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T ot va cnmenqar l'hivern de 1995 quan. parlant amb en Xavier Lóptz, vhrem veure que. tant a la Fedew- 
ció Catalana d'Expleologia com al Centre E~ciirsionista de C~talunya, s ' e ~ i a ~ a  Cestant de manera 

independent el projecte del Centenari de I'Espeleologia Catalana. Davant la Ibgica coincidencia d'objectius, 
el CEC es va adherir al projecte global de la Federació, tenint clar quin era el paper de cada actor. Per part de 
la Federació, coordinar els actes dels diferents clubs i organitzar els actes que li són propis. Per part del CEC 
i com qualsevol altre club, donar a conkixer la part de la historia que ens pertoca i col.laborar dins del pro- 
jecte global. Durant la primavera i I'estiu del 1995 la Federació i els clubs (molt pocs, per cert), van anar 
perfilant les seves activitats, posades en comú després el 12-11-95 en els locals de I'Av. Portal de 19Angel. 
Per aquelles dates el CEC tenia un programa que es manté en I'actualitat, i que és el següent: 

- 9 de novembre de 1996 al 24 de juny de 1997: cicle de visites a llocs emblematics dins del desenvolu- 
pament de l'espeleologia catalana, on s'expliqui in situ la importancia dels fets que succeiren. 

- 9 de novembre de 1996 al 24 de juny de 1997: cicle d'actes socials corn xerrades, col.loquis o taules 
rodones, per recolzar les visites abans esmentades. 

- setembre a desembre de 1996: exposició al Pati Llimona (coves i cultura, material actual i progressió, 
preguntes en la foscor). 

1, si és posible, elaborar un audiovisual que reconstnieixi alguna exploració historica. En aquella reunió 
als locals de la Federació es va proposar el m q  de 1996 com a data límit per a la presentació dels projectes 
per part dels clubs. Data logica, per altra banda, si es vol asegurar una perfecta coordinació a la recerca de 
recursos, difusió d'imatges i programes i organització de les activitats. Les aportacions dels clubs, pero van 
ser minses, i es va fixar el límit de lliurament el 30 d'octubre de 1996, per tal que el centenari no es quedés 
coix. Arribada aquesta situació, I'acte del CEC Els precursors de I'espeleologia catalatia (La visita d'en 
Martel a Mallorca i a Catalun)la), previst finalment pe19 de novembre d'enguany, queda fora del projecte 
del Centenari de 1'Espeleologia Catalana. L'acte se celebrara, evidentment, ja que per el1 mateix té prou 
entitat, i sera un aperitiu indispensable del centenari. 

Valentí Zapater i Barros 
Comissió per l a  celebració del  centenari de I'espeleologia catalana 

Centre Excursionista de Catalunya 
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postsifó, ... i sobretot la topogra- 
ri fia. La nostra topografia. Perso- 

r\ r\ m 0 r n naiment fa moits anys que em 
/ I dedico a la topografia subterrinia 

T P - i no conec cap cavitat on s 'hi  
hagin esmercat tantes hores de 

riF mrn 1 l - n  

m m - n  feina (aixb és una llicencia litera- 
7 ria, en realitat en conec una, ... 

pero només una). Calia que fos 
així, si tenim en compte que la 
idea era fer la topografia definiti- 
va de la cova, perque no fes falta 
mai rnés repetir-la, i perque ser- 
vís de referencia obligada per a - .  

qualsevol visita. 
Antoni Amenós i Vida1 L'ERE s 'ha "arrossegat" 

repetidament per totes les valls i 
contrades que envolten Añisclo, 
Llano Tripal, Mondoto, Nerín, 

Poques vegades 
la historia 

espeleologica ha 
tractat tan 

injustament una 
ca vita t. No 

s'entén com fins 
ara, que teniu 

aquesta revista a 
les mans, no 
s'hagi pogut 

veure una 
topogra fia 
completa 

d'aquesta bella 
ca vita t, 

segurament la 
més visitada de 
tot els Pirineus. 

A vi i i  j3  6s pi'hciicniiirnt 
segur que ocnhari esseni 
tiirisiica. i prr iaiii. d':ic- 

cés restringit. És el moment de 
visitar-la, si no  ho heu fet  j a  
algun cop. 1 si ja la coneixíeu, la 
topografia que acompanya aquest 
article potser us descobriri quel- 
com nou que no havíeu vist. 

La cueva del Molino de Aso 
ha estat per a molts espeleblegs de 
I'ERE el primer contacte amb 
l'espeleologia als Pirineus, la pri- 
mera idea del que pot arribar a ser 
una gran cavitat, lluny del que 
acostumen a ser les coves i els 
avencs a casa nostra. iQui no se 
sorprkn la primera vegada que 
veu la seva gran boca (30m x 8m), 
les impressionants galeries (fins 
40 m d'amplada) i sobretot la 
bellesa del seu riu subterrani, que 
corre tranquil en el decurs de 
quasi tota l'exploració? 

Fa gairebé deu anys, en una 
visita de les moltes que hi hem 
fet, el nostre esperit d'exploració 
devia estar rnés despert del que 
era corrent en aquesta cova, des- 
cobrírem una petita galeria ... 
petita? (2m x 0,5 m), que ano- 
menhrem galeria ERE. La sor- 
presa de l'evidkncia ... fins i tot 
en la cavitat més visitada, més 
coneguda, més explorada, més de 
tot, és posible  trobar quelcom 
nou ... ens va fer tornar repetida- 
ment durant cinc temporades, i 
francament, n'estem forca con- 
tents dels resultats. La galeria 
ERE, la continuació de la galeria 
GES, l'exploració de les galeries 

Gran estalagmita, situada més enlla de la Triple Porta: la formació mes 
fotografiada de tota la cova. 

L a  cueva de l  Mol ino  d e  A s o  



La cueva del Molino de Aso (1996) Espeleoleg 41 5 

, 

cavitat, que s'obre a nivel1 del riu 
exterior. Cal dir que en aquest 

Altres noms: moment podem donar per acaba- 

Cueva de los Moros, da la visita, i tornar al cotxe, 
Cueva de Aso, seguint el riu exterior fins el 
Cueva del Molino Molino de Aso; pero, segons 
Recorregut: l'epoca, és m01 més segur tomar 
1.595 m per l'interior de la cavitat. 
Desnivell: Després del Laminador, si no 
21 m (-14 m / + 7m) sortim per la boca, podrem conti- 
Província: nuar l 'exploració endavant i 
Osca entrar a la galeria GES. Aquesta 
Terme municip galeria és estreta i plena d'argiles 
Fanlo U) 

-U 
i llims que fa l'exploració franca- 

Massís: O 
z ment desagradable. S'acaba per Sierra Nerín - z 
P un costat en un sifó temporal 

Cartografia: estret i per l'altre en una gatera 
30-9 (1 78-Broto), B 

obstruida al final per un enfonsa- 
:50.000 S.G.E. 

Les concrecions i Ivaigua són una constant a tota la cavitat. 
Coordenades: ment del sostre. Cal dir que 

X: 257.760 darrera el sifó hi ha algunes peti- 

Y: 471 6.550 tim lloc acces ible  amb cotxe. més abundants i la galeria es tes galeries notables. Una d'elles 

Z: 940 (mlsnm) Després del revolt s'estreteix i complica, havent-hi algunes acaba totalment colmatada per 
Exploració (clubs): comenqa a baixar fins el riu. galeries paral.leles, enfonsa- codols d'uns 20 cm de diimetre i 
Lucien Briet Poc abans d'arribar al molí, a ments del sostre i bifurcacions suposa una experiencia més que 
GES-CMB (Barcelona) l'esquerra surt un corriol que va del riu. Cal dir, pero, que I'explo- curiosa. 
GIE Peña Guara (Osca) pujant a través d'una espessa ració no presenta cap dificultat. Si passant el Laminador ens 
GE Martel (Saragossa) vegetació fins la boca de la cova. Arribem a la fi a una saleta on situein totalment a l'esquerra de 
ERE-CEC (Barcelona) Una bona part de l'any també pot una cascada, més o menys con- la galena, just quan es comenqa a 
Topografies: servir d'orientació el rierol que fortable segons l'kpoca, dóna pas veure la llum exterior de la boca 
GES del CMB surt per la boca de la cova. El a una galeria baixa (anoinenada superior i uns metres abans d'en- 
GE Martel temps necessari d'itinerari és el Laminador). Aquesta galeria trar a la galeria GES, trobem a 
ERE del CEC (es publica inferior a 15 minuts. ens porta als pocs metres, i girant l'esquerra l'entrada a la galeria 
en aquest article) a la dreta, a la segona boca de la ERE (2 m x 0,4 m). Aquesta és 

etc. i fins avui no hem trobat gran Breu descripció 
cosa; per tant no tenia sentit 
escriure un article global de la La cavitat, excavada en calciries, 18 de julio1 de 1905: Lucien Briet explora, sembla que 
zona, com acostumem a fer. A presenta una boca de grans per primera vegada, la cavitat. 
mis hi ha altres grups que abans i dimensions (30 m x 8 m) que 17 d'agost de ,905: Jeannel i Racovitza hi recullen mas- 
ara l'han treballada i la coneixen dóna pas a una galeria encara tres de fauna. 
millor. Amb el temps anirem rnés gran (fins 40 m d'amplada) 
publicant els resultats, com a que de forma imperceptible es va 17 de setembre de 1910: Lucien Briet, José Lardies, Joa- 

complement a al16 que ja es  estretint i, en general, perdent quín Buisán i Miguel Galindo, topografien els primers 300 m 

coneix. Així doncs, el planteja- alqada. El riu subterrani va dibui- de la cavitat i exploren possibles continuacions. 

ment calia que fos forca senzill. 1 xant diversos meandres que can- E ~ t i u  de 1954: Espeleolegs del GES del CMB recorren la 
aquí el teniu. vien de forma i la fondaria segons galeria Briet, la gran Galeria i el Laminador sortint a I'exte- 

la quantitat d'aigua que hi circu- ri0r per Una nova boca. La cavitat assoleix un recorregut 
li. La cova s'estructura sobre de 800 m. 

Localiizació plans d'estratificació evidents en Estiu de 1962: J. Monturiol-Pous, O. Andrés i J. Assens 
la majar Part del s0sti-e de la topografien la cavitat. Es descobreix la continuació de la 

La cavitat es troba situada dins cavitat. El terra esta cobert de cavitat per la galeria GES. 
del terme municipal de Fanlo colades i en molts llocs cal desta- Estiu de 1964: Membres del GES exploren completament 
(Osca), al costat de l'unió dels car les grans superfícies comple- galeria GES. La cavitat sobrepassa els .OOO m de 
rius Aso i Bellos, a prop de l'er- tament recobertes de gorgs. recorregut. 
mita de San Urbez, al Valle de També hi  són presents grans 
Afiisclo. Per arribar-hi cal pri- quantitats d'argiles i llims i, en Tardor de l985: Membres de IIERE del CEC en una 

mer anar  fins el pont de San algun punt nombrosos blocs, ta a la cavitat descobreixen i exploren la galeria ERE i la 

Urbez, bé per Fanlo o per Esca- d'origen clastic. Recorreguts els continuació de la galeria GES. També s'aconsegueix 
sobrepassar el sifó terminal de la cavitat explorant diver- 

lona.  Cal  deixar e l  cotxe, a primers 250 m, el sostre baixa de 
ses galeries. 

l 'aparcament proper al pont.  sobte, i obliga a passar un pas 
Després, a peu, agafarem el camí baix molt curt. La galeria conti- Període 1986-1 990: Membres de I'ERE del CEC realitzen 

que porta fins al Molino de Aso. nua, encara que de menys dimen- I'al~ament to~ografic com~let amb un resultat de 1.595 m 

Aquest camí és  evident i sions. Els grans blocs recoberts de recOrregut. 

comenqa al final de la pista, l'úl- de formació estalagmítica hi són 



evident, i mai no hem entes com 
no era coneguda. Comenca aquí, 
segons l 'epoca de I'any, una 
experiencia difícilment oblidable, 
una galena molt baixa que encara 
va perdent altura, fins a conver- 
tir-se en una gatera arrossegada 
enmig d'aigua i llims que no s'a- 
caba mai. Els noms proposats en 
un principi eren molt diferents a 
"galena E R E  ..., llombrius, cucs 
de terra ofegats, fangoses ... 
s'acaba quan l'altura del fang ja 
no permet avancar més. 

Altres notes 

Aquesta cavitat ha estat sempre 
coneguda per la gran quantitat 
de fauna que hi és present, no és 
ara el moment per repetir el que 
ja ha estat dit en altres bibliogra- 
fies; pero sí que voldríem deixar 
constancia que és un bon lloc 
per a veure en el seu estat natu- 
ral un famós vertebrat amfibi, el 
nostre benvolgut amic tritó. Així 
doncs, aprofitem per fer una cri- 
da a la consciencia ecolbgica de 
cadascú i demanar una mica de 
respecte pel medi subterrani en 
general, i pel d'aquesta cavitat 
en particular, que bona falta li fa. 

Juntament amb la topografia 
de la cueva del Molino de Aso, 
es presenta la d'una altra cavitat, 
la cueva del Cañón de Aso, que 
es troba a prop de la boca supe- 
rior, a I'altre costat del riu exte- 
rior, degudament situada i 
perfectament localitzable amb la 
topografia. Recomanem la seva 
visita. 

CUEVA DEL MOLINO DE ASO I 
Fanlo (Osca) TOPOGRAFIA: M. B O S C ~ ,  A. Ingles, 

amb F. Alexandri, A. Amenós, A. Larios, M. Romero, V. Zapater 

( ERE - cec S~NTESI: M. B O S C ~  

198611 990 DIBUIX: A. Ingles, 

l 
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evident, i mai no hem entes com 
no era coneguda. Comenca aquí, 
segons l 'epoca de I'any, una 
experiencia difícilment oblidable, 
una galena molt baixa que encara 
va perdent altura, fins a conver- 
tir-se en una gatera arrossegada 
enmig d'aigua i llims que no s'a- 
caba mai. Els noms proposats en 
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de terra ofegats, fangoses ... 
s'acaba quan l'altura del fang ja 
no permet avancar més. 
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Aquesta cavitat ha estat sempre 
coneguda per la gran quantitat 
de fauna que hi és present, no és 
ara el moment per repetir el que 
ja ha estat dit en altres bibliogra- 
fies; pero sí que voldríem deixar 
constancia que és un bon lloc 
per a veure en el seu estat natu- 
ral un famós vertebrat amfibi, el 
nostre benvolgut amic tritó. Així 
doncs, aprofitem per fer una cri- 
da a la consciencia ecolbgica de 
cadascú i demanar una mica de 
respecte pel medi subterrani en 
general, i pel d'aquesta cavitat 
en particular, que bona falta li fa. 

Juntament amb la topografia 
de la cueva del Molino de Aso, 
es presenta la d'una altra cavitat, 
la cueva del Cañón de Aso, que 
es troba a prop de la boca supe- 
rior, a I'altre costat del riu exte- 
rior, degudament situada i 
perfectament localitzable amb la 
topografia. Recomanem la seva 
visita. 
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El curs d'aigua que actualment recorre tota la cavitat, és un pa1.lid 
reflex de les grans circulacions que excavaren la galeria i dipositaren 
els sediments. 

- Cueva de los Moros. Cavi- 
dades de Aragón. Fed. Arag. 
Ekpel., 1993, pig. 125-127. 

- Memoria de las actividades 
realizadas, por el GEM. Zarago- 
la, GE Martel, Zaragoza, 1971. 

- Memoria de actividades de 
1966 a 1971, GIE Peña Guara, 
Huesca, 1971. 

- Boletín de Contribución al 
Catálogo Espeleológico de la 
Província de Huesca, GIE Peña 
Guara, Huesca, 1974. 

- Estudio biospeleológico de 
La cueva de Aso, N Simposium 
de Bioespeleologia, 1974, phg. 
83-93. 

El corrent d'aire que circula entre les dues boques, ha condicionat el 
creixement inclinat de nombroses estalagmites i estalactites. 

PLANTA: O 5 10 6 a) 25 

5 
SECCIONS: O 5 10 15 20 25 50 m. 

I 
BOCA INFERIOR 



Carlos Gardón 

L'avenc deis Situació: Aproximació: 

Topografs, de La situació geogrifica, segons el Per anar a i'avenc dels Topbgrafs 

4 1 m de fondaria mapa de 1'Alpina és: cal partir de la urbanització del 
X= 41.22.48 Lledoner. Prendrem la direcció 

¡ 74 m de Y= 01.52.02 cap a l'avenc dels Esquirols. A 

recorregut, es Z= 426 rnlsnm continuació remuntarem el camí 

troba situat al 
vessant 

occidental de la 
riera del fondo 
de /'Arcada, al 

municipi de 
Vallirana, i I'hem 
considerat com 
un dels avencs 

rnés interessants 
de tota la zona, 

ja sigui per la 
seva bellesa com 

per la seva 
possible relació 

amb I'avenc Font 
i Sagué. 

Un bellísim racó de la cavitat on els gorgs i les estalagmites creixen 
per tot arreu. 

que toca el mur de l'última casa 
de la urbanització. De seguida 
trobarem un camí més ample que 
no hem perdre en cap moment i 
el continuarem sempre de baixa- 
da. Passarem pel pont de ]'Arca- 
da fins que arribarem al fondo de 
1'Arcada. Si continuem per 
aquest sender entre arbres i 
inatolls, pararem a un camí molt 
rnés ample, i a uns cent metres, 
trobanm un caminet ascendent a 
m i  dreta que mena a I'avenc dels 
Topbgrafs, que esta situat a uns 
vint metres més enlli de l'avenc 
Font i Sagué. 

Una mica d'historia. 

La zona del fondo de ]'Arcada es 
coneix per la presencia de cavi- 
tats subterrinies des de 1909, 
quan mossen Faura i Sans el 
visiti acompanyat d'un llenyatai- 
re bon coneixedor de l'indret. 
Perb és l'any 1966 quan es des- 
cobreix I'avenc del Topbgrafs i 
s'explora. La possible relació 
que pugui tenis amb l'avenc Font 
i Sagué, a l 'hora d'explicar la 
seva genesi, el referma com una 
cavitat important. Curiosament, 
els seus descobridors decidiren 
obstruir la boca que ells mateixos 
havien obert, amb  un tap de 
ciment. 1 així va romandre fins 
que a primers de l 'any 1977, 
membres del SIRE van extreure 
el bloc de ciment que la tancava. 
Podem afirmar clarament que 
aquesta és la cavitat rnés recent 
de la zona. 

Descripció 

Si algú ha sentit parlar de I'avenc 
del Topbgrafs, segurament sap 
que és realment molt interessant, 
tant a nivel1 estetic com espele- 
olbgic. Perb segur que també sap 
que el seu accés és considerable- 
ment estret. L'avenc s'obre en 
una antiga explotació de sal de 
llop uns metres per sota de I'an- 
tic accés, ja que s'observa un tros 
de pou decapitat. Baixarem pel 
pou d'uns 30 cm de diimetre, i 
advertim que rnés aval1 es fa 
encara més estret. 

De seguida arribem a una 
galeria, que sol estar plena d'ara- 

L'avenc de l s  Topbgrafs ( 1996) Espeleoleg 41 - 9 - 



nyes a l'espera d'alguna cosa que 
caigui al seu abast (ipotser algun 
espelebleg?), i que mena vers el 
sud a una petita sala, amb dues 
columnes, i l'accés al pou princi- 
pal. Cap al nord anem a parar a la 
sala principal de la cavitat, molt 
bella, i de mitjanes dimensions. 
Es tracta d'una sala ornamentada 
d'una infinitat de fistuloses que 
miren cap a terra, on hi esperen 
les estalagmites per formar rígides 
columnes que aguantaran el sos- 
tre, reflectit en les aigües tran- 
quil.les dels gorgs. Vers I'oest una 
gran cascada de banderes fa de 
teló de fons, i ens convida a conti- 
nuar pel seu interior de passos 
estrets i allargassats amb concre- 
cions, fins arribar a la capcalera 
d'un pou, al fons del qual podem 

trobar aigua. Continuant per 
la finestra que queda penjada a la 
banda oest arribem a una elegant 
saleta, i, finalment, a la galeria 
terminal de I'avenc on predomi- 
nen els sediments sorrencs. 

L'avenc dels Topbgrafs és una 
cavitat oberta en sal de llop (cal- 
cita espitica), situada a uns 25 m 
per sobre del tilveg del fondo de 
l lArcada. La cavitat  es  troba 
enclavada en les calcaries dolo- 
mítiques del cretaci inferior. La 
cavitat s'estructura a partir d'una 
diiclasi principal que té la direc- 
ció 15 NE, formant la galeria 
principal. De la mateixa manera, 
la intersecció de diaclasis per- 

pendiculars a aquesta van afavo- 
rir la formació del pou gran i de 
la sala principal. La presencia 
d'una altra diiclasi ortogonal al 
sistema anterior va formar la 
galeria terminal. El descens del 
nivel1 de base, va fer que la cavi- 
tat restés lliure d'aigua i la reex- 
cavacib del fondo de 1'Arcada va 
obrir un accés a l'exterior. Ara 
bé, la presencia de la sal de llop 
ens fa pensar en una etapa d'obli- 
teració sobre el quaternari, i que 
devia obstruir tota la cavitat, així 
el conducte actual esti totalment 
excavat en la sal de Ilop. Men- 
trestant un intens procés litoge- 
nic en una etapa d'infiltracions 
va ornamentar la cavitat donant- 
li l'aspecte actual. 

Una última observació: els 
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L'impressionant cascada de 
banderes, a la sala Gran, ens 
convida a continuar I'exploració 
pel seu interior. 

sediments sorrencs del tram final 
van ser analitzats químicament i 
microscbpica per deduir que no 
eren sorres, sinó trossos de calci- 
ta angulosos, gairebé segur que 
eren restes de sal de llop arrosse- 
gades des de la boca cap al final 
de la cavitat, obstruint així la 
continuació. 

c 
L'avenc dels  Topbgrafs  

L'estretor de la boca, no apte per 
a claustrofobics, fa d'aquest 

avenc, un dels menys visitats de 
la zona. 
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Jordi Lloret i Prieto (*) 
Montserrat Ubach i Tarrés (**) 

Ressenya de 
la campanya 

espeleologica 
realitzada pels 

autors a I'illa de 
Pasqua, del 12 

al 29 de julio1 
del 1992, 

durant la qual 
es van localitzar 

un total de 37 
ca vitats i 

R npa Nui, Te piro o t e  
/ ie!~riri  ("el nielic del  
miin"). E~~SIPI Iskrnd, isla 

de Pascua, són els noms arnb els 
quals es coneix l'illa de l 'ocei 
Pacífic considerada el lloc habi- 
tat més isolat del món. 

Es troba a 3.790 km a l'oest 
de Xile i 4.050 km a l 'est de  
Tahití. Es vincula arnb Xile per 
la dependencia político-adminis- 
trativa que hi té des del 1888 i 
per l'idioma castelli, si bé el seu 
dialecte ancestral, el Rapa Nui, la 
posició geogrifica i els orígens 
ktnics dels aborígens, fan que es 
relacioni rnés arnb Tahití i amb la 
immensa galaxia d'illes i arxipe- 
lags del triangle de la Polinesia, com~lexos del qual Pasqua constitueix el 

volcanics; 27 vertex rnés oriental. 
Petita illa volcinica de for- 

d'ells van ser ma triangular que tot just arriba 

exploratS i 26 als 24 km de llargada mixima i 
165 km2 de superfície, arnb els 

top~graf iat~ tres extrems formats per sengies 

(3.902 ,.,.-,). volcans que constitueixen tota 
l'estructura insular: a l'est, e l  
Maunga Pukatikei, a la penínsu- 
la de Poike; al SW el Rano Kau; 
i al NW, el Maunga Terevaka, 
el rnés gran i el cim culminant, 

que alguns han volgut atribuir a 
extraterrestres o als enigmitics 
habitants de  Mu, el continent 
perdut .... 

Actualment, la seva població, 
formada per unes 3.000 persones 
(xifra que inclou un percentatge 
majoritari d'immigrats xilens, 
vinguts del continent), s'agrupa a 
Hanga Roa, únic poble de l'illa. 
Aquest es troba al costat de la 
pista que mena a l 'aeroport 
Mataveri, al vertex SW de Pas- 
qua, i que permet I'arribada dels 
vols intercontinentals. 

El clima es subtropical, arnb 
una temperatura mitjana anual de 
21" C i una pluviositat de l'ordre 

dels 1.150 mm. La cobertura 
vegetal és  molt minsa,  arnb 
només petits sectors de bosc 
replantat i arnb conreus. 

Geolbgicament el volci més 
antic, el Pukatikei, és  de 
comencaments del quaternari 
(tres milions d'anys) i el més 
modern, el Terevaka, té tot just 
300.000 anys. Les laves emeses 
pel seu criter i pels prop de 70 
cons adventicis piroclistics són 
les responsables de la unió arnb el 
Pukatekei i el Rano Kau, d'edat 
intermedia i, per tant, de la confi- 
guració actual de la topografia 
pasqüenca. Els rnés antics són 
estratovolcans típics, mentre que 
el Terekava és un complex volci 
de fissura. El mineral magmitic 
rnés abundant és l'hawaiita, arnb 
traquites (feldespats alcalins por- 
fírics) i riolites (fenocristalls 
inclosos en una matriu criptocris- 
taLlina), (01). 

Generalitats historico- 
etnologiques 

El dilluns de Pasqua de l 'any 
1722, l'almirall holandes Rogge- 
ween descobreix Pasqua, conver- 
tint-se en el primer europeu en 
arribar-hi. Més tard. l'illa és visi- 

arnb 507 m. 
Pasqua és famosa arreu del A1gunstoponims 

món per  les grans  es t i tues  deRapaNIT'' 
antropombrfiques anomenades Ana: cova. 
"moais", que han fet córrer mol- Hanga: bad 
ta tinta sobre el seus "misteris" i Maunga: 

(i per extensió: volci). 

