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El pastor que em 
va ensenyar 
l’avenc

Per setmana Santa de 1963 ja feia un any que la 
mare i jo voltàvem per aquells indrets dels Solsonès, 
preguntant, casa per casa, si sabien coves i avencs. 
Tothom ens coneixia per “les dones que busquen 
forats”. I ens els deien i, sovint, ens hi 
acompanyaven.

Cambrils, Odèn, Canalda, Coll de Jou, el Cavall, 
Llinàs... era una zona espeleològicament verge. Tot 
eren “primeres”. Per l’experiència de parlar amb uns 
i altres, havíem catalogat les coves i els avencs en 
tres categories: els que tothom coneixia, com ara la 
cova de les Encantades de Cambrils o la Grallera 
d’Odèn, amb les seves llegendes, balmes on hi 
tancaven el ramat o hi havia viscut gent; els que 
només sabien els pastors, que acostumaven a ser 
pous de boca petita i apartats dels camins; i 
finalment, els que havien servit d’amagatall durant la 
guerra civil. Aquests acostumaven a tenir les boques 
en llocs discrets i de difícil accés i eren els que més 
costava “d’arrancar” a la gent. Quan ho havíem mig 
aconseguit, més d’un ens havia dit “. Ja us indicaria 
on és, però... i si ens torna a fer falta?”. La petita 
cambra penjada al penya-segat de Cavallera que 
només el coneixia la família Pujantell, propietària del 
terreny, pertanyia a la “categoria tres”.

En un any ningú del territori ens en havia parlat, tot 
hi que la gent coneixia forats, no només del terreny 
on vivia, sinó els d’on havia nascut, fet de pastor o 
viscut abans de casar-se. Era normal trobar en una 
casa membres de la família d’una altra.

Tampoc el sabia el nostre “guia oficial”, el Joanet, 
el masover de la veïna Casanova de Canalda, que 
ens havia acompanyat a un munt de coves i 
avencs.

Ni tan sols ens n’havien parlat les dues cases de 
Cavallera quan, l’any abans, hi havíem anat a 
preguntar. Possiblement els de Cavallera Alta 
perquè no el coneixien, donat que eren masovers i 
no feia gaire que hi vivien. Els de Cavallera Baixa, 
els amos del terreny, o bé perquè no li donaven 
importància i en aquell moment “no hi queien” -com 
passava sovint al primer intent- o perquè l’havien 

Forats “categoria 3”: els que 
s’havien utilitzat durant la 
guerra, com la coveta que 
hi ha sobre l’avenc.

Amb les germanes de l’Hostalnou de Canalda. 

utilitzat per amagar-hi aliments i objectes de valor 
durant la guerra. Sigui com sigui, no va ser fins a 
primers de l’any següent que ens en van parlar i que 
passés a formar part de la llista de forats per 
explorar.
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Aquesta Setmana Santa de 1963 ens acom-
panyava el pare. Els tres formàvem un equip d’allò 
més entusiasta. Ens esperava molta feina i 
estàvem disposats a fer-la tota. Al Cavall vam 
explorar per primera vegada la surgència de l’Isard 
(la Cabrota) i una altra cova vora el riu, la Cova del 
Rabeig, que la presa ha destrossat. Després vam 
anar a Odèn i vaig baixar un tros del pou de 54 m 
de la Grallera, una de les verticals més grans del 
Solsonès. I, per acabar, vam anar a “fer feina” a 
Cavallera.

-Més a la dreta. Pugeu més amunt. Ara més avall. 
No hi podreu pas arribar, que és molt dret, això! Us 
fareu mal! -seguia cridant l’home. 

I, finalment, vam trobar el forat que donava a la 
saleta on la família Pujantell havia amagat estris 
de valor durant la guerra. Per sota, hi havia una 
galeria descendent, força inclinada, que calia 
baixar amb corda. No es veia el final però s'intuïa 
que acaba en un pou. Era emocionant. No ens ho 
vam pensar dues vegades. Calia baixar-lo i 
descobrir que hi havia al fons.

El que va seguir després, ho llegeixo al meu diari. 
Diu: “Despleguem una corda i la lliguem a la soca 
d’un dels arbres de la boca inferior que dóna a la
rampa. A la punta hi amarrem l’escala. A 
continuació, i com sempre, els meus pares 
m’asseguren amb la corda des de dalt, i jo 
començo la davallada. De sobte, desemboco en 
un pou d’allò més vertical. És tan gran i el carbur 
em fa tan poca llum, que no veig ni el fons ni l’altra 
banda. És immens!

Amb els pares i el gos Dick. L’expedició al complert. 

Només el coneixia la 
família de Cavallera 
Baixa, propietària del 
terreny

Quan ja portàvem hores amunt i avall per les 
canals que ens havien indicat, farcits de punxes i 
d’esgarrapades, i quan gairebé donàvem la 
recerca per inútil, vam sentir de lluny el belar 
d’unes ovelles; després, més proper, un gos que 
bordava i música d’un transistor i, finalment, vam 
veure el pastor que s’acostava. No sabíem 
aleshores que era Ramon Pujantell, el fill petit de 
Cavallera Baixa. 

