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Desembre de 1961. Una joveneta Montserrat Ubach 
Tarrés acaba de fer un curset d’espeleologia al 
Centre Excursionista de la Comarca de Bages de 
Manresa, la seva ciutat natal. Seguint les 
ensenyances dels instructors vinguts de Barcelona, 
en especial del prestigiós espeleòleg Josep Subils, i 
motivada per les estimulants lectures d’icones de 
l’època, com Norbert Casteret, entén que l’interès no 
està en visitar cavitats conegudes sinó en descobrir i 
explorar-ne de noves. 

Amb aquest convenciment, el 1962 inicia la recerca 
de cavitats inèdites, primer al Berguedà i després al 
Solsonès, una comarca espeleològicament verge.

fructíferes vetllades amb els vilatans i obtenint 
informació sobre coves i avencs que aniran 
explorant de mica en mica.

Durant la segona quinzena d’abril de 1963 
localitzen un forat a Cavallera, prop de Canalda, 
que ningú coneixia tret els propietaris de la finca. 
És el fill petit de Cavallera Baixa, Ramon 
Pujantell, que feia de pastor, que els indica com 
arribar a la boca. Donat que no els hi donen 
referència de cap nom, l’anomenen “avenc de la 
Boca del Boix" per l’arbust que hi ha a l’entrada, o 
“avenc de Cavallera” pel topònim del lloc. 

L’operació Solsonès

Montserrat, sempre en contacte per correspondència 
amb el seu mentor Josep Subils, li demana reforços 
per explorar l’avenc i ell, amb visió de futur i decidit 
impulsor de les relacions entre clubs espeleològics, 
li proposa compartir amb altres grups allò que tots

L’impacte social d’una exploració

Per la seva curta edat l’acompanyen els seus 
pares que, esperonats per l’entusiasme de la 
Montserrat, descobreixen al mateix temps que ella 
l’apassionant món de l’espeleologia. Moltes 
excursions les fa només amb la mare i totes dues 
viuen els caps de setmana l’odissea de la manca 
de mitjans de transport en uns anys de penúries 
generalitzades. 

Al llarg d’aquests pintorescs viatges fent 
autoestop, en camions de repartiment i atrotinats 
autocars de línea, amplien els seus contactes amb 
els pastors i la gent de les masies del Solsonès, 
que les reben amb curiositat i simpatia i que 
comencen a conèixer-les com “les dones que 
busquen forats”. Durant més d’un any dediquen el 
seu temps lliure a recórrer el territori, compartint

Assegurada pels pares des de dalt, la Montserrat 
baixa amb una escala metàl·lica (elektron) el 
primer pou de 28 metres. Admirant les seves 
notables dimensions, intueix una important 
continuació i s’adona que han trobat quelcom 
realment gran que supera els limitats mitjans 
tècnics de que disposa la família Ubach.

La Montserrat (a l’esquerra) i la seva mare, Carme 
(dreta), a l’avenc de la Canaleta i la cova EDES 
(Molinot). A primers dècada 1960.



R
ut

a 
ge

ol
òg

ic
a

de
 l’

av
en

c
M

on
ts

er
ra

t U
ba

ch
 i 

la
 R

oc
a 

de
 C

an
al

da

27

dos en tenen pressentiment que pot ser quelcom 
excepcional. I així es produeix un dels grans 
moments de la nostra història espeleològica: la 
participació d’experts de les entitats excursionistes 
més representatives del nostre país per lligar 
esforços, sumar materials i formar allò que hauria 
d’ésser un dels primers "interclub" de l’espeleologia 
catalana. 

En les exploracions que es van haver de fer per 
arribar al fons hi van participar veterans 
espeleòlegs i joves promocions pertanyents a nou 
entitats excursionistes de Catalunya.

Amb l’organització de l’exploració a l’avenc es 
consolida l’anomenada “Operació Solsonès”, 
iniciada l’abril de l’any anterior per la Montserrat i 
els seus pares, i es dóna impuls a aquest seguit de 
campanyes espeleològiques que duraran uns 
quants anys i que contribuiran al coneixement 
subterrani de la comarca. 

El primer cap de setmana de juny del 1963, la 
Montserrat i sis barcelonins baixen fins a 80 metres 
de profunditat i comproven que la cavitat continua. 
El dia 30 del mateix mes, en una jornada de 33 
hores que inclou una àrdua desobstrucció als 118 
metres de fondària, vuit espeleòlegs, amb la 
descobridora també a l’equip de punta, assoleixen 
el fons de l’avenc. 