(*) SIE del CEA 
(**) ERE del CEC 

Motu: diot. 
Rano: criter. 

ia. 
..-L 

tada pels espanyols (1770, 1771 i 
1772), que prenen possessió en 
nom del virrei del Perú (14); el 
capiti Cook (1774) i el frances 
La Pérouse (1786).  Durant e l  
segle XN sovintegen les visites de 
vaixells europeus i americans, 
fins que el 1862 prop de mil pas- 
qüencs són segrestats per una flo- 
ta de set naus negreres peruanes i 

Exploracions a l 'illa d e  Pasqua 



clcl h4iihiioiil ( J ~ s i i s  tlel h4ahiioLi". febrer 1 Y92 i 1/11 3 arrelrir eiitre el iii6ii civilitzrit la 
escliiiis ;I les COAIPTE c.o~ii. /ii,i'c, I I I I~I I - i i io  ~ l c l  1i4rr.rlioii rlii,igicí L./ idea d'uiiri terrii eiiigiiiitica. A 

F R . \ W C F ~ C  Ave- e.rt(~/.iiiiilio rlc In . ~o~ i e r l ( i~ I  111~ 111 prirtir del 1955. ~iiilb els estudis 
R O S  G O Y E L L :  islr~ ilc I->ci.rc~iio. "La Vaiig~i~irdiri". arqueoliigics iiiicirits per I'equip 

Perú. oii lii iiiori- LII /)i~rtic.i/~i~'ici 29 cle iioveiiibi.e 1992). clel iicirueg Thor Heyerdalil i coii- 
re11 a C L I L I S L I  (le15 / I I ~ / , S / I O I , ; I I ~ I  C ~ I I  

iii¿i~ti'act~iiieiits. 
I I 1 i ~ i f ' t r i i ~ c i  e 1 h i i  e Mc Coy, 114 xili Goiizalo Fig~ie- 

1 8 6 2 .  "B LI t -  P:ihcliiii jii que es v:iii iiioiir els roa i pel pasqiieiic Sergio Rripu, 
l let i  Geiit que poclieii trriiisiiietre-l:i oral- es coiiieiica a :irribar LI coiiclu- 

hishe de Taliití i ri iiieiit de geiier:icicí eii geiieració. sioiis \jilides i sosteiiibles diiis 
Eritre els ilesapiii-eguts Iii Iiri\~ieii ilel coiitext etiio~rc~iieolOgic de la 
els úiiics c¿ipacit¿it> pei ri l'escrip- Puliii&ia. 
tiir~i i lectiii~i del Ileiigii~itge jero- 

duir les tauletes iiiterehsiiiit per als espeleblegs ri 

de fiista "Roii- causn de la seva relació aiub el 
go  Roiigo", iiió~i subterraiii. Podein dividir-lri 

Iiivrstignciuiis Iiisiii- eiicarri iio eii tres períodes: 
riques 1.eceiitj cleiiios- ,. . 
treii qiie eii iiclue"t" 1 .y 

~ S L I I L I ~ I  .pcriiaiia.. t.'-.-'- 
particil)ii\:ui \~riiselli, '4 pi.eikiicia (le les fniiioses de pedies  (eilii~) siinilars e11 
catalaiis rota el coiiiaiitla- estitues aiitropoinbrfiqiiec estructura i aiinbolisiiie a les que 
iiieiit tl'uii coiieg~it  pirata 11" tota I'illa, 112 coiitrib~iit esisteixeii a tl'altres arxipklags 

LI crearfaiitistiq~~es teories i polinesis .  com els  I~eiiiii de  

Jordi Lloret davant d'un 
dels moais semisoterrats 
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Hawaii o els IIinrrie de les illes de 
la Societat. Durant el període ELS MOAIS 

intermedi (1 100 a 1680) i coinci- A partir de I'any 1000 o 11 00 els pasqüencs van sentir r'impuls -encara no del tot expli- 
dint amb la llegendiria arribada cat i que té pocs precedents polinesics- d'esculpir estatues de pedra, transportar-les 
del mitolbgic cap polinesi Hotu i distribuir-les per tota I'illa. Durant sic segles n'aixecarjen rnés de 600. De les que van 
Matu'a, s'esculpeixen e]s inoais posar dretes, la rnés gran arriba als 11,5 m d'alt i pesa 84 tones. Per tallar-la arnb les 

en una pedrera del volea Rano eines de pedra que utilitzaven, es calcula que calgué un any de treball a 30 hornes; dos 

~ ~ ~ ~ k ~ ,  D~~ d 3 a l l  es transporten mesos a 90 homes per transportar-la 6 Km; i tres rnesos a aquests mateixos 90 treballa- 

a llocs determinats de 13illa i s3ai- dors per col.locar-la en posició vertical sobre el seu ahu. 

xequen damunt dels antics o dels Un gegant de 20 metres d'alt, encara inacabat a la pedrera, fa sospitar que I'arnbició 

nous Finalment, l ,ú l t im dels escultors hauria arribat a superar les seves possibilitats tecniques, ja que resulta 

període (1680-1868) és el de la irnpossible imaginar com ho haguessin fet per rnoure'l i aixecar-lo. Tots aquests rnegalits 
van ser tallats a les laves del Rano Raraku, un dels cons satel.lits del Maunga Terevaka. 

dramitica decadencia -guerres 
Un cop situats al seu ernplacarnent definitiu es cornpletaven arnb un barret o "Pukao", de 

civils i enderrocament de tots els diverses tones de pes, fet arnb lava verrnellosa d'un altre volca proper a Hanga Roa, el 
conclueix amb Puna Pau. De sobte, pels voltants del 1680, la producció es va aturar i rnés de 150 esta- 

dels primers tues van quedar inacabades a les vessants del Rano Raraku, arnb totes les eines 
cristians a l'illa. És l ' e t a ~ a  escarnpadec per la pedrera. Una explicació podria ser que Pasqua, una illa rnassa petita 
coneg~lda, Ja que les investiga- per albergar i alimentar a una població creixent i prospera, va superar en un mornent 
cions arqueolbgiques s'han vist deterrninat el Iírnit dels seus escassos recursos i es va abocar a un rapid declivi, degene- 
complementades per les aporta- rant en canibalisrne i lluites intertribals. Aquesta situació conduiria a la destrucció sis- 
cioiis de la tradició oral i per les tematica de tots els vestigis rnegalítics de I'antic esplendor. 
ressenyes dels navegants que 

r- - - - 

esporidicament arribaven a Pas- 
qua. Així, mentre que els primers 
europeus encara van veure moais , &&$) 
en peu, altres dades indiquen que 

+ . .  ,_:  ' .:...~. 
el 1863 ja s'havien tombats tots. . --., . 

El 1955 l'equip d'Heyerdah1 en 
va reaixecar un, demostrant la 
possibilitat de fer-ho només amb 
mitjans humans i tkcniques teori- 
ques -encara no del tot clares- 
pero sense recórrer a forces migi- 
ques o extraterrestres. D'uns anys 
enqi diferents equips d'arqueb- 
legs han restaurat alguns rilius 

(Akivi, Anakena, Vai Uri, Ko te 
Riku) i avui, prop d'una vintena 
dels megilits antropomorfs tor- 5 
nen a estar de peu dret sobre les 
platafornies de pedres. S 

? 
l F 

L'OIUGEN DEL 'OBLAMENT Ahu Akivi. Un dels ahus reaixecats en epoca moderna pels arqueblegs. Prop de I'irea de Rohio. 

La procedencia del poblament 
humi en aquest isolat racó de ainb l'arribada a Pasqua, fa que un rai construit amb models i i que no fa sinó que testimoniar 
l 'ocei  Pacífic ha estat un dels s'hagi de considerar als polinesis materials inques. Volia demos- un possible i limitat contacte 
interrogants més apassionants com el grup ktnic més escampat trar, si més no, la possibilitat amb el continent, produit prop de 
queja sembla haver resolt l'etno- de la Terra. Pobleii una superfí- niutica d'aquest itinerari. Les l'any 1500, sense cap rnés trans- 
logia i l'arqueologia moderna. cie d'uns 20 milions de km' (dos seves investigacioiis arqueologi- cendincia al poblament de l'illa. 
Avui s'accepta que tota la colo- cops el tamany dels EUA) i per ques a Pasqua destaquen per una Segons sembla, no existeix cap 
nització del venta11 d'illes de la tant, tenint en cotnpte que menys recerca gairebé constant de la prova etiiolinguística ni arque- 
Polinisia va ser el resultat d'un de 1'1 % d'aquest territori és coiifirmació de la seva hipotesi i ologica que sustenti la teoria 
llarg procés d'emigració en sentit terra ferma, se'ls pot també qua- es basen en certes troballes fetes d'Heyerdahl. 
W - E, iniciat pels voltants del lificar com els nlés grans nave- a l'illa, coin ara 1'Ahu Vinapu, 
1500 aC perla cultura lapita, ori- gants de la humanitat. Actual- amb una perfecta juxtaposició de 
giniria de les illes del sud-est ment es rebutja la teoria que ha pedres que recorda algunes m p ~ s  de caves i la seva 
asiitic. Els lapites seguien les vingut defensant Heyerdahl, construccions similars dels utilinació per rhome 
bases assentades per anteriors segons la qual l 'origen de la inques del Perú. Perb la major 
moviments de colonització de població pasqiienca és americi. part d'investigadors coincideixen Els pasqüencs han utilitzat les 
Melanesia i Aust r i l ia  que es Aquest etnbleg norueg s'havia a dir que 1'Ahu Vinapu, l 'únic coves per funcions diverses 
remunten uns 30.000 anys enre- fet famós al 1947 pel seu viatge amb aquestes peculiaritats entre segons les necessitats de cada 
re. Aquesta dilatada expansió, des de la costa peruana a les illes els més de 300 catalogats a Pas- moment. Les han convertides en 
que culminaria cap el 400 dC de la Polinksia ainb la KOII Tiki, qua, no es més que una excepció, refugis durant les epoques de 
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T- de l'arquitectura espeleolbgica 
defensiva dels pasqüencs. Es 
tracta d'un elaborat disseny d'ac- 
cés arnb túnels i ressalts de min- 
ses dimensions que permetia ata- 
car des de dins qualsevol intrús 
que s'aventurés a entrar-hi. El 
pare Sebastia Englert (08) cita la 
cova una o Kahi, prop d'Hanga 
Poukura. És una cavitat espaiosa 
arnb tres entrades fortificades 
arnb murs de pedra i obertures 
diminutes que permeten accedir 
a l'interior. També esmenta la 
cova Hanga, a la costa nord, 
entre el Poike i Anakena, que va 
servir d'amagatall a un tal Nume 
quan fugia dels enemics. 

Algunes coves, com Ana te 
Pora, Ana Kakena i Ana te Pahu, 
tenen més d'una boca, disposant 
així de vies de fugida per si de 

Ana ko te lpu Hu, a la platja d'Ovahe, un dels millors exemples d'espeleoarquitectura. Galeria artificial d'ac- les truccions 
cés des del jameo a les cambres hipogees. Parets i sostre fets amb blocs procedents d'anteriors edificacions. defensives no f0ssin suficients. 
Al terra s'observen restes ossies d'animals i d'humans. Els jameos d'Ana Kakena i KO te 

Ipu Hu van ser reomplerts de 
lluites tribals; reductes on  e s  EPOCA DE DECADENCIA (1680 - ments subterranis plens de vesti- blocs, deixant-se només petits 
duien a terme ntuals i practiques 1868). EXEMPLES D'ANA gis de l'ocupació troglodítica: passadissos que baixen cap a les 
caníbals; habitacles i amagatails KIONGA O PAHU 1 CANIBALISME petrbglifs i pintures rupestres, galeries subterrinies. Són dos 
ocasionals; recintes sagrats en els DINS LES COVES restes aiimentiries (que inciuei- casos típics de construcció de 
quals hi tancaven les verges; xen apats antropofagics), variats boques defensives a base d'obs- 
"coves secretes familiars", Moltes cavitats van servir de  dipbsits antropbgens i tota mena truir els jameos que donen accés 
cementiris humans i, f ins ben refugi durant e l  llarg període d'utillatges i obres modificadores als túnels volcinics. A Ana te 
avanqat el segle xx, habitatges de de decadencia i de guerres intesti- de la primitiva morfologia vulca- Pahu també trobem un altre petit 
famílies senceres. En definitiva, nes que van comencar a l'illa als noespeleolbgica. jameo annex que sembla haver- 
les coves han estat imprescindi- voltants del 1680 i que es perllon- se utilitzat d'amagatall. 
bles per a la supervivencia del ganen fins gairebé el 1868. És en ... tunels i res- Del 1772 al 1774, durant la 
poble pasqüenc i han jugat un aquesta epoca, i coincidint pricti- famosa guerra entre Poie i Kain- 
paper fonamental en els episodis cament arnb l'inici de les espora- saltS de rninses ga, caps de les tribus del nord- 
més importants de la seva histb- diques arribades dels europeus, est  i sud-est de l'illa, moltes 
ria. Un exemple d'aquest prora- quan els pasqüencs, en situació dimensions per- caves van servir de refugi: 
gonisme el trobem a finals del de constant intranquil,litat, van A Ana Havea, prop de 1'Ahu 
segle x ~ v  a la cova d'Ana Kena, anar enderrocant les antigues i metien atacar Tongariki, s'hi va quedar a viure 
de la qual ha pres nom la platja típiques edificacions ("tupas" i Poie un cop va prendre possessió 
més famosa de 13iiia. En aquesta "cases vaixeiYf) i van aprofitar les des de dins qual- de la regió de H O ~ U   ti. 
cavitat, segons la Ilegenda, el rei restes de pedra tallada per habili- A Ana te Ava Nui,situada als 
Hotu Matu'a va establir la seva tar les coves. Tot aquest co1,lectiu S ~ V O ~  intrÚs*** penya-segats del Poike, hi va 
residencia quan va desembarcar a humi, desitjós de sobreviure, va morir molta gent de Kainga; 
Pasqua, procedent de Hiva, a les adaptar-se a una nova vida caver- Arreu de l'illa es trobem alguns de gana i altres a mans 
illes Marqueses. Un altra mostra nícola. Aquests nous refugis con- diverses Ana Kionga. Ana o Mii a dels enemics que van aconseguir 
la tenim en la cova dels "orelles tra els enemics ("coves amaga- la regió de Mahatua és una cavitat baixar-hi penjats d'una xarxa. 
llargues", famosa perqué el 1680 tall") es coneixen arnb el nom arnb dues entrades que dóna pas a Diu la tradició que els. trenta 
s 'h i  van refugiar tres homes d'ana kiorlga o pahu i, en gene- "una gran sala que servia d'ama- homes de Kainga supervivents 
Hanau Eepe tot fugint de l'exter- ral, es tracta de cavitats de molt gatall" (08). La llegenda diu que del primer atac van fer hams i 
mini que va patir la seva tribu a difícil localització i accés. Les la cova s'obria a prop de la casa ganxos arnb els ossos dels seus 
mans dels Hanau Momoko boques, o bé s'obnen al mig dels on vivia Mú, un home que va morts i, quan els de Poie van tor- 
(noms que s'han traduit, sembla penya-segats, o bé les tapaven construir un galliner sobre lacavi- nar a atacar-los, es van enfilar 
que incorrectament, com "orelles arnb munts de pedra, entre les tat i així, quan donava menjar als per la xarxa i van matar els que 
curtes" i "orelles llargues"). Dels que només hi deixaven un pas refugiats (kio) que s'hi arnagaven, hi havia dalt. Després es  van 
tres només se 'n va salvar un: molt estret que podien segellar els enemics pensaven que estava reunir arnb els trenta companys 
l'ororaina, del qual descendei- des de dins. Amb aquestes cons- alimentant les gallines. que quedaven a l'illot de Maroti- 
xen els actuals "orelles llargues" truccions els pasqüencs van crear KO te Ipu Hu O "cova d'0va- ri, en front del Poike, van exter- 
que viuen a Pasqua junt arnb els una peculiar arquitectura hipogea he", una de les ona kioilga que minar a tots els homes de Poie i 
"orelles curtes" i els immigrants. defensiva, que ens ha deixat jaci- vam explorar, és un bon exemple e s  van quedar arnb les seves 
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alguns dels quals encara es man- 
tenen. Aquets oasis cavernícoles 
quedaven protegits del sol i del 
vent quan bufava fort i no deixa- 
va en peu ni cabanes ni conreus. 
Eren aixoplucs i habitacles per- 
fectes, segons recordava María 
Catalina Tuki Atana, de 38 anys, 
descendent dels "orelles llar- 
gues", que va viure de petita 
amb la seva família a diversos 
sectors dels tubs de lava d'Ana te que anomenen "Cueva sin nom- 
Pahu, a Roiho. Ens explicava que aigua queda dipositada a les Yespeleologja a Pasqua bre", al sector de Vai Tara Kai 
dormien a terra sobre un jaq de coves i part de l'aqüífer subterra- Ua (16) (PLJJADOR I MELLÉN, 
palla, prop de la boca, i que quan ni ressorgeix a la superfície a tra- A causa de la important inciden- coms. pers.). 
es moria algú de la família dei- vés de fonts, molt escasses, algu- cia de I'ocupació del món subter- El julio1 del 1979, els espeleb- 
xaven el seu cos a la cova i es nes d'elles a la línia de costa. En rani en la historia i I'etnologia de legs francessos del GERS de  
traslladaven a viure a un altre. aquests casos, es contamina fre- Pasqua, molts dels estudiosos Rouen organitzen una campanya 
També ens deia que ella era I'en- qüentment quan hi ha la marea que s'han interessat per aquesta a l 'illa, pero el seu interks es  
carregada d'anar a buscar l'aigua alta; el mateix que li passa a I'ai- illa s'han trobat arnb I'obligació decanta per l'arqueologia. Fan 
als trams subterranis inundats, gua potable d'alguna cova mari- de  dedicar una part de la seva una quinzena de  topografies, 
cosa que encara continua fent la na, com ara les que cita Englert atenció a les cavitats. "La Tierra entre elles Ana te Pahu (800 m), 
gent que viu al camp. (08) a les badies Hanga Tuu Hata de Hotu Matu'A" ( 0 0  recull el Ana o Keke (450 m, + 40 m) i un 

A la zona de Roiho existeix i Haitu. Comenta d'Ana Haitu fruit de les investigacions del avenc de -18 m prop d'0rongo 
una extensa xarxa de tubs de lava que "la barreja arnb aigua salina pare Sebastia Englert durant la (04). Sembla que no s'arriba a 
que conté grans reservoris d'ai- varia segons la marea", pero que, seva vida com a capella de l'illa publicar cap plinol, excepte el de 
gua potable durant tot l'any, com tot i així, "es pot consumir sense (principis dels anys 30 fins la Ko te Ipu Hu (que anomenen, per 
vam poder constatar en Ana te problemes". seva mort el 1969). Parla de 30 la  seva ubicació geogrifica,  
Pahu, Ana Vai Bomba i Ana coves, entre les quals cita la més "Grotte de Ovahe") i una tal 
Ohoka (bis), entre d'altres. En la llarga de Pasqua: 1'Ana o Keke, "Grotte du Crane Gravé", d'uns 
galeria principal del sector laves *.*quan rnoria U S i O a e x ~ l o r a t  i 250 m, a1 "sector Ana te Pahu", 
amunt d 'Ana te Pahu podem mesurat: 380 m. L'expedició juntament amb un petit mapa de 
observar algunes obres d'acondi- algú, deixaven el arqueolbgica noruega del 1955- situació arnb 8 cavitats (05). 
ciament amb petits murs de  56, a més de ser "una obra mestra El novembre del 1982, en el 
pedra que faciliten l'embassa- SeU COS a la tova i d'investigació i organització" decurs d'un viatge pel Pacífic 
ment de I'aigua potable. En el (03), va contribuir al coneixe- Sud, espeleblegs italians dediquen 
gran jameo d'entrada d'Ana Vai eS traslladaven a ment d'un bon nombre de cavi- tres dies a visitar Pasqua. Recu- 
Bomba encara hi ha les restes, tats, especialment des del punt de llen fauna abundant i publiquen 
moit ben conservades, d'un antic viure a una altra vista arqueolbgic i etnoibgic. les topografies de quatre petites 
canal de ciment que utilitzaven Aku-Aku (lo), best-seller de Thor cavitats: "Grotta dei Fichi" 
els nadius per extreure l'aigua Heyerdahl, divulga entre el gran (aprox. 60 m), "Grotta dell'uva" 
subterrinia. El sector oriental Alguns autors havien afirmat públic nombroses coves. En (aprox. 35 m), totes dues al sector 
d'Ana Ohoka (bis) conté un llac, que els pasqüencs bevien aigua total, localitzen 43 cavitats, en de Roiho; i altres dues sense nom 
actualment de poca fondiria i de mar; fins i tot que Pasqua era citen 18 més i publiquen un i de petites dimensions a Vaihu i 
arnb forqa fang, del qual es pro- "una illa privada de tota mena mapa esquemitic arnb la seva Anakena (19). 
veien els indígenes. Encara hi ha d'aigua dolqa" , per la qual cosa situació. (1 1). El 1983 una nova campanya 
els pots que utilitzaven per reco- "els seus habitants s'havien de El 1974 I'espeleoleg Bernard dels francesos de Rouen comple- 
Ilir-la. Més recentment e s  va resignar arnb petites quantitats Geze (09) participa en un congrés menta els treballs iniciats e l  
obrir un forat al sostre de la sala d'aigua de pluja, més o menys sobre vulcanologiaque se celebra 1979. Publiquen una topografia 
per on es va introduir una cano- bruta". D'aixb es deduia que "els a Pasqua i publica a "Spelunca" d'Ana te Pahu, similar a la nostra 
nada metil.lica per extraure l'ai- indígenes patien de deshidratació una curta nota arnb tres exemples (amb 910 m de recorregut) arnb 
gua directament des de fora sen- i hipercloruració". Aquestes afir- dels tipus de  coves que visita: un estudi sobre I'arqueologia i 
se necessitat de baixar a la cova. macions no semblen gaire encer- Ana Kai Tangata (coves mari- etnologia subterrinies de Pasqua 
Cal tenir en compte que l'aigua tades. Al subsbl de l ' i l la s 'hi  nes); els túnels de lava procedent (06). 
és molt escassa a la superfície i emmagatzema suficient aigua del  petit con d'Hiva Hiva El 1985 apareix editat a Bar- 
que només existeixen dos grans potable com per que els pas- (Roiho), la "longitud penetrable celona i sota la realització ticnica 
reservoris exteriors potables, qüencs no tinguin, en general, del qual no excedeix dels 200 m" d7Editorial  Alpina, el "Mapa 
dins del criters del Rano Raraku problemes per proveir-se'n. El i les minúscules cavitats artifi- arqueológico-turístico de isla de 
i del Rano Kau. Amb excepció costum generalitzat d'anar a bus- cials dels voltants de Vai A Heva. Pascua-Rapa Nui" (20). Molt ben 
d'una certa quantitat que queda car aigua a les coves es va anar Fa un petit croquis de l'illa en el presentat, a escala 1 : 30.000 i 
embassada en alguns tolls esca- abandonant pels voltants del qual hi situa sis coves. corbes de nivel1 cada 10 metres. 
vats a la roca volcinica, la totali- 1965, un cop Hanga Roa ja va Durant dos mesos del 1975 té Com a fmit de més d'una trente- 
tat de l'aigua de pluja es filtra disposar d'una xarxa de submi- 1 1 0 ~  1' "Operación Rapa Nui" ,  na d'estades a Pasqua del barce- 
sota terra. Una fracció d'aquesta nistrament. que es defineix com la Primera loní Antoni Pujador, s'hi inclou 

"CUEVA SIN NOMBRE' (A. PUJADOR 1975) 

P: 
Expedición Española a la isla de 
Pascua. S'hi fan recerques suba- 
quitiques i arqueolbgiques i un 
dels membres, Antoni Pujador, 
pilot comercial enamorat de Pas- 
qua és,  arnb els seus coneixe- 
ments muntanyencs, l'espeleoleg 
de I'expedició. Malgrat la manca 
de  permisos per explorar les 
coves aconsegueixen topografiar 
350 m d'un túnel descendent, 
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la situació de 32 coves. És també 
el 1985 quan l'infatigable explo- 
rador hongaris de coves a paisos 
exbtics, D. Balazs, dedica un mes 
a Pasqua. A Barcelona, al 96 
Congrés Internacional d'Espele- 
ologia, publica una curta comu- 
nicació on parla del potencial 
vulcanoespeleolbgic de l 'illa, 
especialment de l'irea de Roiho, 
on cita l'existincia d'uns quatre 
túnels amb 20 entrades i ofereix 
una topografia parcial d ' h a  te 
Pahu amb només 540 m. Publica 
també les d'Ana Kakena i, dins 
del grup que clasifica com Lava 
Sea Caves (caves eixamplades 
pel mar sobre antics tubs de lava 
oberts a la costa), Ana Kai Tan- 
gata i Ana Toka Rahi Rahi. Com 
a conclusió, suposa l'existincia 
d'unes 50 conegudes* 
xifra que creu que es pot ampliar 
amb noves prospeccions, situant 
36 de les quals en tres petits 
maPes que la 
comunicació (02). 

Cavitats de Pasqua: 
Campanya del 1992 

S 'nfemix rinn Ilistli amb 114 rellotge, partint del poble d'Han- enclau cavernari del "Sector Ana 
cavitats que han arrihat al ga Roa i finalitzant a l'important te Pahu" (Roiho). 
nnstre coiieixement: 37 de 

forma directa que es presenten ABREVIATURES 

amb detall  (localització i /o Nom: Nom del pasqüenc que ens hafacilitat personalment el topbnim d'unacavitat. 
SIE-ERE: Activitats dels autors 1992. 

exploració en el decurs de les Sin,: Sinbnim. Altres noms de la mateixa cavitat, també habitudment utilitzats pels 
nostres activitats de camp); i 77 pasqüencs. 
indirectament (fonts bibliogrifi- 
ques o cartogrifiques i comuni- OBsERVACIONS 

Els números que precedeixen a 105 noms de cavitats corresponen a la seva situació personals N'hi en el mapa presentat en aquest treball. A més a mis, les coves de Roiho ("Sector 
ha quasi 40 més que preferim ha T, pahuV), vénen també situades en el mapa específic a escala m& gran. Hi ha 
tractar amb reserves i, per tant, nou cavitats que porten un asterisc ai costat del número. Són les que no figuren al 
no les comptabilitzem per evitar mapa perqui desconeixem la situació precisa, ja que provenen de fonts bibliogrifi- 

alguna possible duplicitat. ques no complementades amb mapes de situació (07)(08)(19). Descartem que es 
tracti de duplicitats amb altres pmximes incloses en el parigraf anterior. Tot i aixb, 

fenomen' es presenten els seus números apareixenai mapaper donar, si més no, una idea aproximada de la 
sota una subdivisió en sis irees seva ubicació. EIS noms de coves "entre cometes" comsponen a tognims assignais 
geogrifiques dins l'illa, numera- provisionalment per nosdtres, ja que desconeixem I'autkntic. o han estat inventats 

des segons lVordre resultant de ~~ralb'eses~l~legs.D'acordamblapro~stadeI'espele~~ul~anble~~atali,elpr~- 
fessor Montoriol(IS), utilitzem el mot canari jarneo per designar les boques de cavi- seguir perímetre 'Ostaner 
ta& obenes per enfonsaments dels sastres dels tubs volc.cs, 

en sentit contrari a les agulles del 

MOTUS TAUTAAA i MEPA 

AHU TONGAR 

o 1 2  - 
KM 



o I I  , I ,  I , u #  Litoral sud dlanga Roa i 0 volca Rano Kau 
PARTICIPANTS Potaje Pakarati. 2 V a t g e  en vídeo que >30. Ubachi Rome- 

visita a Ana Kai Tan- sera emes per TVE el ro inicien viatge cap a Aquest volci constitueix el ver- 
Jordi Lloret i Prieto gata prop d'Hanga desembre del 1992. Barcelona. F i  de la tex SW de l'illa. El cim esti  for- 
(SIE del Centre Excur- Roa. Primera incursió Es contracten els ser- campanya. mat per una caldera circular de 
sionista  liga) i Mont- al massís del Tereva- veis de Carlos Sierra, 
serrat Ubach i Tarrés ka (vessant S). operador de camera En total, s'han loca- 

1,s km. de diimetre i quasi 200 

(ERE del Centre >18. Topografia xile afincat a Pasqua. litzat 37 cavitats i sis- m de fondaria; un  conjunt  de  
Excursionista de Cata- parcial (mes de 700 m) Gravació i topografia a temes volcanics dife- llacs ocupen el fans. A la seva 
lunya), del 10 al 30 de a Ana te Pahu (Roiho) Ana o Konturi (20 m) i rents. D'entre els quals vessant SSW exterior es troba 
julio1 del 1992 i Marti i, a la  costa W de petita cova adjacent (9 se n'han explorat 27, l'antic poble cerimonial d'Oron- 
Romero i Rectoret Roiho, localització m) a Hanga Tuu Hata. amb un total de 40 go. A Km. al sw de la costa, 
(ERE del CEC), del 26 d'Ana te Pora. 2a Exploració i grava- incursions subterra- 
al 30. >19. Recorregut ció del reportatge a Ko nies per tasques d'ex- davant Orongo, es troba l'illot 

de l'area de Roiho per te lpu Hu (Ovahe). ploració, topografia i Motu Nui,  que  va tenir gran 
DIARI localitzar nombroses >25. Segon ascens gravació. S'han fet 25 importincia en la tradició de 

cavitats, amb Catalina al Poike. Gravació i topografies senceres i l'home ocell. Al costat hi ha els 
>10 de juliol. Sor- Tuki i el seu fill José. topograf ia parcial  una parcial, assolint de K~~ K~~ i ~ ~ i ,  

tida de LLoret i Ubach >20. Aixecament (274 m) d'Ana o els 3.902 m. topogra- total, en aquest sector es conei- 
de Barcelona arnb d'una poligonal exte- Keke. El total topo- fiats. Prop de 1.000 
escales a Madrid, Rio rior a I'area de Roiho, grafiat fins ara durant fotografies i més de l 9  Una  la vam 
de Janeiro, Sao Paulo situant 35 boques o la campanya assoleix tres hores d'imatges locaiitzar i una altra topografiar. 
i Santiago de Xile. Arri- jameos. Topografia els 3.480 m. gravades en vídeo. 
bada el dia 12 a Pas- d'Ana Vai Bomba (231 >26. Arriba Martí (13)(14)(15). 04. Ana Kai Tangata (sin. Cue- 
qua. m) i Ana Vai Aharo Romero. Tot I'equip, 

>13. Gestions per (297 m) i finalització arnb companyia de AGRA~MENTS 
va de los Antropófagos). Una de 

obtenir permisos d'ex- d'Ana te Pahu, que Catalina Tuki, visita les coves més famoses de l'illa; 
ploracions e informa- arriba als 862 m. arnb Ana Te Pahu i Ana Aquesta campanya situada als mapes de (02)(05) 
ció sobre les zones de 10 boques. Kakena per prosseguir espeleologica va (09)(10)(17)(20); topo en (02) 
treball, i lloguer d'un >21. Continuació la gravació. ComPtar amb el vist i que l'anomena Canibal Cave i 
vehicle 4 x 4. de la  topografia a >27. Es continúa plau de D. Jacobo Hei, amplament tractada per (08). 

