
1

Foto: Sergio Laburu



M
on

og
rà

fic
s 

S
ar

aw
ak

, n
úm

. 2
6-

20
20

3

La porta de la Verna

Per Montserrat Ubach i Tarrés

Edita: Sarawak. Exploracions i Geografia
08006 Barcelona
NIF G-65715427
Tel. 93 218 44 28 
sarawak@sarawak.cat www.sarawak.cat

ISSN: 2696 -2446                                    

Edició / Direcció / Consell de Redacció

Montserrat Ubach, Lluís Auroux, Floren Fadrique, 
Salvador Vives, Pere Plana, Joan Pallisé,                  
Alfred Montserrat, Manuel J. González Ríos,             
Víctor Ferrer i Toni Nubiola.



M
on

og
rà

fic
s 

S
ar

aw
ak

, n
úm

. 2
6-

20
20

4

La porta de la Verna

LA PORTA DE LA VERNA
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de Sant Martí (Espeleòleg 14-15) i diari de l’expedició ERE-
1970, recollit en el llibre “20 años de espeleología en 
Navarra”, de Isaac Santesteban.

Per Montserrat Ubach i Tarrés

A la meva estimada mare Carme Tarrés,           
amb la qual vaig viure algunes de les aventures 
espeleològiques més emocionants i inoblidables.
Montserrat Ubach i Tarrés
Barcelona, 30 de maig de 2020
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La porta de la Verna

INTRODUCCIÓ

Per Salvador Vives i Jorba 

L’autora narra en primera persona l’anada a l’avenc de la 
Pedra de Sant Martí amb la seva mare, el 1965, i els dies 
que les dues van passar amb l’equip navarrès de la 
Institución Príncipe de Viana de la Diputación Foral de 
Navarra amb els quals van accedir a la sala de la Verna a 
través de la mítica porta del túnel artificial de la EDF, porta 
que dóna nom a l’article i que és el leitmotiv de la història.

Un munt d’anècdotes, aventures i emocions que ens fan 
rememorar aquella època gloriosa de la Pedra de Sant 
Martí i conèixer alguns dels seus històrics personatges, com 
ara Isaac Santesteban, Adolfo Eraso, Félix Ruiz de Arcaute, 
Michel i Madeleine Cabidoche, Miguel de Goñi, Corentin
Queffélec o Joan Mª Feliu.

És precisament Joan Mª Feliu Dord, en aquell moment cap 
de premsa de l’expedició navarresa, que 55 anys després 
escriu el pròleg d’aquest article i recorda com va conèixer la 
Montserrat i la seva mare a Sainte Engrâce i els dies que 
van passar al camp base, on va néixer l’amistat que encara 
segueix.

L’article s’enriqueix amb un gran nombre d’imatges inèdites 
d’aquell estiu del 65 i amb un compendi que inclou les 
campanyes de 1969 i 1970 a la Pedra, fotografies que 
formen part de la projecció de diapositives estrenada el 
1972 a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona i que la 
Montserrat va estar presentant durant anys a molts centres 
excursionistes i entitats socials i culturals del país. Així
mateix ens explica anècdotes inèdites de com es va muntar 
aquell audiovisual, amb més de 700 diapositives i dos 
projectors, tot un repte per aquella època.

També el compendi inclou diversa documentació que 
complementa els relats, així com dos articles de l’autora, un 
reproduït per Isaac Santesteban en el seu llibre “20 años de 
espeleología en Navarra” i el publicat a la revista 
Espeleòleg (14-15), sobre la història de les exploracions a 
la Pedra de Sant Martí.  

.  

Per Montserrat Ubach i Tarrés
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PRÓLOGO

Por Juan Mª Feliu Dord

.  

Per Montserrat Ubach i Tarrés

Un encuentro con la historia 

Llevaba tres años explorando las cavidades y simas de 
Navarra tras dejar una corta época dedicado a la escalada, 
cuando Isaac Santesteban, líder del grupo de espeleología 
de la Institución Príncipe de Viana, de la Diputación Foral de 
Navarra, me propuso formar parte del grupo de espeleología. 
Me dijo: “Juan Mari, es como la escalada pero al revés, 
descubrir el mundo subterráneo eso sí que engancha”. En los 
principios de la década de los sesenta la generación de los 
pioneros del grupo necesitaban el relevo. Con este nuevo 
aliciente y cierta intriga sobre lo desconocido, acepté este 
novedoso reto, así como mis compañeros de cuerda.