Un cop a l’exterior els participants decideixen 
unànimement batejar-la amb el nom de la seva

primera exploradora. I a partir d’aquest moment 
es coneix com avenc Montserrat Ubach, nom que 
passarà a figurar en el Nomenclator Oficial de 
Catalunya com nom original de la cavitat. 

L’impacte mediàtic   

A mitjans dels 60 només 25 cavitats a tot l’estat 
espanyol superaven els 200 metres de 
profunditat. Això ens dóna idea de la importància 
de l’avenc Montserrat Ubach en aquells moments. 

L’èxit de l’esdeveniment és objecte d’un 
amplíssim ressò per part de premsa i televisió, 
amb portades a importants revistes i diaris de 
l’època; entrevistes als participants i extens 
desplegament gràfic mercès a la participació de 
l’espeleofotògraf Fèlix Alabart i a que alguns dels 
membres de l’equip ja disposen de càmera 
fotogràfica i flash, quelcom poc habitual en 
aquelles temps.

Com a conseqüència, l’espeleologia entrarà a totes 
les llars dels lectors i televidents, que descobriran 
un món desconegut i apassionant. I per si no fos 
suficient, a la púdica Espanya dels 60, on a la dona 
se la situa en la “Sección Femenina”, los “Coros y 
danzas” i les “labores del hogar”, la protagonista 
d’aquesta aventura subterrània resulta ser una 
intrèpida i joveneta espeleòloga amb un aspecte 
que no té res a veure amb la imatge homenívola 
que era per molts l’estereotip de dona esportista. 
Potser algun dia es podria analitzar fins a quin punt 
això va suposar un increment de la presència 
femenina en els clubs espeleològics.

Allò cert és que aquesta divulgació va ser un 
catalitzador decisiu en la popularització de 
l’espeleologia a Catalunya i en el naixement de 
noves vocacions amb notable reflex a la resta de 
l’estat. Amb ella “comença una veritable difusió de 
l’espeleologia, els grups surten com a bolets i 
s’entra a la fase que s’anomenà de massificació, la 
qual va durar fins el 1970 aproximadament, però 
que serví per abastir l’estructura espeleològica que 
ara tenim” (Cardona 1990).

Un aspecte que res tenia 
a veure amb la imatge 
homenívola que era per 
molts l’estereotip de dona 
esportista dels anys 60

La Montserrat a Cavallera (Canalda). 1964.
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L’impacte  a la societat

L’abast d’aquesta exploració i de l’Operació 
Solsonès supera en creix l’espai de temps d’una 
notícia puntual. A finals de 1965 la mateixa 
Montserrat Ubach realitza i estrena un muntatge 
audiovisual d’una hora de durada amb unes 300 
diapositives en color, amb banda sonora 
incorporada que conté música i narració. La 
primera part està dedicada a la presentació dels 
exploradors i dels clubs a que pertanyen, i la 
segona a l’exploració i descripció de l’avenc.

Tenim aquí un altre fet rellevant. Es tracta d’un dels 
primeríssims muntatges d’aquesta mena (inspirat 
en un d’anterior preparat per Josep Subils i 
Francesc Cardeña sobre la “Cueva de las 
Graderas” a Molinos, Terol) i, sens dubte, un dels 
més visionats a Catalunya.

Un cop més cal situar-nos en l’entorn històric: 
Amb un únic canal de televisió i amb limitats 
entreteniments, famílies i jovent estan obligats a 
sortir de casa per emplenar un temps lliure cada 
cop més disponible. Prosperen els espectacles 
públics, com els braus i el futbol i floreixen 
nombroses sales de cinema a tots els pobles i 
barris. Encara no hi ha hagut el “boom” de les 
discoteques o “boites” i el joc és il·legal. I de fet, 
encara són poques les llars que disposen de 
televisor i als pobles la gent passa les tardes als 
“teleclubs” o s’aglomeren al carrer davant les 
finestres generosament obertes dels afortunats 
posseïdors d’aquests aparells. 