>14. Recorregut Roiho: Ana Ohoka bis la gravació a Roiho: governador de Pasqua 
total de I'illa, incluint el (219 m), Ana Vai Ana te Pahu, Ana Vai i representant del 

troba al nivel1 de l'ocei, entre les 

Rano Raraku i el Puna Tapairu (228 m Tapairu, Ana Heva - govern xile, D. Alberto puntes Te Pu Baquedano, prop 
Pau. Localització d'Ana amb 4 boques) i sec- Ahu Tapairu i Ana te Hotus, president del de la pista d'Hanga Roa que por- 
Mae Pipiko (Anakena) i tors parcials dels siste- Pora. Consell dlAncians i D. ta al cim del Rano Kau. 
Ana te Pahu (Roiho). mes Ana Puohe - Ana >28. Distribució de Antoni Pujador, mem- Topo SIE-ERE: 18 m de 

>15. Nou recorre- Roiho (mes de 100 m) i la feina en dos equips bre d'aquest Consell a recorregut amb m dtamplada 
gut total acompanyats Ana Heva - Ahu Tapai- amb dos cotxes de Ilo- Barcelona. 
per Tito Teave. Localit- ru (mes de 300 m). guer: 1 r. equip (Ubach Hi ha col.laborat D. gran boca de 16,' m per 

zació d'Ana Vaero >22. Amb Don -Sierra): gravació d'ex- Jesús Comte, eminent 8 m d'alcada. Conté pintures de 
(Hanga Hua Reva), Ko Felipe Teao: Recorre- teriors i interiors; loca- historiador i filoleg ara- colors, algunes de les quals s'han 
Te Pu Tui (Akahanga), gut de Roiho per clari- lització de la "cueva de gones resident a Pas- perdut per despreniments de la 
Ana o Konturi (Hanga ficar la toponímia de los Orejas Largas" al qua; D.Francisco volta, com la d'un vaixell de tres 
Tuu Hata), Ana Kaka- les cavitats, arnb loca- peu del volca Rano Mellén Blanco, histo- 
ra (Ahu Tongariki), lització d'Ana Taheta, Raraku. I nova visita a riador; D" Catalina pals. Malgrat la seva ubicació 

Ana o Mu i altres dues Ana Vai Takatiki i Ana Ana Te Pora arnb D. Tuki i el seu fill José; peu penya-segat, 
sense nom propi de Vai Etereki. Segona Juan Teave. D. Leonardo Pakarati, creiem que geneticament es trac- 
Maunga kororau, Ko te prospecció pel Tereva- 2n. equip (Lloret- la seva esposa i el fill ta de la sortida d'un tub de lava 
Ipu Hu. Dues petites ka (vessant E) i recer- Romero): Recorregut Potaje; D. Juan Tea- obstruit. 
coves més a Ovahe. ca  infructuosa d'un total de I'illa, incluint ve, esposa i nétes; D. 
Primer ascens al Poi- "túnel de mes de 500 Rano Raraku i Rano Juan Perouse Atan i 
ke, arnb localització m de recorregut" a la Kau; recerca infructuo- D. Felipe Teao. 06. Ana Toka Rahi Rahi. Loca- 
d'Ana O Keke i topo- zona de Vai Tara Kai sa de la cova de A tots, e l  nostre lització SIE-ERE. Topo en (02) 
grafia d'Ana More Ua. Papahiti Anakena agraiment, i un record amb uns 20 m de recorregut. No 
Mata Puku (7,5 m). A la nit, Topografia (Anakena) i visita d'A- molt especial i emotiu molt ]luny i al S de l'anterior, a 

>16. Localització i d'Ana te Pora (148 m na Ko te Pu Tui (Aka- a I'amic Antoni Puja- llinici de la pujada cap el R~~~ 
topografia d'Ana Kai amb 3 boques) a la hanga). A Roiho, finalit- dor, que va emmalaltir 
Tangata (1 8 m) al S costa W de Roiho. zació del sistema Ana i moria al cap de poc Kau. La seva visita pot ser peri- 

d9Hanga Roa, i dlAna >23. Noves topo- Heva - Ahu Tapairu d'haver finalitzat la llosa per l'acció de les Ones que 
Kakena (66 m i 3 grafies a Roiho: Ahu que arriba als 713 m, nostra estada a I'illa. coipegen la Costa i que arriben a 
boques) en la costa W Tapairu bis (84 m), situant-se com a segon Sense el seu suport ocupar tota la planta de la cova. 
de Roiho. Recorregut Ana Eva - Ana Ohoka recorregut subterrani incondicional, asses- 
pel Rano Kau i Orongo. (71 m amb 2 boques), de I'illa. sorament i entusiasme 

>17. Topografia Ana Aharo (230 m), >29. Romero visi- pe l  nostre treball a 
d'Ana Mae Pipiko Ana Puohe bis (43 m), ta  Ana Kai Tangata. Pasqua, potser la meridional del Rano 
(8 m) i una petita bal- tres petits jameos sen- Ubach-Sierra finaiitzen campanya no hauria Kau al Poike 
ma sense nom (8 m) a se nom ni continuació. la gravació del repor- estat possible. 
Anakena. I de Ko te S'acaba la del sistema tatge. Lloret marxa a Planura costanera amb penya- 
Ipu Hu (73 m) i altres Ana Puohe-Ana Roiho Tahiti, Bora Bora i segats baixos, molt atacats per 
dues menors de 7 m amb 231 m. Moorea a I'arxipelag : l'onatge i amb nombroses Iia~i- 

cada una en Ovahe, >24. S'inicia la de la Societat (Poline- gcrs o cales, amb esculls i platges 
acompanyats pel nen realització d'un repor- sia Francesa). 

de cbdols i rocs volciuics. Típi- 
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Només en vam topopfiar dues i una de la Cueva de los Orejas Lar- 
ANA KAl TAN GATA tercera la vam explorar. gas (Nom: Carlos Sierra) situada 

27. Ana Vaero (Nom: Tito Tea- per SIE-ERE (no explorada) uns 
ve). Localització SIE-ERE, no cent metres més al sud, a la pla- 
explorada. Petita cova litoral a núria i a costat de la carretera que 
Hanga Hua Reva. porta al peu del volci. Te tres 

boques i és famosa per la seva 
30. Ko te Pu Tui (Nom: Tito llegenda (08), segons la qual va 

TOPOGRAFIA: Teave). SIE-ERE, explorada sen- servir de refugi als tres únics 
Jordi Lloret i Prieto 
Montserrat Ubach Tarrés 

se topografia. Petita cova d'uns "orelles llargues" supervivents 
10 m de recorregut a l'esquerra de la matanca del foso del Poike. 
de la carretera, prop d'Akahanga. Cal remarcar que (08) explica 
A la cuneta d'enfront hi ha un que la cova amagatall es trobava 

ANA O KOHTURl 

ANA O KONTURI Bis 

TOPOGRAFIA: 

Jordi Lloret i Prieto 
Montserrat Ubach i Tarrés SIE-WE 

moai tombat a terra. "entre el Rano Aroi i Vai Tara 
Kai Ua", és a dir, més aviat cap 

32 i 33. Ana o Konturi. Deu el NE del Maunga Terevaka, 
tractar-se de la situada per molt lluny de la que ens van indi- 
(09)(11)(20) a Hanga Tuu Hata. 1 car a nosaltres. (17) Encara con- 
Ana o Konturi bis. SIE-ERE creta més: anomena aquesta cavi- 
explorada i topografiada (Nom: tatllegendiria com Ana Vai i la 
Tito Teave). Situades davant situa a Anakena. 
I'ocei, la més gran té la boca 
bipartita per una columna de 
roca, amb 20 m de recorregut Pojke 
total, i s'utilitza com refugi. La 
petita, situada a 18 m al ESE de La península del Poike forma 
la principal, consta d'una única l'extrem NE del triangle pasqüenc 
galeria de 9 m de llarg per 4 m i l'ocupa íntegrament el volci  
d'ample i a penes 60 cm d'alca- Maunga Pukatikei. La vessant 

ques coves litorals: antics con- costaner de Pasqua, a diferencia da. Serveix d'abocador. oest és una suau pendent coberta 
ductes emissors de magma obs- del que és habitual a moltes illes d'herba i va ser, segons la tradi- 
truits a pocs metres de la boca, de Polinesia, és l'abskncia abso- 36. Ana Kakara (Nom: Tito ció, el darrer reducte dels "orelles 
que en alguns casos han estat luta de barrera d'esculls coralina Teave). Petita cova litoral al cos- llargues" els quals van provocarla 
reexcavats per l'erosió marina. que protegeixi de la forga de les tat de les runes de l'immens Ahu rebel.lió dels "orelles curtes" a 
Les situades fora del radi d'acció ones. Aixb és conseqükncia del Tongariki. SIE-ERE, localització l'obligar-los a netejar de pedres 
de l'onatge encara estan aprofita- poc temps transcorregut des de no explorada. la muntanya. El que podem cons- 
des pels pescadors per aixoplu- l'emersió dels volcans que for- tatar és que el Poike és la zona de 
gar-s'hi i dormir-hi (terra aplanat men l'illa. 38. Cova situada per (02) (10) Pasqua més herbosa i neta de resi- 
i cobert de palla neta). Una Aquest sector conté 21 cavitats, (20) a la vessant S del vo lc i  dus livics. Les altres tres vessants 
característica de tot el perímetre de les que vam localitzar-ne sis. Rano Raraku. Podria tractar-se baixen cap l 'ocei  amb penya- 
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segats bastant verticals de 50 m a 
100 m d'alcada. Aquest sector té 
14 coves. Vam localitzar-ne cinc i 
topografiar-ne dues. 

46. Ana o Keke. Citada per 
(02)(04)(0~)(0~)(0~)(09)(~0)(20) 
i molts d'altres autors. Explorada 
per Englert, que la va mesurar al 
llarg de 380 m Els francesos (04) 
en la seva campanya del 1979 
van topografiar 450 m arnb 40 m 
de desnivel1 positiu. Topografia 
parcial SIE-ERE (274 m t 22 m). 
Petita boca oberta en un repli a 
la paret del penya-segat, uns 15 
m sota la plataforma NE del Poi- 
ke. Llarga galeria lleugerament 
ascendent orientada al S, arnb 
trams de petites dimensions (el 
més reduit: una gatera semiinun- 
dada de 30 cm de diimetre) que 
s'alternen amb corredors de 2 m 
x 2 m de secció. El terra esti ocu- 
pat al llarg de tot el recorregut 
per sediments i fang, conseqüen- 
cia de l'aigua que s'infiltra arnb 
abundancia per parets i sostre. 
Aquesta és una de les dues "Ana 
Hue Neru" ("cova de reunió de 
les nenes verges"). Contenia 
petrbglifs i esquelets humans. 

48. Ana More Mata Puku (sin. 
Ana Hue Neru, cueva de las 
Vírgenes Blancas, cueva de las 
Nerus). (02) Cita per duplicat 
aquesta mateixa cova arnb dos 
dels seus topbnims. Topo SIE- 
ERE 7,5 m Situada a uns 10 m 
sobre el mar, al peu dels penya- 
segats septcntrionals del Poike. al 
llnc anomenai Vai Mahati. íliiica 
sala eblíptica de 3,5 m d'amplada 
i 1,4 m d'alcada miximes. 
Segons (08) hi residien els neru. 
Conté petrbglifs. 

51 a 53. Tres coves localitzades 
no explorades SIE-ERE, prop 
del Maunga Kororau, a l 'oest 
del Poike, a uns quants cente- 
nars de metres a l'esquerra de la 
carretera que s'enfila des de la 
costa sud a la nord. Una d'elles 
es  diu Ana o Mu (Nom: Tito 
Teave). Sembla, doncs que és la 
que cita (08) "a Mahatua, que 
tenia dues boques, era gran i ser- 
via d'amagatall". En una hi vam 
trobar un fragment d'un crani 
humi. La més nord-occidental 
podria tractar-se de la que situa 
(1 8) a Hanga Tau Vaka. 

m- 
Jordi Lloret i Prieto 
Montserrat Ubach i Tarrés 

SIE-WE 

Costa 
Poike 

I septentrional del 
a Anakena 

Sector arnb 16 cavitats. De les 
quals en vam explorar i topogra- 
fiar cinc. Anakena és  l 'única 
platja de tota Pasqua on es troba 
una gran extensió de sorra blan- 
ca, feta de closques de mol~luscs 
triturades per l'erosió. Amb el 
seu bosc de palmeres de planta- 
ció artificial presenta un paisatge 
que s'acosta lleugerament a la 

imatge idíl.lica que hom espera 
trobar en una illa de la Polinksia. 
Va ser aquí on, segons la llegen- 
da, va desembarcar Hotu Matu'a, 
l'heroi polinesi colonitzador de 
Pasqua. Més modernament s'hi 
va instal.lar el campament de la 
famosa expedició noruega dirigi- 
da per Thor Heyerdahl i també 
s'hi va reaixecar el primer moai. 
Posteriorment els arqueblegs han 
restaurat un ahu sencer arnb totes 
les seves estitues. 
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58. Ko te Ipu Hu (Nom: Tito 
Teave). Topo en (05) que l'ano- 
menen Grotte de Ovahe. Topo 
SIE-ERE. A l'esquerra de la 
branca de carretera que porta a 
la platja d'0vahe; 73 m de reco- 
rregut i 6 m de  desnivell. Es 
tracta d'una successió de cinc 
saletes arnb unes dimensions 
miximes de 5,5 m d'alt i 7,5 m 
d'ample. El més característic 
d'aquesta cova és la remodela- 
ció que ha sofert l'entrada i que 
ens mostra 1'"espeleo-arquitec- 
tura" defensiva dels pasqüencs: 
Un jameo d'uns 14 m de diime- 
tre totalment reomplert de 
pedres, deixant només un petit 
forat per on tot just hi passa un 
home, que dona accés a un pouet 
de 1 , l  m de fondiria. Segueix 
una gatera de 4,7 m arnb sostre i 
parets formats per blocs ben 
encaixats (alguns d'ells, inequí- 
vocament procedents d'anteriors 
edificacions superficials, ende- 
rrocades per acondicionar 
aquestes noves vivendes hipoge- 
es). 1 un nou ressalt que baixa 2 
m més i que arriba al que sem- 
bla el final del reompliment del 
jameo i l'inici de la cavitat sub- 
terrinia natural. Veiem doncs, 
que es tracta d'un elaborat dis- 
seny d'accés que permet als seus 
moradors anihilar f ic i lment  
qualsevol intrús que s'arrisqui a 
entrar-hi. Tot i que pensem que 
seria més ficil, per un hipotetic 
enemic,  tancar arnb pedres 
aquesta petita entrada i esperar 
tranqui1,lament la mort de fam 
del qui es trobés a dins. Aquesta 
aparent incoherencia podria con- 
firmar la hipotesi de (06), en el 
sentit que les coves arnb modifi- 
cacions d'aquesta mena (anome- 
nades genkricament ona kiongo) 
serien "tabú" o haurien servit de 
presó i no de fortí. 

59 i 60. Ana Ovahe 1 i Ana 
Ovahe 2. Dues petites coves al 
costat de l'anterior. Topo SIE- 
ERE, 7 m cada una. La primera 
d'elles arnb dues boques, oberta 
a terra a la banda W del jameo 
obstruit. La segona, a la paret 
que envolta el jameo per l'est. 

67. Ana Mae Pipiko (sin. Cue- 
va de Anakena). A la banda E de 
la platja d'Anakena. Topo SIE - 
ERE: 8 m de recorregut, 4 m 
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A .. Camn de laves de Roiho 1 

Galeria principal d'Ana te Pora, una altra cova prop de la costa de Rohio amb una gatera decapitada per I'a- 
venc del penya-segat. Amb restes de parets artificials delimitadores d'espais dins I'ambient subterrani. 

d'ample i 2 m d'alt. Una més de 
les coves pre-litorals típiques, 
arnb murs de pedra a la boca i 
palla al terra, que encara fan ser- 
vir els pescadors per aixoplugar- 
se i passar la nit. 

Situada per (10)(20). Segons 
(08) aquesta cova, dedicada a 
l'ocell Kena, és la que dóna nom 
a la badia, que realment es deia 
Hanga Morie Roa. 

68. Cueva pequeña de  Anake- 
na. Topo SIE-ERE Petita balma 
de 8 m de llargada a la boca, 
situada a la vessant W del turonet 
al SE  d'Anakena. Sense cap 
interes. 

Vai Tara Kai Ua, Maunga 
Terevaka, Costa W fins 
Hanga Roa i sector 
interior al S del Maunga 
Roiho. 

El Maunga Terevaka és el volci 
rnés important de l'illa i el punt 
rnés alt, arnb 507 m. Conforma tot 
el vertex N de Pasqua i les seves 
efusions liviques, esteses com un 
ventall, han format la superfície 
que connecta arnb les illes, primi- 
tivament independents, que for- 
maren els volcans Rano Kau i 
Maunga Pukatekei. En no haver- 
hi una carretera transitable que 
penneti el seu recorregut, és enca- 
ra el gran desconegut espeleolo- 
gic, pero arnb prometedores pos- 
sibilitats. Morfologicament 

destaquen una serie de grans trin- 
xeres de 20 a 30 metres d'ample 
que esberlen els pendents del 
Terevaka al llarg de centenars de 
metres. Poden tractar-se dels thl- 
wegs d'antics torrents, testimonis 
d'una pluviositat més activa que 
l'actual (nosaltres no hem trobat 
codols ni altres mostres fossils de 
circulació hídrica que ho demos- 
trin), tot i que també podrien tenir 
el seu origen en avingudes de 
lava, representant el fenomen epi- 
geu que en la terminologia de 

l'espeleovulcanologia genetica 
catalana es classifiquen com a 
"cavitats singenetiques del tipus 
reogenetic subaeri serpentifonne" 
(18). Hi ha 18 coves localitzades 
en aquest sector. No en vam 
explorar cap i la nostra activitat es 
va limitar a un pare11 de reconei- 
xements pel Maunga Terevaka i 
Vai Tara Kai Ua, cercant sense 
kxit la cavitat núm. 72, a part dels 
recorreguts gairebé diaris per la 
costa W a l'hora de tomar des de 
Roiho a Hanga Roa. 

(sector Ana te Pahu): Ara 
o Hara - Maunga Roiho. 

Aquest és el lloc que ofereix la 
rnés gran densitat de tubs volch- 
nics de Pasqua (26 de  les 114 
coves numerades) i també els de 
majors recorreguts subterranis. 
Explorat per (02), que l'anomena 
Roiho i pels francessos; conegut 
com "Siete Moais" (per la proxi- 
mitat del reconstruit Ahu Akivi) 
pels italians. Ha estat també on 
rnés s'han centrat els esforqos de 
la nostra campanya. Aquest 
camp de laves prové del criter 
del Maunga Hiva Hiva, con parh- 
sit del Maunga Terevaka que 
s'aixeca a 155 m snm i ocupa 
una superfície d'uns 11 km2. La 
seva erupció sembla de les més 
recents a Pasqua: fa tant sols de 
3.000 a 4.000 anys, arnb emissió 
de laves en direcció N, NW i W, 
sempre cap la costa occidental de 
l'illa i arnb un bussament de 2" a 
4" (01)(02). 

El subdividim en dos subsec- 
tors, en funció del posicionament 
geogrific de les cavitats : 

91. Ana te Pora. Situada per (02) 
al lloc Te Pora. Topo SIE-ERE: 
148 m de recorregut. Jameo obert 
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MONTSERRAT UBACH i TARRES 

ANA VA1 AHARO 

a 50 m a l'est del penya-segat i 
que dóna accés a una galeria 
ampla d'orientació SE que acce- 
deix per l'extrem oposat a un 
altre petit jameo. A pocs metres 
de l'entrada neix una llarga gatera 
que gira cap l'oest i porta a una 
finestra, penjada a la paret del 
penya-segat, uns 25 m sobre 
l'ocei. L'entrada principal és una 
bona mostra d'habilitació: dos 
potents murs de pedres flanque- 
gen un petit passadís, resguardant 
l'interior de les inclemincies del 
temps i fortificant el recinte, 
mentre que les altres dues boques 
constitueixen excel.lents vies de 
fugida en cas de no poder defen- 
sar la posició. Tantmateix, l'es- 
paiosa sala i corredor que porten 
cap el segon jameo, estan ben 
arranjats, amb petites parets de 
pedres que semblen formar 
camins o subdivisions. Final- 
ment, cal destacar un llit, també de recorregut amb 7 m de desni- Petitjameo de 5 m de llarg per 3 m CAVITATS A LES COLADES DE 

de pedres, de forma perfectament vell. És de molt ficil localització: d'ample, íntegrament reomplert LAVA DEL C ~ T E R  HNA HIVA 

rectangular i ben conservat, de 3 m s'obre a menys de 40 m a l'est per blocs, deixant només un pas- 
de llarg per 1,7 m d'ample. del penya-se'gat, just davant dels sadís per on es baixa cap a la Totes les cavitats explorades 

característics illots Motu Mepa i cova. Curta galeria suaument o localitzades per nosaltres en 

92. Ana Kakena (sin. Cueva de Motu Tautara, uns 400 m al S descendent que ripidament es aquest subsector (núms. 98 a 

las Ventanas). Situació i topo d'Ana te  Pora i, al igual que bifurca, donant a dues finestres 114) es troben en un petit rectan- 

per (02). (05) l'anomenen Grotte aquesta, entre l'ocei i la carretera obertes a les parets del penya- gle de només uns 0,36 km2, entre 

des Illots. Topo SIE-ERE: 66 m litoral que porta a Hanga Roa. segat. les corbes de nivells dels 120 m i 
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que hem trobat a Pasqua i ,  Es tracta d'una evident continua- del sector terminal NW de la pro- SIE-ERE, no explorada. Jameo 
segons llegendes orals explicades ció de l 'anterior cavitat i ,  per pera Ana Vai Tapairu. A l'altre apreciable des de lluny, gricies 
per diverses fonts, havia servit tant, del tram SE-NW d ' A n a  extrem del jameo, després d'una als bambús que hi creixen al fons 
de cadafal i lloc d'enterrament Heva - Ahu Tapairu. Dos jame- boca habilitada molt ben estruc- i surten a l'exterior per la boca. 
durant les guerres tr ibals.  El os (25 m x 18 m el més sud- turada, surten dues galeries Al SW d 'Ana Aharo  i d 'Ana 
segon sector neix a la paret N de oriental, a només 18 m de l'ex- paral.leles vers el NW que tota- Vai Tapairu. 
la gran galeria, pocs metres des- trem NW del jameo d'  Ahu litzen 176 m de recorregut. A 
prés del seu inici en el jameo de Tapairu Bis, i 10 m de diimetre totes dues s'observen restes d'un 114. Ana Taheta. Localització 
16 m x 7 m, i consta d'un llarg el nord-occidental) separats per altre conducte de lava, paral.le1 i SIE-ERE, no topografiada. Pouet 
túnel de 422 m de recorregut que una galeria ampla i curta (Alcat a nivel1 lleugerament superior cilíndric de 1,5 m de diimetre i 
es dirigeix decididament cap al D-E) amb restes d'un mur artifi- (seccions 30 i 34 i, a la Planta, poc més de desnivell, situat a 
NW, fins arribar a escassos cial (secció 55). El topbnim Ana tram entre les seccions 32 i 33), escassos metres al N del jameo 
metres del tram final SE  d' Ana o Hoka apareix al mapa de (17) actualment del tot interconnectat f inal NW d '  Ana t e  P a h u .  
te Pahu. No té cap altra sortida a amb l'inferior. Segons el nostre informador, 
l'exterior. Posseeix una sala de 107. Ana P u o h e  (Bis). Topo abans donava accés a una xarxa 
20 m x 18 m, un llarg tram mig SIE-ERE: 43 m. Jameo de 23 m 109 a 111. Ana A, Ana B i Ana subterrinia, pero va ser obstruit 
negat que, arnb nivells d'aigua x 20 m de difícil penetració a C. Topo SIE-ERE: Realment no per evitar que el ramat hi cai- 
superiors pot arribar a sifonar, i causa de l'embrollada vegetació es tracta de cavitats, sinó d'un gués. Aquesta proximitat arnb 
conclueix en dos galeries inunda- que I'ocupa (una xarxa densa de jameo sense continuitat (boca de Ana  te P a h u  sembla suggerir 
des i sense cap possibilitat de branques seques de figuera).  3,2 m x 5 m i planta de 6 m una possible relació estructural 
continuació. Galeria d'uns 20 m de recorregut de llarg a 1,5 m de profunditat) d'ambdues cavitats. 

(Topo GR 2) a l'extrem SE (alcat (secció 76) i dues depressions 
105. Ahu Tapairu  (Bis). Topo C), arnb restes d 'ossos  i una (produides possiblement per pkr- La toponímia de 99 - 108 i 
SIE-ERE: 84 m. Gran jameo de manca d'obres d 'habili tació dues de volum a la lava subja- 112 - 114 ens la va indicar sobre 
57 m x 15 m molt ple d'arbres i humana que permet apreciar bé cent) de 20 m i 22 m de diimetre el terreny en Felipe Teao. Sem- 
vegetació. El Seu vkrtex SE té la primitiva morfologia livica del mix im respectivamen t. No  bla que el nom d'un dels jameos 
una única galeria de  27 m de conducte. tenen interks espeleolbgic, pero que forma part d'un dels siste- 
recorregut (alcat F). Estructural- constitueixen testimonis del mes amb diverses boques seria 
ment, sembla tractar-se d'una 108. Ana Aharo .  Topo SIE-  tracat dels vuits subjacents. Ana Pruka. 
continuació del gran jameo de ERE: 230 m. Jameo de 27 m x 22 
100 m de llarg i gran galeria m molt característic per contenir 112. Vai Takatiki .  Citada per 
de  87 m del tram SE-NW del almenys quatre petits tnanavais (08). Localització SIE-ERE, no Dades morlogenetiques i 
proper Sistema Ana Heva - Ahu en bon estat de conservació ('liar- explorada. Jameo situat al SW espeleogenetiques 
Tapairu. dins subterrinis" de 1 m' cadas- d'Ana Vai Bomba i al NW d'A- 

cun, individualitzats amb murs na Aharo. Morfologicament, l'estudi de les 
106. Sis tema Ana  E v a  - Ana  de pedres). Galeria de 46 m cap coves de Pasqua es  veu molt 
Ohoka. Topo SIE-ERE: 71 m. al SE que circula a pocs metres 113. Vai Etereki. Localització embolicat per l'emmascarament 

Formació i morfologia d'un jameo explosiu 
1 : Formació d'un tub volcanic convencional: La lava flueix sota una escorca superficial ja solidificada. 
2: Durant aquesta emissió Iavica, una acumulació del contingut de gasos del magma fluid pot provocar explosions loca- 

litzades, que donen lloc a bombolles per expansió tridimensional del conducte, encara poc solidificat. Aixo, a la superfície, 
es manifesta en forma de convexitats, que poden presentar una sortida de gasos o boca explosiva. 

3: Un cop finalitzada I'erupció i format el tub volcanic, la morfologia d'aquests jameos explosius es diferencia dels clas- 
sics jameos d'enfonsament gravitacional: Presencia de fragments del primitiu sostre soldats al pis (prova de que llur caigu- 
da s'ha produit quan encara no estaven del tot solidificats) i una peculiar concavitat a la volta hipogea, que sol fer que un 
dels Ilavis de la boca del jameo es presenti més alt que I'altre i, en general, a una alcada lleugerament superior a la de la 
resta del camp de lava. Vist exteriorment recorda una semiesfera arnb un forat. 

