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Era el 1962. Feia cinc mesos que havia acabat el 
primer curset d’espeleologia organitzat pel Centre 
Excursionista de la Comarca de Bages, de 
Manresa, d’on sóc filla. La mare també s’hi havia 
apuntat amb l’excusa que jo era massa petita i no 
el podia fer sola. De fet, encara era una nena que 
em resistia a deixar de creure en els Reis Mags, 
però que m’havia entossudit a ser espeleòloga. 
I així havia de ser.

Aquell curs d’espeleologia havia encès, encara 
més, la meva passió per les coves. I no em 
conformava a visitar les conegudes, sinó que en 
volia descobrir de noves. Així, doncs, com que la 
mare i jo havíem estiuejat a Llinars de Berga i en 
guardàvem bons records i una pedra molt bonica, 
ens va semblar un lloc apropiat per a començar 
l’aventura espeleològica. Aquesta va ser la gran 
consideració “científica” que ens va dur a escollir 
Llinars com a camp d’operacions. 

Normalment anàvem les dues soles. El pare, que 
no es deixava arrossegar tant per l’entusiasme de 
la filla, només venia de tant en tant a “reforçar 
l’expedició”. I ens feia molt contentes, no només 
per la companyia, sinó perquè era un més a 
traginar els munts d’escales i cordes que ens 
sobrepassaven.

Vivències amb la 
família de la Casanova

-I tant que el trobarem, si vostè ens ho explica bé-
vaig replicar-li.

Divertit, l’home davant tant entusiasme, va acabar 
dient:

-Dones, si insistiu tant, faré més i tot: us diré qui 
us hi pot acompanyar.

I així va ser com vam conèixer el Joanet de la 
Casanova de Canalda, un antic company del 
Sisquet amb el qual havia guardat el ramat durant 
molts anys. De fet, quan vam anar a la casa ja 
veníem d’explorar la cova. No sé si era la il·lusió 
per la gran descoberta que pressentíem o 
senzillament va ser qüestió de sort, però mai hem 
localitzat un cau de guilla de manera tan directa ni 
tan a pinyó fix com aquesta vegada.

El pare venia de tant en tant 
a reforçar l’expedició i ens 
feia molt contentes, no 
només per la companyia

Aquell dia havíem anat a Llinars a explorar la  
surgència de la Taverna i després havíem pujat  
fins la torre de Tarrés amb la intenció de localitzar 
la cova dels Corbs.

Com sempre, preguntàvem a la gent del país si 
coneixien forats i un pastor, el Francisco Xandri (el 
Sisquet de la Torre), fill de les Costes, prop de coll 
de Jou, ens va dir: “En conec un on fa uns dotze 
anys m’hi vaig mig ficar, i vatua, aquest sí que us 
agradaria, però és massa lluny; és a Canalda”.

-I on és això? -li vaig preguntar emocionada, 
mentre el cor em bategava a cent per hora.

-Oi, és allà, a l’altra banda. -va dir tot assenyalat 
les muntanyes. Passat Sant Llorenç i coll de Jou, 
lluny, lluny. No el trobareu pas, vatua, que el forat 
sembla un cau de guilla.

A la Casanova, amb els masovers Rosita Irla i Joan 
Solé, el seu fill, Ramon, de 4 anys, la Ramona Casals i 
els gossos de la casa. Foto: C. Tarrés.
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I quina cova! Per primer cop descobríem un forat 
amb mamellons, d’aquells “que baixen i pugen” (els 
de Llinars, no en tenien). L’article que vaig
publicar d’aquesta cova al butlletí del Centre 
Excursionista descriu una cavitat meravellosa... i 
immensa; si més no, aquesta és la impressió que 
m’ha fet quan al cap d’anys l’he tornat a rellegir. Al 
final, però, acaba dient que no fa més de 30 
metres! Ah, i també que per a l’exploració “es va 
utilitzar una corda de 40 metres i es van emprar 
dues hores de temps!”.

Com que ni el Joanet ni el Sisquet coneixien la 
cova per cap nom, la vam anomenar cova  EDES, 
dedicada a l‘Equip de Exploracions Subterrànies, 
que en aquells moments estava en procés de 
creació com una nova secció del Centre 
Excursionista de la Comarca de Bages. Anys 
després quan vaig sentir parlar de la cova del 
Molinot, creia que es tractava d’una de nova i era 
l’EDES!