Se hablaba mucho de la sima de la Piedra de San Martín por 
sus características y dado que durante un tiempo fue el 
récord del mundo de profundidad. La nueva generación de 
espeleología se fue ampliando y al mismo tiempo entrenando 
para un importante objetivo: la primera expedición 
internacional en la célebre sima desde 1960. 

Una vez creada en 1964 la ARSIP (Association pour la 
Recherche Spéléologique Internationale à la Pierre Saint 
Martin) a iniciativa de Cossyns, Queffélec, Arcaute, 
Santesteban… la intención era explorar hacia las fuentes del 
caudaloso río San Martín. 

Tras la expedición internacional de 1960 dirigida por Norbert 
Casteret, sólo se habían realizado algunas actuaciones, 
entre ellas la operación de la televisión RTF en la sala de la 
Verna. El túnel abierto por la EDF para aprovechar el agua 
del río San Martín, por suerte, fue un fracaso. Pero esa 
puerta que lleva por título el trabajo de Montserrat Ubach, 
facilitó que se avanzara en las exploraciones de 1965 y 1966 
que dieron, en 1967, la recuperación del récord del mundo de 
profundidad.

La expedición de agosto de 1965 concentró a espeleólogos 
de Rouen, Burdeos, Montpellier y París, mientras los 
navarros disponíamos de un digno grupo de quince 
personas. Entre equipar algunas zonas, dejar asegurado el 
paso del “Túnel del Viento” y el necesario traslado del 
material, avituallamiento, etc. aproveché el día de descanso
en el exterior para bajar a Sainte Engrâce con otros 
compañeros.

Juan Mª Feliu redactando
una nota de la expedición
de 1965 a San Martín para 
la prensa.
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.  

Per Montserrat Ubach i Tarrés

Estaba esperando una llamada del periódico Diario de 
Navarra para informar sobre las últimas noticias de la 
expedición cuando me avisan de que alguien pide por 
nosotros. Salgo y veo a Pierrette charlando con dos chicas 
con mochila. Intrigado por esta inesperada situación me 
acerco a ellas y me dicen en castellano que son 
espeleólogas y que quieren ver la Verna y conocer al grupo 
de Navarra. 

No daba crédito: una madre y su joven hija que me explican 
su aventura para llegar a Sainte Engrâce desde Ordesa, 
utilizando todo tipo de medios y el paso de la vigilada 
frontera, para visitar la Verna! 

Mientras contaban su periplo, intercambiaron algunas 
palabras en catalán, por lo que aprovecho para preguntarles 
en su idioma: “¿de dónde sois?”, “de Manresa” contestan a 
la vez.  Perplejo comento: “Que casualidad, mi padre, de 
Berga y mi madre, francesa, se habían conocido en 
Manresa, se casaron allí y es donde nació Marc, mi hermano 
mayor”. 

Pero aún faltaba la traca final, cuando me dice: “Soy 
Montserrat Ubach, llevo en esto de la espeleología de 
pequeña gracias a mis padres”. No podía creer tanta 
coincidencia, dado que sabía la existencia de Montserrat por 
medio de la revista Karst y el logro de la sima más profunda 
de Catalunya que lleva precisamente su nombre. 

Las dos horas de subida por el barranco de Arphidia fue un 
sin parar de hablar de Manresa, de la espeleología en 
Catalunya y en Navarra… pero lo que me impresionó fue 
saber lo animosas que eran para lanzarse a la aventura en 
aquellos tiempos. Ellas fueron el contrapunto entre tanto 
hombre concentrado en la puerta de la Verna!

Mi enhorabuena a Montserrat por su vida tan prolífica en 
torno a la espeleología.