P 

4: Més tard, I'acció antropica produeix a I'illa de Pasqua notables transformacions a la topografia d'aquest o de qualse- 
vol altre tipus de jameo. Al dibuix veiem, a títol d'exemple, a I'esquerra un mur artificial que bloqueja la continuació del tub 
volcanic; mentre a la dreta s'ha apilat un hemicon de blocs per facilitar la davallada des de I'exterior i s'ha aixecat una 
paret arnb finalitats defensives o de millorament de I'habitabilitat d'aquest tram subterrani. 
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l Aspectes de la modificació amopica d'un jameo 

1 : Veiem un classic jameo abans de qualsevol mena d'habilitació humana. 
2: En aquest exemple, el jameo ha estat totalment reomplert de pedres, deixant només I'accés tipic de les Ana Kionga: 
una galeria arnb arquitectura típica pouet-gatera-pouet que va a donar a I'inici del tram originalment subterrani. 
3 i 4: En aquest altre exemple ideal (alcat i planta respectivament), podem apreciar diferents obres d'habilitació: 

A: Mur de pedres que arriba a la volta del jameo, per aillar tot un sector i fer-ho més habitable o amagat davant 
d'hipotetics enemics. 
6: Un manavai o jardí en profunditat: un quadrilater d'aproximadament un metre quadrat fet arnb pedres i que 
acull un arbre fruiter, resguardat dels rigors climatics superficials. 
C: Semipiramide de pedres adossada a una de les parets del jameo, per facilitar la davallada. 
D: Mur de pedres bloquejant gairebé tota la secció de la galeria, deixant només una porta estreta per accedir 
al tram subterrani. 
E: Diferents mostres d'habilitació hipogea. En aquest cas, veiem un umu: Un forat al terra envoltat de pedres 
i que es feia servir per cuinar el curanto o forn polinesi. 

produit per les modificacions que 
han fet els indígenes: jameos obs- 
truits totalment o arnb la planta 
multipartida per acumulacions de 
blocs, grans boques horitzontals 
reduides a petits corredors per 
parets artificials, galeries arnb 
totes les formes singenitiques 
amagades, sales subdividides per 
edificacions en runes, que es con- 
fonen arnb enfonsaments natural~, 
etc. L'abundincia d'infiltracions 
hídriques, arnb la conseqüent 
presencia de nombroses zones 
inundades i estrats sedimentaris 
potents, compliquen encara rnés 
la interpretació de la morfologia 
primitiva. Malgrat aquesta difi- 
cultat, cal destacar breument les 
següentes observacions generals: 

Escassetat, tant d'estafilits 
com de concrecions exbgenes, 
que pot ser deguda a la seva des- 
trucció sistemitica al llarg de 
segles d'ocupació de les coves. 
Abunden en canvi petits dego- 
talls zenitals solidificats i colades 
pavimentiries de lava. 

Discontinuitat i manca d'a- 
bundincia de cordons laterals, 
terrasses i altres morfologies parie- 
tals generades per aportacions livi- 
ques de caricter secundari. 

La major part de cavitats es 
presenten en forma de galeria 
única, arnb només llocs localit- 
zats on apareixen conductes 
dobles sencers (Ana Vai Tapairu) 
o residuals (Ana Aharo i gran 
galeria del Sistema Ana Heva - 

Ahu Tapairu). 
Acumulacions clistiques fre- 

qüents, principalment de ginesi 
gravitacional afavorida per la 
pseudoestratificació de les cola- 
des de lava. 

Espeleogeniticament i a grans 
trets, considerem vilida la classi- 
ficació de les coves de Pasqua 
feta per l'hongarks Balazs (02), 
en dos grans grups: 

1. Cavitats singenhtiques: de 
formació contemporinia a la  
solidificació de la lava. Subdivi- 
dides en: 

- Túnels de lava, lava tirbes o, 
segons la terminologia vulcano- 
espeleolbgica genitica catalana, 
"cavitats singenitiques reogenk- 
tiques subterrinies" (18): Forma- 
des pel buidat de conductes per 
desplacament de lava líquida 
entre masses de lava solidificada. 

- Bombolles d'expansió de 
gas, gas bubble holes o "cavitats 
singenitiques pneumatogeniti- 
ques explosives" (18): originades 
per concentració i desplacament 
de gasos quan aquests han fugit 
de forma violenta a l'exterior. 

2. Cavitats postgenhtiques o 
"cavitats epigenhtiques" (18): 
De formació posterior a la conso- 
lidació del magma encaixant. En 
el cas de Pasqua els fenbmens 
estudiats només corresponen al 
subtipus: coves d'erosió marina, 

sea caves,  arnb nombrossos 
exemples. Cal no confondre arnb 
aquest tipus de coves certes cavi- 
tats singenitiques situades al peu 
de I'actual línia de costa, en les 
quals l'acció erosiva de l'onatge 
ha servit només per modificar la 
seva primitiva morfologia. Com, 
per exemple: 

- Antigues surgincies de lava 
a nivel1 litoral, on el conducte 
magmitic pot haver quedat obs- 
truit, pero que manquen de mos- 
tres precises d'erosió marina a 
les parets. Aquest podria ser el 
cas d'Ana Kai Tangata. 

... l'acció antrbpi- 
ca produeix a 

l'illa de Pasqua 
notables trans- 
formacions a la 
topografia sub- 

terrhnia ... 
- Túnels de lava que desem- 

boquen a les parets d'un penya- 
segat i que formen part d'antics 
conductes més llargs, que han 
estat decapitats per l'enfonsa- 
ment i retrocés de la línia de cos- 
ta com a conseqüincia de l'ero- 
sió marina. Aquest é s  el cas 

evident de les boques litorals 
penjades ("finestres") d'Ana te 
Pora i Ana Kakena. 

Pel que fa els jameos, trobem una 
gran majoria d'exemplars pro- 
duits pel mecanisme típic: enfon- 
sament d'una fracció de la volta 
del túnel subjacent. Perb, addi- 
cionalment, també sovintegen 
dos tipus de fenbmens: 

- El que anomenem "jameos 
explosius", formats quan aques- 
tes "cavitats singenktiques pneu- 
matogenktiques explosives" (18) 
han impulsat l 'ober tura  de 
boques al sostre del túnel de lava, 
i apareixen amb els llavis del pou 
sobresortint respecte al terreny 
circumdant. Exemples: Ana te 
Pahu (secció 15) i Ana Ohoka 
Bis. Aquest mecanisme sembla 
també ser el responsable de nom- 
broses bombolles subterrinies, 
que es manifesten topogrifica- 
ment en forma d'eixamplaments 
tridimensionals a les galeries, 
originant sales de planta elíptica 
o circular i secció semiesfkrica: 
Ana Ohoka Bis (secció 49) ofe- 
reix la mostra més perfecta. 

- Depressions al terreny arnb 
formes circulars (que ens recor- 
den les clissiques dolines carsti- 
ques) o el.líptiques (que semblen 
grans trinxeres) i poca fondiria. 
Originades pel dificit del volum 
local provocat pel desplacament 
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Boca &Ana Mae Pipiko, a la badia dVAnakena. Exemple de petita cova 
prelitoral, habilitada per I'aixopluc dels pescadors, amb I'entrada par- 
cialment modificada amb murs de pedra per protegir I'interior de les 
inclemencies climatiques. 

de la massa livica subjacent; les 
més allargades són característi- 
ques dels inicis dels tubs de lava. 
Exemples: Ana "B", Ana "C" i el 
gran jameo SE de 100 m de llarg 
del  s is tema A n a  Heva - Ahu 
Tapairu. Molts jameos tenen una 
secció notablement n ~ é s  ampla 
que les galeries subterdnies: Ko 
te Ipu Hu, Ana Aharo, Ana Puohe 
- Ana Roiho (el mes sud-occiden- 
tal), Ana Vai Bomba, etc. Poden 
tractar-se d'eixamplaments pneu- 
matogenktics enfonsats. 

SUPERPOSICI~ DE GALERIES 

ALS TÚNELS DE ROIHO 

Pel que fa l'area de Roiho, la més 
explorada per nosaltres, i en rela- 
ció a una possible identificació 
seqüencial del desenvolupament 
d e l s  c o n d u c t e s ,  observem e l  
següent: 

Al fer la descripció del siste- 
ma Ana Heva - Ahu Tapairu hem 
parlar de com el  seu sector SE-  
NW circula per sota del NE-SW, 
essent, dones, d e  gknesi prece- 
dent. Aix6 ens permet datar la  

seva formació en una avinguda 
l iv ica  anterior i ,  per  extensió, 
podria servir  d e  propos ta  per  
diferenciar dos grans grups d e  
tendencies d 'orientacions dels 
túnels: El  principal, S E  - NW, 
que marca la directriu general de 
la majos part de cavitats topogra- 
fiades. 1 un secundari NE - SW, 
que s 'hauria format posterior- 
inent i que, a més d'aquest tram 
d'Ana Heva - Ahu Tapairu, invo- 
lucraria  a Ana  P u o h e  - A n a  
Roiho, Ana Ohoka Bis i Ana Vai 
Bomba. En tot cas, aquest canvi 
d'orientació dels túnels no té per 
que obeir a l'emissió livica pro- 
cedent d'una hipotktica font efu- 
siva diferent. Més aviat es deuria 
a la variació de les directrius de 
drenatge del magma al discórrer 
sobre una superfície topogrifica 
d i s t in ta  d e  l ' e x i s t e n t  durant  
l 'emissió o erupció precedent. 
T a m b é  é s  fac t ib le ,  com s ' h a  
dernostrat en d 'a l t res  enclaus 
espeleovolcinics, que sigui oca- 
sionat senzillament per diferkn- 
cies locals de les superfícies iso- 
termes de la lava (18). 

Preinventari 
espeleologic 

Litoral sud d'Hanga Roa i 
volea Rano Kau 

Ol*. Cova situada i no explorada 
per (10) dins Hanga Roa. 

02. Cova situada al mapa de (20) 
prop CHanga Piko. 

03. Sense nom, situada per (02) 
al N d'Ana Kai Tangata. Uns 15 m 
de recorregut. 

04. Ana Kai Tangata. Vegeu 
Campanya 92. 

05. Sense nom, situada per (02) 
al S CAna Kai Tangata i al N d' Ana 
Toka Rahi Rahi. També d'uns 15 m. 

06. Ana Toka Rahi Rahi. Vegeu 
Carnpanya 92. 

07. Cova litoral situada per 
(10)(20) a la costa W, al lloc Te Noe 
i al costat de la punta Te Kari Kari. 

08. Cova situada per (10)(20) a 
la vessant W del Rano Kau, a uns 
270 m d'alcada i a I'oest de la cota 
307. 

09. Mata te Paina. cova situa- 
da per (lo) prop de I'anterior. 

10. Cova situada per (20) a la 
vessant interior W del bonic i espec- 
tacular cr i ter  del Rano Kau, a 
menys de 150 m d'alcada sobre el 
nivel1 del mar. 

11 i 12. Dues altres cavitats 
situades per (10) als voltants de la 
carena NW del criter. 

Cavitats que podrien coincidir 
amb alguna de les citades : 

"Gouffre del Rano Kau". Avenc 
de 18 m de fondir ia  explorat el 
1979 pels francesos (05). prop de 
I'enclau arqueolbgic dlOrongo, a 
I'oest del criter. 

Ko te Tahito o Te Rangi. Segons 
(OS), situada en un barranc darrera 
del Rano Kau, i on durant una de les 
guerres civils (1750 - 1800) s'hi 
havien arribat a amagar 33 persones. 

Els números 13 a 19 son set 
covetes citades per (08) a I'illot 
Motu Nui: 

13. Ana Ta Humu Ta Mata Pea. 
Cova molt petita, que no arriba al 
metre d'alcada. Hi ha un petrbglif i, 
segons la tradició, es on es van fer 
els primers tatuatges. 

14 i 15. Ana Tuki Mata Turu i 
Ana Ai Patete. També de mides 
reduides i sense cap interis. 

16 - 19. Quatre coves sense nom. 
La la  havia contingut una petita esti- 
tua de pedra. La 2a és de les més 
grans de I'illot: 5 m de recorregut 
amb 4 m d'ample i 2 m d'alt; conte- 
nia esquelets i alguns petrbglifs. La 
3a i la 4a tenen petrbglifs d'homes i 
ocells. Els francesos (06) parlen 
"d'una vintena" de cavitats artificials 
i abrics en aquest illot. Tots de petites 
dimensions: les primers de 4 m x 5 m 
i 1,5 m d'alt per terme mig, i els 
segons de 3 m a 4 m de llarg per un 
parell de metres de fons. Tots aquests 
forats es troben a la vessant oriental 
del Motu, davant els penya-segats, 
excepte dos, oberts a la planura cen- 
tral de I'illot. Aquests espeleoarqueo- 
legs les visiten totes i hi troben 
petrbglifs, nombroses mostres d'ha- 
bilitació. restes de sepultures, pintu- 
res polícrornes i un relleu antropo- 
morf. 

Costa meridional del Rano 
Kau al Poike 

20 i 21. Dues coves situades i no 
visitades per ( lo )  entre Cabo Sur 
(punt més meridional de Pasqua) i 
Punta Rikiki. 

22. Cova situada per (02) (10) 
(20) a uns 60 m Calcada als estreps 
orientals del Rano Kau, prop de la 
punta Rua He. 

23. Cova situada per (10)(20) 
prop de 1'Ahu Vinapu (o Tahiri), 
entre Motu Hitara i Hanga Vinapu. 

24. Ana o Kahi citada per (08) 
"prop de Hanga Paukumka, espaiosa i 
amb tres boques fortificades amb 
murs de pedra que podia servir d'ama- 
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gataü contra possibles invasors de m- (10) situa al S d'Hanga Hotutui. 49 i 50. Dues coves situades per 70. Cova situada per (20) a la 
bus veines". Podria tractar-se de la 38. "Cueva de los Orejas Lar- (10) prop dels turonets del Maunga dreta de la carretera, després del gir 
que (02) (20) situen davant el Motu gas". Vegeu Campanya 92. Teatea. Una d'elles la cita (08), dient de gairebé 180" que fa quan s'aniba 
Ooki, entre la carretera i el mar. que va servir per amagar I'arma ko te a la sortida de la desviació que porta 

39 i 40. Situades per (10) a I'oest paoa teke rerek (porra saltaoccipital) a Anakena, ja en direcció per tornar a 
25. Cova situada per (20) a Han- del Rano Raraku. del guerrer Poíe, després d'haver Hanga Roa perla carretera interior. 

ga Poukura, prop del cap Tarakiu. estat mort pels homes de Kaínga. 
Podria ser la petita cova d'uns 7 m Els italians (19) publiquen la 
de recorregut i poc més de 1 m Poike 51. Ana oMu. Vegeu Campanya92. topografia d'una cova d'uns 15 m "al 
d'alqada, segons topo a (19) que la sector Anakena", a la que s'accedeix 
situen "prop de Vaihu". 41. Oka Kava. Segons (08), al 52 i 53. Vegeu Campanya 92. per un ressalt de 2 m, amb una saleta 

penya-segat S del Poike, just davant de 5 m X 5 mi prop de 2 m d'alqada. 
26. Hanga Tee. Situada per (09) del Motu Marotiri. Va servir d'ama- 54. Cova situada per (20) als Podria tractar-se de 69 o 70. 

en aquesta badia. gatall als partidaris de Kaínga durant estreps NE del Maunga Anamarama, 
la guerra contra la tribu de Poíe que a uns 2 Km de la costa N. Aquestes 

27. Ana Vaero. Vegeu Campan- habitava la cova num. 37. quatre cavitats podrien coincidir amb Vai Tara Kai Ua, Maunga 
ya 93. En aquest mateix sector de les quatre que situa (10) en la planu- Terevaka, Costa W fins Hanga 
costa, pels voltants de Vaihu, (10) 42. Cova situadaper (lo) (20) en ra que s'extén entre el "foso de los Roa i area interior al S del 
cita tres cavitats, que poden coincidir aquest illot al sud del Poike. Pot trac- Orejas Largas" a I'est, i les vessants Maunga Roiho 
arnb algunes de les 24 a 27. tar-se de la que, segons (08). va sentir orientals del Maunga Anamarama a 

a Kaínga per dipositar el cos del seu l'oest. 71. "Cueva sin nombre". Situada 
28. Ana o Nero. Situada per (02) fill, assassinat per un home de Poíe. per (20) a 350 metres d'alqada, camp 

a Rua Tuvi. Segons (08) ere una fila a través del cim del Terevaka. Des- 
d'una de les fronteres intertribals 43. Ana te Ava Nui. Citada per Costa Septentrional del Poi- coneguda pels pasqüencs, descober- 
entre els clans Marama i Ngaúre. (02) (17) (20) al litoral S del Poike, ke a Anakena ta, exploració i iopografia parcial 
Podria tractar-se de la que situa (20) prop de Nga Kauhanga. Segons (08) (350 m) pel catala Pujador amb la 
a I'esquerra de la carretera. i (17) és espaiosa, i era la segona 55 a 57. Tres coves citades per col.laboració del xile Rodolfo Bravo 

cova on es refugiaren part de les (02) a la costa, entre Hanga Hoonu i I'historiador Francisco Mellén Bra- 
29. Ana Raakau. Situada per gents de Kaínga. atacades i devora- (Bahía de La Pérouse) i la platja vo durant I'operació Rapa Nui, el 9 

(20) a la vessant S del Maunga Te des pels homes de Poíe. d'0vahe. La mes occidental I'ano- d'abril del 1975. Túnel volcinic des- 
Miro Oone, més de I km terra mena Ana Kihi Kihi. Una d'elles cendent obert al fons d'un jameo. Els 
endins. Segons (10). aquest topbnim 44. Situada per (10) a Vakaroa, podria ser la que (08) cita en aques- primers 150 m son espaiosos, arnb 
correspondria també a una cova al cap Roggewen. ta Hanga, que va servir d'amagatall sales intercalades al llarg del con- 
situada al N del Puna Pau. a un tal Nune, empaitat pels seus ducte. Després ve un corredor per- 

45. Cova situada per (20) al peu enelnics. i on les seves tres gema- fectament cilíndric, tant sols inter- 
30. Ko Te Pu Tui. Vegeu Cam- dels penya-segats de la costa E, entre nes l i  portaven aliments. romput per una sala de grans 

panya 92. Kava Kava, punt mes oriental de dimensions. Aquest cilindre alterna 
Pasqua, i Te Epa. 58 a 60. Ko Te Ipu Hu, "Ana trams de més de 2 m de diimetre 

31. Cova situada per (02)(20) a Ovahe 1" i "Ana Ovahe 2". Vegeu arnb d'altres de a penes 50 cm. 
I'esquerra de la carretera, prop 46. Ana o Keke. Vegeu Cam- Campanya92. Exploració no finalitzada (16) (Puja- 
d'Hanga Tetenga. panya 92. dor i Mellén, coms. pers.). Fins els 

61" Entre Ovahe i Anakena. treballs dels francesas a Ana te Pahu 
En aquest tros de costa (10) situa 47. Cova situada a uns 30 m (07) parlen d'una gran cova laberín- quatre anys després, aquesta cova, 

dues cavitats que poden tractar-se de d'Ana o Keke. Segons (06) es tracta tica, arnb una "dissimulada boca" junt amb Ana o Keke, era de les més 
la30i31.  d'una galeria d'uns 15 m de recorre- (un altre arra kioriga?) a la planura i llargues de Pasqua (i també de Xile). 

gut arnb 0,5 m d'alcada mitjana. una galeria d'unes quantes desenes Pel seu interes reproduim la topogra- 
32 i 33. Ana o Konturi i "Ana O Conté una saleta de 2.5 m de diame- de metres que dóna a una sala i a fia dels seus exploradors. 

Konturi bis". Vegeu Campanya92. tre i 1,5 m d'alt, formada per una dues boques més que s'obren al pen- 
bombolla d'expansió de gas. ya-segat. 72. Ana Vai Tara Kai Ua (norn 

34' i 35*. En Hanga Tuu Hata, Pels voltants de Vai a Heva, (06) atribuit conjuntament per nosaltres 
(08) parla de dues cavitats. Una sen- senyalen la presencia d'una serie de 62 a 66. En aquest mateix tros amb en Felipe Teao, un dels desco- 
se nom, que conté un pou d'aigua minúscules cavitats artificials, cons- litoral i part interior, (10) citen una bridors d'aquest important túnel des- 
potable. L'altra, Ana Haitu, es troba tituides per estretes obertures que dotzena de cavitats. Si suposem que conegut). Segons aquest pasqüenc es 
en un escull dins del mar i a poca donen accés a una sala d'uns quants set corresponen a 55 - 61, encara ens troba en el poc transitat sector de Vai 
distancia de la platja. metres quadrats. queden, com a mínim, cinc més. Tara Kai Ua, a uns 2 km a I'oest 

dSAnakena; la petita boca s'obre 
36. Ana Kakara. Vegeu Cam- 48. Ana More Mata Puku. 67 i 68. Ana Mae Pipiko i "Cue- aproximadament als 150 m d'algada, 

panya 92. Vegeu Campanya 92. va Pequeña de Anakena". Vegeu a la paret esquema d'una de les trin- 
Campanya 92. xeres que baixen per les vessants NE 

37'. Ana Havea. Segons (08), Vai a Heva. Citada per (09) com del Maunga Terevaka. No vam poder 
prop de 1'Ahu Tongariki. Va ser una cavitat. Realment es tracta d'un 69. Papahiti Anakena. Dins d'un localitzar-la. Segons la mateixa font 
habitada per Poíe, cap d'una de les forat obert a la roca, d'uns 3 m de barranc molt emboscat a I'oest d'A- es tracta d'un conducte ample i uni- 
tribus del costat NW de l'illa, en gue- llarg per 1 m d'alt i 1 m de fons, que nakena. Sembla ser aquesta (i no la forme, on tecnics xilens van medir 
rra contra les de la banda SE dirigi- es feia servir per recollir aigua de la 67, com a vegades es diu) on va viu- una poligonal arnb 500 m de recorre- 
des pel cabdill Kaínga. També la cita pluja i que té un cert paper a les Ile- re Hotu Matu'A. No vam trobar-la. gut i que va a donar a una sortida a 
(17) com exemple de cavitat relacio- gendes de Pasqua pel seu aspecte, Podria tractar-se de la que cita (02) I'exterior a I'altra banda de la colada 
nada amb practiques migiques. que recorda la boca d'una gegantina per aquests indrets. de lava. 
Aquesta o I'anterior poden ser la que cara monstruosa. 

Exploracions a l'illa de Pasqua. 
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73 a 75. (10) situa quatre cavitats ser el mateix que menciona (17) com 97*. Make Make, situada també tes cavitats podria ser sinbnim 
en Va i  Tara K a i  Ua. Creiem que, Ana Koiroroa. a la  badia d'Hanga per (05). a I'oest de Maunga Roiho, d'Ana Vai Teka, una de les cinc que 
com a mínim, cap de les tres litorals Roa al S de I'Ahu Haivaravara i al N camídel Sanatori. cita (08) en aquest enclau i que (06) 
no deuen coincidir amb 70 i 7 1. d' Apina Iti. Pels voltants d'on es tro- situen al SE d'Ana Te Pahu, parlant 

ben aquestes sis cavitats, (02) en cita 98 a 114. Vegeu Campanya 92. d'ella com un gran túnel que conté 
76. Cova situada per (20) a uns tres, que podrien coincidir totalment Pels voltants d'Ana te Pahu (02) un important volum d'aigua. Final- 

50 m d'alcada, entre Papa Tekena i o parcial ainb elles. cita tres túnels de lava, que deuen meni. (10) parla &Ana o Koia, sen- 
Hanga o Teo. Sembla coincidir ainb coincidir amb tres dels sistemes o se donar cap dada sobre la  seva 
les que tanibé mencionen. pel mateix 88. Cova situada per (10) a 1'E cavitats amb varis janieos topogra- situació ni caracten'stiques. 
Iloc. (02)(09)(10). d'Hanga Roa, entre Puna Pau i fiats per nosaltres. Alguna d'aques- 

Maunga Orito. 
77 i 78. Dues coves situades per 

(02) a I'extreni més septentrional de 
I'illa. Una d'elles I'anomena Ana o Camp de laves de Roiho 
Ika Mea Mea. (Sector Ana te Pahu): Ara o 

Hara - Maunga Roiho 
79. Ana Nga Heu. Situada per 

(02)(20) a uns 130 m d'alcada, prop 89. Hanana Kou. Situada per 
de Rua Moi. Segons (08) es una tova (20) daI1ant d' Ara o Hara. Pot trac- 
baixa, amb més de 30 petroglifs que tar-se de la que (10) esmenta com 
representen cares humanes amb ore- "cueva no 2 del Alcalde". 
lles allargades. 

90. Ana Roa. Situada per (02) 
80. "Cueva de Lázaro". Situada prop de Te Peu. Pot tractar-se de la 

per (10) també pels voltants de Rua mateixa visitada per (17) el 1934: 
Moi. curta baixa gatera a la que s'acce- 

deix baixant pel penya-segat. 
81. Cova situada per (20) no 

lluny de la  anterior. més a prop del 91 i 92. Ana Te Pora i Ana Kake- 
l i toral,  entre la  punta Va i  Mata i na. VegeuCampanya92. 
Hanga Omohi. Sembla que es tracta 
de la mateixa cavitat que (02) ano- 93. Ana Ipu  Maengo. Situada 
mena Ana Vairnata. Pot coincidir per (20) cap e l  I ímit septentrional 
amb la situada en aquest mateix d'aquesta planura basaltica. Podria 
indret per ( lo). tractar-se de l'única que cita (10) en 

tota aquesta area al N del Sanatori. 
82. Cova situada per (20) prop 

del Sanatori. antic Ilatzeret, a I 'W 94* i 95*. Dues petites coves 
del Maunga Roiho i no lluny de la topografiades pels italians "prop de 
costa. Pot coincidir amb una de visi- I'Ahu Akivi" (19). sense localització 
tada per (07): llarga galeria amb mes especifica, que anomenen: grot- 

varis accessos. la Ficlii: Aprox' m de 
gut, amb sala inicial d'uns 25 m de 

83. Cova situada per (20) uns llarg per prop de 15 m d'ample i 5 m 
800 m al S de I'anterior, davant de d'alt. Glatta dell'Ui~o: Unica galeria 
Punta TahaiI, a Moko Piki.  Podria descendent d'aprox. 35 m de llarg 
tractar-se de la  que (10) cita com que finaiitza en un petit sifó a la cota 
"cueva no 1 del Alcalde". -15 m. 

84. Ana U ' i  Hetu'u, citada per 96'. Els francesas (OS), per la 
(08) a Okaho. darrera del cenientin. seva banda, publiquen la topografia 
El  seu nom vol dir ''co\!a des d'on es de ]a grofte di, Croile Gmi~é, que no 
miren els estels", fet que sembla coincideix amb cap de les localitza- 

mostrar un cert interes d'alguns des per nosaltres que situen S 
antics pasqüencs per I'astronomia. d 'Ana te Pahu i al  N de Maunga 
Pot coincidir amb unacitada per (10). Roiho. Constituida per dos sectors 

paral.lels separats per un jameo de 
85 i 86. Dues coves situades per quasi 30 m x 15 m, amb un jameo 

(20) entre Maunga Ro iho  al N, i d'accés cadascun. Ampla galeria 
Maunga Tangaroa al S. Poden trac- d'una mitja de 8 m amb alguna sala i 
tar-se de les que (10) anomeiia "cue- trams que assoleixen els 12 m i 15 m 
va de Juan el Brujo" i "cueva de d'amplada. El  nom donat pels explo- 
Atan". radors prové de l'important troballa 

arqueologica que es va fer a I'inte- 
87. "Cueva de Enrique". Situada rior: un crani huma amb el frontal 

per a la costa, prop d,un punt on El recorregut total, estimat 

el mapa de (20) indica el topbnim per nosaltres sobre la topografia 
Ana Ko i  Roa Roa. Aquest nom deu francesa. deu apropar-se als 250 m. 
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Antoni Amenós i Vida1 

En poques paraules S 'introdueixen, d'uns resultats posteriorment 
generalitzables. Si resulta ambi- 

en el món de I'espeleologia, gua aquesta definició, més ho és 
conceptes de la ciencia el terme "fil~sbfic". NO res més 

lluny de la nostra intenció. Perb, 
Caos, fractals, conceptes que estan tampoc es tracta d'un article de 

canviant la noció de 1' Univers i que fantasia o de ciencia-ficció. És, 
senzillament. un article de 

en m0ltes O C ~ S ~ O ~ S ,  fan considerar "divulgació". Paraula, aquesta, 
que tan sovint s'oblida a l'hora 

que el pensament cosmologic dels d.escriure, En els oarierafs 
L u 

pr0perS anys avan~ara paralele/ a /es següents tractarem de mostrar 
corn 1' espeleologia, que sempre 

idees essencials del pensament de fa tingut per una activitat plu- 

5000 anys. L'analisi de /'l/nivers com ridisciplinar, pot ésser camp d'es- 
tudi i aplicació, des de punts de 

a unifat, amb lleis basiques de vista tan diferents als acostumats, 

funciOnament en qua/sevo/ de /es corn la matemhtica i la física. 

seves manifestacions, fa que el 
nostre 'propi rnón", el món subterrani, La física clissica descriu certes 

P U ~ U ~  ésser objecte d'estudi des ciasses de comportament, piane- . - 
tes en orbita, pindols, boles que d'a9'Jestes noves ~ers~ect ives. d e n ,  e,, és a ,ir el moviment 

E ncara que pel tito1 pugui 
seinbIar que aqiiest article 
s'lingi de plnntejnr corn un 

assaig científic, o fins i tot filoso- 
fic, segons el punt de vista que 
s'apliqui als diferents conceptes 
expressats, quedi clar des del 
principi que aixo no és així. El 
terme "científic" implica, gene- 
ralment, la voluntat d'aplicar 
determinats postulats a un pro- 
blema concret, per a l'obtenció 

regular dels objectes. En aquests 
casos d e  dinimica lineal els 
resultats es poden predir ficil- 
ment. Per exemple: si llenco dos 
projectils del mateix pes a igual 
velocitat i d'igual angle d'incli- 
nació, els dos cauran prictica- 
ment en el mateix lloc. Perb hi 
ha una altre tipus de fenomens 
que la física descriu amb dificul- 
tats; per exemple els relacionats 
amb la turbulencia, corn l'aigua 
que surt  d'un surtidor o corn 

flueix la sang per les venes. Són 
difícils de resoldre i es basen en 
ecuaciones no lineals. Fins que 
va apariixer l'anomenada teoria 
del caos! 