Tingui el nom que tingui aquesta cova de la riera de 
Canalda sempre serà la meva “primera 
espeleològica” del Solsonès, a la qual haig d’agrair 
l’exploració de moltes més i en especial de les 
amistats que hi vaig fer. Cap però, com la família

de la Casanova, una masia tan bonica i de la que 
tants bons records en guardo. Fa tristesa veure-la 
en runes.

El Joanet s’havia convertit 
en un membre 
indispensable de l’equip 
de superfície

L’estiu del 63 

A la Casanova de Canalda hi vivia la Ramona 
Casals, que era vídua, i el matrimoni format pel 
Joan Solé i Call (en Joanet) i la Rosita Irla i Guix, 
amb el seu fill Ramon (de quatre anys). El Joanet 
era fill de Puig-arnau de Canalda; la Rosita dels 
Torrents del Cap del Pla, si bé als 12 anys havia 
anat a viure a can Costa de Canalda. Quan es van 
casar, el 1956, es van traslladar a la Casanova a 
fer de masovers.

Ja feia un any que ens havíem conegut i l’amistat 
amb la família de la Casanova havia anat creixent. 
En Joanet ens havia  acompanyat a moltes 
cavitats: la balma de can Reig, els avencs dels 
Carboners, l’avenc de la Canaleta, la cova de les 
Encantades d’Odèn, l’avenc del Bages de coll de 
Jou... S’havia convertit en un membre 
indispensable de l’equip de superfície. Aquella 
Setmana Santa del 63 havíem explorat per 
primera vegada l’avenc Montserrat Ubach. El 
paller de la Casanova s’havia convertit en el 
“camp base” dels nou grups d’espeleologia de 
diferents llocs de Catalunya que havien participat 
en les exploracions que van ser necessàries per 
arribar al fons i fer la topografia.

Havia arribat l’estiu i el Joanet i la Rosita m’havien 
convidat a passar amb ells uns dies de vacances. 
Els pares es van quedar a Manresa i jo em vaig 
plantar a Canalda disposada a no fer res. 

Recordo aquelles anades i vingudes cada dia a la 
font, a buscar aigua; aquelles passejades amb el 
ramat conduït pel Joanet i el Kis, el gos pastor de 
la Ramona: aquelles rebequeries del Ramon 
perquè la Blanca no sempre li feia tot el cas que 
ell volia (jo era la Blanca, i la mare la Vermella, 
perquè quan ens vam conèixer portàvem els 
jerseis d’aquests colors). Però recordo de manera 
especial la gran festa que hi va haver al Cap del 
Pla per a celebrar la tornada de la mili del 
Casimiro, el germà de la Rosita. Amb el pare i la família de la Casanova. Foto: C. Tarrés. 
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A la Casanova hi va quedar la Ramona i el Kis, i 
els altres ens en vam anar de gresca. El Cap del 
Pla era una romeria de gent que arribava de les 
masies veïnes, molta de la qual ja coneixia per 
haver-hi anat amb la mare a preguntar si sabien 
forats. 

I com m’ho vaig passar de bé! Les dones, a la 
cuina fent un arròs amb conill dels més bons que 
he menjat. Els homes, a la sala fent petar la 
xerrada al voltant de la taula i fent córrer i buidant 
els porrons de vi. Els marrecs -entre ells el Ramon-
saltant i xisclant per entre les cames dels grans 
com un ramat de cabres boges. I les noietes com 
jo, mirant per la finestra amb posat de melangia tot 
escoltant els afalacs d’algun hereu de 16 anys, al 
qual acabaria per conceir-li un ball al compàs de 
l’home orquestra. Perquè, un cop acabat l’àpat, no 
hi va faltar ni el ball, ni els cants, ni els brindis, ni 
les paraules del noi acabat de llicenciar, ni les dels 
homes de seny de la casa donant-li la benvinguda i 
recordant-li -mig en broma mig seriosament- que 
els mesos passats a Talarn i a la Seu ja s’havien 
acabat i que demà li tocava treballar.

Al capvespre, amb els estómacs plens, contents i 
riallers, tothom va anar desfilant cap a casa seva. 
El Joanet, la Rosita, el Ramon i jo, a la Casanova 
de Canalda. Aquella nit vaig adormir-me pensant 
més en la festa que en les coves.

La Casanova 1963. Foto: C. Tarrés.