Juan Mª Feliu Dord
Huarte (Pamplona) 
30 de mayo de 2020 
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Era l’agost de 1965. La 
mare i jo havíem passat 
una setmana immillorable  
a la regió del Mont Perdut. 
Era la primera vegada     
que les dues soles fèiem 
una sortida tan llarga. 
Havíem visitat la cova 
Casteret i altres petites 
cavitats de la zona i, com 
no, havíem fet un munt 
d’ascensions emocionants 
als cims més coneguts de 
la regió.
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Un cop finalitzada aquesta 
primera etapa de les 
vacances deixàvem enrere 
el Mont Perdut i, de la 
mateixa manera que hi 
havíem arribat, a l’aventura, 
amb les úniques indicacions 
d’un mapa i sense tenir clar 
com anar d’un lloc a un 
altre, empreníem de nou el 
camí a peu, disposades, 
això si, a agafar qualsevol 
tipus de transport que ens 
aproximés a Isaba, al 
Pirineu navarrès. D’allà, 
creuaríem la frontera per la 
muntanya i faríem el camí a 
peu fins a Sainte Engrâce, a 
la Bascònia francesa, un 
dels accessos a la Pedra de 
Sant Martí.

Un any abans, el 1964, en 
l’expedició a l’avenc ERE i 
a l’Ibon de la Reclusa (Alt 
Aragó), durant una de les 
prospeccions pel karst dels 
Alanos, en Josep Subils
m’havia assenyalat Larra i 
la Pedra. Recordo que em 
vaig emocionar al percebre 
tan a prop aquella 
llegendària cavitat i, de 
sobte, aquell avenc lligat a 
noms tan mítics com el de 
Casteret, Tazieff, 
Lépineux, Queffélec, 
Cossyns o Loubens va 
passar de ser un somni al  
pròxim objectiu 
espeleològic.
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Havia passat un any, i era 
tanta la il·lusió per a 
conèixer la Pedra de Sant 
Martí que tots els 
obstacles per arribar-hi 
ens semblaven insignifi-
cants i del tot superables. 
Fins i tot sabent que el 
túnel artificial excavat per 
la companyia elèctrica 
EDF per captar l’aigua 
subterrània del riu Sant 
Martí estava tancat i que, 
en el supòsit que 
poguéssim arribar fins la 
porta, no podríem accedir 
a la sala de la Verna. Però 
ni aquest “petit detall”
podia dissuadir-nos 
d’intentar-ho. Si més no, 
ens hauríem acostat a la 
Pedra, i això bé s’ho valia. De tornada del Mont Perdut 

la primera nit la vam passar 
al càmping d’Ordesa on vam
arribar a peu i en auto-stop. 
Des de Torla, amb un cotxe 
de línia, que sortia al migdia, 
vam anar a Jaca, on 
passaríem la segona nit al 
terra del menjador de la 
família de l'enterramorts del 
poble contemplant per la 
finestra oberta l’idíl·lic 
espectacle de tombes i 
xiprers. 

L’endemà vam agafar 
l’autocar que ens havia de 
deixar a Puente la Reina, 
però, per error, vam baixar 
a la parada anterior, la qual 
cosa ens va obligar a 
caminar 6 km més d’allò 
previst. D’allà vam seguir a 
peu per una carretera 
solitària, carregades amb 
cordes, piolet, grampons, 
carburer, material d’espele, 
sacs de dormir, menjar per 
una setmana... A l’arribar al 
Pantà de Yesa, en el 
desviament a Sigüés, i 
després d’esperar una bona 
estona, vam pujar a un altre 
cotxe de línia que ens 
deixaria, finalment, a Isaba. 

El túnel es va 
construir entre 
1956 i 1960
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Va ser el matí, a Isaba, on 
comentant amb no sé qui que 
anàvem a la Pedra, que ens 
van informar de que aquells 
dies hi havia una expedició
franco-espanyola. 

Aquesta notícia ens va 
preocupar donat que això 
podia afectar negativament 
les nostres pretensions. 
Sabia, per la lectura dels 
meus llibres de capçalera 
“Jusqu’au fond du Gouffre”
de Corentin Queffélec i “Le
Gouffre de la Pierre Saint-
Martin” d’Haroun Tazieff , 
com eren aquestes grans 
expedicions a la Pedra, molt 
complexes i amb gran 
moviment logístic i de 
persones, per tant, amb la 
més que probable presència 
de la gendarmeria francesa i 
la guàrdia civil, cosa no 
desitjable tenint en compte 
que anàvem a creuar il·legal-
ment la frontera per la 
muntanya. 