Passava just pel camí que hi ha a l’altra banda del 
barranc i que queda un xic més elevat.

-Ei, home!, que ens veieu? -vam cridar-li.

-Ep! On sou? -ens va respondre.

-Aquí, davant vostre, a l’altra banda; on es mouen 
les alzines! No veieu pas un forat? I sí que el veia 
bé i s’havia prou on era. Fotografia del 1963 on es veu l’entrada superior.
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Al sostre hi ha estalagmites i a les parets formacions 
de tons vermells, amb aigua que regalima. M’estic 
quedant xopa! Segueixo baixant. Ara ja veig el fons! 
Quin pou més preciós. Estic tan emocionada...”.

Però aquella emocionant davallada va acabar a uns 
cinc metres abans de tocar terra. El pou feia uns 
30 m i l’escala no arribava a baix. 

A partir d’aquell moment, donat que l’amo de  
Cavallera Baixa, Joan Pujantell i Solà, pare del 
Ramon, ens havien dit que no tenia nom, 
l’anomenàvem “avenc de la Boca del Boix”, per 
l’arbust que hi ha a l’entrada, o “avenc de Cavallera” 
per donar-li el d’un topònim conegut.

Poc després, quan amb els espeleòlegs de diverses 
entitats de Catalunya vam arribar al fons de l’avenc 
en una exploració que va durar 33 hores, els 
companys van decidir batejar-lo amb el meu nom i 
em van sorprendre amb una acurada cerimònia a la 
boca amb ampolla de cava inclosa i retòrics 
parlaments. 

D’aquesta exploració se’n van fer molt ressò als 
mitjans de comunicació. Fins i tot va sortir a la “tele”. 
L’amo de Cavallera Baixa es feia creus que els 
espeleòlegs haguéssim descobert un avenc tan 
profund sota la cova-amagatall del seu terreny i va 
rebre amb simpatia que li donessin el nom de la 
noieta que havia baixat fins el fons i que ell ja 
coneixia des de feia més d’un any. Cal dir, a tal 
d’anècdota, que l’actual propietari del terreny, que 
també es diu Joan Pujantell, és el nét de l’avi Joan i 
que quan vam explorar l’avenc encara no havia 
nascut.  

Juny de 1963. La Montserrat baixant l’últim pou .

Tothom estava content que “aquelles dones que 
busquen forats” n’haguessin trobat un de tan 
gran a Cavallera i s’estranyaven que no 
n’haguessin sentit a parlar mai. I ens 
preguntaven: “I com és? I què hi heu trobat allà 
baix?”. I els hi responíem que era molt maco; 
que tenia molts pous i moltes sales, unes 
tosques molt boniques, aigua que gotejava del 
sostre i algun ratpenat.

Vam arribar al fons de 
l’avenc en una exploració 
que va durar 33 hores

Bateig de l’avenc amb cava inclòs per a celebrar-ho. 

Algun tresor hi heu 
trobat, allà a baix. Si no, 
per quins set sous us hi 
ficaríeu? A mi no 
m’enredereu pas! 
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Però sempre hi havia algú que no s’ho creia. Encara recordo un 
pastor de Cambrils que ens mirava de reüll i anava remugant: “Sí, 
home, i què més? Algun tresor hi heu trobat, allà a baix. Si no, 
per quins set sous us hi ficaríeu? A mi no m’enredeu pas!”.

En certa manera, a part dels espeleòlegs, tothom havia participat 
en l’exploració de l’avenc Montserrat Ubach; qui ens el va dir, qui 
ens va ajudar a trobar la boca i tots aquells que d’una manera o 
altra ens havien indicat forats i ens havien obert les portes de 
casa seva. 

1963. Oleguer Escolà, Joan Pintó i Josep Subils al fons de l’avenc.          
Fotos: F. Alabart.

1963.  Joan Senent parlant per telèfon 
amb l’equip de superfície.

Amb Ramon Pujantell hi vaig seguir 
mantenint relació i amistat durant 
quasi 60 anys, fins que es va morir, 
el desembre de 2021. Un any abans, 
a tall d’homenatge, li vam dedicar la 
saleta superior de l’avenc que la 
seva família havia fet servir 
d’amagatall, amb el nom “Cambra 
Ramon de Cavallera”. Era el 
president de la Comissió Cultural de 
Canalda 1.100 anys. Sempre 
formarà part de l’avenc i també de la 
meva vida. A ell i als amics de la 
Comissió, dels que tantes mostres 
d’afecte he rebut, moltes gràcies.  

2014. Amb Ramon Pujantell, a 
Canalda. Foto: J. Lloret.

1963. Membres del grup explorador.


