


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

59

Aquestes balmes foren habitades des de temps 
immemorials i encara conserven les restes 
d’alguna edificació medieval. Les coves, malgrat 
dir-se dels Moros, més aviat era per defensar-se 
d’ells. La paraula moros forma part de topònims de 
llocs dels quals la gent en desconeixia l’origen; així, 
per exemple, prop d’aquí hi ha tres dolmens 
coneguts com a Caixes dels Moros o la roca dels 
Moros a Isanta. 

L’any 1910, l’arqueòleg Serra i Vilaró publicava 
aquesta descripció de les coves dels Moros: “Es 
aquesta una obra curiosa de la naturalesa. A 
l’alsaria d’uns quinze metres, al mitg del cingle, a la 
cara de solixent, hi há unes coves molt grans y 
espayoses que sols tenen accés per un costat del 
cingle y encara practicable d’un a un, boy 
descalsos pel poch lloch que hi há ahont colocar 
els peus, y aduch per persones a qui no esfereheixi 
el vèrtich, puix está a l’alsaria de més de vint 
metres. Pera evitar això, segons vestigis de 
construccions que romanen, construiren arràn del 
cingle una torre fins a certa alsaria vora’l pas de les 
coves, y desde ella a les coves una escala 
llevadissa, ab la qual quedaven ben defensats, 
pera aillarse o comunicarse, segons els 
convingués. Un cop dalt totes les coves se 
comuniquen per la part exterior formant un llarg 
corredor que defensaren per a no caure al precipici, 
ab una llarga barana de pedra, essent un bell 
mirador que domina molta terra”. 

No hi busqueu faltes d’ortografia, aquest important 
arqueòleg escrivia abans que Pompeu Fabra 
publiqués les seves normes ortogràfiques. El text 
encara continua, i parla d’una font al seu interior 
que no s’eixuga.

Es pot accedir a les balmes orientals per un pas 
equipat amb cable o grimpant amb precaució per 
entrar a una cavitat situada a ponent de les 
primeres. Anys enrere s’hi podia pujar per una 
escala de fusta d’un sol muntant i troncs travessers 
penjada per un prim filferro fixat al fons de la cova.

Aportació: Marcel Camps, geògraf.

Les coves dels Moros

És lògic que quan la mare i jo vam arribar per 
primera vegada a Canalda, l’any 1962, quedéssim 
enamorades de la Roca de Canalda i que les 
coves dels Moros, que ens miraven amb aquells 
ulls tan reptadors, es convertissin en un objectiu  
espeleològic. 

En Joanet de la Casanova, on vivia amb la família, 
ens deia que aquelles coves havien estat dels 
moros; que d’aquí venia el nom i que, de ben 
segur, hi havien amagat tresors. Però que ens les 
traguéssim del cap, perquè no hi pujaríem pas. I la 
mare i jo, que érem tossudes, li dèiem  -Ja ho 
veurem això, Joanet, ja ho veurem. I el Joanet, que 
ens acompanyava a “mirar forats” i que ja no sabia 
que pensar d’aquelles dues dones que s’hi ficaven 
com si res, no s’atrevia a portar-nos la contrària, 
però dissimulant, li deia a la dona, la Rosita, 
xiuxiuejant “-Aquesta vegada no hi ha cordes que 
valguin, ja em diran com  ho faran” i ella li deia 
divertida “-Joanet, que les conec, més val que no 
t’hi fiquis”.

Pujar dalt les coves, tot 
un repte

Anys 60. La Montserrat davant les inaccessibles coves 
dels Moros.
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I que ho varem intentar, no hi ha cap dubte. A la 
cova que hi ha més a l’esquerra, mirant la paret, hi 
varem accedir en un no res. Però a les altres, les 
que devien amagar el tresor del que ens parlava el 
Joanet, no sabíem pas per quin cantó  “agafar-les”. 
No cal dir que allò que ens movia no eres les 
monedes, ni les olles plenes d’or, sinó l’amoció de 
la descoberta, d’explorar, de veure si eren grans o 
petites, de si seguien cap en dins... 

Recordo que una de les vegades que havíem 
programat pujar a Canalda se’m va ocórrer una 
idea “genial”. Vaig anar a la secció de material del 
Centre Excursionista de la Comarca del Bages, 
d’on jo era, i vaig demanar 12 “clavilles”, uns ferros 
llargs i plans que utilitzaven els escaladors de 
l’època. Eren les justes que necessitava després 
d’estudiar la paret i fer càlculs. Les aniria clavant 
com si fossin uns graons i grimparia per la roca! 
L’encarregat de material se’m van quedar mirant 
amb cara d’incredulitat  i, com qui no dius res, va 
preguntar: -Si no hi ha fissures com penses clavar-
les? I jo, molt digna li vair respondre -amb un 
martell, és clar. I com que tots sabien que aquella 
joveneta no donava massa explicacions però que 
quan tornava de Canalda havia explorat per primer 
cop algun avenc o alguna cova, va optar per no 
preguntar més i donar-me les clavilles.

No en vaig aconseguir clavar ni una! Però que 
dura és la Roca de Canalda!

Una altra vegada que venia el pare, varem 
descobrir que el Joanet tenia a baix de la casa, 
amb els animals, una escala molt llarga de fusta. I 
ja ens veus amb l’escala a coll pujant pel bosc i la 
tartera fins el peu de la Roca. M’haguéssiu vist fent 
tentines i acrobàcies dalt de l’últim graó intentat 
grimpar els metres que faltaven. Per poc! Però 
tampoc aquesta vegada el nou “assalt” a les coves 
dels Moros va reeixir. 

Va ser uns anys més tard que el Joanet ens va 
obrir la porta de la Casanova amb cara de content i 
ens va donar la notícia: -No sé com, ni qui, ni quan, 
però algú ha posat un tronc amb  travessers a la 
paret del mig dels Moros. Ara si que hi pujareu. I 
dit i fet. El tronc feia el seu respecte però va 
aguantar prou bé. Qui l’havia fet, s’hi va esmerar. 
La cova no “tirava” i el tresor ja se l’havien 
emportat. Si més no semblava que algú l’hagués 
estat buscant. El terra era farcit de forats, com si 
l’haguessin perforat amb un punxó per veure si 
tocaven dur. 

Ara si! Per fi ens trèiem l’espineta que dúiem clavada de 
tants anys. Només per la vista que varem gaudir des de 
dalt les coves dels Moros ja havia valgut la pena tant 
intents i tants esforços.

Pujant als Moros per un tronc amb travessers.