La teoria del caos nasqué de 
l'intent de descriure el comporta- 
ment metereolbgic en simula- 
cions per ordinador. Durant molt 
de temps es va pensar que si es 
tenien suficients dades es podria 
predir qualsevol cosa. 1 així s'in- 
tenti amb 1' estudi de la predic- 
ció metereologica. Pero el clima 
és un sistema natural, gran i com- 
plex que desafia l'enteniment. 
Així doncs,  després de  molt 
temps i enormes inversions es va 
concloure que encara que fos 
possible entendre el funciona- 
ment d'un sistema tal, mai seria 
possible predir-lo més enlli d'un 
interval molt limitat de temps. El 
motiu és  que el comportament 
del sistema depkn molt de les 
condicions inicials. iCom s'en- 
tén aixb? En un sistema metere- 
olbgic, comencant amb igual 
temperatura, igual velocitat del 
vent i humitat, en casos diferents 
el comportament sera diferent. 
La raó és que és molt sensible a 
les condicions inicials. Diferin- 
cies inapreciables de principi es 
veuen bruscament amplificades. 
El clima i la natura en general 
són un sistema complex de com- 
portament, d'una subtilesa molt 
superior a la que, fins i tot, els 
científics admeten moltes vega- 
des, d'aquí els incomptables i 
enormes fracasos en materia de 
macrointervenció ambiental. 
Pero, ¿esti tot perdut? tot un 
caos? En el caos és tot aleatori e 
impredible? La resposta és que 
no. Perque, dins de la infinita 
varietat de comportaments d'un 
sistema, és possible trobar pau- 
tes, regularitats amagades. És a 
dir, dins de qualsevol sistema 
natural complex, on hi ha confu- 
sió i impossibilitat de predir, tro- 
bem un "ordre subjacent". 

En definitiva amb la teoria 
del caos tenim la possibilitat de 
descriure quelcom que existeix, 
podem intentar descriure corn 
funciona el món real. 
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Univers Fractal mina un petit cim, t indr i  la 
mateixa forma de muntanya. De 

El carst, una estructura ñactal 
Els fractals són una especie de fet, es  pot reduir l 'escala fins I carst és una estructura fractal. La geornetria de I'aquí- 
geometria, perb a diferencia de arribar a un gra de roca vist al E fer carstic és d'una gran cornplexitat i els models 
l'euclidiana clissica (quadrats, microscopi i tindri la mateixa ernprats per a la seva sirnulació han fracassat per 
cubs, esferes,...), la geometria forma fractal bisica que la mun- sirnplistes. (1982) va treballs de 
fractal descriu objectes reals del tanya gran. Existeix, per tant, una laboratori a escala reduida aconseguint estructures de dis- 
món natural. Les mUntanyeS i iguaitat que va des d'allb que 6s solució jerarquitzades, cornprovant que les seves dirnen- 
eis núvois s Ó ~  formes fractals, rnés petit a aiib que 6s rnés gran. sions i complexitat augrnentava segons avancava 
a ix í  que 6s probable que els 1 encara mis ,  aquesta igualtat I'experiencia. La seva descripció era possible a partir de la 
fractals estiguin relacionats amb d'escales també passa pels succe- geornetria fractal. Curl (1 986) reconeix la propietat d'auto- 
la realitat. sos i en el temps. Per exemple: si similitud, és a dir I'hornotecia interna, que caracteritza I'es- 

Amb aquestes eines geometri- prenem els preus del cotó dels tructura del carst i realitza aplicacions en diverses cavitats. 
ques es  descobrí un fenbmen últims cent anys i estudiem les Mangin (1986) assenyala que I'autosimilitud és conse- 
notable: les coses es veien quasi fluctuacions, s'aprecia que el qüencia dels rnecanisrnes de carstificació. La possibilitat 

idkntiques a escales diferents. grific diar¡ s'assembla basica- que I'aigua circuli des d'un punt de I'estructura del Carst 

Per exemple: una muntanya gran ment al  g r i f i c  semanal i que Segons la direcció del gradient hidraulic, cap a un punt de 
té certa forma escabrosa de mun- aquest s'assembla al d'un any o descarrega, 6s molt ¡mportant que per a les altres 

tanya, si ún s'apropa rnés i exa- al de deu anys. direccions. Es pot parlar en aquest sentit d'una trajectoria 
browniana persistent (Mandelbrot:1983, Le Méhaute:I 990) 
que presenta una gran analogia arnb les estructures de 
drenatge propies del carst. 

Les possibilitats que ofereixen les fractals en la pers- 
pectiva de rnodelització del carst, juntament arnb la rnoni- 
torització de conques experirnentals dins d'una 

Ternopol-Ukrainskaja SSR aproxirnació funcional (analisi de sistemes) sÓn potents 
instrurnents de coneixernent i de gestió del medi carstic. 

Josep Ma Cewelló i Torrella 
Barcelona, gener de 1995 

No hi ha que creure que és un Aquesta llei és particularment 
punt de vista més, sembla l'única aplicable al món real, ja es pren- 
manera de ser fidel a la realitat. guin canvis de divises, dades 
Estem acostumats a veure la sobre superfícies d'illes, etc ... i a 
natura, i fins i tot la vida, des rnés és igualment aplicable si les 
d'un concepte de linealitat, que mesures es  prenen en metres, 
és una manera artificial de veure milles o vares. És invariant sota 
les coses. El món real no és una canvis d' escala; és a dir, és inde- 
serie de successos interconnec- pendent dels canvis d'escala. Per 
tats que passen un després de tant, podríem dir que l'aplicació 
l'altre, sinó una serie d'encontres de la llei de  Benford és  una 
en els quals un esdeveniment demostració simple de l'existkn- 
altera els que li succeixen d'una cia de fenbmens invariants sota 
manera totalmente impredible. canvis d'escala en la natura. 
Existeix una profunda relació Els invariants sota canvis 
amb l'estructura de 1' Univers. d'escala, per excel.lkncia, són els 

fractals; "l 'independkncia de 

Probabilitat l'escala es manifesta en la seva 
autosemblanca"; és a dir, la simi- 

"En gairebé totes les taules litud de les parts, per petites que 
numeriques és rnés probable que siguin, i el tot. Així doncs, les 
els valors comencin pels núme- dades utilitzades estarien gover- 
ros més baixos". nades per un fractal subjacent, la 

Aquesta frase simple i senzi- qual cosa converteix a la llei de 
lla descriu la llei de Benford, Benford en part de la teoria del 
també anomenada llei dels núme- caos, perque els fractals són la 

C.Monferrer ros anbmals,  i és aplicable a geometria natural dels sistemes 

- _ _  . qualsevol taula numerica a con- dinimics d'elevada complexitat. 
O m 10 dició que les dades no tinguin D'aquesta manera, la llei de Ben- 

limitat el camp de valors del dígit ford ens mostra com la numerolo- 
inicial. Per exemple, el número gia de la natura és conseqüencia 

L'autosimilitud caracteritza la vició fractal del món subterrani i les de lletres del dia de la setmana d'un caos dinimic subjacent. 
diferencies &escala sovint ressalten encara més aquest fet. no seria una dada vilida. 
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Segons la llei de Benford: freqükncia de n = log(nt1) - log(n) - COVES 
Ja que: CONJUNT 

log(1) = o  log(2) = 0.30103 log(3) = 0.477 12 I ESPERAT 

log(4) = 0.60206 log(5) = 0.69897 log(6) = 0.778 15 
log(7) = 0.845098 log(8) = 0.9030899 log(9) = 0.95424 
log(l0) = 1 

Aplicant la fórmula: 
f(1) = log(lt1) - log(1) = 0.30103 - O = 0.30103 
f(2) = log(2tl) - log(2) = 0.47712 - 0.30103 = 0.17609 
f(3) = log(3tl) - log(3) = 0.60206 - 0.47712 = 0,12494 
f(4) = log(4tl) - log(4) = 0.69897 - 0.60206 = 0.09691 
f(5) = log(5tl) - log(5) = 0.77815 - 0.69897 = 0.07918 
f(6) = log(6tl) - log(6) = 0.845098 - 0.77815 = 0.066948 
f(7) = log(7tl) - log(7) = 0.9030899 - 0.845098 = 0.0579919 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

f(8) = log(8tl) - log(8) = 0.95424 - 0.9030899 = 0.051 1501 Resultats de I'aplicació de la llei de  Benford a les cavitats dels Pirineus 
f(9) = log(9tl) - log(9) = 1 - 0.95424 = 0.04576 i dels Prepirineus catalans. 

Hem trobat que les freqükncies esperades per cada dígit en la prime- Món subterrani pleix; amb tot el que aixb impli- 
ca, després del que hem exposat. 

ra posició dels números de la llista a estudiar és la següent: Els fractals i la teoria del caos, i I  si després resulta que és una 
f(1) = 0.30103 f(2) = O. 17609 f(3)=0.12494 s'han aplicat amb kxit en l'obten- simple coincidencia?, doncs 
f(4) = 0.09691 f(5) = 0.07918 f(6) ció de models adequats d'estudi, almenys haurem augmentat el 
f(7) = 0.0579919 f(8) = 0.051 1501 f(9) = 0.04576 sobre arxipelags i contorns lito- nostre saber, i espero que haurem 

rals. Tinguem en compte que són passat una estona agradable. 
Per aplicar la llei de Benford s'han pres les dades dels dos primers els processos cabtics, de I'erosió 
números editats de l'lnventari Espeleolbgic de Cataluilya. A conti- natural els responsables de la seva 

nuació es detalla la distribució resultant en funció del primer dígit, estructura fractal. Per aixov ens 
Bibliografia: 

tant pel desnivell com pel recorregut. Cal indicar que s'han descar- estranyem d'escoltar que West 
punt de vista comenca a aplicar-se tat les cavitats amb dades inferiors a 10 m, ja que al no inventariar- CERVELLO J.M., FREIXES A. 
a l'estudi de la formació de les (1989): El cars/; originalilarfísi- se fenbmens cirstics de 1 a 3 metres el resultat final seria desvirtuat. cavitats, encara que no sigui una ca imporraiicia ecoliomica, 
cosa que veiem al nostre país. En "Espais", 15, DPTOP, Generali- 

3 9 aquest tema, comen altres estudis tat de CatalunYa. 
Per desnivell: científics aplicats a l'espeleologia, CURL R. (1986): Fractal 

Totals 406 182 89 55 28 20 17 7 4 4 la iniciativa ve de Franca i d'Es- diinensions and geomerrics of 

Per recorregut: tats Units. Per desgracia, cada dia caves, "Mathematical GeologY", 

 tal^ 535 207 110 67 40 36 27 20 17 11 és més gran la distincia entre i'es- 18 (8): 765-783. 

.La suma de les anteriors: peleologia científica i l'espeleolo- FREIXES A. (1992): El medio 

Totals 941 389 199 122 68 56 44 27 21 15 giaprictica. 
kársrico: de la invesrigación 

Pel moment, ara i aquí, ltúnic observacional v experimental a la 
modelizacióii, Servei Geolbgic de 

FREQÜ~NCIES OBTINGUDES 
que podíem fer era mostrar que la Catalunya. 
llei de Benford és aplicable al 

Dígit Desnivel Recorregut Mitjana Espera nostre petit món, el món subterra- Mangin (1986): Reflexions 

1 0.448 0.387 0.413 0.301 sur I'approche e/ la modelisarion ni, i avancar-nos una mica en el des aqüiferes karsriques, in Jor- 
2 0.219 0.206 0.21 1 0.176 temps per familiaritzar-nOs amb nadas sobre el karst en Euskadi, 
3 O. 135 0.125 0.130 0.125 els conceptes del futur. Donostia, 11-29. 
4 0.069 0.075 0.072 0.097 Per aplicar la llei de Benford, MANDELBROT B. (1983): 
5 0.049 0.067 0.060 0.079 hem pres una  l l ista de dades W.H.Freeman and Company, 

6 0.042 0.050 0.047 0.067 obtingudes de la publicació per New york, 

7 0.017 0.037 0.029 0.058 part de la Federació Catalana LE A, (1990): Les 

8 0.010 0.032 0.022 0.05 1 
dlEspeleologia de dos inventaris geome,ries Hermes, 
espeleolbgics dels Pirineus i dels pks .  

9 0.010 0.021 0.016 0.046 Prepirineus, hem realitzat el mos- EWERS R.O. (1982): Cavern 
trari, hem la per developemenr in /he din~ensiolls 

Per tant la iiei s'acompíeix, s ' o b s e ~ e n  desviaciones; pero 6s lbgic obtenir les freqüencies i les hem ,flenght and breadi,,, Doctoral 
en qualsevol tractament estadístic. comparat amb les esperades Thesis Mc Master University, 

(vegeu quadre i grific). La con- 328 pig. 
clusió és evident, la llei s'acom- 



Miquel Bosch i Sena 
Martí Romero i Rectoret 

En el món de I'espeleologia, la E 1 progressiu augnient del 

desobstrucció no és el darrer sistema grari de coneixeineni del 
nixtre patrimoni cspele- 

inventat per descobrir noves cavitats olbgic fa cada C O ~  més compiicat 
la descoberta de noves cavitats. 

O continuacions en cavitats ja ,irby iuntament amb la millora 

conegudes. Ben al contrari, es tracta valitativa en certs aspectes de 
la practica espeleolbgica, ens ha d'un metode tradicional que arnb a mirar-nos les cavitats 

I'avenc general de la tecnologia i dels conegudes amb "nOus ulls" per 
tal d'exhaurir-ne les possibilitats 

~0nekement~  especjfics sobre (31s d7exploració, utilitzant tots els 

sistemes carstics ha anat 
evolucionant fins a convertir-se en 

una tecnica gens menyspreable 
i cada cop més deslligada de I'atzar 

que la caracteritzava. 
Actualment, un cop fixada de 

la manera més objectiva possible la 
desobstrucció a realitzar, existeixen 
una gran varietat de metodes per a 

dur-la a terme. Des de fa més de cinc 
anys I'ERE ha utilitzat i utilitza diverses 

presentacions comercials de ciments 
expansius, cada cop arnb millors 
resultats. És des de I'experiencia 

recollida en aquest temps, que els 
autors volen donar a coneixer les 
caracterjstiques i tecniques d'ús 
general d'aquest 'hou" material. 

metodes que I'evolució tecnica 
ha posat a les nostres mans. (1) 

El problema més freqüent és 
la constatació de possibles conti- 
nuacions no accesibles a causa 
d'estretors,  siguin de  la roca 
encaixant o producte del concre- 
cionarnent, colrnatació per sedi- 
ments, blocs despresos o per la 
conjunció d'alguns d'aquests 
factors. 

A la resta dels paisos espele- 
olbgicament avancats, aquest 
tipus de dificultats s'han resolt 
sempre d'acord arnb I'obstacle a 
vencer. Així, les solucions for- 
men un ampli ventall, des del que 
podnem anomenar metodes arte- 
sanals, basats en la utilització 
intensiva de l'escarpra, el martell 
i el perpal, fins a l'ús d'explosius 
a gran escala. 

Al nostre país, i a causa de les 
circumstancies per tots conegu- 
des, ens hem vist limitats, gairebé 
sempre, a la utilització d'aquests 
metodes artesanals, arnb espora- 
diques experiencies en l 'ús de 
substancies explosives, sovint 
pólvores de fabricació casolana, 
ficilment deflagrants, i que han 
estat responsables de més d'un 
fracas, alguns arnb resultats molt 
lamentables. 1 

A tot el món, la possibilitat de 
disposar de generadors electrics 
de pes redu'it i de trepants percus- 
sors de bateries o arnb motor 
d'explosió ha fet possible realit- 
zar desobstruccions que eren 
impensables ara fa un temps. La 
lliure disposició d'energia ha 
donat sentit a la utilització, en 
alguns casos, d'explosius de bai- 
xa potencia i en altres els ha fet 
innecessaris. 

Així, les  tecniques més 
avancades de desobstrucció 

k 
6- 

F es basen en la utilització exclusi- 
va de detonadors i del que ano- 

I menen reforcateurs, tubs 

d'alurnini de 7 mrn de diimetre i 
80 mm d e  longitud, plens de 

(1) En relació a aquest tema es pot con- 
sultar I'editorial de 1"'Espelebleg" núm. 
39. 
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Com que en el nostre país, es la forca expansiva resultant és 
difícil de realitzar, de manera prou important corn per esquer- 
legal, desobstruccions arnb dar formigó o roques, i passat un 
explosius, va caldre adaptar-se al cer t  temps, variable segons 
que semblava més factible i així diversos factors, deixar una serie 
I'any 1991 vam iniciar les prime- de blocs en condicions d'ésser 
res experiencies en la desobstruc- retirats arnb facilitat. 

- 
E ció subterrinia amb ciments Evidentment,  el ciment 
Z 

x expansius. expansiu no té les mateixes 
Y característiques d'immediatesa 
Z 

E 

U El ciment expansiu i/o "facilitat" de posada en obra 
que els explosius de les darre- 

F 
V El ciment expansiu va ser desen- res generacions, en especial 

Petit avenc (-8 m) situat al serrat de la Morella (Garraf). S'observen els vO1upat a la dels 40 per d'  que  s'anomenen de 
senyals de les perforacions fetes per esquerdar la roca. un grup d'empreses japoneses fragmentació o taqueo, pero té 

un seguit d'avantatges que el fan 
molt competitiu a l'hora de tren- 
car volums relativament petits de 
material o treballar en espais 
reduits. El seu ús és especialment 
interessant en ubicacions prope- 

r ,  
1 ) .  

res a llocs habitats o construc- 
cions humanes, on la utilització 
d'explosius o de maquinaria nor- 
mal d'enderroc, sol comportar 
problemes de  seguretat i de 

h pol.lució del medi. 
Algunes de les seves caracte- 

- 
c rístiques més interessants són: 
Z 

X 

Y 1.- En no estar inclos dins de 
Z 

LT 

W 

I'actual Reglament d'Explosius, 
I ni en el Reglament General de 

? Normes Bisiques de Seguretat 
V Minera, no es necesita cap tipus 

Un cop obert el pas només cal baixar per comprovar si I'avenc té posibilitats de continuar. de llicencia especial per la seva 
utilització, ni tampoc cal perso- 

pentrita i originalment destinats ... generadors (fabricants de ciments, de deri- nal especialmeni autoritzat per 
a les recerques de tipus geofísic. vats del petroli, de productes fer-lo servir (encara que l'expe- 
Amb aquest material és possible eleCtriCS de pes químics i del ram de la construc- riencia en la seva utilització 
realitzar voladures altament con- ció) que van unir les seves dife- reporti avantatges de cara als 
trolades arnb emissions mínimes reduit i trepants reno tecnoiogies per aconseguir resultats). 
de gasos tbxics i temps d'execu- un producte que interessava a 
ció molt reduit. cosa que fan que PerCUSSOrS han totes, a unes corn a productores i 2.- A diferencia de tots els 
s'anomenin microtirs ripids. a altres com a usuiries. a l t res  mi todes  existents per 

El diimetre dels trepants fet possible Esti format, bisicament, per fragmentar roques o formigó 
necessans és de tan sols 8 mrn, el silicat i 6xid de calci, amb (explosius o maquinaria d'ender- 
mateix que per coi.iocar un anco- realitzar desobs- alguns additius en petites pro- roc) ,  eis c imen ts expan siu S 

ratge de tipus spir-jx o painbolt, porcions, entre els quals algunes actuen de forma progressiva i 
i encara que la longitud a perforar fruccions que marques incorporen un composi silenciosa, de manera que no es 
és superior, i esti en relació a les de  tipus orginic .  Es tracta, produeixen vibracions, projec- 
circumstincies particulars del tir, eren doncs, d'una substinciapulveru- cions de pedres, pols, o emis- 
és  evident que amb un trepant bles ... lenta, de color grisa, fortament sions de gasos. En aquest sentit 
percussor forqa petit es pot realit- alcalina (amb un ph de I'ordre no es produeix cap mena de con- 
zar una desobstrucció molt impor- de 12-13) i que es caracteritza taminació ambiental. 
tant en un temps i arnb un esforc tats en la utilització d'explosius. perquk en hidratar-se, a més d'i- 
molt limitat. El seu ús racional comporta rradiar escalfor, augmenta de 3.- El seu ús es realment sen- 

Aquesta envejable situació ha diversos avantatges de cost, volum de manera important. zill. Sols cal introduir el ciment 
fet que les tecniques de desobs- temps i esforc, tant humi  corn De no estar confinat, el pro- expansiu hidratat en els forats 
trucció subterrinia arnb ciments material, arnb respecte al dels ducte resultant ocupa entre dos i que previament s'han fet, sense 
expansius no s'hagin prictica- ciments de tipus expansiu que, en deu vegades el volum inicial cap necessitat d'atacar-lo o 
ment desenvolupat en els paisos general, presenten una relació pero si la hidratació es produeix d'obstruir-ne la boca. Les ins- 
en que, corn a Franca, existeix entre l'esforc esmercat i els resul- en un espai limitat, corn pot ser truccions peral seu ús són breus i 
una llarga tradició i majors facili- tats obtinguts, menys favorable. un o diversos forats de trepant, clares i les precaucions que cal 
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prendre són incomparablement clarament superiors, alhora que 
inferiors a les necessiries amb continuen desenvolupant les 
explosius i similars. novetats tecniques més interes- 

sants. Des de l'any 1992 existeix 
4.- Mitjancant un disseny acu- pero, un fabricant espanyol, que 

rat del procés de fragmentació produeix un ciment comparable a 
aquest pot dividir-se en diverses la resta dels fabricats dlEuropa. 
fases. Les parts no enderrocades 
després de cadascuna de les eta- Mecanisme d'actuació 
pes queden inalterades i no estan 
afectades en absolut pel procés i Els ciments expansius estan 
les forces que en el1 es generen. A especialment indicats per fractu- 
més, és possible realitzar ender- rar materials que presentin tren- 
rocs sota l'aigua. cament de tipus frigil, no plistic, 

Desobstruccions a m b  ciment  expansiu 

Cara lliure 

- esforc de compressió - esforc de tracció 

esquerda 

esforc expansiu - perforació plena de 
ciment expansiu 

cOm són formigó les Figura 2. Mecanisme de fractura per I'esforp expansiu del ciment. 
5.- La utilització de ciments Nosaltres ens centrarem en la 

expansius suposa un guany de fragmentació de roques, bé es 
temps important en el procés tracti de blocs aillats o de parts 
general d'enderroc, ja que en de la roca encaixant, encara que 
una fase posterior, el material el procés i la tecnica a utilitzar és 
fragmentat és molt més ficil de exactament el mateix pel formigó 
retirar utilitzant mitjans conven- en massa i sols presenta lleugeres 
cionals. diferencies en el cas de tractar-se 

de formigó armat. 
Aquests motius fan que des Com ja hem dit, la  forca 

de la seva invenció, ara fa poc expansiva augmenta a mesura 
més de 50 anys, el seu consum a que el morter de ciment s'adorm, 
nivel1 mundial no hagi parat  cosa que comporta la seva 
d'augmentar, convertint-se en un expansió. Aquesta es produeix 
producte imprescindible en les ientament: comenca a ser signifi- Figura 3. Vista en secció de /a formació d'esquerdes en un material 

obres de construcció i enginyeria cativa a partir de les sis hores i ambduescares Iliures. 

per les seves possibilitats i facili- aniba al seu punt ilgid al cap de 
tat d'utilització. 48 o 72 hores, encara que el pro- de temps, comja hem dit, de 48 o L 'esforc  d 'expansió del 

A 1'Estat espanyol, i des de cés d'expansió continua més 72 hores. Generalment, perb la ciment que omple el forat, és  
principis dels 90, s'han comer- enlli dels cinc dies. (Figura 1) resistencia al trencament per igual a l'esforc de compressió 
cialitzat no menys de nou mar- Empero, i tenint sempre pre- esforcos de compressió de les sobre la roca i actua de forma 
ques diferents, amb un volum de sent que hi ha diferents marques roques oscil.la entre 1.000 i radial, empenyent "enfora" tota 
vendes que actualment supera les comercials, amb resultats dife- 2.000 kglcm'. Aleshores, jcom la superfície de contacte. En el 
1.000 tones anuals, quasi totes rents, la ruptura de la roca se sol es  pot trencar aquest material moment en que en algun punt 
importades dels grans productors produir en un temps que oscil.la amb unes forces d'expansió tan d'aquesta superfície, l'eforc de 
europeus i principalment japone- entre 12 i 18 hores. inferiors? (2) tracció (que és perpendicular a 
sos. Són aquests els que verita- La forca expansiva d'aquest La resposta e s t i  en que e l  l 'esforc de compressió abans 
blement dominen e l  mercat tipus de ciments arriba a superar trencament no es produeix per esmentat) supera la resistencia a 
mundial, amb els seus productes, el 600 kg/cm2 al cap d'un període compressió, sinó per tracció. La la tracció característica de la  

resistencia als esforcos de tracció roca, comenca a formar-se una 
de les roques és molt més redui- esquerda, que des del trepant 
da, de l'ordre de 40-70 kg/cm2. pren la direcció d'una cara lliure 
Com que el mecanisme de tren- o d 'un altre forat. Com que e l  
cament dels ciments expansius es procés d'expansió del ciment 
basa en vencer la resistencia als continua, aquestes esquerdes 
esforqos de tracció dels materials segueixen creixent en llargiria i 
per fracturar, habitualment n'hi en amplada i fins i tot n'aparei- 
ha prou amb assolir una forca xen de noves. (Fig. 2) 
expansiva de 300 kg/cm2 com per Habitualment, des d'un únic 
superar aquesta resistencia. forat aillat acostumen a iniciar-se 

(2) En general, l'expresió de I'esfor~, vulgarment anomenat f o r ~ a ,  en els documents i 
cilculs tecnics es fa en tones per metre quadrat (T/m2). Nosaltres hem decidit fer-ho en 
quilograms per centímetre quadrat (kglcm'), perquk creiem que són unitats més habi- 
tuals pels nostres lectors. De qualsevol manera la transfonnació d'unitats és molt senzi- 
Ila: 10 Tlm' són iguals a 1 kg/cm2. 
Quasi totes les grifiques utilitzades provenen de la informació tecnica facilitada pels 
mateixos fabricants. En cada cas hem escollit i adaptat aquella que ens ha semblat més 
significativa i, per tant, és posible que hi hagi algunes diferencies entre els seus resul- 
tats. En cap cas les diferencies són excesives, ni tenen cap mena d'importincia pel con- 
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Figura 1. Augment de I'esfor~ expansiu al llarg del temps. tingut de I'explicació. 
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perforacions plenes 
de  ciment expansiu 

I 
Figura 4. Sistema d'esquerdes que enllacen les perforacions. 

de dos a quatre esquerdes. En el que permet prescindir de gran 
cas que existeixi una veritable part dels elements auxiliars, com 
cara lliure el trencament final se pasteres, vasos per mesurar la 
sol produir al llarg d'una esquer- quantitat de ciment i d'aigua, ins- 
da secundaria entre el fons de la truments per barrejar-los i estris 
perforació i la cara lliure, com a per abocar el morter ja preparat, i 
conseqüencia de l'esforc tallant que són necessaris per utilitzar el 
que el gruix de material existent 
entre el forat i aquesta cara no es 
capac de suportar. (Fig. 3) 

Si es  disposa d'un nombre 
suficient de perforacions situades 
de manera convenient, les 
esquerdes s'obren enllacant-les 
entre si, cosa que permet, arnb 
una certa practica, predeterminar 
la direcció de trencament, tan 
sols controlant la posició relativa 
i distancia entre els diferents 
forats. (Fig. 4) 

ciment en pols. 
El ciment encartutxat simpli- 

fica especialment la seva hidrata- 
ció, perque només cal submergir 
les capsules durant un cert temps 
en aigua i elles mateixes n'incor- 
poren la quantitat que necesiten. 
També fa més facil la c k e g a  de 
les perforacions, que poden 
adoptar qualsevol direcció de 
l'espai, i en les que sols cal asse- 
gurar-se que els cartutxos les 
omplen totalment, atacant-los un 
per un arnb una vara adient. D'a- 
questa manera es posible, ender- 
rocar sostres, treballar arnb 
perforacions arnb pendent cap a 
l'exterior, trencar roques arnb 
una certa proporció de buits inte- 

Per fracturar qualsevol bloc primer cal fer un o més forats. Aixo 
T~PUS de ciments dependra de la seva grandaria, del diametre de la broca i de com volem 

~ X D ~ N S ~ U S  que es trenqui. 

