu que "era una
bbfiasense norn que ben pocssabíern
on era abans que s'explorés el 1963.
Aleshores, se li va posar el norn de
Montserrat Ubach i, ternps després,
algú,es poradicarnent,vac
a
dernan: i r on era 1; ibbfia de
,.
.>O
Finalrnenr,narnon u r i o i a i n i ~ e r a ,
48anys,fill de la Borda(Cavallera),25
anysvivintaSoldevila(Canalda)i,des
de fa 21, rnasover a Cavallera Alta,
conegut pertant de la rnajor part dels
espeleolegs catalans des de fa 20
anys.Abans de I'exploració del 1963,
mai no haviasentit dira ningú queallí,
a un quilbrnetre d'on viu, hi hagués
cap avenc; des d'aleshores el coneix
corn Montserrat Ubach. No sap que
aquell tros es digui Torrernas; la primera vegada que va sentir aquest
norn va ser a uns espelebli2gs de Barcelona, que li van dema nar per la
bofia de Torrerniis. Actual
cada 1O O a u e ~...r..e ~ u vel
i ~.m
~Montserü ie~l l p
u , tirant llarg, dern;
rat Ubai
nen pei
de Torreimas".

-

m

.
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pera ser col4ocada aia boca de la cavitat; projecció de I'historic audiovisual
sobre la primera exploració al Montserrat Ubach;coI.lectiva devalladaa I'avenc,
en laqual hi participaren varies generacions d'espeleolegs; foc decarnp i dinar
de gerrnanor-l'espeleologia catalana
ha comrnernorat I'aniversari d'aquest
aconteixernent.
Barcelona, 1983
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on ja treballava 1'E.C.S.
El nombre de cavitats explorades

avencs

pakt d'aquestes exploracions han estat
publicades; quasl exclusivament aquelles més importantes per les dimensions
de les cavitats. Es per aixo que, basantnos en dades propies i en referencies
bibliografiques, hem pogut establir una
aquest fet s'entengues com una invitació
a tots aquells que tenen -o, potser, en
alguns casos, millor dit «retenen»- dades sobre aquest rnassís, a publicar-les
o a posar-se en contacte arnb nosaltres
per tal d'arnpliar els coneixements actuals sobre la carstificació passada i present a la serra de Tendeñera.

Miquel Bosch i Serra

.

Serra Tendeñera és potser, juntament arnb Larra, una de les
zones carstiques més ben conegudes de la Serralada Pirinenca.
Malgrat aixo, sabem que encara ens guarda moltes sorpreses.
En aquest article, a la vegada que intentem establir Una llista
arnb les cavitats més importants de la Serra, presentem tres interessants avencs, que si be no són troballes r-ecents, mai no havien
estat donats a coneixer.
Des de I'any 1972, 1'E.R.E. estudia
la carstificació a la serra de Tendeñera;
de primer el sector oriental, per anar a
poc a poc estenent els treballs cap a
I'interior de la serralada en direcció al
pic de Tendeñera. L'any 1974 s'estableix
I'anomenat Grup Arañonera, que coordina les exploracions arnb el G.I.E. del
C.E.G., fins que aquest grup s'integra a
IIE.C.G., moment a partir del qual la co1.laboraciÓ sofreix alts i baixos, i queda
finalment trencada.
Paulatinament, la necessitat de
comprendre el carst com a suma de factors interrelacionats fa que les nostres
investigaciones no es limitin a una zona
reduida, de limits dubtosos i quasi sernpre artificials, sinó que s'estenguin cada
cop mes a I'Oest, fins a abraqar tota la
serralada, com a unitat natural ben definida per a I'estudi de la carstificació.
El desvetllament de les enormes
possibilitats de la serralada fa que altres
grups s'hi interessin; i, aixi, la S.I.E. del
C.E.A., durant els anys 1974-1975, recorre algunes zones del Iímit occidental de
la serra. L'any 1977, 1'E.C.S. comenca
un seguit de carnpanyes tant a ~endefiera com el veí massis de Peña Telera, i,
I'any següent, es 1'I.E.E.S. el que centra
les seves activitats a les rnateixes zones

.

Nosaltes publiquem ara informació
sobre tres cavitats molt diferents, les
quals, si bé no són descobertes recents,
mai no han estat difoses. Aixi, I'Avenc
de la Timba (T. 39) constitueix un nou
testirnoni, juntament arnb el ja conegut
de T. 38, de la importancia de la carstificació preterita a I'entorn de Pico Fenez;
per altra banda, I'Avenc T. 97 dóna actés a una gaieria col'lectora Penjadag
que planteja molts interrogants sobre I'ede la serra; finalment I,avolució
A. 40, en el Iímit occidental de massic, confirma la possibilitat i la importancia de la carstif/cació en gresos,'con ja
es va demostrar arnb la trobada del sistema Sabadell.

RINCIPALS CAVITATS DE LA SERRA DE TENDEÑER,
Situació

Avenc S.l-S.2
Soaso
Sistema Arañonera (Grallera
del Turbón., T.l-Cova de Santa Elena)
Turbón
Sistema Sabadell (A.21)
Grallera de Pico Fenez (T.38)
Avenc S.8
Avenc A.40
Avenc A.97
Avenc S.7
Avenc S.9
a (T.39)
Avenc de I
Avenc T.7
Avenc A.32
Avenc S.14
Avenc T.13
Avenc S.15
Avenc S.19
Avenc T.97
Avenc del Ibón de Sabocos

Limit Oc.
Turbón
Soaso
Límit Oc.
Añó
Soaso
Soaso
Turbón
Turbón
Límit O(
Soaso
Turbón
Soaso
Soaso
Turbón
Limit Oc.

1 recorreguts aproximats
2 recorreguts obtinguts per extrapolació

nh
n)
84

701
-600,+1O1
580
-552
-341
-221
-220
-1 97
-1 60
-1 58
-151
-1 50
-144
-133
-116
112
109
107

Recorregut
(m)
6.009

100
,.do0
880
690
824
507

1
1
2
2

323
169
814
250
'97 2
50 2
190

Extrem occidental de la serra Tendeñera, vist des de Peña Telera. (Foto: J. Borras.)

Avenc de IaTimba
Clemente Bernard, Alex de Max, Marti Romero

A I'extrem oriental de Serra Tendeñera. Per localitzar-lo cal situar-se a
I'avant-cirn que es troba a I'est de Pico
Fénez (2.538 m.). D'alla cal baixar en
direcció SE cap unes dolines, darrera
lesquals hi ha un gran cingle solcat per
diverses canals; cal baixar per la rnés
oriental -millar assegurar-se, calen
4 0 m. de corda- fins que es fa totalment vertical. Flanquejar cap a I'est i a
una quinzena de metres s'obre la boca
de I'avenc.
COORDENADES: x = 0°08'50"a I'oest
de Grenwich, y = 42040122",
z = 2.400 m.s.n.m.