Els grups d’espeleologia, centres excursionistes i 
entitats culturals són els primers en sol·licitar la

Montserrat Ubach 
en la presentació 
de l’audiovisual 
sobre l’avenc. 
Manresa, 1965.

presència de Montserrat Ubach perquè els hi 
presenti l’audiovisual sobre “el seu avenc”. El 
públic omple les sales i de vegades es formen 
cues perquè l’espeleòloga signi autògrafs. Els 
diaris segueixen parlant d’aquesta exploració amb 
titulars propis d’aquells temps com: 
“Extraordinario éxito de la sesión de diapositivas 
de la exploración del Avenc Montserrat Ubach” 
(Diario de Barcelona 12.03.66) o “Riesgo y 
aventura de la espeleología. Afortunadamente, no 
todo es juventud Ye-ye” (el Noticiero 11.03.66).

Per la seva banda, les caixes d’estalvis han 
començat a crear àrees sense afany de lucre, 
denominades en general “Obra Social” que, entre 
d’altres objectius de caire altruista, intenten 
aprofitar aquestes estones d’oci per a organitzar 
diversos tipus d’esdeveniments que apropin l’art i 
la cultura al públic en general. 

Es programen conferències i exposicions 
itinerants amb la finalitat d’expandir aquesta obra 
cultural per tots els racons de la geografia. 
S’estableixen catàlegs de conferenciants i de 
temes disponibles a petició de les entitats i dels 
municipis.
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Molt possiblement si haguessin estat homes 
l’impacte no hagués estat el mateix. Però el més 
significatiu és que la relació que es va establir amb 
la gent del país no va ser purament espeleològica 
sinó d’amistat, que en molts del casos ha perdurat 
fins avui, com la del pastor que els hi va indicar on 
era la boca de l’avenc i que encara segueix 
col·laborant des de la Comissió Cultural de 
Canalda 1.100 anys, amb la Comissió per a la 
Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn. 

Això explica que mig segle després, Canalda i 
Solsona celebressin l’aniversari de la descoberta 
d’aquesta cavitat. Totes dues poblacions van 
incloure l’efemèride en els programes culturals de 
les seves festes majors del 2013. Van organitzar 
actes i exposicions i van gaudir visionant 
l’audiovisual original digitalitzat per l’ocasió. I un 
cop més, la Montserrat Ubach es va retrobar amb 
pastors i famílies dels masos que en aquella 
època li havien indicat “forats”; que van sentir, com 
una cosa seva, el descobriment d’aquesta 
important cavitat i que varen veure com Odèn i els 
noms de les seves cases apareixien a la premsa i 
a la televisió estatal associats a tot un rècord de 
Catalunya i del món. 

En diverses ocasions i escrits la Montserrat ha 
agraït la col·laboració i amistat que va rebre de la 
gent del territori i ha recordat episodis 
commovedors viscuts amb ells i que ajuden a 
explicar perquè, més de cinc dècades més tard, 
l’avenc encara segueix tan present en el record de 
tots aquells que formen part de la història de la 
seva descoberta. 

Dins l’oferta cultural d’una important “Caixa”, 
l’audiovisual i presentació de l’avenc Montserrat 
Ubach serà un dels més sol·licitats i, al llarg dels 
anys, serà presentat per l’espeleòloga per tota 
Catalunya. Aquesta projecció deixa pràcticament 
d’exhibir-se a partir del 1974, quan el mateix públic, 
àvid d’aventures espeleològiques, començarà a 
demanar en el seu lloc un altre audiovisual, de la 
mateixa autora, dedicat a les seves exploracions a 
la “Sima de la Piedra de San Martín” entre 1965 i 
1971 (aleshores rècord del món de profunditat). 
Tècnicament molt més ambiciós, és un dels 
primers a incorporar dos projectors i doble pantalla, 
amb impulsos elèctrics programats per anar 
passant automàticament les diapositives. Això 
permet a la Montserrat prosseguir durant ben bé 
una dècada més amb la seva activitat divulgadora 
arreu de les comarques catalanes.

D’aquesta manera, l’efecte popularitzador i 
mediàtic de l’espeleologia nascut arran de 
l’exploració de l’avenc Montserrat Ubach el 1963, 
es perllongarà durant tots aquests anys, mantenint 
un flux constant de noves vocacions que nodriran 
l’espeleologia catalana i seguiran despertant 
l’interès del públic pel món subterrani i els seus 
exploradors.

L’impacte al territori 

La irrupció el 1962 de dues dones soles -mare i 
filla- anant de casa en casa demanant per coves i 
avencs, ha passat a formar part de la memòria 
popular dels habitants d’aquelles muntanyes. 

A la foto, més de 50 
anys després
de la primera 
exploració, Montserrat
Ubach amb Ramon 
Pujantell, fill de
Cavallera Baixa, que el 
1963 li va ensenyar
la boca de l’avenc.