Els ciments expansius es presen- 
ten comercialment de dues mane- 
res principals: 

Tots els productors el distri- 
bueixen en forma de pols, en cai- 
xes de 20 kg de producte repartit 
en quatre bosses antihumitat de 
5 kg o en bidons hermetics de 
diferents capacitats: 5, 10, 25 i 
fins i tot 250 kg. Aquest ciment 
en pols cal barrejar-lo arnb una 
determinada quantitat d'aigua 
molt precisa, que varia segons els 
fabricants entre el 20% i el 30% 
del pes del ciment, per obtenir un 
morter arnb el que s'han d'om- 
plir les perforacions, sempre arnb 
pendent cap a l'interior, quan no 
absolutament verticals, i que en 
adormir-se provocara el trenca- 
ment de l'obstacle en qüestió. 

Els principals productors 
japonesos, i l 'únic fabricant 
espanyol, també e l  serveixen 
encartutxat en capsules de 300 gr 
de ciment, i excepcionalment en 
capsules de 1 kg. Aixb fa més 
ficil tot el procés d'enderroc, ja 

Vint hores després d'omplir el forat amb ciment expansiu aquest ja 
havia actuat, fracturant el bloc. 

Un mínim toc ha estat suficient per separar en dos el bloc original. 

riors o arnb un elevat grau de 
porositat, fragmentar materials 
sota la superfície de l 'aigua o 
arnb perforacions plenes d'aquest 
líquid, etc. Totes aquestes opera- 
cions són gairebé impossibles 
arnb el ciment en pols, i sols la 
utilització auxiliar de bosses de 
polietile, per omplir-les de mor- 
ter, i un elevat grau d'experiencia 
permet realitzar-les arnb aquel1 
tipus de ciment. 

Existia una tercera presenta- 
ció del ciment expansiu, l'ano- 
menada "S", que sols fabricaven 
dues empreses europees. Es trac- 
tava d'una pasta emmotllable, de 
tipus plastic, que un cop hidrata- 
da tenia la consistencia de la 
massa de forner i es treballava 
d 'una manera semblant. Es  
podia dividir en parts, fer-ne rot- 
lles i introduir-la en les perfora- 
cions que, logicament podien 
seguir qualsevol direcció. Ales- 
hores calia prémer suaument 
cadascuna d'aquestes parts arnb 
un atacador de diametre molt 
proper al del forat i repetir l'ope- 
ració fins omplir-lo del tot. 
Aquesta presentació també era 
forca útil per treballs en sostres i 
perforacions arnb pendent cap a 
l 'exterior o arnb fuites,  pero 
a causa de la competencia arnb 
els productes encartutxats japo- 
nesos va deixar de comercialit- 
zar-se, encara que segons les 
nostres darreres informacions 
tomara a poder-se aconseguir en 
un període de temps breu. 

A més d'aquestes presenta- 
cions comercials, i per cada una 
d'elles, quasi tots els fabricants 
preparen diverses formulacions 
del seu producte segons la tem- 
peratura d'utilització. Aixb es 
conseaüencia del mecanisme de 
funcionament del ciment expan- 
siu, basat en una reacció química 
d'hidratació que depen en gran 
mesura de  la temperatura. 
Aquesta es correspon bisicament 
arnb la de l'objecte per fracturar, 
i encara que els objectes tendei- 
xen a estar en equilibri arnb el 
seu medi, la temperatura que cal 
tenir sempre present és  la de 
l 'objecte en si, que en certs 
casos, com en els canvis d'esta- 
ció (pas d'hivern a primavera o 
d'estiu a tardor) i molt especial- 
ment en els treballs subterranis, 
poden ser forca diferents. En 
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Factors que condicionen 
els resultats. 

Com hem anat veient són diver- 
sos els factors que condicionen 
els resultats d'una desobstrucció 
amb ciment expansiu: la tempe- 
ratura del material i de l'aigua 
utilitzada, el percentatge d'hidra- 
tació, la distancia, el diimetre i la 
fondir ia  de  les perforacions, 
la resistencia i fissuració de la 
roca, etc. Intentarem analitzar-los 
per separat: 

U> .W TEMPERATURA 
d 
z - La velocitat de la reacció es  
Z c directament proporcional a la 
; temperatura, a major temperatura 
B - . .  .. més ripida és la fragmentació. 

Fragments de roca mare extrets del primer pas desobstrui't a I'avenc G. 171 (Gamueta, Ansó). Com ja hem dit, en el mercat 
hi ha ciments adequats per dife- 

aquestes circumstincies és con- siu, que en presentar algunes cas pero, es fabriquen tres formu- rents temperatures, pero fora dels 
venient mesurar la temperatura característiques diferents, són lacions diferents d'acord amb la més habituals, per ntilitzar entre 
real de l'objecte mitjanqant un molt útils en determinades cir- temperatura d'utilització. El tren- 10" C i 25" C, la resta són difícils 
termometre introduit durant dos cumstincies. En els dos casos es cament del material sol aconse- d'aconseguir i no tots els distri- 
o tres minuts en un dels forats. pretén augmentar la velocitat del guir-se entre els 40 minuts i les buidor~ en disposen. En cavitats 
Evidentment, aixo no és pot fer procés de trencament, cosa que tres hores, depenent també dels d'alta muntanya, que solen ser 
immediatament després de  la s'aconsegueix incrementant la altres factors que determinen la forqa fredes, el fet de no utilitzar 
perforació, a causa del calor resi- velocitat de reacció. ruptura. el ciment adequat pot allargar el 
dual que es genera en el material En primer lloc, tenim les cap- Aquestes dos varietats tenen procés de  tal manera que faci 
i cal deixar passar un temps pru- sules acceleradores, amb sola- pero, importants condicionaments inviable la desobstrucció, ja que 
dencial per tal de que aquest ment un fabricant a tot el món. i exigkncies a l'hora de la seva la ruptura pot retardar-se més 
recuperi el seu equilibri termic. Són cartutxos de ciment que utilització: percentatge d'hidrata- enl l i  de les 72 hores, arribant 

Els fabricants presenten entre segons la seva formulació espe- ció, temperatura del material i de inclús als cinc dies o més. 
dos i quatre formulacions en raó cial reaccionen a més velocitat l'aigua de pastar, velocitat d'a- Per una altra banda, mai no 
de la temperatura. Aquestes que el ciment encartutxat normal. massament i de posada en obra, s'ha d'utilitzar, per a la prepara- 
poden ser, per exemple, de -5°C a S'utilitzen col.locant una cipsula diimetre, disposició i fondiria de ció de la pasta, aigua amb una 
+5"C, de t5"C  a + 10°C, de acceleradora a la part exterior de les perforacions, mesures espe- temperatura superior a l'indica- 
+ 10°C a +20°C i de  +20°C a cada forat. Aquesta, en reaccionar cials de seguretat, forga expansiva da pel fabricant per cada vanetat 
t35"C. La determinació d'aquest a més velocitat, provoca un des- mixima, etc. En conseqükncia, la de ciment, a causa de l'alt risc de 
parimetre té una especial  preniment de calor més ripid i seva utilització productiva i segu- blown-out shot. Pel mateix 
importancia pels resultats i la important, que els altres cartutxos ra demana una gran experiencia, motiu, tampoc s'ha d'utilitzar un 
seguretat de l'operació. Si  per aprofiten per accelerar la seva que arriba inclús a fer necessari determinat ciment a temperatures 
fragmentar un objecte s'utilitza propia reacció. D'aquesta manera seguir un curs d'especialització per damunt del seu imbit d'ús. 
un ciment amb un límit d'utilit- i utilitzant diimetres de perfora- peral seu ús. (Fig. 5) 
zació inferior, més alt que la pro- ció més grans que els habituals, 
pia temperatura de l'objecte, el de l'ordre de 42-50 mm, es pot 
procés de trencament pot allar- aconseguir el trencament del 
gar-se de manera notable, supe- material encaixant en un temps 
rant inclús les 72 h, cosa que pot de  20  a 30 minuts, segons la 
convertir en inviable l'operació; influencia de la resta de factors 
per contra, si la temperatura de que determinen l'enderroc. 
l'objecte, o de l'aigua amb que es Com és  logic, existeix un 
pasta, és superior a la mixima tipus de ciment expansiu en pols 
especificada pel ciment que s'uti- que podríem anomenar ripid, i 
litza, es pot produir el fenomen com en el cas anterior té un únic 
anomenat blown-out shot que productor mundial. També en 
consisteix en l'expulsió violenta aquesta ocasió l'increment de la 
de part de la pastada com a con- velocitat de reacció es basa en 
seqüencia d 'una velocitat  de  una composició especial  i 
reacció massa ripida. en l'augment del diimetre de la 

Y - 

diametre de la períoració: 40 mrn 

proporció d'aigua: 30 % 

I I 

o 12 24 36 48 

temps (h) 

A més, existeixen dos varie- perforació, que e s  recoman a Figura 5. Diferencies en 19esforq &expansi6 d'un ciment expansi" 
tats addicionals de ciment expan- entre 42 mm i 46 rnm. En aquest formulat per I'interval 15-35" C. 



obje cte 

DISTANCIA ENTRE LES metre de la perforació i els 30 cm 
PERFORACIONS de fondiria. 
Aquest factor ve determinat En el cas que el trepant tra- 
directament per la resistencia vessi la roca que es vol derruir es 
característica a la tracció de la pot utilitzar un tap del mateix 
roca i pel fet que aquesta sigui un diimetre, de suro o de qualsevol 
bloc aillat o part de la roca mare. altre material, introduir-lo amb 

Existeixen quadres, tants com un atacador i omplir el forat nor- 
fabricants de ciment, que esta- malment; l 'experiencia ha 
bleixen la relació entre la demostrat que els resultats són 
resistencia a compressió de igualment bons. 
la roca, el diimetre de les perfo- 
racions, la distancia entre elles i FACTOR DE SORTIDA 

la seva fondiria, pero aquesta Tots sabem que la calciria és una 
combinació de factors sols és roca amb una cert grau de plasti- 
possible fixar-la amb exactitud citat alhora que esta, normal- 
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Figura 6. Relació entre la proporció d'aigua i I'esforg expansiu. mitjancant un assaig. ment, bastant fissurada i 
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En el cas de roques dures,  microfissurada. La forca expan- 
corn poden considerar-se en siva provocada pel ciment, en 
general totes les calchries, podem principi, origina la compressió 
prendre corn a norma general que d'aquests microespais buits, pero 
la distancia entre perforacions ha en augmentar la forca més ripi- 
de ser deu vegades el seu diime- dament que la capacitat plistica 
tre. En el cas de calcaries molt de deformació de la roca, aquesta 
massives o concrecionament es trenca, sempre i quan tingui un 
molt compacte ca ldr i  reduir espai obert per on descomprimir- 
aquesta distancia i, a l'inrevés, se. És per aixb que cal fer els 
podrem augmentar-la en els cas forats aproximadament paral.lels 
de calciries tendres, molt fissura- a una cara lliure de la roca. 
des o de blocs facils de treballar En conseqüencia, és necessari 
amb posterioritat. (Veg. quadre) tenis sempre dos cares Iliures, 

una per utilitzar-la corn a front de 
FONDARIA DE LES PERFORACIONS perforació i l'altra com a sortida 

Figura 7. Diferencies en /a relació entre resforq expansiu i e/ temps per Depkn exclusivament del tipus pel material fragmentar. ~ e r  tant, 
diferents diametres de perforació. d'objecte a fragmentar. en atacar una estretor en roca 

Si aquest és un bloc aillat, la mare, cas forqa freqüent en el 
HIDRATACIÓ més quantitat de ciment hi entra, perforació ha d'abastar entre un que només s'acostuma a disposar 
És molt important que les quanti- generant una forca expansiva 70% i un 90% de la seva mida d'una cara lliure, el primer que 
tats d'aigua siguin les que, en més gran i de manera més rapida. (en la direcció del forat); si es cal fer és preparar un altre front, 
cada cas, aconsella el fabricant i Així, per exemple, en el cas tracta de roca mare, hem de per- mitjancant perforacions en dia- 
no passar-se mai, ni per mis  ni concret d'una determinada mar- forar, corn a mínim, un 105% de gonal a partir de la cara a la qual 
per menys. D'aquesta manera ca de ciment (Fig.  7),  en  24 la roca que volem afectar. Exis- es té accés. Sovint amb aquesta 
aconseguirem que la ruptura es  hores i amb una perforació de teix una fondhria mínima de per- operació, diguem-ne que prepa- 
produeixi en el menor temps pos- 20 mm de diimetre s'obté una foració per tal de que el ciment ratoria, n'hi ha prou per ampliar 
sible, essent la fosca expansiva forca de 270 kg/cm2 mentre que expansiu pugui desenvolupar tota I'estretor fins poder-la superar, i 
generada la mhxima assolible. si la perforació és de 40 mm de la seva forca,  aques ta varia no cal utilitzar esquemes de per- 

En tot cas, una disminució del diametre aixo s'assoleix en unes segons els fabricants, i es pot foració més complicats corn sor- 
3% del contingut d'aigua por, en 6 hores, i en 24 hores s'arriba als establir entre tres vegades el dii- tides en "V", en cunya, de tipus 
determinades marques comer- 500 kglcm2, (sempre que la tem- 
cials i si la temperatura es baixa, peratura i la hidratació hagin 
augmentar la velocitat del pro- estat les correctes). 
cés. Contririament, un augment Encara que determinats tre- 
de la quantitat d'aigua del mateix pants percussors portitils, aixb 
percentatge o inferior, sempre sí, ja d'un cert volum i pes, per- 
genera, per totes les marques, meten utilitzar broques de fins a 
una disminució de la velocitat de 38-40 mm de diimetre (1, 112 
la reacció. (Fig. 6) polzades), no en som massa entu- 

siastes. Utilitzar en  trepants 
DIAMETRE DE LES PERFORA-  manuals broques d'aquests dii-  
CIONS metres és bastant més lent, cansat 
La velocitat de la reacció també i bastant perillós a causa de les 
és directament proporcional a estrebades que, inevitablement, 
aquest nou factor. Quan més gran es ~rodueixen de tan[ en tant en 
és el diimetre de la perforació, bloquejar-se la broca. 



canadenc, etc, que són impres- Aconsellem utilitzar broques emprat, entre un 20% i un 30% 
cindibles quan realment es tracta de 20 mm o 22 mm de diimetre i del pes del ciment i per mesurar- 
d'excavar un pou o galena. de 45-50 cm de llargada útil. Tam- la amb exactitud és molt útil una 

Hem de tenir sempre present bé són molt practiques les escar- xeringa de 100 cm3. 
que fer perforacions massa allu- pres adaptables al trepant; sovint 
nyades de la paret lliure o fer-ne permeten avancar molt la desobs- MATERIAL 1 METODE PER PAS- 

d'insuficients en un bloc prou tmcció, estaiviant perforacions. TAR EL CIMENT 

gran no produeix cap efecte posi- Es necesita una cubeta de plistic 
tiu, car la massa rocosa absorbeix CIMENT EXPANSIU 1 AIGUA d'un o dos litres de capacitat 
les pressions uniformement i en El més recomanable és portar el (pastera) i una cullera ngida, que 
no haver-hi sortida no es pro- ciment pesat i envasat en pots lbgicament també han d'estar 
dueixen les descompressions estancs precintats, arnb una lliures de contaminants. S'hi posa 
internes que originen el trenca- quantitat suficient per omplir dos el ciment suficient per omplir no 
ment de la roca. Ben al contrari, forats arnb cada pot. La quantitat rnés de dos forats i s'afegeix l'ai- 
el que es provoca és una com- total a utilitzar varia segons el gua lentament mentre es va pas- 
pressió previa del material que diimetre de broca emprada i la tant, durant 2-3 minuts, fins que 
posteriorment dificulta les tas- longitud de la perforació, perb s'obté una pasta homogknia i sen- 
ques de fragmentació. l'objectiu real és saber la quanti- se grumolls. 

tat d'aigua que hem d'afegir per Si per necessitats de  la 

Material nect!ssar¡ i aconseguir una barreja bptima. desobstrucció és convenient pas- 

modus operandi. L'aigua ha de ser neta i total- tar una quantitat de ciment supe- 
ment lliure de contaminants corn rior, que corn a mixim ha de ser 

Els estris necessaris per utilitzar oli, greixos o substancies orgini- de 5 kg, és possible fer la barreja 
ciment expansiu en pols són ques. La seva quantitat oscil.la, en una pastera més gran (de 10- 
forca nombrosos, arnb un pes segons els tipus de ciment 20 1 de cabuda), ja sigui a m i  o 
conjunt superior als 15 kg. Ara 
en descriurem els principals, 
explicant-ne alhora la seva utilit- 
zació: 

TREPANT PERCUSSOR I BROQUES 

Imprescindibles per fer les perfo- 
racions. 

Els trepants percussors abate- 
ries difícilment poden ser-nos 
útils a causa de les seves limita- 
cions en el diimetre de les bro- 
ques que poden muntar i per la 
gran quantitat de bateries que 
caldria transportar, per poc que la 
desobstrucció fos una mica serio- - 

sa. També és bastant difícil utilit- $ 
zar un trepant percussor elkctric 3 
normal, doncs és necessari dispo- a 
sar d'una línia elkctrica protegida 
fins el lloc de treball. 

Y 

'2 
Les solucions més senzilles i 9 

mecinicament, perb aleshores és 
imprescindible vigilar molt rnés 
els temps de pastat i de posada 
en obra. 

SISTEMA 1 ESTRIS PER OMPLIR 

LES PERFORACIONS 

Els forats han d'estar secs i nets. 
Secs perquk si hi ha aigua aug- 
mentara la hidratació de la barre- 
ja, arnb la qual cosa minvari  i 
s'alentiri el procés d'expansió. 
En el cas de roques excessiva- 
ment seques, cosa no gaire fre- 
qüent en espeleologia, que  
puguin arribar a absorbir part de 
l'aigua del pastat, és convenient 
mullar-les lleugerament abans 
d'omplir els forats, sempre sense 
que es produeixin acumulacions 
d'aigua al seu interior per la raó 
ja exposada. 

Les perforacions també han 
d'estar el més netes possible per- 
que si contenen pols, aquesta fari 
grumolls arnb la pasta, impediri 
que llisqui bé i pot provocar que 
aquestes no s'omplin completa- 
ment. A més, la pols producte de 
la perforació és ficilment com- 
pressible, i per tant és ben segur 
que sera una futura pkrdua de  
forca expansiva. 

Per omplir les perforacions el 
més elemental és  utilitzar la 
mateixa cullera de pastar, perb és 
molt més facil i ripid fer-ho arnb 
l'ajut d'un embut o una xeringa 
gran, especialment si el nombre 
total de perforacions és impor- 
tant. També és útil un tub de plis- 
tic per bufar prkviament dins dels 
trepants i deixar-los ben nets, i un 
atacador d'un pare11 de mi1,líme- 
tres per evitar que hi quedin cam- 
bres d'aire, assegurant-nos que el 
ciment arriba fins al fons. 

efectives, passen per acompa- Per fer les perforacions utilitzem un trepant amb motor d'explosió i Cal tenir sempre preSent que 
n y a r e l t r e p a n t e l k c t r i c d ' u n  broquesde50-60cmdellargadatotal. un cop feta la pastada tenim un 

generador o disposar, corn en el 
nostre cas, d 'un model arnb 
motor d'explosió. Aquesta darre- 
ra solució és una mica rnés lleu- 
gera, pero en no ser desmuntable, 
o ser-ho arnb gran dificultat, 
obliga a transportar i a treballar 
sempre arnb una eina de prop de 
10 kg de pes. Aquestes solucions 
tenen pero una gran limitació, a 
causa dels gasos produi'ts, bxid i 
monbxid de carboni; cal utilitzar- 
los sempre en llocs arnb corrent 
d'aire d'una certa importancia o 

mixim de 10 minuts per omplir 
fins dalt les perforacions, rnés 
enlli d'aquest temps, la fluidesa 
de la mescla baixa, dificultant 
aquesta operació.  El que  no 
s 'ha de fer mai és afegir rnés 
a igua  al pas ta t ,  ja que a i x b  
redueix molt la mixima forqa 
expansiva assolible. 

MATERIAL DE PROTECCIÓ 

Tant en el moment de la perfora- 
ció dels trepants, corn quan es 
manipula el ciment per fer la pas- 

corn a mínim d'un gran volum. Omplint un forat arnb ciment expansiu pel primitiu metode de la cullera. tada i la cirrega dels mateixos, 6s 
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necessari utilitzar un material de 
protecció personal adequat: ulle- 
res de seguretat, guants imper- 
meables reforcats i, en llocs 
tancats( túnels o similars), care- 
tes antipols. A més, com en tota 
obra, és convenient calcar botes 
de seguretat i portar casc. 

Mesures de seguretat. 

Com hem vist al llarg del text, els 
condicionaments per utilitzar 
ciments expansius no són exces- 
sius i encara que cal prendre 
algunes precaucions, aquestes 
son mínimes si les comparem 
arnb les necessiries per fer servir 
explosius o qualsevol altre meto- 
de de desobstrucció que puguem 
qualificar d'energic o no tradi- 
cional. Potser fóra bo resumir tot 
seguit les principals rnesures de 
seguretat que cal respectar en 
I'ús del ciment expansiu: 

1.- Per cada objecte i en fun- 
ció de la seva temperatura, cal 
utilitzar la formulació rnés adient 
del ciment expansiu, segons els 
límits termics fixats pel fabricant. 

La temperatura de l'aigua que 
s'ha d'utilitzar per pastar, no pot 
ser mai superior a la indicada per 
cada formulació. 

Cal respectar el diametre 
mixim de les perforacions esta- 
blert per cada presentació del 
ciment (pols o cartutxos). 

2.- Per manipular el ciment 
expansiu és imprescindible uti- 
litzar el material de protecció 
personal adequat segons les con- 
dicions del lloc de treball. Com a 
mínim, cal fer servir ulleres de 
seguretat i guants impermeables 
reforcats. 

El ciment expansiu és molt 
alcalí, per tant si entra una espur- 
na als ulls cal  rentar-los arnb 
aigua neta i visitar de manera 
urgent un oftalmbleg. Si  e l  
ciment afecta qualsevol altra part 
del cos,  també cal netejar-la 
immediatament arnb forca aigua 
per tal d'evitar lesions cuthnies 
que poden assolir una certa 
importancia. 

3.- Mai no s'ha de mirar de 
manera directa un forat omplert 
de ciment fins la formació de les 
primeres esquerdes, és a dir, fins 

Engegant un trepant percussor arnb 

passades de 6 a 8 hores de la seva 
cirrega.  Durant aquest temps 
tampoc és convenient quedar-se 
a prop de les perforacions. 

4.- Cal respectar els 10 minuts 
de temps maxim de que es dispo- 
sa per omplir les perforacions un 
cop fet el pastat. En el cas del 
ciment encartutxat el temps 
mixim per fer la cirrega un cop 
hidratat, és de 20 minuts. 

5.- Si un cop plenes les perfo- 
racions, sobra una certa quantitat 
de  ciment expansiu ja pastat, 
aquest s 'ha  d e  dissoldre arnb 
forca aigua i eliminar-lo en un 
lloc obert i adequat. 

6.- Per raons de seguretat, 
especialrnent e n  exteriors, és  
convenient cobrir la boca dels 
forats un cop carregats arnb un 
tros de roba o una Iimina plastica 
no transparent. D'aquesta rnane- 
ra s'evita el rescalfament solar, 
disminuint el risc d'una eventual 
expulsió violenta del producte 
(blown-out shot) o minimitzant 
la seva importancia si aquesta 
arriba a produir-se. 

Pels mateixos motius no s'ha 
d'obstruir la boca d'una perfora- 
ció ja carregada arnb morter, 
sorra, pedres o qualsevol altre 
material, i tampoc s'ha d'intentar 
comprimir la pastada arnb un ata- 
cador. 

7.- Després d'omplir les per- 
foracions s'ha de prohibir total- 
ment l 'accés de  persones a la  
zona de I'enderroc, alhora que 
cal  controlar i restringir la 
presencia del personal autoritzat. 

8.- Mai no s'ha d'introduir 
ciment ja pastat en ampolles o 
altres recipients de vidre, Ilauna, 

motor d'explosió. 

etc., especialment si s'amplien 
cap a la base, ja que el risc d'ex- 
plosió és molt gran. 

Alguns resuitats practics 

L'exit d'una desobstrucció no 
implica necessiriament un bon 
resultat espeleolbgic. 1 aixb cal 
acceptar-ho ja des de l'inici de 
les operacions: encara que tots 
els "indicis" siguin favorables i 
s'aconsegueixi forcar el pas, mai 
no hi ha la seguretat total de tro- 
bar una continuació més o 
menys important. És més, gaire- 
bé és rnés probable no trobar-la, 
i que la cavitat s'acabi de mane- 
ra definitiva (?) o que una altra 
dificultat ens barri el camí. Psi- 
colbgicament, aixb pot ser molt 
dur i difícil d'acceptar per certs 
espeleblegs, que poden sentir-se 
enganyats, gairebé estafats, des- 
prés de tot I'esforc esmercat. No 
per aixb cal  desanimar-se,  i 
aquells que puguin aguantar la 
incertesa del resultat final, tenen 
centenars, potser milers de llocs 
on anar a desobstruir arnb unes 
expectatives d'exit raonables. 

En rnés de cinc anys de tre- 
balls, podem posar forca exem- 
ples en qualsevol dels dos sentits, 
pero ens limitarem a donar-ne 
un de cada tipus. 

Així,  al G.171 (Gamueta, 
Ansó, Osca) iniciarem, I'any 9 1, 
una desobstmcció a 11 m del fons 
de la cavitat (aleshores -283 m), 
en una estreta diiclasi  arnb un 
fort corrent d'aire. Després de set 
entrades i d'extreure aproximada- 
ment 1 m' de  roca mare, vam 
poder forqar el pas i davallar un 
pou, paralle1 al final, fins la nova 
cota de -285 m. Alli comenca un 
meandre infranquejable, molt 
rnés estret i llarg que el pas ante- 
rior, on actualment continuem 

desobstruint. 
A la sima de  Linza (Ansó, 

Osca) es va donar el cas contrari. 
La desobstrucció d'una via late- 
ral a - 35 m, fou ripida,  neta i 
gairebé es pot qualificar d'ele- 
gant. Després de 6 hores de pre- 
parar el terreny, retirant blocs i 
altres materials no consolidats, 
només calgueren dos forats de 
trepant carregats de  ciment 
expansiu per obrir I'estretor d'ac- 
cés, de la qual retirkem uns 2 m' 
de  materials. La  setmana 
següent, un equip d'exploració 
va assolir el fons d'aquesta via, a 
la cota -176 m, on una nova 
estretor els barra el pas. 