Ambmotiu de I'aixecarnent d'un mapa
geologicdel sector Arañonera, un equip
d'espeleogeblegs troba, I'estiu de 1974,
unadiaclasi descendent molt a propdel
cim Pica Fénez on s'obre la boca
d'aquest avenc. Lasevasituació és interessant tant pel lloc (un cingle vertical
de 300 m.) corn per I'alqada a la que
es troba.
Exploren la cavitat i en fan la topografia fins a la cota rnés baixa sense poder
continuar, ja que finalitza en una inclinada diaclasi que es tanca progres-
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sivament.
Malgrat tot, la topografia mai no va
arribar a publicar-se degut a que algú la
va perdre ara fa 10 anys i res mes se'n
sabe d'ella.
A la campanya de I'estiu de 1984
varern decidir anar a retopografiar-lo,
així corn reprendre'n I'exploració per
veure si hi havia cap manera d'enllaqar
arnb la resta del sistema, augrnentant
així la fondaria total d'aquest.

Varem arribar a Bujaruelo un xafegós
dia d'agost quan veníern de I'engolidor
de Las Foyas: la resta del grup feia ja
una setmana que voltava per Arañonera. El ternps no va ser tan bo corn ens
pensavern ja que les ternpestes i boires
que ens varen tocar el nas a la val1
d'Echo s'havien afeccionat a nosaltres i
no hi havia manera que en deixessin.
La pujada a la boca de T-1 va ser bastant ernprenyadora, car ja portavern a
I'esquena 7 dies de dura activitat.
Les pujades eren cada cop rnés Ilargues i dretes. Feia rnolt mal temps i
aquella primera nit corn a benvinguda
vam tenir una tempesta.
Al matísegüent, mentre esmorzavern
aixoplugats a la bauma des d'on es

domina la vall, discutírern que fer i corn
cornenqar a repartir-nos la feina. Val a
dirqueteníern lamoral perterratant pel
ternps, problernesdel carnpament,etc ...
Després d'un esrnorzar forqa abundant les coses ja tenien un altre color.
Jordi Borrás, Alex de Mas i jo decidírem
anar al T-39 o Avenc de la Timba a
retopografiar-1.0i arnb la il4usió que fos
corn la medalla de I'arnor (rnés fons que
ahir i rnenys que derna), o almenys que
enllacés arn-b la resta del sistema per
algun punt.
Els prirners cornpanys que van entrar
durant aquesta campanya van ser en
ValentíZapater,en Ramon Grau i I'Alex, i
arribaren a la cota -70 pero van haver
d'abandonar per rnancances de material. Per tant, el nostre intent seria el
segon d'aquest carnparnent.
El sol semblaquevol sortir i el carnparnent esta en plena efervescencia, cal
preparar-ho tot. Per fi, a rnig rnatí, ens
acomiadem dels altres i cornencem a
pujar. La pujada fins a la boca és dura
doncs cal arribar practicarnent fins al
cirn del Pico Fénez, de 2.538 m. d'alcada i I'itinerari s'amaga entre blocs i
tarteres. El ternps no ésgens agradable
i tornaaamenagartempesta. D'aquesta
manera, carregats arnb tot el material,
arribem al cap d'una horaa la part superior de la timba.
Es tracta d'un tallat impressionant,
fent-se necessari baixar a la boca
emprant una corda fixa. Ens canviem
rapidarnent de roba i arnb les prirneres
gotes cornencern a baixar pel cingle,
arnb molta cura degut a la inestabilitat
dels blocs. Cal fer corn una L per tal
d'arribar a la boca, i un cop hi hem arribat,quin pati! El buit de300 rn.que neix
als nostres peus éscorglaqant i I'espectacle també. La boca esta situada en
plena paret i ens preguntem corn hi ha
pogut arribaralgú aquíen prospecció.
Per poder introduir-se cal més d'un
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T-39. Flsnqueig del P-9 a -64 m. (Foto: J. Borras.)
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AVENC DE LA TIMBA (T-39)
Serra de Tendeñera (Osca)
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esforq, ja que no és molt ampla,... el primer esforq i les darreres gotes de
pluja...
La cavitat comenqa amb un pou de
16 m. que comunica directament amb
un altre de 10 m. i a la base del qual hom
troba unasalade 6 m.d'amplada per 14
de Ilarg. Als seus extrems s'obren 2
boques: 2 vies diferents.
La primeraés una rampade blocs mitjanament costeruda que assoleix la
cota-55 sense possibilitat de continuar.
A nosaltres ens interessa I'altra via.
Primer baixem un pou de 20 m. de fondaria i arribem a una Ileixasituadasobre
un pou de 12 m. Baixant aquest i el
següent, de 6 m., assolim el punt on
I'equip anterior abandona I'exploracio.
Des d'aquest indret, les parets són
verges i el colpejar monoton de I'espitadorse'ns posaa poca pocdinsel cervell.
Mentre en Jordi clava, nosaltres donem
un cop d'ull buscant alguna finestra,
alguna esquerda per on entrar; en vista
de 1'8xit seiem i fem tranquil4ament
una cigarreta tot esperant que en
Jordi acabi.
Baixem un pou de 10 m. i una petita
galeriade4 m.de llargadaenscondueix
a la boca d'un altre pou.Tío, aixb tira! El
fet que no hi hagi "spits" ens fa dubtar,
en principi,que I'avenc hagi estat explorat totalment, i una estranya sensació
s'apodera de nosaltres. Trobarem realment la unióamb la restadel sistema?
Un altre cop els "spits" mosseguen
lesparets,i d'ellsenspengem perbaixar
aquest pou de 32 m. i un altre de 6 m.,
assolint una petita sala d'on, en oposició i ramonage arribem a la boca d'un
altre pou.
Tanmateix,~enmirar millor la capqaleradet pou,totel nostregoigs'emboira.
Una vella escarpa, tot un exemple de
com no s'ha de clavar, presideix la vertical. Ens hi pengem, i a desgrat de la nostramalfianqa, baixem4 m.¡ enstrobema
la part superior d'un pla d'estrat fortament inclinat,queanem baixantfinsque
a la meitat se'ns acaba la corda. Continuem baixant en oposició, fent uns
posats bastant forqats (una mena de
kamasutra subterrani) i fins que, pocs
metres després, la separació entre el

T-39. Fons delpou d'entrada i finestra d'accés al següent pou P-20. (Foto: J. Borras.)

sostre i el terra es tan mínimaque impedeix qualsevol progressió.
Romanem ací, uns moments, encastats entre les dues parets,com hipnotitzats. Sabem que ja hi havia estat algú
aquí. Sabíem que I'avenc estava explorat i topografiat. Són il4usions que
t'omplen, fins que una escarpa rovellada et torna, de cop, a la crua realitat.
Ara ens toca a nosaltres la mecanica
tasca de tornar a topografiar.
Pugem tot topografiantfins el comen-

qament de la .diaclasi. Es un bon moment pera menjarunfruitsec i una mica
de xocolata. Una cigarreta mentre comentem la jugada ..., i un altre cop es
tornaasentirlacantarelladelsnúmeros
pels pous de I'avenc.
Malgrat tot, en arribar a la cota -64
ensvarem adonard'unafinestrasituada
a I'extrem oposat a la sortida del pou.
Varem instaldar un passama de 9,5 m.
perque, en un atac successiu la mirin
més a fons.

Avenc T.97
Miquel Bosch, Martí Romero

HISTORIA
Localitzat el juliol de 1978 en una
estada de prospecció, fou explorat el
mes següent en dues ocasions i topografiat quasi totalment. Degut a que la
fopografia es va extraviar vam intentar
visitar-lo de nou els anys 1979 i 1980,
pero la boca estava obturada per neu.
Finalment, el juliol de 1983, es va poder
explorartotalment i referde nou latopografia que es completa en alguns
detalls per I'agost de 1984.