Per altra banda no creiem 
que els mítics expedicionaris 
de la Pedra, que tant 
admiràvem, perdessin el 
temps amb una mare i una 
filla que apareixien per Sainte
Engrâce amb la il·lusòria 
pretensió d’entrar a la Verna, 
ni molt menys que ens 
donessin cap mena de 
facilitat per fer-ho. Tot i això, 
els plans seguien endavant.

Aquella nit vam dormir a 
l’entrada del poble, prop del 
riu, entremig dels troncs 
d’una serradora sobre els 
quals vam col·locar un 
plàstic a tall de teuladeta 
per aconseguir un xic de 
privacitat i no ser l’especta-
cle dels estiuejants que 
omplien els carrers del 
poble i als que no els hi 
perdonàvem que ens 
haguessin pres l’última 
habitació de la fonda que 
quedava. Va ser una nit 
dura. La calor ens feia obrir 
els sacs de dormir i ens 
convertia en carnassa dels 
mosquits que feien guàrdia i 
que no paraven de 
turmentar-nos. Va ser 
inaguantable. Ens vam
aixecar d’hora i cansades. 
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Els 10 km de carretera per la 
vall de Belagua els vam fer 
dalt del carro d’un senyor 
molt amable a qui deuríem 
fer-li pena. Però el cavall 
anava tan a poc a poc que 
vam tenir temps de recuperar 
les hores de son que 
arrossegàvem i d’admirar 
amb tot detall el magnífic 
paisatge de la vall, inclosa la 
majestuosa Peña Ezcaurri
des d’on haguéssim pogut 
veure els Alanos pels quals 
ens havíem passejat l’any 
anterior.    

Al final de la vall, després de 
consultar el mapa que 
portàvem, ens vam
començar a enfilar, camp a 
través, pels drets pendents  
que ens separaven de la 
Venta de Juan Pito, un antic 
refugi que ja en el 1820 
acollia als treballadors del 
Roncal que anaven al sud de 
França caminant i que, ara, 
estaven reformant per obrir-
la al turisme. 

Però com que, en aquells 
moments no sabíem el cos-
tum dels amos dels terrenys 
d’encerclar les seves 
propietats, no ens va tocar un 
altre remei que saltar més 
d’una tanca. I això va cridar 
l’atenció de la parella de 
guàrdia civils que, ves per 
on, havia anat a fer la ronda 
a la Venta de Juan Pito. Ens 
van venir a rebre a mitja 
pujada, ens van demanar la 
documentació i ens van 
interrogar sobre d’on veníem 
i on anàvem. I, com ja ens 
temíem, quan van saber les 
nostres intencions, ens van 
advertir que si volíem visitar 
la Pedra anéssim a veure la 
boca del pou Lépineux, en el 
vessant espanyol, però que 
en cap cas intentéssim entrar 
a França.

Vam simular que ens 
resignàvem i, custodiades  
per la Benemérita, vam seguir 
amunt fins arribar a la Venta. 
Els civils ens van presentar al 
propietari, Juan Pito, que 
estava fent feines de paleta i 
de fuster i, molt amablement, 
li van demanar que ens 
deixés passar allà la nit. 

Vam dormir al terra de l’altell 
de fusta que estaven 
construint, a l’altre extrem del 
grup d’operaris que també es 
quedaven a dormir. La mare, 
per si un cas, amb un ganivet 
entre les dues. 
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L’endemà, de bon matí, vam
triar el material i el menjar 
imprescindible per una 
excursió “clandestina” d’uns 
quans dies i vam deixar la 
resta d’equipatge a la Venta, 
tot dient a Juan Pito que hi 
tornàvem a dormir. A la 
porta, clavats com claus, els 
dos guàrdia civils ja ens 
esperàvem per donar-nos el 
bon dia i recordar-nos que no 
creuéssim la frontera, a l’hora 
que ens donaven un munt 
d’indicacions per arribar a la 
boca del pou Lépineux. 

Ens hagués agradat veure 
l’entrada d’aquesta històrica 
vertical, on el 1952 va perdre 
la vida Marcel Loubens, però 
entre això i visitar la Verna, 
no hi havia discussió.