Com podeu veure, es tracta de 
dues operacions plenarnent reeixi- 
des pel que fa a la desobstrucció, 
encara que espeleolbgicament, 
una d'elles no es pot, fins ara, 
qualificar d'exit. El que sí  que 
tenim molt clar, és que en cap dels 
dos casos s'hauria pogut superar 
l'estretor fent servir el que hern 
anomenat metodes artesanals: 
escarpres, martells, esclatadors, 
malls, perpals i al tres estris 
d'aquest tipus. Tan sols la utilitza- 
ció d'un sistema rnés expeditiu 
podia servir per resoldre el pro- 
blema; en el nostre cas i a causa 
dels condicionaments de  tota 
mena que ens afecten, aquest sis- 
tema expeditiu ha estat I'ús ade- 
quat del ciment expansiu. 

La utilització racional, arnb la 
deguda experiencia i coneixe- 
ment tecnic, d'una substancia 
com el ciment expansiu, per dur 
a terrne desobstruccions, amplia 
els Iímits de I'exploració espele- 
olbgica en un camp en el qual les 
possibilitats eren, fins ara, molt 
reduides, especialment quan es 
tractava de desplacar importants 
volums de roca. 

Són aquestes possibilitats, 
conseqü&ncia d e  l e s  seves 
característiques (absencia de 
limitacions legals, facilitat d'ús, 
potencia, etc), les que fan del 
ciment expansiu un  nou i 
important element en la creixent 
tecnificació de la practica espe- 
leolbgica,  que  de  ben  segur 
donara els seus millors resultats 
en els propers anys. 

Desobst ruccions  arnb c iment  expansiu 

- 
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A les comarques 
prepirinenques 

del nord de 
Ca ta lunya 

existeixen més 
de vin t ca vita ts 

subterranies 
conegudes amb 
el nom de bofies 
dins del món de 

I'espeleologia. 
Un mot complex 

de definir i 
misteriós de 

dilucidar-ne el 
seu origen. 

Ferran Alexandri 

iicarn que 110 és ex~liisiu 
del cat:ili, ja qiir 16  
\~ariaii is  ~iiifs o iiicnys 

aii?tlogues semiiiticameiit en 
altres Ileiigües roiiiiiiiques, coin 
ja veurein iués eiidavaiit, b ~ f i a  té 
uii significat iiotableiiieiit dife- 
reiit al d'ciile11c,. Eii la iiostra geo- 
grafia. perb,  sol utilitzar-se, 
sorpreiieiitineiit, anib el inateix 
seiitit, sobretot al nord del Princi- 
pat .  Aixb no passaria a les 
coinarqiies de iiiigjorii i del sud- 
oest, que tindria un sigiiificat de 
'butllofa de la pell'. Eiis trobern 
davaiit d'uii de ls  noiiibrosos 
casos eii qiii una casualitat histb- 
rica, o bé algún fenoineii d'iiiter- 
ferkncia o bé de poliinorfisiue, 
faii que dos inots aparentiiient 
diferents esdeviiiguiii siiibniiiis. 
Vegeiii-ho. 

Hoiu eiitéii per r i i~ei i~ ,  una 
"cavitat subterriiiia de direcció 
quasi vertical", "especialiiient 
d'aquelles que teneii aigua eii el 

foiis o per oii s 'engoleix o eii 
degoteja iiii corrent" (DECLC, 1, 
509); o eiicara: una "obertura 
iiatural de la terra, el fons de la 
qual esta desconegut o e s t i  a 
gran profuiiditat" (DCVB, 1 
148). Dubto que seinblants defi- 
iiicioiis, ainb iiiia precisió perti- 
iient, s'adeqüin a la idea que eiis 
podeni haver forinat de l'objecte. 
La raó sigui, potser, perquk l'es- 
peleologia, coin a ciiiicia que és, 
s'ha desenrotllat anib la lbgica 
suficiiiicia, des dels seus orígeiis, 
perqlik honi hi vegi una realitat 
uii poc distinta, ateses les aiite- 
riors defiiiicions, o bé, un ús abu- 
siu del inot: i t an t s  caps taiits 
barrets? iNecessiriarneiit el fons 
és descoiiegut per a l'lioine, per a 
l'espelebleg? Evidentiiieiit que 
iio. ¿,Hi ha d'haver senipre uii 
correiit d'aigua en un avenc com 
apunta la definición? El que passa 
veritablenient és que a Cataliiiiya 
no peiiseiu gaire amb l 'aigua 

Bofia del Port del Comte (La Coma i la Pedra, Solsones). 

quan parlem d'rrileric, segura- 
iiieiit perquk a les zoiies inés 
fanioses oii abunden aveiics, coin 
el Gai~af,  Sant Lloren$ del Munt 
i la sena de I'Obac o fins i tot als 
iuassissos inigjornals del Priosat, 
hi destaca la sequedat o la poca 
abuiidiiicia d'aigua. En caiivi, al 
País Valeiicii, que és alhora uiia 
zoiia cirstica iinportant, o bé al 
Ilarg dels Pirineus, hi ha iiiolts 
aveiics eii els quals es posa de 
relleu la presencia d'un corrent 
d'aigua, o eiicara d'un petit llac a 
l'iiiterior de la cavitat, i en certs 
casos fiiis i tot d'iin riu subtena- 
ni. Paral.1elaiiieiit al que heni 
reportat, Poiupeu Fabra taiiibé 
proposi  en el seu DGLC uiia 
definició semblaiit a les observa- 
des; perb, seguraineiit, la majoria 
d'espelei~legs actuals ens decan- 
taríeiu per dis que uii avenc és 
Liiia "cavitat natural constituida 
esseiicialn~eii t  per un pou o 
diversos pous de parets verticals 
o subverticals" (DE, 242). De fet, 
qualsevol defiiiició apareguda és 
bona i eiis basteix una idea prou 
aproxiinada del referent, de la 
realitat extraliiigiiística tal i coin 
la percebein i la classifiquem, 
coin a parlants d'una determina- 
da llengua. 

Ara bé, bdfio, que és el niot 
que ens proposem de comentar i 
d'establir-ne una configuració 
topoiiíinica del nostre domiiii lin- 
güístic, ens arriba caracteritzat 
pel segiieiit inatís diferenciador: 
"clotada fonda. clotada descarna- 
da per les aigiies" (DECLC, 11, 1 

u 

W LI . - ,  
26), on hi ha uiia referencia clara 

-. . . . - . .  .:: -- -- . -,---. -\-. y...,- - 2 5 , ---- . .. . . - :. al pas o efecte de I'aigua. El dic- - . -  . .  
:: - - - -. - -- .-,: . . -.--. - . . . cioiiari d '  Alcover-Moll dóna i . *> - - .- . . 
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l'entrada de bofia amb el matís 
d e  "clotada produida per les 
aigües de pluja" i que així es  
diria a Solsona, Cardona, Súria i 
la Plana de  Vic; encara que a 
Cardona, corn especifica Marian 
Aguilól, una bofia és el buit que 
produeix una excavació salina, la 
qual cosa sembla suggerir un 
sentit més prbxim a la definició 
morfogeolbgica: corn que la sal 
és dúctil provoca bofega~nents a 
causa de les excavacions. De tota 
manera la qüestió és que una 
bojla resulta ser una clotada fon- 
da, és a dir, una fondalada i no 
pas un avenc2. Per a ésser més 
precisos en el sentit científic: un 
"clot en forma d'embut format 
en dissoldre's els materials del 
subsbl, dolina3". Per ara, sembla 
ser,  doncs,  que la relació 
bhfia/avenc seria aniloga a la 
relació sardina/peix, és a dir, 
només serien sinbnims aparent- 
ment, justament perque el con- 
junt de significats de la segona 
paraula és molt rnés ampli que no 
pas el de la primera. Ateses les 
definicions dels diccionaris i 
Iexics, bofia seria un subconjunt 
de aveilc, coincident només en 
aquest darrer significat (?). Es 
tractaria d'una relació d'hiperb- 
nims o hipbnims segons el cas. 
L'hiperbnim és el rnot de signifi- 
cat ampli que engloba el signifi- 
cat, més reduit, d'altres mots; 
hipbnim és el rnot de significat 
més concret que és englobat per 
un hiperbnim. 

Fins aquí el significant i la 
relació semintica, perb la realitat 
d'ús que en fan els parlants n'és 
una altra de ben diferent. iCom 
és possible que s'hagi arribat a la 
confusió i posterior identificació 
en un mateix sentit entre avenc i 
bofia? ~Quins  han estat els fenb- 
mens a nivel1 de llengua per fer 
sinbnims ambdós mots, almenys 
en una bona part del nostre terri- 
tori? Per tal de resoldre aquestes 
qüestions, primerament construi- 
rem l'etimologia del rnot bofia i 
destacarem el significat de I'ús 
del rnot des del seu naixement, 
que situarem aproximadament a 
finals del segle XIII. 

És probable que l'origen de 
bofia sigui desconegut, perb corn 
que amb el  mateix significat 
corria antigament la forma fovia 
(fueba en aragonis4) ha fet pen- 

Partint de la Iínia divisoria de les dues grans zones dialectals (catala 
occidental/catala oriental), podríem entreveure-hi una hipotetica iso- 
glossa (a-a) que explicaria el fet de trobar afilada la cova de la Bofia a 
Querol (nQ6). Adonem-nos-en que a la zona de quadres coexistirien 
toponims de bofia i el significat de 'butllofa de la pell: 

sar al Dr. Coromines que vingués 
del l la t í  FOVEA, que vol dir 
'clot'. De tota manera, cal conve- 
nir que  s 'hauria produit una 
curiosíssima metitesi, és a dir, 
un canvi de lloc del so dins el 
mateix mot. Com indica Coromi- 
nes, l'origen de FOVEA és un 
problema; i per tant, la relació 
entre bofia < FOVEA vindria 
determinada per una naturalesa 
complexa i, en conseqükncia, ens 
mourem sempre dins del camp 
de les hipbtesis. 

La  primera petja del rnot 

documentat corn a bofia és del 
15 18 i pertany al Spill de Cas- 
tellbb i sembla que tingui el sen- 
tit d'una cavitat fonda cap avall: 
tira a Pena Aguda e al pus de 
Finestres, en la bhfia que.y est, e 
a la Canal d'Oro5; perque justa- 
ment una variant en el sentit de 
clotada la trobaríem encara més 
lluny, al segle xrrr, corn ja hem 
anunciat més amunt, pero amb la 
forma habitual de fbvia. Ens refe- 
n m  al Crbnica de Jaume 1, on en 
e l  capítol  134 hi llegim: e . 1 ~  
cavals e les besties jahien en irria 

Les bofies més famoses de /'Alta Catalunya presenten una gran boca 
d'entrada. 

fhvia que s'hi fahia6, quedant 
clar que ací no pot tractar-se d'un 
avenc, sinó més aviat d'una bau- 
ma o fondalada. De manera que 
ja tenim una primera pista docu- 
mentada on s'estableix una evi- 
dent diferencia significativa entre 
bofia, fovia 1vs.l averic i que amb 
els temps no existiria. Coromines 
també reporta exemples de Fran- 
cesc d'Eiximenis, al segle xrv, 

on hi diu e n  una de les seves 
obres: e si lzatt opoi.tiiilitat farorl 
una ginn fovea pregona, cirberta 
a dita boca e portal. Als Costurris 
de Tortosa observem: qui fa 
algllna fovea en lo loc p~íblic, o 
si fa parets de peres mal conlpos- 
tades, o rnal femmdes, o payla o 
espines hi posara, per raó de 
cretnal; o y nietrá foc7, on ja el 
mot sembla adoptar, cada volta, 
un tombant més aviat metafbric 
que no toponímic ilo geolbgic. 
Vist aixb fa l'efecte que fins que 
no es  produeix la hipotetica 
metitesi cap a bofia, el rnot no 
agafa prou bé el sentit que nosal- 
tres comentem, el de cavitat sub- 
terrinia, prbpiament. 

Sigui quin sigui el seu origen 
i significat real, resultaria que a 
partir d'un moment cronologic el 
rnot bofia adopta un caracter 
merament toponímic, allunyat 
del seu sentit de cavitat subterri- 
nia. És el cas, per exemple, del 
clot de la Bbfia a Macaners; el 
serrat de la Bofiola a Gbsol; El 
serrat de la Bbfia,  al Port del 
Comte; les Bbfies a LLadurs; i 
encara la llau de  la Bbfia a 
Lavansa o també un clotal ple de 
gel anomenat la Bbfia que es tro- 
ba a Sant Lloren$ del Munt; fins i 
tot un rec afluent de 1'Anoia s'a- 
nomena riera de la Bbfia. L'ús 
corn a topbnim ha fet ben segur 
que s'apliqui també als forats i 
avencs d'aquests municipis i 
comarques que els inclouen, corn 
és evident. 1 aixb ho marca el fet 
que algunes cavitats, a banda de 
dir-se bofies se les coneix també 
per la forma 'avenc de', corn és 
el cas de la bbfia de la Corba que 
es coneix pels noms d'avenc del 
Pla de la Corba o avenc de 1'Eura 
o avenc Francesc Trepat; o bé la 
bbfia dels Prats, també anomena- 
da avenc Fred, o fins i tot avenc 
de la Costa de la Bbfia. L'avenc 
Montserrat Ubach fou rebatejat 
posteriorment a la seva descober- 
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FK~OIS de les Mines 

Sobre la  bofia a 1'Alta Catalunya 

1. ALT URGELL 
Municipi de Cabó: 
1. Bofia del Tossal del Morro (-53 m) 
2. Bofia de la Mantella de les Planes (-22 m) 
3. Bofia de les 0lives (-12 m) 
Municipi de Cava: 
4. Bofia del Cadí (?) 
Municipi de CoU de Nargó: 
5. Bofia dels Prats (-42 m) 

La bofia del Pedró conforma més aviat una gran depressió que no pas Municipi de Lavansa: 
un avenc. 6. Bofia de Lavansa o la Llau de la Bofia (?) 

7. Bofia de I'Obaga Gran (-16 m) 
ta -maliciosament, tal vegada-, es-, bofia a qualsevol forat tal i 8. Bofia deis Soldats (- 8 m) 
corn a bofia de Torremisa, etc. com avui dia així ho copsem al 
Els fets deixen clar que la deno- nord-oest del nostre territori. Ací 11. BERGUEDA 
minació 6s únicament toponími- observem un curiós fenomen iin- Munjcipi de Castellar del Riu 
ca i no han d'ésser necessariament güístic que es coneix amb el nom 9. Bofia dels Rase& o avenc Fred (-71 m / 85 m) 
bofies estricto seilsu. Si encara de polimorfisme, segons el quai 10. Bofia de la Corba o de I ' E ~ ~ ~  o avenc del pla de la 
aprofundíssim més en l'aspecte hi hauria la coexistincia en un corba o avenc F~~~~~~~ T~~~~~ (-1 10 m 1 175 m) 
toponímic del fet observem una mateix parlant de dues o més for- ~ ~ ~ i ~ i ~ i  de ~ í ~ ~ l ~  de les ~i~~~ 
curiositat lingüística a la serra mes( bhfia/avenc) per expressar 11. ~ o f i ~  del pedr6 (-28 m) 
d'Ensija (en-cija); el toponim ve el mateix concepte sense que I'e- Municipi de Montmajor 
originar per l'antiga forma d'ano- lecció de I'una o l'altra vingui 12e Bofia de Sant Jaume o bofia de la Boixadera deis Bancs 
menar la sitja (per emmagatze- determinada per condicionaments (-38 m 1215111) 
mar gra), que era cija i tenia el articulatoris o per una recerca de 13. Bofia de Coma Reina (29 m) 
significat de 'fossa', artificial o l 'expressivitat. He observar a 

14. Bofia del Tec (-29 m 1 305 m) 
bé natural: corn un petit avenc! 1 Espunyola la variació cap a gbfia, 
així és corn apareix en un docu- que no deixa de ser curiosa, en el 

Municipi de la Nou de Berguedh 

ment de 1024 de l'urgellet, corn sentit que presenta una variació 15. Bofia de I'Obaga d'Espades (-10 m 1 52 m) 

a avenc: de parte orientis ad de so, essent la variant d'un lexe- Municipi de Vallcebre 

ipsas cigas, et de meridie ad fos- ma comú, corresponent a un 16. Bbfia de les Cinglades (-36 m 160 m) 

sa de ipso comiteg. La tradició mateix i t im (Coromines també 17. Bbfia de la Ginebreda (?) * 
del mot és prou abundant i anti- observa el fet al municipi de III. SOLSON~S 
ga, i corn que la serra d'Ensija és Fígols de les Mines). En el nostre Municipi de la Coma i la Pedra 
ja un indret conegut pel carst, cas, perb, parlaríem d'un poli- 

18. Bbfia de la Grallera (-62 m) 
sobretot per la gran bofia de les morfisme geogrific o toponímic, 
Cinglades, se la deuria designar no pas social. 

19. Bbfia del Port del Comte (-30 m 160  m) 

amb aquesta intenció: 'serra de Tornant on érem, corn a topo- Municipi de Lladurs 

I'Avenc o de la Bofia'. nim el mot, curiosament, s'estén 20. Cova del General de les Bofies (- 4 m 120 m) 

Contririament, les cavitats més en l l i  de I'Alta Catalunya 21. Forat petit de les Bofies (5 m) 

que veritablement defugen el mer (1'Alt Urgell, el Berguedi i el Municipi de Navés 
nom de lloc i palesen el pas preti- Solsonis): fins a Tous i la Tome 22. Bofia de les Esglevades Roure (-38 m) 

rit de l'aigua, produint la separa- de 1'Espanyol (Ribera d'Ebre). Municipi d'Oden 
ció de materials o bofegament ~ d h u c  a Querol (1'Alt Camp) hi 23.Avenc de lacosta de la Bofia (-l6 m) 
són les bofies conegudes i trobem la coneguda tova de la  24. Avenc Montserrat Ubach O bbfia de Torremis (-202 m 1 240 m) 

importants. La bofia de] Port del Bofia, L'ús del mot a Tanagona i 25. Bofia de 1'0bac de Marcús 0 bbfia dels Cortais de Mxcús (-15 m) 
Comte, la bofia de les Cinglades, a les comarques limítrofes no és 
la bofia dels Prats, la bofia dels gens desconegut,  perb té la IV. ALT CAMP 

Rasets i, fins i tot la gran depres- variant de sopa bbja (sopa boba, Municipi de Querol 

sió que conforma la bofia del tal vegada: llesca de pa mullada 26. Cova de la Bofia (-8 m 1 16 m) 

Pedró, puix sÓn forats d 'una amb oli calent). És rar, pero pos- * Consta com a cavitat no catalogada al CEDC (5: 123, 1978); pero és citada per 
amplia boca que, generalment, sible que així s'hagi escampar el Faura i Sans al seu Recirll espeleol6gich de Ca/nlui?\'a ("Sota Terra" , 1, 1909). Pot ser 
malgrat ésser avencs, suggerei- significat cap a un avenc, perb que es tracti de la mateixa bofia de les Cinglades. encara que hi ha pastors de Furnanya 

xen la idea d'un gran descariza- bisicament la seva funció és de que asseguren que la bofia de la Ginebredaés una bauma situada a la baga de Vallcebre, 

ment. Podríem deduir que les topononim únicament, perqui Ndelserrat Negre. 

bbfies de 1'Alta Catalunya més d'altra banda, tracar una isoglos- 
famoses posseixen una gran boca salo des de 1'Alta Catalunya cap a tants d'aquelles contrades ano- amb poc desnivell ,  i no pas 
o depressió i que, per extensió, 1'Alt Camp és un fet estrany, perb menen bofies a tots els avencs, o avencs. En un article sobre topo- 
corn que el mot avenc era poc no impossible. Coromines pro- fins i tot a qualsevol forat; notem, nims espeleolbgics catalans 
conegut en aquelles zones, pugna que el mot aveilc no és gai- a tal1 d'exemple, que la bofia del publicat per Miñarro" s'expressa 
s8'hauria passat a anomenar, per re usual al nord i centre del Tec O el forat de les Bofies són ja la mateixa observació, segons 
analogia - o per associació d'ide- Principat i que per aixb els habi- coves, en sentit horitzontal O bé la qual el terme bofia és  usat 



indistintament per a coves com 
per a avencs. No res més evident. 
1 no solament abracarien la vinte- 
na de cavitats aportades en aquest 
article, sinó també totes les altres 
que hi ha per la zona estudiada i 
que la gent anomenaria com a 
bojes. Potser ami dia ja no, perb 
sí en un moment histbric que es 
fonamentaria en el registre gene- 
racional, per exemple la diferen- 
cia entre la llengua d'avis a néts. 

Si observem el cas d'altres 
llengües rominiques veurem l'ús 
d'un mot similar, que com hem 
dit més amunt no era exclusiu del 
catali, pero que tampoc no queda 
gaire clar que serveixi per a un 
context comú. El cas és que en 
lloc de solventar-nos el problema 
del seu origen encara el complica 
més. Ja hem comentat el cas de 
fueba en aragonks; pero també 
detectem foppa en els Alps 
Rktics; foibe en friüli; boufia en 
occiti ;  bouffia/bouffio en 
francksl2; i encara hoya en cas- 
telli. ¿Pero deriven tots realment 
d'un FOVEA llatí, o bé d'un 
hipotetic subtrat preromi en cada 
cas? Perque a pesar de les 
variants reportades en d'altres 
Ilengües, el  fet és que e l  rnot 
boja en sí, amb aquesta forma o 
significant, pricticament no surt 
de l'imbit catali, llevat del cla- 
ríssim cas de bouffia o bouffio, 
justament perquk les derivacions 
de FOVEA > fovia tenen inequí- 
vocament un altre tombant al de 
bofia,  que s'aparta de cova o 
avenc, almenys en catali  (cfr. 
Crhnica Jaume 1.) El cas és que 
l'antiquíssim nom d'avenc, que 
sabem que és d'origen sorotiptic, 
és la forma més logica que hauria 
d'haver romas a 1'Alta Catalunya 
i tota la Catalunya Vella en gene- 
ral. perquk és la zona on varen 
assentar-se els primers pobladors 
de les nostres terres, els sorotap- 
tes o urnenfelder, que arribaren 
al segle IX aC procedents d'Euro- 
pa centroriental, i que foren els 
que implantaren el rnot avenc en 
qüestió, que sobrevisqué a la 
influencia del llatí i que arriba 
fins al catali dels nostres dies. 
Fou un mot, endemés, tan afortu- 
nat que tindria, durant la forma- 
ció del catali, un domini absolut; 
justament perquk és conegut en 
totes les nostres variants dialec- 
tals, malgrat que no pas amb la 

mateixa intensitat d'ús. Per tant, 
avenc sí que és un rnot exclusiu i 
comú del catali (i també de l'oc- 
cita), i que s'estengué des de 
Catalunya cap a la Provenca i el 
Llenguadoc. 

Perb el que no va ser no fou. 1 
e l  cert és  que l 'ús de bofia i 
avenc avui és indistint, perb que 
a 1'Alta Catalunya hi predomina 
bofia com a mot gairebé exclusiu 
per motius lingüístics i referen- 
cials que potser mai no esbrina- 
rem. Per contra, a Catalunya i a 
Espanya les variants que hem 
aportat no són clares que vinguin 
d'una mateixa base llatina 
FOVEA, sobretot quan encara 
Meillet i Ernout aporten la tesi 
d 'una fouea d'origen tirre o 
etrusc -que és una llengua parla- 
da a l'antiga Etrúria, d'arrel no 
llatina, sinó procedent d'una 
fusió d'elements mediterranis i 
asiitics- en el sentit de "cavitats 
que serveixen de cisterna o de 
runar al costat d'un temple" 
(DECLC, II,27). 

Per acabar, en vista de tot 
l'exposat pel que fa a l'etimolo- 
gia del rnot bofia, allb que signifi- 
ca estrictament, l'ús que en fa la 
gent i la toponímia, es fa cada cop 
més estrany veure-hi una relació 
clara entre fovia i bofia i un 
mateix origen comú en FOVEA. 
Tot queda en un poema inacabat. 
Pero, ja se sap, que en qüestions 
de llengua, tot pot ser. 

En primer lloc, a Oleguer Escoli, 
que em facilitava amb experikn- 
cia i gentilesa les seves fitxes i 

llistats sobre l'abmpta terra on es 
troben les bofies (gran part de les 
quals el1 mateix ressenyi i topo- 
grafii  durant 1'0peració Sol- 
sonks) i pel seu incondicional 
interks en el coneixement dels 
mots i topbnims del nostre dorni- 
ni lingüístic; a Toni Nubiola, que 
m'acompanyi de manera desin- 
teresada en la visita d'algunes 
bofies per tal de recollir dades 
valuoses, sota la seva atenta 
mirada que m'encaminva i 
m'instruia en el camí de la foto- 
grafia subterrinia. Finalment, als 
autors dels diccionaris: vademk- 
cums imprescindibles per a 
l'aprofundiment, el coneixement 
i el sondeig de la nostra mildeni- 
ria llengua. 

NOTES RNALS 

1: Veg. A G U I L ~ ,  MARIAN: Diccioriari 
Agiriló. Materials le.ricografics, Tom 1, 
lnstitut d'Estudis Catalans, Barcelona, 
1915. 

2: Si consultem definicions de caire 
més geornorfolbgic entenem que la bbf a 
és una "cavitat produida en alguna cosa 
per bofegament" (DE), és a dir, per infla- 
ment "de la capa que revesteix" o "per 
empotrament de la materia". També 
"embut d'ensorrament per dissolució de 
materials del subsbl (sal, guix)". Ergo. 
significats que cada vegada s'aillen més 
del sentit d'avenc. 

3: Segons l'apreciació de TRIAS, M.: 
in Glossari de termiriologia espeleol6gi- 
ca i cirstica, "Endins", 10-1 1, Ciutat de 
Mallorca, 1985, pig.72. 

4: Pel que fa a I'aragones hi hauria la 
coincidencia d'emprar fueba de vegades 
identic a b$a, amb caricter toponímic a 
1'Alt Sobrarbe i a la Ribagorqa, com ho 
són el nom de les dues valls afluents de 
I'Alt Cinca: La Fueba Alta i La Fueba 
Baja; i encara a ]'Ara, on hi ha La Fueba, 
que és una gran clotada al peu de la Peña 
Montañesa. 

5: Envia COROMINEF: DECLC, ii, 27. 

Bofia de Sant Jaume 
(Montmajor, Bergueda). 

6: lbidem. 
7: Ibidem. 
8: L'abril de 1963 fou localitzada la 

boca per Montserrat Ubach durant I'Ope- 
ració Solsones. L'any següent el GES- 
CMB rebateja la cavitat amb el nom de 
bofia de Torremis, encetant una polimica 
que tal vegada ja no s'adequava als inte- 
ressos de la toponímia ni de la seva rela- 
ció amb la condició d'avenc que és; perb 
aixo no implica que la gent de la contrada 
anomenés I'inexplorat avenc com "la 
bofia", com ja es normal en aquella zona, 
tot i que Montserrat Ubach m'ha confir- 
mat que la gent de per allíel sabia com un 
avenc. Per tant, podria denominar-se, si 
de cas, bofia de Montserrat Ubach. 

9: Car tu la r i  de 1'Arxiu Capitir lar 
d ' l l rge l l ,  1, f 38rl,  envia COROMINES, 
DECLC, VIi, 954. 

10: La isoglossa designa una Iínia 
imaginaria que separa una zona on es 
dóna un tret (en detenninades condicions) 
d'una altra on aquest és absent. Perb el 
tracat de les isoglosses es basa en els 
mapes dels atlas lingüístics, que general- 
ment no presenten resultats de tots el 
punts sinó d'una selecció d'aquests, basa- 
da en criteris diversos; enrnig dels espais 
en blanc que resten de les susdites locali- 
tats seleccionades es troben, doncs, altres 
punts que no són tinguts en compte. 
(Veg. VENY, JOAN: Iitiroducció a la dia- 
lectologia catalana, Biblioteca Univer- 
sitaria, 4, Enciclopedia Catalana, 
Barcelona, 1986.) 

I 1: Veg. MTNARRO, JOSEP MA: TopO- 
nims espeleol6gics catalans, "Espeleo- 
sie", 27, 1984, pig.12. 