L'avenc es troba a la placa de calcaries repetides de la F. Gallinera, del pic
de Fenez, a pocs metres del contacte
arnb els gresos que les separen de les
calcaries on s'obra la Grallera del Turbón (T.l).
Labocaésdaltd'un petitcingle(de30
4 metres) en un estrat mes clar, en el
qual per la seva natura més carbonatada s'obren altres avencs de dimensions mes reduides.
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Les seves coordenades són: x:3O 31'
55" al E de Madrid, O0 9' 19" al W de
Greenwich; y:42O 40' 28", z:24000
m.s.n.m.

ESPELEOM ETRlA
Recorregut total 890 m.
Fondaria maxima -109 m.
Donada la seva situació i les dimensions de la boca (4 X 3 metres), el pou
d'entrada recull durant I'hivern importants volums de neu i glaq que s'acumulen en el seu interior fent que la seva
morfologia canvii notablement cada
any. Aquest fet motiva que alguns anys
la boca resti tapada permanentment i
ens obliga a afrontar la seva exploració
arnb precaució degut a la inestabilitat
d'alguns dels blocs de glaq.
A uns 60 metres de fondaria I'avenc
intercepta una important galeriaaproximadament per la seva meitat. El seu
terraésrecobertperunconde neu com-

Efectivament, un equip format per en
Ramon Grau, Antoni Ingles i Valentí
Zapater exploren el dia següent a partir
d'aquesta finestra, 2 pous (de 18 i
8,5 m.) i una petita rampa, assolint la
cota -96, sense .poder continuar.
Vespreja ja quan sortim. No plou. Un
darrercop d'ull a lavall des de la timba i
comencem a baixar cap al campament.
Hem de baixar arnb la llum dels nostres
frontals i, és clar, com acostuma a passar en aquests casos, ens perdem i
anem a parar tot just dalt de les tendes,
per damunt de la bauma-menjador.
Crits i rialles fins aue. fent una ~ e t i t a
volta, arribem a baix, on ens espera un
menjar una mica més solid.
ESPELEOGENESI
Cavitat residual. sense caD relació
ambel carst funcio'nal. ~ elaseva
r
situació topografica havia de drenar aigües
de relleus actualment desmantelats.
Possiblement la seva genesi caldria
relacionar-la arnb I'excavació del "torrente del Bozo", la qual hauria de produir sensibles variacions en els camps
d'esforqosexistents,afavorint lainfiltració per les zones més descomprimides.

pactada i glaq d'un gruix indeterminat
que separa la galeria en dos sectors
diferenciats,a més,semblaque ambdós
sectors, Est i Oest, es desenvolupen a
banda i banda d'una important discontinuitat d'origen tectonic.
Cap a I'Est i als pocs metres, un pas
baix a ma dreta entre la neu i el sostre
ens condueix a un gran pou obstruit pel
glaq que sembla correspondre's arnb
una continuació obstruida en el pou
d'accés. En aquest primer tram de la
galeria principal trobem nombroses
estalagmites de glaq que arriben a tenir
setanta centímetres d'alqada i vint
d'amplada. Lagaleriacontinuaen sentit
descendent arnb seccions gairebé rectangular~de 1 0 X 15 metres fins que el
terra, cobert de blocs de totes mides,
després de passar pel punt més baix de
la cavitat (-109 metres) s'eleva en forta
rampa tancant-se la galeria.
Pel costat Oest, la rampa de neu
s'allarga i va perdent pendentfinsafinir
en unagran acumulaciódegel alacota
-68,5 m. En el seu costat Sud i baixant
entre el gel i la paret s'arriba a un nivel1
de conductes de dimensions forqa
reduides, no sempre accessibles, i que
semblen correspondre'samb unes altres
galeries meandriformes arnb el terra
cobert de sediments, que acaben obstruides per blocs i a les quals es pot
accedir seguint un centenar de metres
per la galeria principal.
Aquestaestroba pujant una rampade
clastes i esmunyint-se entre la paret
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Nord i un bloc enorme per un pas no
rnolt arnple on cal davallar un ressalt de
4 rnetres. Des d'aquí la galeria prossegueix arnb dirnensions variables degut
a I'irnpressionant procés clastic que ha
sofert. Per I'altra banda del bloc, la
rampa de clastes accentua el seu pendent i ens porta a una galeria superior
de dirnensions tarnbé notables i arnb el
terra perforat per nornbrosos pous que
comuniquen arnb la galeria principal.
Finalrnent aquesta galeria queda tancadaperun altre blocenorme,punt en el
que davallant una rampa i un petit pou
es pot accedir a la galeria principal.
Finalment, a uns 200 rnetres dels
pous d'entrada la temperatura baixa
sobtadarnent. Les parets i el terra estan
coberts d7unagruixuda capa de glaq.
Dalt d'una rampa totalrnent glaqada,
uns blocs encaixats tanquen la continuació, entre ells pero s'escola un cert
corrent d'aire que perrnet suposar una
comunicació arnb I'exterior encara que
només sigui per fisures.

L'avenc T-97 és de mal situar dintre
del context de I'evolució carstica de la
serra de Tendeñera. La idea primigenia
d'un eix únic de drenatge (Grallera del
Turbón - Santa Elena) va anar evolucionant cap a hipotesis rnés complexes
degut a ladescoberta de trarnsdegrans
galeriescol.lectores adiversos llocs del
massís i situades a cotes que feien
irnpossible tota interrelació.
Aquesta és una d'elles: un col.lector
penjat a uns 500 m. per sobre les galeries del T.l i que,sobretot laseva branca
E. Dresenta unes característiaues rnorfologiques que les fan rnolt semblants.
Tanrnateix confirma la gran erosió soferta per la zona d'absorció del carst ja
aue actualrnent la suoerfície oerdarnunt
lacota2.400fa inversernblait lagenesi

Arañonera

1

de galeries d'aquestes dirnensions.
Tot aixo ens fa pensar en la possibilitat que sigui un testirnoni preglaciar
rnésantic encaraqueel representat per

Avenc

40

Antoni Amenos, Martí Romero

aquest avenc per completar la seva
topografia (9-8218-8319-83).
Aquesta cavitat sernbla que va ser
localitzada i explorada els anys 197883 per rnembres de I'lnstitut d'Estudis
Espeleologics de Sabadell.
El nostre equip entra en aquestacavitat el dia 14-8-82 per primer cop realitzant la seva exploració total. Posteriorrnent, en tres ocasions rnés, es torna a
-e s p e l e o l e g
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(Osca)

Top. : M. Bosch, M.Trepat, D.vilalta
Dib. : M. Bosch

1
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T.1, car per a enquadrar correctament
un nivelldecarstificaciósituata bastant
rnés aiqada cal retrocedir bastant rnés
en el tempS.

continuar a peu en direcció S. fins arribar a la gran dolina existent sota les
crestes calcaries entre Peña Sabocos i
Peña Blanca, aproximadament a uns
2.300 m. d'alcada. LJentradade la cavitat s'obra al'costat Nord de la aran
dolina,quasibé dalt de tot. La bocafben
visible, és de facil localització.

