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COVADELS,GORGS, QEL,RECLPMDELAFLOURESTA2. (Joan Casas)

No ens havia dut allí el salvatge raclam de la selva, Senzillament,

anàvem a topografiar la cove dels Gorgs, L''embardissament brutal no

ens impedí arribar a la Qruta, peró SÍ que en va retardar la nostra

arribada. Esnuiver esharzers ara preu dificil, sabratot per a mi que

sóc l'únic animal capaç d'ensopegar dos vegades (i més) en un mateix

esbarzer, peró al desti ens va ser favorable i jo fins i tot veig arri

bar a temps a la boca per 8 la foto de rigor que ve fer el Xavi,

Esteva previst (fins al punt que pugui ser previsible l'editnarial

Alpina) que la cove fFés 19 Mag BiXÍ que anavem en mèniga curta i te-

xans i un lot cada un, Veig tirar endavant, a quatre grapes fins a unes

Calades on samblava nue s'acaués la cavitat als pocs metres, passant

per sobre uns gorgs bastant dolorosos al tacte, Vaig arrossegar-me nel

pas estret de Sota les colades i veig poder observar oue la cova con.

tintiave uns bons metres: Ei Xavi, que això no s'acaba aquílt, "1 Com

que no 7, Il vam cnntinuar arrossegant-nos per l'estreta galeria fins

que es veia el que semblave el final, Peró no, hi havia un brusc mean

dre cap a l'esquerra , un zig-zag estret i angulós que donava pes a

Una nova galeria que s'astrenyia força a poca matres peró continuava

fins a creuar-se a la fi amb una esquerda transversal, Fi de trajec-

te i inici d'una incòmoda topografia, Com sempre el Xavi s'ho va fer

tat i el Miquel-Angel i jo ens vam limitar a aguantar la cinta métrica

(això sí, amb molta dignitat),

En sortir vam enfilar-nos per Una canal, sense esbarzers, i van

anar Buscant la possibilitat d'alguna altra cavitat per acuella zona

del cingle, sense resultats positius,

UN INTENT FUSTRAT (xavier Bediella)vada riadé er ar A pe Qua AE DELSBA dees.

No ès gens estrany, que un de tants cops que hem anat a l'avent de

la Darnà, per intentar treure la famosa pedra, hàgim haqut de tornar
amb la cua entra cemes, Un altre intent Pustart que bé a enososn Ni



 

 

la llista ja prou extensa de sortides efectuades a aquest, ben aviat

històric avenc,

La breu crònica que aquí relato ès el darrer intent seriós que

hem dut a terme amb l'ajut de material poc corrent, cosa que dóna

a la sortida un caire més suntuós, amb possibilitats d'exit força

segur,

El diumenge al matí del dia 4 d'Octubre d'enguany, ens trobàrem

al llogaret de les Arenes, amb el Jordi Gual amb tots els tpatracols"

i Un servidor amb les mans a la butxaca, L'intenció era reventar la

pedra dita obtura l'avenc amb explosius casolans de clorat potàsic i

SUCr8, Duiem un taladro amb bateria que podia fer fins a quatre fo-

rats de 12 a 16mm. de dièmetre i també com cal suposar, tres petards

ja llestos per ser usats,

El primer forat que fèrem, foradà la pedra de costat a costat, en

un tros On no prevèiem que seria tant primas això inutilitzà el forat,

El segon forat fou més efectiu i es poguè posar el petard, llàstima

que aquest no va explotar, No en. sabem el motiu, Un tercer forat fnu

necessari per tal de fer complir l'objectiu de la sortida, però aquest

cop moriren dos petards sense resultats possitius, El primer perquè

al introduirlo al forat és desenganxà el cable que conectava el pe-

tard: el segon perquè volquè solidaritzar-se amb els seus antecessors

Haquèrem de fer al quart i darrer forat ja que la bateria mo donava

per més. També calqué fer un petard ja que els que duiem fabricats

havien resultats poc eficaços,

Aquest cop l'explosió féu patxoca, un bon espetec i força fum vo-

ren la prova evident que l'invent havia funcionat. Renoi quin petl,

La pedra és va nartir en dos, un tros força gran i un segon més

xic. Això sí, abocats amdós cap al forat de l'avenc, Intentèrem be-

llugar el patit, peró al fer-ho, aquest s'esllavissava amb lentitud.