12: Sembla ser que en frances l'apli- 
cació del rnot té un caricter concret, de 
rner toponim, puix seria el nom donat a 
les Grottes du Quercy. Així ho expressen 
el Vocabiilaire Francais des Phénornines 
Karstiques, editat pel Centre Régional 
d'Equipement et de Documentation Péda- 
gogiques de I'Académie d'orléans, juny 
de 1965; també publica1 a les Mémoires 
et Docutiiu~rs. Plitanri!Pnrs K<irstiqiit.v, a 
cura de Jenn Drcsch. Editícins du Centre 
National de la Recherche Scientifique, 
Paris, 1968; i encara el Lexique des temes 
spéléologiques dialectaux, rassemblés 
par le groirpe scientif ique du Comité 
National de Spéléologie, t.XIV, 3-4, 
1959. Perb aquests Iexics no aporten cap 
mena de comentari etimologic ni cap més 
distribució i extensió del rnot boirfio; per 
tant, deu tractar-se d'un cas merament 
testimonial. 

DECLC: Dicc ionar i  Ei imol6gic i 
Coniplementari de la Llengua Catalana, 
a cura de Joan Coromines. 

CEDC: Cataleg Espeleol6gic de 
Catalunya, Políglota, Barcelona 1978, a 
cuar de Borras-Miñarro-Talavera. 

DCVB: Diccionari Catala-Valencia- 
Balear, a cura d' Alcover-Moll. 

DGLC: Dicc ionar i  General de l a  
Llengua Catalana, a cura de  Pornpeu 
Fabra. 

DE: Diccioriari de l'Enciclop2dia, 
Enciclopedia Catalana. 
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Material nou per a 
immersió en silons. 

E n el "Naiional Geogra- 
phic" dcl setembre de 

1995, hi ha un extens article 
sobre les exploracions als 
sifons terminals del sistema 
Huautla, a Mexic. Aquesta 
cavitat fou descoberta I'any 
1966, des de llavors s'han 
realitzat 18 expedicions les 
quals han patit diversos pro- 
blemes. Als típics deguts a 
les condicions propies d'un 
gran sistema cal afegir-hi I'a- 
nimadversió dels indis de la 
zona que no ho veien amb 
bons ulls, perque consideren 
la cova un lloc sagrat. Cal 
afegir-hi una devessall de 
progres que anaven a buscar 
bolets ahlucinbgens. El resul- 
tat va ser que, fins i tot, una 
vegada els indis van tallar la 
corda d'un espelebleg, que 
per sort va caure en un repli. 
Malgrat tot s'ha aconseguit 
I'exploració d'un sistema de 
grans dimensions amb un 
desnivell de més de 1000 m i 
que la coloració de les aigües 
van demostrar la comunica- 
ció amb la surgencia de San- 
to Domingo. Aleshores es va 
prepara una expedició per tal 
d'aconseguir la unió, fet que 
si s'hagués assolit, hagués 
estat la cova més profunda 
del món amb un desnivell de 
1670 m. Amb aquest motiu 
es va realitzar, en el 1994, 
una expedició per tal de 
forqar una serie de sifons al 
final de la cavitat. Va caldre 
tres setmanes per baixar 600 
kg de material al fons de la 
cavitat. Despres dos escafan- 
dristes van continuar sols, 
durant 4 dies, explorant 5 
sifons, diverses galeries i 
sales immenses, fins el darrer 
sifó a -1475 m (fet que la 
situa en el 56 lloc mundial). 
Per tal de poder realitzar 
aquestes immersions en una 
cavitat a tanta fondiria i 
explorar tants sifons, va cal- 
dre dissenyar uns aparells 
especials. D'aquesta manera, 
Bill Stone va estar anys tre- 
ballant per tal d'aconseguir 
un nou model d'escafandra 
de circuit tancat especial. Cal 
tenir en compte que els apa- 

rells nonnals de circuit tancat 
d'oxigen, tenen la avantatge 
de ser molt lleugers pero no 
permeten la immersió a més 
de -7 m. Per evitar aquest fet, 
aquest prototipus realitza una 
barreja, controlada per un 
rnicroprocessador, d'oxigen 
i d'heli, en funció de la pro- 
funditat que es troba I'esca- 
fandrista. L'aire exhalat es 
purificat i aprofitat de nou, 
d'aquesta manera s'ha pogut 
fer més de 16 hores immersió 
amb el mateix equip immer- 
sió. L'equip individual com- 
plet pesa 43 kg, cosa que el 
fa relativament transportable 
en grans cavitats, ja que si 
hagués utilitzat botelles con- 
vencional~ d'aire comprimit, 
haguessin calgut més de 10 
botelles, per persona, amb un 
pes de més de 150 kg. 

Hranicka Propast 

quest é s  un sifó a la 
cpública Txeca, que es A, 

caracteritza per tractar-se 
pricticament d'un pou i d'ai- 
gües temperades, amb unes 
dimensions entre els 15 i 50 
m de diimetre. Els xecs el 
tenen ben condicionat per 
fer-hi practiques, i van baixar 
fins a -89 m I'any 1968. El 
1981, Benyesek i Travenec 
van baixar fins a -1 10 m, 
Posteriorment el belga Pau- 
wels, accedeix a -130 m i 
I'estiu del 1993, amb una 
barreja d'aire ternari, va 
assolir els -155 m, sondejant 
fins a -200 m. L'estiu del 
1995, Carl von Basel ha fet 
una expedició on ha fet bai- 
xar una camera de vídeo tele- 
dirigida anomenada Hyball, 
fins a -205 m. Tenint en 
compte les grans dimensions 
del sifó i la seva verticalitat, 
estic preparant un projecte, 

juntament amb la universitat 
de Mallorca i probablement 
finangat per la Rolex, per tal 
de fer una exploració amb un 
minisubmarí d'exploració, 
d'una plaga, anomenat 
T M .  Aquest és autonom i 
pot baixar fins els -300 m. 

Moita atenció amb el 
ííi d'Ariadna 

E Is espeleo-sub sabem 
molt bé la importhncia 

del fil d'Ariadna, perque la 
nostra vida depen d'ell. Pero 
no sempre s'utilitza correcta- 
ment, i una cosa que pot sem- 
blar molt senzilla pot 
esdevenir una arma de doble 
fil i convertir-se en una tram- 
pa mortal. Per la gent que 
s'hi dedica és imprescindible 
que llegeixin el darrer núme- 
ro de "Info Plongée" no 7 1, el 
qual esta dedicat íntegrament 
a la tecnica d'us del fil 

d'Ariadna: com instaldar el 
fil, precaucions, que cal fer 
quan es trenca o algú s'hi 
enreda, etc. Comenqa amb 
una "llarga" llista d'accidents , ocorreguts o bé perno utilit- 

1 zar el fil (típic d'escafandris- 
tes de mar que es creuen molt 
experimentats) que es fiquen 
en coves, o bé per utilitzar-lo 

1 '- . . . - - .  . . >  
----. 3, , -. - - -. .j ; . 

. : 

-155m Pauwels 1993 

-204m Hyball1995 

Esquema topogrhlk basal en irnalges de videa 
i de sonar del Hyball 

? 1 Dirk Roelandt 18/11/95 - 

incorrectament. Resumint, 
direm una serie de consells: 
el fil dlAriadna cal que sigui 
resistent: nylon de 2-3 mm i 
no cable d'acer o fil electric 
(molts  accidents són per 
la seva ruptura); s'ha d'ins- 
tal.lar correctament, lligat 
cada 10 m o 15 m; s'ha de 
marcar amb una cinta adhesi- 
va cada 10 m i una fletxeta 
que indici el sentit de la sorti- 
da (no I'inrevés ja que més 
d'un s'ha mort entrant pen- 
sant que sortia); quan s'instal- 
la cal tenir en compte la for- 
ma de la galeria, perque al 
tensar pot quedar a la part 
estreta o sota un bloc; s'ha de 
dur unes alicates bones no un 
ganivet; el fil s'ha de portar 
en un carret especialrnent 
dissenyat (la federació fran- 
cesa en ven i ha publicat 
esquemes per a fer-los); la 
darrera cosa és que al seguir 
un fil, no s'ha de passar un 
mosquetó pel fil, sinó que és 
imprescindible seguir-lo amb 
els dits d'aquesta manera 
som conscients de si esti bé 
o kencat i, pel compte que ens 
toca, no el deixarem mar mai. 

1 Cenote de Zacatón Mixic -275 m J. Bowden (USA) 199? 

2 Nacimiento del rio Mante Mexic -264 m S. Exley (USA) 1994 

3 Bushmansgat  frica del Sud -264 m S. Exley (USA) 1993 

4 Fontaine de Vaucluse Franca -205 m J. Hasenmayer (Alemania) 1981 

5 Nacimiento del no Mante Mixic -195 m S. Exley (USA) 1987 

6 Hranicka Propast República Txeca -155 m M. Pauwels (Bklgica) 1993 

7 Fontaine de Vaucluse Franca -153 m C. Touloumdijian (Franca) 1981 
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l hi grups de Cartagena i Gra- 1 Classe teorica del curs organitzat pel CPCE. 1 sempre. I 

ques de recollida selectiva i ~ P U C  fer-hi Es el seu van posterior fer grups, tractament. i cada grup 
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al ulln a cosa? 
Carlos Gardón. 

Davallar per una cavitat i presenciar el 
meravellós espectacle que la naturalesa 
ens ofereix és un plaer no accessible a 
qualsevol. La bellesa del medi subterrani 
només la pot presenciar I'espeleoleg, és a 
dir aquel1 que practica I'espeleologia. Per 
desgracia, I'espeleologia té una altra 
faceta, no tant agradable ni plaent, ens 
referim a la contaminació subterrania. 

Qui no ha entrat alguna 
(,.verada a una cavitat, amh 
la inienció de podcr visitar- 
la, i potser treure unes pre- 
cioses fotografies, i s 'ha l 

trobat amb el desencoratja- 
dor paisatge de veure-la con- 
vertida en un abocador? 
i Q ~ i  no ha vist la típica taca 
de carbur, o el ja habitual 
tros de plistic i la llauna del 
menjar de I'últim visitant? 

va treballar en un sector de la 

~ ~ i ~ i , ~ ~ ~ ~ ~ Z e ~ ~ ~ i  
zones s'anava pesant inentre 
s'omplien unes fitxes amb 
les dades corresponents. Més 
tard es van retirar les piles i r 
la resta es va portar a conte- 
nidon controlats, És impar- 
tan, dir, que el que vam fer 
no era una neteja total, sinó 
simpiement practicar els 

de treball, Iot 

vam extreure uns 60 kg d'es- 
combraries de la cavitat i el 
seu entorn, fet que ens 
demostra el Ilastimós estat en 
que es troben algunes de les 
nostres cavitats. 

El treball de gabinet 

n cop al nostre loc;il. i S 

fetes les projeccion<, 
explicacions i classes tebri- 
ques del matí, vam comenqar Fl a [ p ] m ~ ~  

nada. Els dos dies de curset. 

a treballar arnb les dades 
obtingudes a la tat' Es 
van processar. es van ter gd- 
fiques i es van comparar amb 
altres cavitats ja estudiades. 
Es va controlar la quantitat 
de cada element amb l'ajut 
de grifiques, per intentar 
deteninarqui pot ser el visi- 
tant que més contamina. en 
quines circumstincies i per 
que ho ha fet. Un cop fet 
aixb, vam controlar els llocs 
on més brossa apareixia, ja 
que la neteja es va fer per 
sectors. , 

var que la quantitat de gent 
que va participar en aquest 
curs no va ser molt gran, perb 
que la representació de clubs 
diferents sí que ho va ser, la 
qual cosa ens demostra que 
la gent comenqa a adonar-se 
de la necessitat de conservar 
el rnedi subterrani, que és tan 
frigil i alhora tan indefens. 

Esperem que aquest cur- 
set es repeteixi prbximament 
i que la participció i repre- 
sentació dels diferents grups 
espeleolbgics augmenti i 
aconseguirn no solament 
netejar moltes cavitats, sinó 
mantenir- les  netes per  

zar el "ler. Curso Estatal de 
Limpieza Metodológica de 
Cavidades". 

Un C ~ r s e t  de nett!ja 

E s el primer curs que 
s 'o r~ani tza  a nivel1 

estatal. Se celebra els dies 1 
i 2 de novembre al parc 
natural de Sant Llorenq del 
Munt-serra de I'Obac. Hi 
van participar deu alumnes 
de vuit grups diferents. Es 
pot veure, doncs, que la 
representació de diferents 
clubs és important, i a més 
de grups catalans va haver- 

menys. És important obser- 

Pesant les escombraries recollides durant una operació 
de neteja a I'avenc del Llest (serra de I'Obac). 

Segur que molts de nosal- 
tres, davant d'aquest proble- 
ma, ens hem preguntat: jPüc 
fer-hi alguna cosa? ~ A i x b ,  
no es podria evitar? La res- 
posta a aquestes preguntes 
potser va arribar el passat 
mes de novembre de 1994, 
de mans del CPCE (Centre 
de Protecció de les Cavernes 
i I'Entorn), que va organit- 

.' ' 

, , 

, 

El treball es va plantejar 
en forma de debat, amb dis- 
cussions. aportació d'idees, 
etc., i tothom va poder dir-hi 
la seva. La finalitat d'aquesta 
informació és poder organit- 
zar campanyes de protecció. i 
saber a qui s'han d'adreqar, 
espeleblegs, visitants ocasio- 
nals. etc. Com es pot veure 
I'objectiu d'aquest curs no va 
ser la neteja puntual d'una 

es van dividir en classes teb- 
riques i treball de camp. 

treball de Camp 

E 1s treballs de net+ pj-hc- 
tics, es van pcirt;ir Ter- 

me a I'avenc del Llest (Sant 
Llorenq del Munt), on se'ns 
van ensenyar totes les tkcni- 

cavitat, sinó l'ensenyament 
de com s'ha d'organitzat una 
neteja, i sobretot per poder 
aconseguir dades que ens 

1 permetin obtenir informació 
que posteriorment pugui ser 
emprada per organitzar cam- 
panyes de protecció, i saber a 
qui dirigir-les, ja que com diu 
el lema del curset, les cam- 
panyes no estan orientades a 
netejar més, sinó a embrutar 



VALS WECHO Y ANSO 

D es de I'aparició del 
darrer "Espelebleg", 

I'ERE del CEC ha continuat 
les seves activitats d'explora- 
ció, centrades en els següents 
apartats: 

BERNERA 
Sierra Bernera és la zona de 
captació d'una important 
surgencia a la val d'Echo. 
S'ha treballat intensament 
les zones d'entrada com les 
de sortida del sistema. La 
surgencia, la cueva del Cas- 
tillo ha estat un dels mixims 
captadors de les jornades 
d'exploració del nostre grup. 
S'hi ha realitzat una impor- 
tant escalada de 80 m de 
desnivel1 en la tebrica conti- 
nuació de les galeries fbssils 
i s 'ha continuat amb la 
desobstrucció del forat de la 
Marilyn, on encara hi són 
vives les nostres esperances. 
A les zones d'absorció hi 
vam dedicar dos campa- 
ments i tot un conjunt de 
sortides de cap de setmana. 
El resultat va ser de 62 cavi- 
tats explorades, entre les 
quals destaquen: 

F0.4: És una cavitat de 
100 m de desnivell i 800 m 
de recorregut. El meandre 
d'entrada ens porta a dues 
galeries superposades. La 
inferior és la més important 
amb un diimetre d'1,5 m i 
arnb moltes petites emprem- 
tes del corrent, testimonis 
d'una ripida circulació d'ai- 
gua. Aquesta galeria acaba 
en una zona ascendent obs- 
truida per argiles de descalci- 
ficació, arnb presencia 
d'arrels que evidencien la 
proximitat de la superfície. 

F0.8: És una antiga 
paleosurgencia ascendent de 
40 m de profunditat. És 
important per fer-se una idea 
del relleu, ja que les dimen- 
sions de la galeria constaten 
uns volums d'aigua total- 
ment incomprensibles segons 
la orografia actual: el Iímit 
superior dels estrats calcaris 
és tan sols a un centenar de 
rnetres per sobre de la seva 
boca. 

Grallera de la Fontan- 
za: Ha estat topografiada 
novament i dóna una cota 
de -301 m (anteriorment, a 
-328 m). Manca I'exploració 
d'una nova via. de la qual 
s'ha baixat uns 30 m. per on 
hi ha la major circulació d'ai- 
gua de I'avenc. Aquest cabal 
és suficientment important 
com per esperar i tenir unes 
condicions bptimes per conti- 
nuar treballant-hi. 

PEÑAFORCA 
Durant els dos darrers anys 
els nostres esforcos s'han 
concentrat en aquesta zona 
oriental del massís de Ala- 
nos. El seu potencial de cars- 
tificació en superfície és molt 
gran, i en conseqüencia, les 
aigües perden bona part del 
seu poder corrosiu a poca 
profunditat. Aquest fet, unit 
als enormes processos clis- 
tics causats per I'erosió en 
superfície que la neu i el glac 
provoquen, dificulta I'obten- 
ció de bons resultats. Tot i 
així, cal destacar: 

F.129 (-67 m): És un pou 
vertical d'una dotzena de 
metres de diimetre que acaba 
en dues continuacions obs- 
truides per neu, i s'espera en 
propers anys, tornar-lo a 
explorar. 

F.130 (-44 m 1 + 105 m): 
Presenta galeries de 6 m a 8 m 
de diimetre, amb empremtes 
de corrent grans i profundes 
(al voltant de 25 cm a 30 
cm). Per sota, un meandre 
d'un centenar de metres, 
segons I'enllaq exterior arnb 
I'F.150, ens dóna forqa infor- 
mació sobre I'evolució del 
carst. 

F.150 (-168 m): Consta 
d'un pou esferic de 8 m de 
diimetre i 80 m de profundi- 
tat que finalitza en un mean- 
dre impenetrable. 

Amésdel'F.101 (-119m) 
i I'F. 142 (-82 m) s'han 
explorat més de 60 cavitats 
entre 55 m i 15 m de profun- 
ditat, a les quals caldria afe- 
gir més d'un centenar 
d'avencs de menys de 15 m 
que han estat descartats. 

SIMA DE LINZA 
La sima de Linza es troba en 1 
el Iímit septentrional de les 
nostres zones a les vals d'E- 
cho y Ansó. L'exploració 
d'aquesta cavitat es realitza 
en diversos anys: 

- L'any 1992 s'arriba al 
fons de la via lateral a -176 m. 

- L'any 1993 s'aconse- 
gueix explorar i topografiar 
la via principal de -188 m i 
que esti estructurada sobre la 
mateixa fractura que la via 
anterior. 

- L'any 1994 s'acaba una 
segona via lateral de -1 15 m, 
més activa hidrolbgicament 
parlant que les anteriors. 

G.171 (GAMUETA) 
Malgrat que aquest avenc no 
ha augmentat de fondiria 
mereix ser esmentat per la 
quantitat d'hores i efectius 
consumits al llarg d'aquests 
anys. Un total aproxirnat de 
25 jornades només han servit 
per desobstruir un incomptat 
nombre de metres cúbics. 
Aixb sí, ens ha permes perfec- 
cionar les nostres tecniques i 
metodes de desobstrucció en 
roca mare. El 1995 vam deci- 
dir donar-nos un marge de 
temps a I'espera de trobar 
tecniques encara més efecti- 
ves i inims per continuar 
endavant en aquesta dura 
desobstrucció. 

Francesc Piazuelo 

urant 13 Setmana Santa 
D d e l  1 906 el pnip i'ormat 
per Isabel Albir, Antoni 
Amenós, Miquel Bosch, 
Antoni Ingles, Toni Nubiola i 
Martí Romero, es deplaci a 
I'illa de Pico (Aqores,Portu- 
gal), al bell mig de I 'ocei  
Atlintic. La informació reco- 
llida previament donava a 
coneixer l'existencia d'una 
cova coneguda amb el nom 
de la Gruta da Torres, on 
el Grirpo do Monioiilieiros 
da Terceira hi havia topogra- 
fiat uns 3000 m i n'havia 
explorat 500 m. Aquest fet i 
la senzillesa del croquis 
publicat van fer considerar, 
dins de la millor tradició vul- 
canoespeleolbgica catalana, 
que es tractava d'una activi- 
tat adient per un espai tant 
limitat de temps com les 
vacances de Setmana Santa. 

Malgrat el fet que la mala 
coordinació de les Iínies 
aeries ens fessin dedicar obli- 
gatbriament un dia de turis- 
me per Lisboa i dos dies a 
I'illa de Terqeira, vam aprofi- 
tar per visitar I'Algar do Car- 
vallo i la Fura de Freire. A 
Pico, les indicacions sobre el 
terreny ens van fer perdre un 
dia més visitant una cova que 
no era la que buscavem, i el 
temporal ens va fer pensar 
que tots els núvols del món 

els "fabriquen" a les Acores. 
Amb tot, en el poc temps que 
va quedar, vam explorar i 
topografiar més de 5 km de 
galeries, arnb una fondiria de 

1 -179 m. Així doncs, el resul- 
tat final ha estat forqa satis- 
factori, perque ens trobem 
arnb la cavitat més important 
de les illes Aqores. 

L'existencia de continua- 
cions per explorar són 
poques -pero alguna n'hi 
ha-, i juntament arnb la 
presencia a la zona d'altres 
cavitats molt properes ja 
conegudes, i d'altres de 
noves no catalogades que 
podrien unir-se, fan que el 
treball no es pugui donar per 
acabat, ni a aquesta zona ni a 
la resta de I'illa. Aixb, i la 
bellesa del paisatge, arnb la 
magnífica presencia del 
volci Pico que dóna nom a 
I'illa, I'amabilitat de la gent, 
el bon menjar i el bon vi ( és 
imprescindible probar el wr- 
dello), fan de les illes Acores 
un lloc per tornar-hi. 

Antoni Amenós 

Pico, I'espectacular volca 
que dóna nom a I'illa, en 
un dels breus moments 
que es va veure lliure dels 
núvols que I'envolten 
permanentment. 

- - 
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6-  És evident que Mn. difondre públicament que 9- Si acceptem que en 
Font i Sagué no va fiiiidar I'Espeleologia Catalana té aquests moments es pot parlar 
I'Espeleologia Catalana, pero una llarga historia, consolida amb fonament de crisi en I'es- 
és el primer catali del qual I'entitat propia de la nostra peleologia, entenent per crisi 

un moment cabdal i decisiu 
cament contrastada que va en I'evolució de la practica 
realitzar una activitat, difícil 8- Pero, si bé ja de lluny esportiva, la ciencia, I'ense- 
de qualificar en el seu temps, amb entitat propia -i encara nyament i I'organització es 

la Federació d'Es~eleologia pero que ara encaixa perfec- que potser alguns a aquestes compendri la necessitat 

bra e/ Centenar¡ de /'ESpeleo/ogia Cata/ana tament amb el que entenem alcades no ho tinguin prou d'orientar aquest Centenari 
com exploració espeleologi- clar- el que ara ens és més més cap al futur que al passat. 
ca moderna. important no és tant discutir 

10- Per tant, ja des del 
a rellevincia d'aquest fet m primer moment en que la 
vindri marcada per la Federació Catalana d'Espele- 

confluencia d'activitats, acti- ologia va decidir celebrar el 
tuds i interessos que concomn Centenari de I'Espeleologia 
en aquesta commemoració i, Catalana vam tenir molt clar 
per tant, per fer la valoració I que I'esforc que aixo impli- 
de la seva transcendkncia és cava no es justificava si 
obvi que hem d'esperarar a la només havia de ser una cele- 

bració f lok lbr ica  i rancia, 
sinó que habia de ser I'excu- 

Tanmateix, ara es el sa per alguna cosa de més de 
moment adequat per explicar ' 

el perque d'aquesta celebra- 
ció. Exposar exhaustivament .. Per acabar, penso que 
el que en el seu dia ens va sense abandonar el caire fes- 
motivar a impulsar la idea de '.- 

festejar una data de la histo- 1 0 0T.c M A4 v i u  d'acompanyar i de retrobament a qualsevol que ha 
ria, indubtablement cansaria celebració, els espeleolegs 
el lector, per aixo he preferit catalans tenim amb el Cente- 

punts de més interks. context que ens aglutini a 
tots, i aconseguit aixo. potser 

1- Qualsevol fet pioner 
de la historia d'una activitat, 
esportiva o no (aixo és un 
altre debat), del qual es tingui 
una constancia "historica- 
ment contrastada" i que va 
transcedir en el seu moment 
mereix ser recordat. Aquest 
recordatori semeix d'excusa 
per una celebració amb un o 
altre caricter. 

2- Escollir quan ja ha 
arribat el moment per poder 
recordar-ho és una decisió 
pera la qual no hi ha parime- 
tres. Tan sols és necessari 
que hagin passat prous anys i 
a la nostra societat decimal 

aquests anys acostumen a ser 
multiples de deu o quocients 
de cent. 

3- sabem que el 27 de 
de 18973 M n  Font 

i Sagué que en aquelles dates 
molt possiblement no es con- 
siderava espeleoleg, realitzi 
l'exploració de I'avenc de 
can Sadurní fent servir un 

mitjans i uns plantejaments 7- Si ja sabem el que exhaustivament com hem podrem establir les bases de 
de progressió nous e inedits 
en la seva epoca. 

4- Si tenim el fet, i justa- 
ment va passar fa cent anys 
ja podem celebrar un "Cente- 
nari". Pero, jcentenari de 
que? D'una exploració d'una 
cavitat?  NO va explorar 

celebrem, i ha costat deixar- 
ho clar, haarribat el moment 
de plantejar-nos quin profit 
té avui proclamar aquest fet. 
És evident que, el constatar i 

abans ningú (catali o no) 
alguna cavitat a Catalunya i 
no ho hem celebrat? Si, és 
evident que van haver-hi 
d'altres exploracions i en 
tenim d'evidkncies. 

5- Perb celebrem aquesta 
exploració i no una altra, per- 
que el que es commemora es 
el Centenari de 1'Espeleolo- 
gia Catalana, és  a dir una 
primera exploració espeleolo- 

no tan fefa a Cata- 
lUnya . (en aquest  cas 
celebiaríem el Centenari de 
1'Espelelogia a Catalunya), 
sinó fela a Catalunya per un 
catali. 

@ 

arribat a tenir aquests anys 
d'historia, sinó aprofitant 
aquest fet, reflexionar sobre 
els  anys que seguiran a 
aquest cent. 

I'espeleologia del 2000. 

F. Xavier López i Mateo . 
Presiden! de la Federoció 
Cataloiia d 'Espeleologio 

L'ERE manté des de mitjans de 1995 la primera pagina d'hipertext 
d'un grup espeleolbgic de l'estat espanyol a la xarxa Internet. 

El nostre URL és: 

l 

La pagina es pot consultar amb el navegadors més populars (també en 
mode text amb el LYNX) i hi podeu trobar informació sobre les nostres ' / aclivitats, una síntesi histbrica de les exgloracions a Ansó i Echo, resultats 
de les darreres campanyes i enllacos cap a pagines d'altres clubs. 

; 

1 
Esperem la vostra visita. 
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LA NUEVA 
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ILUMINACIONES 

'4RA ESPELEO 

Un nuevo producto de altas prestaciones, 
compuesto por una iluminación acetileno y una eléctrica, fijadas sobre un casco. 

d e s l u m b r a r á  

ACETO iluminación acetileno. Peso 95 g #Iluminación estanca capaz de soportar presiones de hasta 6 atm 
Peso y volumen mínimos. Fiabilidad máxima. 
Reflector anodizado muy resistente y gran poder de reflexión. 
Conjunto basculante para protegerlo de los impactos. 

Si se funde una bombilla se puede encender la otra inmediatamente, 
incluso para cambiar la fundida 

Incorpora 2 bombillas de recambio, una de cada tipo 
Protector y desatascador de boquilla incorporados. 
Si no va a utilizarse, puede desmontarse fácilmente del casco 

y guardarse unida al carburero. 
ECRlN ROC casco Peso 440 g 

Certificado CE, homologado UlAA 
Muy cómodo, ligero, compacto y con una ventilación excelente 

FIXO-DUO iluminación eléctrica de doble foco. Peso 175 g. Se puede regular fácilmente la sujeción de la nuca, el contorno de 
Foco estándar de bajo consumo y foco halógeno con regulación zoom cabeza y la cinta yugular sin sacarlo de la cabeza. 

y 100 m de alcance. 
El cabezal se puede inciinar para enfocar la 

topo, el plato de comida ... 
Puede utilizarse sola en el casco como si 

fuera un frontal Esta solución, ahorra 
peso y es ideal para prospección. 

Alimentación con 4 pilas LRG-AA o 
con el ACCU DUO recargable hasta 1 
1000 veces. Este acumulador es 
menos polucionante y más barato a 

D medio plazo 

Adaptable a tallas muy pequeñas 
I 
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