COORDENADES
x = 0015'44" a I'oest de Grenwich
y = 42041 '08"
z = 2.300 rn.s.n.rn.

En el Iírnit occidental de SerraTendeñera (Osca). Per arribar a I'avenc, cal
prendre la pista que des d'Hoz de Jaca
puja fins una mica rnés enlla de I"'lbón
deAsnos",uns 150rn.abansdelfinalcal

ESPELEOMETRIA
Fondaria: -221 m.
Recorregut: 824 m.

La boca, de rnitjanes dimensions,
s'obra en el fons d'una petita dolina
d'uns 5 m. de diarnetre i 5 m. de fons. A
continuació, una rampa, pronunciada,
ens portafins un pasestret (a-1 2 rn.ap.)
que s'obra a un pou, a partir del qual un
seguit de rarnpes i ressalts de diferent
desnivell ens deixaran aproxirnadarnent a -60 m. Totes aquestes rarnpes
estan forrnades per blocs, totalment
inestables; fet a tenir molt en compte
durant el seu descens. Una altra rampa
pronunciada,corn lesanteriors(50-55")
ens porta a uns passos estrets entre
blocs.
Entrern aquí, lateralrnent, a la galeria
principal que forma la cavitat. L'orientació canvia i s'aprecia un gir cap a I'oest.
Les dimensions tornen a ser arnplies. El
pendent disminueix fins a fer-se quasi
inexistent a la cota-1 10. La rnorfologia
d'aquest trarn superior de la galeria és
complex,arnbgrans blocs i doblesgaleries que en ocasionsfan difícil la localització del pas estret que ens portara, de
sortida,a les rarnpesi ressaltsd'entrada
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de la cavitat.
Aproxirnadarnent a la cota -90 ens
trobern ambun aport hídric lateral,quasi
en el sostrede lagaleria,que prové de la
captació d'aigües de la gran dolina que
en aquests rnornents tenim just al
damunt. En els rnetresquevenen acontinuació el pendent va disrninuint fins a
no tenir practicarnent desnivell. Avancern per una galeria de rnitjanes dirnensions arnb el riuet als nostres peus.
Aquest curs d'aigua ja no ens deixara,
practicarnent, en tot el recorregut que
resta de la cavitat. Arribem a una sala
amplia, on el riu es perd per galeries
impracticables. A I'esquerra, un pas
estret, evidencia la continuació. Uns
rnetres estrets, plens de fang marquen
el principi d'un altre canvi en la cavitat.
Lagaleriatornaa recuperar inclinació
(40-45"). Les dirnensions, si bé, cómodes ja no són tan ampiies i el riu torna a
apareixer ocupant bona part de la
planta de la galeria. Es succeeixen els
ressalts i les rampes. Aquests ressalts,
poden superar-se tots sense necessitat d'instal4ació, si bé, aixo estara en
funció de cada espeleoieg.

Alacota-1 67 enstrobern arnbun ressalt d'uns 7 m. que cal instal.lar. Continuern I'exploració; el pendent fins ara
constant, torna a disminuir. Es troben
passos baixos i el volurn de les galeries
va minvant.Als pocs rnetres ens trobern
arnbunaltrepoud'uns 11 m.peronelriu
cau, arnb la incornoditat que aixo pot
suposar. Aquest pou, pot evitar-se per
una galeria que, cornenqant una trentena de rnetres abans, ens porta a la
saleta que hi ha al peu de I'esrnentat
pou.
Un cop a la saleta (5 X 5), i als pocs
rnetres, la cavitat es divideix en dues
vies.
Si seguirn per la via activa, haurern
d'anar baixant per petits ressalts de
bases entollades. Superant el darrer
ressalt (R-5) la galeria perd desnivell i
rninva considerablernent de dirnensions fins arribar a la cota -217 on
sifona.
L'altra galeria, que en els prirners
rnetresvapersobrede I'anterior,s'inicia
arnbunafortararnpa.Continuaseguidarnent el descens, arnb una característica secció de "forat de pany", fins un
punt on fa un gir de 90" cap el NW. En
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AVENC A-40
Serra de Tendeñera (Osca)
Topo: A. Amenos, M. Bosch, A. Ingles,
A. Montserrat, M. Romero, M. Trepat
Dibuix: M. Bosch
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1982-83

Recorregut: 824 m

aquest lloc hem de flanquejar un pouet
de 4 m. i comenqar a pujar. Una mica
més endavant, la galeria baixa bruscament per iniciar seguidament de nou
I'ascens, formant així un colze que ocasionalment deu sifonar.
Després de pujar i baixar de nou, arribem finalment a un segon sifó terminal
on se sumeix un aport d'aigua que neix
uns metres abans. Ens trobem a la cota
més fonda de la cavitat (-221 m.).
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GEOLOGIA
La cavitat esta excavada en els materials de la Formació Tozal (Van der Voo,
1966). Aquesta formació correspon al
Maestrichtia i estaformada per paquets
alternats de calcaries margoses, gresos calcaris i calcaries detrítiques amb
intercalacions dolomítiques. La seva
potencia aproximada és de 490 m.
Per una major informació d'aquest

apartat i del següent veure CERVELLÓ,
MONTERDE, ROMERO (1983), Espeleoleg n.O 34-35.

CARSTIFICACI~I HIDROGEOLOGIA
Ja vam fer esment en el treball anteriorment citat de les característiques
generals de la zona d'absorció. Recordarem nomésque lacavitat estasituada
a I'extrem nord d'una depressió que
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col4ecta les aigües que baixen de les
crestes sota Peña Blanca. Tanmateix
s'hi acumula gran quantitat de neu que
garanteix I'alimentació subterrania tot
I'estiu i la tardor. La infiltració de I'aigua
es produeix de forma difusa car el fons
de la depresió és planer i es troba reomplert de sediment detrític groller moit
permeable.
Cal dir que aquesta cavitat és una
antiga forma de circulació, actualment
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només funcionala partirde lacota-90 m.,
lloc on rep les aigües que s'infiltren pel
fons de la depressió. L'orientació resultant és E-SE,o sigui paral.lela a I'eix del
massís, en direcció a I'avenc A-21 (Sistema Sabadell) i passant per sota de
tota la zona d'absorció. Ens inclinem a
pensar que acompleix la funció de
col.lector i nodescartem la hipotesi que
estigui relacionat amb les que circulen
en direccióal nivel1de base del Gallego i

que retrobem a les galeries de I'A-21.
Des d'un punt de vista estructural i a
falta de coloracions fiables les sorgencies semblen ser les conegudes com El
Espumoso, situades a la vall del Gallego,a la base, practicament,de la Formació Tozal. Son dos fonts molt prbximes
entre sí i estan a 1.240 i 1.305 m.s.n.m.
respectivament. El cabal conjunt en
estiatge és de 1201140 I.s.; en crescudes es triplica i quintuplica.
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Dues noves cavitats a
a comarca de
Josep Castell, Jordi Sánchez, Josep Rojas