Comptel no la caguem are, Desistírem de tocar-lo, no fós que 8'en-

callés uns metres més avall,

El resultat de la nostra aventuram fou un altre intent fustrat

per la maledicció que acompanya l'historia de la Dàrna. Caldrà tor-

nar-hi un altre dia, hem de reventar el trar guen que resta de la

pedra i treuTe-ho tot a fora, Qui sap si tindrem tant bona sort com

fins ara7,

 



 

QUI HO DIRIAL (Lluis Felip)

Passa que el Xavi un dia es va perdre quan intentava trobar Una Ca-—
vitat (potser la cova dels Gours,- nova edició corregida i auomentada)
i en el punt en que l'embardiasada resultava més intensa... plafl, de
sobte es topà amb alló nue el dastí sembla tenir reservat només per a
ell: un forat, Bé,un foradat, més ben dits d'un pam d'alçada per un
altre d'amplada, i que segons el Xavi, feia tot l'aspecte de tirar,
L'unic problema és que s'havia de desobtruir de terra i, cosa ja més
complicada, treurg-hi la soca d'una alzina que un dia va crèixer al
davant de la boca,

Ja Us podeu imaginar la història. Portem, de moment dues sortides
i ja hem tret tota la torra que cal, peró l'alzjna segueix, impertuy-
bable, allí al bell mig. De moment hi hem treballat, e) Xavi, cam nal
8l Joan Casas, el Valentin i jo mateix, Francament ja no sé si és que
falta gent o sobra alzina,., La boca de la hipotetica cavitat s "asseme
' bla prou a la de la veina Coya dela Gours (un tub a presió) tot i que
és sensiblement menor que anuesta, i l'emplaçament sembla bó, Car és
en el mateix estart que les altres cavitats de les rodalies,

Tanmateix, encara no podem dir res 34 caldran noves sortides ,...
Seguirem informanti,

ACTIVITATS DIUMENGERES

En el llibre de registres de la Secció hem trobat anotades las
seguents sortides corresponent al mes de Satembre,

S "Cova dels Gourga,Cove Morta : Joan Casas, QMiquel-Angel Indurain
i Xavier Badiella.

S i6 -Cigalera de l'Obaga de Raleran: Ferren Aguirre, Tolanda Morales
Lluis lzruierdo i Jesus Beltran,

6 —Avenc de les Pinasses: Joan Casas, Joen Cendra, Cesc Boixader
i Valentin Cavia

11 -Cova de les Oues Boques: Xavier Badialla
llel3 Cigalera de l'Obaga de Baleran: Tete Badiella, Pepe Carmona,

Albert Montull, Lluis Izquierdo, Jesus Reltran, Miquel-Angel
Martinez, Jaenar Indurain, Ferran Aquirre, Enric-Carles Gil i Es-
peransa Reig,

19-20 Cigalera de l'Obaga de Balaran: Xavier Badiella, Eduard Badiella
i Ferren Aquirre,
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-Avenc de Sant Jaume de la Mata: Joan Cendra, Toni Casas i Lluis

Felip,

-Avenc del Llast: Enric Radiella Jesus Beltran i Esperança Raig

Cova de la Vall,Cova dels Llimacs,Cova del Llor i Cova dels

Ússos: Xavier Badiella

"Avenc de l'Espluga: lolanda Morales, Elena Valls, Joan Pladeve-

ya, Nuri Pladeveya, Carles Mascarilla, Joan Cendra, Lluis Felip,

Albert Montull, Valentin Cavia, Miquel-Angel Martinez

-"Sglancio de Bastaras: Jesus Beltran i Jenar Indurain,
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