Durant la construcciód'una nova autovia, foren obertesen
el terme de Sitges les boques de dos petits avencs: I'avenc del
Mas d'en Liri i I'avenc del Pi. Explorats rapidament abans de
que no els tapés de nou I'asfalt, es presenten ara les seves fitxes completes acompanyades de sengles topografies.
A I'hora de construir la nova autovia
que servira per a descongestionar la
carretera comarcal 246, i en arribar a la
part baixa de la urbanització de Vallpineda, en el terme de Sitges,foren posades al descobert, les entrades de dos
nous avencs, en el curs de les obres de
dita carretera.
Els avencs que molt aviat quedaran
tapats per I'asfalt de la carretera, foren
visitats anteriorment per altres grups,
aquests batejaren el primer amb el nom
d'avenc del mas d'en Liri i el segon amb
el d'avenc del Pi.

carretera.
Un cop arribat al pont, es deixa la
carretera, es passa per sota d'eil, fins
recórrer 360 metres, en aquest punt, a
I'esquerra isota mateix de I'únic pi que hi
ha pels seus voltants, esta situada I'entrada de I'avenc, al peu mateix de I'autovia en construcció.
DESCRIPCIÓ:L'entrada de I'avenc és
circular, el seu diametre d11,20metres,
esta tapada per un gran bloc, aquest
bloc tan sols deixa per un dels seus costats un pas allargat de 0,80 metres per
0,s metres, que dóna pas a I'únic pou de
la cavitat.
El poutéunafondariade 10,l O metres

AVENC DEL M A S D'EN LlRl
S i t g ~ s( B a r c ~ l o n a )
Planta
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AVENC DEL MAS D'EN Ll R l
TERME MUNICIPAL: Sitges.
COORDENADES: X = 1 48' 17" 29
Y = 4 1 ° 1 5 ' 0 1 " 3 6 Z = 80 metres.
TERRENY: Calcaries de I'Aptia.
SITUACIÓ: L'avenc esta situat al costat mateix de la nova carretera, en el seu
vessant esquerre, direcció a Vilafranca
del Penedes, un cop passat el nou pont
queestanconstruint ala urbanitzacióde
Vallpineda.
L O C A L I T Z A C I ~ Un
: cop s'arriba a la
població de Sitges, venint de Barcelona
per la carretera comarcal 246, quatrecents metres abans d'arribar a I'encreuament (Sant Pere de Ribes,Vilanova
i la Geltrú), es troba un desviament a la
dreta senyalitzat per semafors. Es puja
per ell, carrer amunt (carrer de la Fita),
fins als afores del poble, on es converteix en una carretera de terra (camí
de la Fita).
A mig quilometre del semafor es troba
un mas (ca la Blanca), en aquest punt hi
ha un creuament de carreteres de terra.
Es seguira la carretera d'enfront que es
la més fressada (aquesta carretera
s'adreqa a Jafra per la urbanització de
mas de Mossen Alba), fins trobar a I'esquerra un pont enconstrucció,peron,un
cop acabat, passara aquesta mateixa
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origen en I'acció erosiva i corrossiva de
les aigües col.lectades per la dolina,
sobre una diaclasi de direcció Nord
-22'Est.
Ens trobem amb les restes d'un antic
engolidor inactiu,estaconstituit per dos
fusos, estructurats sobre una mateixa
diaclasi.
A les parets es remarquen els senyals
d'erosió alternats ambsignes decorrossió, a la part superior de 1'avenc.A la part
inferior ha comencat un període de fossilització i recobriment quimiolitogenic
format per algunes costres parietals i
alguna estalactita de petites dimensions en els quatre últims metres.
ESPELEOMETRIA: 12 m. de fondaria i
7 m. de recorregut.
AVENC DEL PI O AVENC
DEL COLL DE LES CASETES
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10 m

5

CORBES NlVELL 0'50m

(punt l ) , els seus quatre primers metres,
es pot dirque quasi éscircular,essent la
part més ampla d'1,20 metres. Els
metres restants fins a la planta de
I'avenc, es van eixamplat progressivament direcció Nord -22OEst, fins a
mesurara la part mésampla3,OO metres

--50

(punt A-1-B).
La seva planta descendent és allargada,el seu final,a lapart mésfondaesta
formada perduesgateres(engollidors), i
una d'elles dóna la maxima fondaria de
I'avenc (punt A-1-C, cota -1 2,00 metres).
ESPELEOGENESI: L'avenc té el seu

TERME MUNICIPAL: Sitges.
COORDENADES: X = 1 48' 14" 46
Y = 41° 15' 03" 15 Z = 8 4 metres.
TERRENY: Calcaries de I'Aptia.
SITUACIÓ: L'avenc és situat a la part
baixa de la urbanització de Vallpineda,
en el terme de Sitges, al vessant dret i
dintre la mateixa autovia que estan
construint, entre el tram compres entre
la carretera de Jafra i el terme de Sant
Pere de Ribes.
LOCALITZACIÓ: Un cop situats a I'entradade I'avenc del mas d'en Liri,escontinua,per I'autoviaen construcció,direcció Sant Pere de Ribes.Als 83 metres de
recorregut, al costat dret de la mateixa
carretera es troba I'entrada de I'avenc
del Pi.
DESCRIPCIÓ: L'entrada de I'avenc és
circular, la seva boca de 0,80 metres per
0,80 metres, dóna pasa una rampa descendent de 2,40 metres de Ilargaria. A
1,30 metres de I'entrada hi ha un bloc
quequasi obstrueix el pas,tan solsdeixa
una entrada de 0,32 metres per 0,50
metres, que dóna pas a I'únic pou de la
cavitat de 6,00 metres de profunditat.
Lasevaplantadescendent éscircular,
elseu final acabaen un estret engolidor,
tapat per les pedres caigudes de I'exterior (punt A-1-B, cota -7,40 metres).
ESPELEOGENESI: L'origen de I'avenc
fou degut a lesaigüescol~lectades
perla
dolina que eixamplaren la diaclasi de
direcció Nord -71 O- Est.
La fase d'erosió i corrossió ha donat
pas a la formació de I'únic pou existent,
on el procésquimiolitogenic hacobert la
part baixa de I'avenc (excepte els 3,50
metres primers),peralgunacostra parietal i alguna estalactita de petites dimensions.
ESPELEOMETRIA: 7,4 m. de fondaria.
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los Galan i Xavier Garza han
assolit la profunditat quasi en
vertical de -40 m a les gelades aigües del sifó que continua descendent arnb una
forta rampa. Visibilitat bona a
I'anada i regular a la tornada.

-

/
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Amb aquesta secció, pretenem fer un petit ressó de les
principals activitats subaquatiques que es realitzen tant a
Catalu,nya com a la resta del
món. Es evident que ací estem tot just comenqant, i per
tant elsresultatssón moltdiscretu, sobre tot comparats
amb els d'altres paisos, pero
ambaquestes Iínies esperem
animar els qui ja ho practiquen i donar-ho a coneixer
als novells, ja que encara és
desconegut per a molts.

-

.

.,

La F o u d e Bor:

Aquest conegut i Ilegendari sifó, que d'enqa I'accident d'en Subils i Godoy
(E.R.E.) I'any 7 965, practicament estava sense explorar,
des de fa uns dos anys, un
equip de 1'E.C.G. format per
Xavier Delgado, Jordi Gascó i
Manuel Laborda ha explorat
uns 120 m de galeriasifonant
ambunafondariade-30 m.La
visibilitat és nul.la al principi, i
després bona. Actualment el
principal problema és la necessitat de fer descompressió i la baixa temperatura
de I'aigua.
Darrerament es va fer un
intent d'exploració per part
de Pere Vidal i Daniel Guillén
de 1'E.C.G. arnb un excés de
material (28 botelles!) i un fil
dlAriadna d'acer (cosa no
aprovada internacionalment).
No es va poder fer la immersió per problemes tecnics.

-

La Font Mentirosa

Aquestacavitat té un recorregut d'uns 100 m, acabant
en un sifÓ,que la gent del lloc
asseguren haver-lo vist sec.
Fa uns 7 anys vaig intentar
passar-lo arnb en Blas Candau, pero haguérem d'abandonar per problemes arnb el
material. A principis de I'any
passat vaig aconseguir sortir
en una zona aeria, després
d'uns80 mambunaprofunditat d'uns-7 m, sense veure la
continuació. La visibilitat és
bona a I'anada i regular a la
tornada.Als pocs mesos en X.
Delgado i M. Laborda de IIE.C.G.
repetiren la immersió sense
saber veure quina pot ser la
continuació.

- La Font Bordonera
(Organya)
L'equip d'en X. Delgado, J.
Gascó i Manuel Laborda
(E.C.G.), estan treballant en
I'exploració d'aquesta sorgencia,que es va desobstruir
a pártir de les inundacions.
S'han explorat uns 6 0 m arnb
una profunditat de -1 5 m i
arnb bona visibilitat. Una crescuda recent ha aturat els treballs en tornar-se a obstruir
I'entrada.

- Santa Elena
(Sistema Arañonera)
El mateix equip de 1'E.C.G.
hafet una immersióalsifótermina1de la"via mulladan.Car-

La Goul d e la Tannerie
(L'Ardeche)

Aquesta sorgencia famosa
pel film de B. Léger "La
Recherche de Mitra", va ser
motiu d'una exploració durant la Setmana Santa passada per un equip format pel
X. Delgado, J. Gascó, M. Laborda de 1'E.C.G. i ['autor de
1'E.R.E. El motiu principal era
la possibilitat de fer un llarg
recorregut a pocaprofunditat
sense fer descompressió i
arnb una visibilitat excel4ent.
Es van recórrer els primers
600 m, cosa que dóna un
recorregut de 1200 m sense
trobar cap cambra d'aire.
Aquesta cavitat ha estat
explorada i topografiada per
B. Léger fins a -1 10 m i un
recorregut d'un kilometre arnb
una barreja de gasosternaris.
Malauradament aquest gran
escafandrista ha mort recentment, no sota I'aigua que era
el seu medi habitual sino
escalant, que no era el seu
ambient.

-

Accident mortal
a Santander

Aquest estiu, un frances ha
trobat la mort a I'altre costat
de la volta sifonant que acabava de superar, al sistema
Caballos-Valle. L'equip frances que va arribar-hi de rescat,creuquelacausavaserel
respirar un ambient contaminat per gasos, ja que aquests
van sentir marejos i rapidament es tornaren a posar els
reguladors a la boca. Realment ja són varis els casos

citats d'accidents per causa
de I'aire enrarit a les galeries
post-sifó. Per tant cal fer
molta atenció en treure's el
regulador a I'altra banda dels
sifons!

El 22 de setembre passat
es va realitzar un altre intent
de submergir un aparell dins
d'aquesta cavitat, el sorgonauta II. Aquest en arribar a
-235 m es va trencar i va deixar el lloc a fosques una
estona, després al recuperar
el fil va caure definitivament.
Per tant és probable que el1
estigui al fons pero nosaltres
continuem sense saber I'enigma d'aquest sifó.

-

Daniel M i l l o n

Ha mort aquest gran escafandrista frances víctima d'una
fallida tecnica. A qui va ser el
meu mestre, al fer el curs de
Cabrerets, i un amic, li rendeixo homenatge des d'aquestes línies.
- Curs d'immersió
d e la Federació Francesa
d'Espeleologia

Com cada any la F.F.S.
organitza durant el mes d'agost
aquest curs que és el millor
per aprendre la immersió en
coves.Cal tenir el títol normal
d'escafandrista i afanyar-se
ja que les places son limitades!
-Activitats del S.T.D.
Els companys del grup
S.T.D., de Madrid, ens fan
arribar una nota que ens complau molt traduir i publicar íntegrament:
((Aprofitem aquesta primera comunicació sobre espeleo-subaquatisme a la re-
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fins -11711020
per B Léger 1982

vista per fer-nos a coneixer
als seus lectors i publicar
breument les principals activitats relitzades pel nostre
grup, des de 1981. Malgrat
que la nostra secció subaquatica es més antiga (1976)
i que les seves activitats comenqaren ja fa alguns anys,
escollim aquesta darrera etapa per no allargar-nos massa
i, potser, per ser aquesta I'etapa en que s'han portat a
terme les exploracions mes
interesants.
»L'any 1981, i durant la
filmació d'un Ilargmetratge,
ens desplaqarem a Lanzarote
i, en el túnel submergit dels
Jameos del Agua (Tunel
Atlántida), arribarem als 820
m, superant d'aquesta manera la marca establerta poc
abans pels italians que, patrocinats per la revista «Mondo Sommerso)), hi havien assolit 450 m.
»Durant la Setmana Santa de 1982 passarem el sifó
terminal de la Torca del Joyu
las Muñecas (Peñamellera Alta, Astúries), tot explorant i
topografiant la galeria situada
a I'altra banda fins a un segon
sifó (-223 m). L'estiu vam fer
una campanya de 15 dies al
l
BurPozo ~ f u (covanera,
g o ~en
) la que, a més de realitzar un ampli reportatge fotografic, aconseguírem posar
el cordill a 240 m, en una punta de 140 m i una altra de 30
m en el segon sifó. Posteriorment, en diversos caps de
setmana, avancarem 140 m
més, amb que la longitud total
explorada arriba als 1.360 m,
dels quals 1.O70 són submergits. La punta en el segon sifó
queda a 27 m de fondaria.
»També en aquel1 any
rescatarem el cos d'un deis

TOPOGRAFIA
ESPELEOL~GICA
Albert Martinez. Proleg de

5

2

rant amb el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(C.S.I.C.), organitzarem una
expedició de caracter científic, sota el patronatge de 1'1.C.O.N.A., a los Jameos del
Agua i Jameos de los Lagos
(Lanzarote). En el Tunel
Atlántida assolírem 900 m de
distancia a la cota -32 m.
»També, I'any 1984, completarem I'exploració de la
Cueva de la Sal Marina (Sedano, Burgos), i topografiarem la part aeria i els primers
70 m de sifó. Desobstruirem

Salvador Vives. Escola Catalana d'Espeleologia, Departament deciencies. Barcelona, 1983. 11 8 p., 234

I'entrada al Pozo del Infierno
(Quintanilla de Valdebodres,
Burgos), on ens calgué extreure 2.000 Kg de pedres i
blocs, i hi explorarem a continuació el primer sifó (100 /
-3 m), la galeria següent i 200
m (-18 m) en el segon sifó.
Superarem el sifó terminal de
La Torcona (Sotoscueva,
Burgos) (10 / -3 m), i hi explorarem parcialment el segon
sifó de la cavitat.
»A mes d'aquestes ex-

ploracions, visitarem alguns
altres sifons, com I'anomenat
igualment Pozo del Infierno,
de Vegacervera (León), actualment en exploració.
»En el proper número
~'ESPELEOLEG esperem
oferir un article monografic
dedicat a alguna de les cavitats explorades per nosaltres.))

figures.

solida base teorica de que
disposacom a geoleg professional i de la seva amplia
experiencia en la topografia i
exploració de cavitats, combina aquests elements en
totes les pagines del seu Ilibre,donant com a resultat un
conjunt eminentment practic, pero amb un fort suport
teoric.
Aquesta doble naturalesa
es reflecteixen I'organització
de I'obra. Consta d'una primera part dedicada a conceptes generals on es repas-

Per fi, I'Escola Catalana
dlEspeleologia ens ofereix
I'ohra que tots els espeleolegs interessats en la topografia esperavem. Sens dubte,
es tracta d'una magnífica
eina de treball, que té per
vocació, tal com diu ['autor.
"ser una crida a tots els
topografs-espeleolegs, per
tal d'intentar augmentar el
rigor d'exactitud i evitar errors
massa grollers".
L'autor, tot partint de la

(Comunicat .per Luis Lapido,
S.T.D., Madrid)
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sen els sistemes de representació i es presenten tots
els izistruments que poden
fer-se servir per topografiar,
explicant-ne breument els
seus fonaments. Dins d'aquesta part, cal remarcar
molt especialment el capítol
sobre la precisió de les topografies i els errors, clar i acurat, on totes lesconsideracions
sobre aquesta materia esfan
matematicament defugint la
fosca classificació en graus,
sempre oberta a un grau
important de subjectivitat que
tanmateix trobem a faltar.
La segona part esta dedicada a la topografia espeleoIogica en si, am b la jaclassica
distinció entre treball de camp
i treball de gabinet. Aquesta
segona part és enfocada
d'una manera directa a tots
els problemes que presenta
la topografia de cavitats, problemes que I'autor solventa
d'una manera elegant i absolutament didactica. Si de cas,
en aquesta epoca d'eclosió
informatica, només trobem a
faltar una referencia mes
directa, més precisa, sobre
les possibilitats de I'ordina-

dor en I'elaboració de topografies (calculs, plantes, alcats, perspectives, etc ...)
Tres altres apartats, molt
útils i interessants acaben
amb aquest Ilibre. Són dedicats a les fonts cartografiques principals amb les seves
adreces respectives, a una
acurada tria de bones topografies com a exemples, i a
una relació bibliografica completíssima, on trobem tot allo
que cal haver llegit sobre
topografia espeleologica.
Sincerament cal felicitar al
nostre consoci Albert Martínez i a I'EscolaCatalanad'Espeleologia per aquesta obra
fonamental en una materia
tan important pera I'espeleologia.

EL MÓN SUBTERRANI
lniciació a I'espeleologia
Dolors Romero i Antoni
Amenós, Proleg de Martí
Romero.
Ketres Editora, col.lecció

Ventall. Barcelona, 1983,
124 p., 11 fotografíes, 28
il~lustracions.

L'espeleologiacatalana ha
decelebrar I'aparició d'aquesta obra, primera d'iniciació
escrita en catala, si exceptuem els manuals publicats
per 1'E.C.E. Sembia que per fi
les editorials comencen a
adonar-se que existeix un
mercat pel llibre d'espeleologiai mésconcretament pel Ilibre d'espeleologia en catala.
Sens dubte aquest és un fet
important en el procés de
normalització de la bibliografia espeleologica catalana, ja
que obra les portes pera realitzacions més ambicioses.
Malgrat aquest caracter de
primera obra,eIs autors no es
conformen en fer un mes dels
llibres d'introducció,generalment molt enfocats cap a la
tecnica d'exploració, sino que
van mes enlla; es centren
fonamentalment en alguns
temes: geologia i biologia,
sens dubte els més oblidats
en aquestes obres, i resolen
d'una manera mes breu altres,com tecnica i topografia,
temes dels quals es disposa
d'una bibliografiamésamplia
a I'abast de tots els espeleolegs.
Així, es dedica una atenció
especial al context geologic
en quees produeix lacarstificació. Aquest apartat, ben
estructurat, molt ben il4ustrat
i clarificador des del punt de
vista teoric, és una lectura
que recomanem, no tan sols
als no iniciats, sinó també a
tots els qui desitgen llegir un
text molt complet pero comprensible sobre el tema.
L'apartat de tecnica potser
és massa reduit i aixo I'obliga

a centrar-se exclusivament
en la progressió vertical, deixant de banda altres temes
molt importants: progressió
en cavitats amb aigua, campaments, etc. Fins i tot així, i
malgrat les acurades descripcions i il.lustracions, algun
punt pot quedar fosc, pero
aquest és un problema comú
a la major part de llibres d'iniciació,sent sens dubte, difícil
de resoldre.També el capítol
dedicat a la topografia es
breu, resolt a un nivel1 molt
basic, pero d'una manera
correcta.
Finalment, la part dedicada
a iavida a les cavitats, torna a
ser tractada amb una certa
extensió, sent molt valida
com a primera aproximació a
la bioespeleologia. En ella es
realitza un intent molt reeixit
de deixar de banda les descripcions i enumeracionsd'exempiars i localitzacions, i
oferir una visió més global,
més deconjunt i pertant molt
més comprensible i abastable pel lector.
Un darrer capítol ens presenta comentades, un llistat
de cavitats on iniciar-se, un
altredecovesturístiques i un
darrer on es relacionen algunes de les coves més boniques de I'estat.
Un glosari molt complet i
una serie de referencies com
revistes publicades, grups
d'espeleologia, bibliografia
comentada i bibliografia general tanquen adientment el
Ilibre.
Cal apreciar en el seu just
valor l'esfor~delsautors,consocis de I'ERE, i encoratjarlos, a ells i a I'editorial, per tal
que el mig-promes segon
volum sigui ben aviat una
realitat.

Olesa, 6-28, 4
1a
Tel 351 0 5 7 1
08027-BARCELONA

BlBLlOGRAFlA - MUNTANYA
ESPELEOLOGIA - ESCALADA - TURISME
Subscripcions a revistes
Espec~alitzatsen tota mena de Ilibres, mapes i gules
que tinguin afinitat amb la practica dels esports a la muntanya
I de I'espeleologia, tant d'aquí c o m de I'estranger

- Sol.liciteu-nos el cataleg

-

rant uns quants minuts. Els
equips de superfície sols pogueren recuperar el cable.
Ben segur que, aquest cop,
el Sorgonaute ha arribat al
fons.

de 1984, un interclub italia ha
explorat 43 cavitats, arnb un
recorregut total de 7.677 m,
al Mount Sedom. Es tracta
d'un diapir salí (pur en un
95 OO/ aprox.) situat al costat
S de la depressió del Mar
Mort.
Entre les cavitats explorades destaquen: la Sedom
Cave de 1.O63 m arnb 5 entrades; el complex ICRC (2.300
m/-130 m) que té 15 entrades
i inclou un P-76; i la Liquid
Cristals, arnb un recorregut
de 346 m i un altre gran pou
en sal, un P-70.

fondaria total del sistema ~ a - és de -1.O31 m.
Aquest és el segon
sa a ser de -1.210 m, amb
-1 .O00 fora d'Europa; I'altre,
un recorregut superior als 40
el sistema Hauatla (-1.246 m)
km, el qual avanca al fins ara
també es troba'a I'estat de
primer desnivel1 italia, la SpluOaxaca, molt a prop d'agla della Petra, arnb -985 m.
quest.
e
Durant I'abril de 1984,
I'exploració de 7 sifons, I'ese
calada i el descens de diverEn dos mesos de treball,
sos pous han permes a un
I'expedició ((Sarawak-84)) ha
equip america d'explorar 9,5
topografiat 51 km de noves
Km a la Cueva de la Pena
galeries a 19 noves cavitats i
Colorada, acostant-se a I'Altia 5 de les ja explorades els
pla de Huautla, on es troba
anys 1978 i 1980.
el sistema del mateix nom, de
La Clearwater Cave arnb
1.246 m de desnivell. Una
62 km de galeries topografiaconnexió donaria un nou redes esdevé la primera cavitat
cord del món, arnb uns 1.550.
e n desenvolupament del SE
m.
d'Asia. La descoberta més
L'expedició s'atura en el
important de I'expedició fou
sifó 7, explorat fins a -50 m;
la Cobwed Cave, on s'han tovan ser necessaries 45 botepografiat 14 km de galeries
lles per tal de que dos bussaque condueixen al curs subdors poguessin arribar-hi. Per
terrani del riu Terikan.
aquest motiu, es planeja de
tornar-hi arnb unitats Heliox.

e Amb I'exploració d'una nova via a I'Abisso Fighiera, el
G.S. Savonese i el G.S. Piemontese n'assoliren la unió
arnb I'Antro de Corchia. La

.eAlguns espeleolegs nordamericans exploraren a finals
de 1983, la Nita Nanta, que
consta de diverses entrades
(Nita Nanta, Nita Sa) i una
gran sala anomenada Football Stadium: la seva fondaria

ISRAEL
e Durant I'abril de 1983 i el

PAPUA NOVA GUINEA

Possiblement passaran
forca anys abans que algú vegi el veritabie final del riu subterrani de Nare. A finals de

e

1984. una e x ~ e d i c i óbritanica
supera 1 ' ~ p ' o c a l ~ ~ sNow,
e
punt final de I'expedició francesa de I'any 1980, pero es
detura en uns nous rapids
anomenats Armaggeddon. En
ells, el riu, corrent a 60 milles
per hora (prop de 100 km/h),
omplia tota la secció de la galeria de 5 x 3m, deixant un
espai de menys d'un metre,
que les aigues enfurides cobrien cada pocs segons.
URSS

Després d'un campament de 45 dies, els espeleolegs de Moscou han assolit
-1.470 m a Schachta Snieznaja-, una altra manera d'escriure Peschtschera Sneshnaja, Snieznaja Piezciera o
Snieznaya Pieszcieziera (?)-,
cosa que sembla demostrar
que el material pesat que ells
utilitzen no impideix les exploracions profundes. El potencial maxim de la red, segons les alcaries comunicades, oscil,la entre 1.700 i
2.000 m de desnivell. El seu
recorregut és superior als
18,5 km.

e

Busqueu dins del quadre que hi ha a continuació 27 paraules
utilitzades correntment en el vocabulari espeleologic. Us ho
avisem: no és cosa fácil:
Les lletres que queden formen la definició de la paraula

N D C I E N G O L I D O R A O R
I D R S U B R T I E R R O M T A
L E A O N I E A N M T Q G E A N

A E A S P E C C E N L T X T S A
T

N

U

H

S

E

U

P

T

D

A

I

E

Z

E

C

I D A S T P O A R R M S N A A I
L

I

C

A

U

U

I

N

E

E

S

A

S

P

I

T

I

D D L U M O N N - P A R O C E A

F O A S O L D E E U D C E S C E

BUTlLOSlLTA

R

E ! ~ U ~ ~BJwoo
O S ! lop![oBua e woo e n ~ anb
e i e l ! ~ e 3:e!oua6~auia-enpiad
V ~ ~ A V L:epeosnq
S ~
elnleled
' v i ')el!l!qn(oS '3 'el!lo!la~'AV 'eAJeA '1 '!)iaAell 'S3 'ialSSala

T O O I P A E N R A T A C R B F

.y!ialoeq 3eje ~ a 0!3!sodwoosap
d
ap s a ~ o i d

A

R

O

L

L

M

l

P

E

O

S

l

A

C

l

VWVUDlllOA3tl 013fllOS

S D A A C T C O L A D A E R S I
E M H U M A A

5

6

l

F

espeleoleg 36-

PROLEG
CONTEXT GEOLOGIC DE L'ESPELEOLOGIA
Tipus de roques
Carstificació: Roques carstificables i roques no
carstificables
El carst
Factors de la carstificació
Sistema cirstic
Penetració i sortida d'aigiia en un massís cirstic
Paisatge cirstic
Formes cirstiques superficials.
Formes subterrinies
Formes d'erosió
Reompliments de caverna
Evolució del carst (cicle cirstic)
Fornies cirstiques eti altres tipus de roques
LA TBCNICA
La tecnica espeleolbgica
Material i equip personal
Installacions
Descens
Ascensió
Estat actual de la tknica
Que fer en cas d'accident
TOPOGRAFIA
Definició. Components d'una topografia
Espeleometria i morfologia
Processos d'una topografia: treball de camp-treball
de gabinet
Escala. Poligonal
Elabornció d'un plinol
,
Interpretació d'una topografia
VIDA A LES CAVITATS
El medi cavernícola: situació i característiques
Microorganismes
Flora
Fauna
La fauna cavernícola als Paisos Catalans
L'home: Prehistbria

PLUGES 1
INUNDACIONS
A LA MEDITERRANIA
Xavier Martín Vide

KETRES EDITORA

ELS AMFIBIS
I ELS REPTILS
DE CATALUNYA

ELS MOLINS
FARINERS
Jordi Bolos i Masclans
Josep Nuet i Badia

Mana Victoria Vives-Balmaña

INTERPRETACI~N
DE LOS
MAPAS DEL TIEMPO

EL
FERROCARRIL
LA XARXA CATALANA

Tomas M. Ubach i Soler

I
KETRES EDITORA, S. A.,

Javier Manin Vide

Diputació 113-115,

CAVITATS QUE PODEM EXPLORAR
Coves de Rialb
Cova de les Encantades
Cova del Toll
Cova de Porredons
Cova del Manel
Cova de la Mosquera
Cova de Rotgers
Forat Micó
Mines de Can Palomeres
Avenc Morgan i Comes
Avenc Emili Sabaté
Avenc de la Roser
Avenc del Llest
Avcncs i Coves de la Febró
Coves de Sant Josep
Cova de les h1er;ivellcs
Coves del Drac
Cova dels Hams
Cova de Canalobre
Cueva de Neria
Cova del Salnitre
Cuew de la Pileta
Cova de Canalctes
Cueva de los Verdes
Cova Santa
Cueva de Valporquero
Cova de s'Aigó
Cueva de Santimamiñe Cova Genova
Cueva de Altamira
Coves de Campanet
Cueva de Tito Bustillo Coves d'Arti
GLOSSARI
GIBLIOGRAFIA
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EQUIPAMENT 1 MATERIAL PERSONAL
PER A L'ESPELEOLOGIA
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