Carregades amb les 
motxilles, ara molt més 
suportables que els dies 
anteriors, vam engegar camí
amunt fins trobar la línia de 
fites frontereres que ens 
havien indicat. I sempre pel 
vessant espanyol vam anar 
carenejant la muntanya i 
guanyant alçada fins perdre 
de vista la venta de Juan Pito
i els ditxosos guàrdia civils. I 
dissimulant com qui no vol la 
cosa, per si ens havien 
seguit, ens vam anar 
acostant a la línia divisòria, i 
un cop creuada, ens vam
posar a córrer com 
esperitades per amagar-nos 
entre els matolls que, en 
aquesta vessant francesa, 
més verda i exuberant que 
l’espanyola, arriben més a 
prop de la carena. 

Pou Lépineux
on va morir 
Loubens.
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Feia hores que caminàvem 
entre boscos i estrets 
corriols penjats en les 
profundes i verticals parets 
de la gorja i no havíem 
trobat ni una ànima. Per fi 
vam arribar a un nucli de 
bordes aïllades on hi havia 
una senyora força gran. 
Però ni ella ens entenia ni 
nosaltres l’enteníem. Fins 
que la dona, convençuda, 
segurament, que d’aquella 
conversa no en sortiria res 
de bo, es posa a fer uns 
refilets aguts i ensordidors 
que ens fereixen les orelles. 
És la manera de cridar al 
seu fill, que està treballant 
en uns camps de més avall, 
perquè pugi a fer de 
traductor. I el noi, mig en 
euskera mig en castellà, 
ens confirma que anem bé i 
ens assenyala, allà baix, 
Sainte Engrâce.

Ja en el fons de la vall, 
travessem les aigües 
intensament blaves del riu 
torrencial de Uhaitxa i 
accedim a la carretera 
asfaltada que mena a la 
vila. Són les 4 de la tarda. 
Portem unes vuit hores 
caminant sense parar. 
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Ara ens tocava solventar un 
petit problema: només 
portàvem pessetes, per la 
qual cosa al passar per 
davant d’una casa on veníen
begudes i d’on surt el camí
per a visitar el salt d’aigua de 
la gorja de Kakuetta entrem a 
prendre un refresc amb la 
intenció d’aconseguir algun 
franc. Però no accepten 
pessetes i dubten que en tot 
el poble ens bescanviïn.

Disposades, però, a fer una 
segona temptativa, entrem a 
la fonda Hondagneu que 
trobem més endavant, a la 
dreta de la carretera. Poc 
podíem suposar la sorpresa 
que tindríem ni el paper tan 
determinant d’aquella 
decisió.

Ens surt a atendre la 
mestressa, madamme
Pierret Hondagneu i, amb el 
nostre francès, intentem 
explicar-li què volem, d’on
venim i on anem. I quan li 
parlem de la Pedra ens diu 
que la seva fonda és, 
precisament, la caserna 
general de l’expedició
navarresa i que, casualment, 
avui han baixat a fer 
gestions. I ves per on, al cap 
de poc surt un noi amb 
indumentària muntanyenca 
que ens pregunta en castellà
i amb més cara de sorpresa 
que la nostra, si som les 
dues catalanes que dema-
nem pels espeleòlegs. La 
seva incredulitat augmenta 
quan li expliquem que venim 
soles a peu des de Belagua i 
la nostra perplexitat també
quan ens diu que és Joan Mª
Feliu Dord, espeleòleg, 
periodista i cap de premsa 
de l’equip expedicionari de la 
Institución Príncipe de Viana
de la Diputación Foral de 
Navarra.

Joan Mª Feliu Dord i la mare esperant el mul que ens 
pujarà pel barranc d’Arphidia fins el campament.
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Sense pensar-s’ho ens fa 
passar a la sala contigua on 
es troba Isaac Santesteban, 
J. Miguel de Goñi i diverses 
dones d’espeleòlegs 
francesos, entre elles 
Charlie Arlie, esposa del 
cap d’expedició de l’Spéléo
Club de Paris, que també
està treballant riu amunt.

Feliu ens presenta a tot el 
grup, alabant la nostra 
“gosadia”, i ens reben amb 
tanta efusió i cordialitat que 
tardem temps a tocar de 
peus a terra. 

La vetllada segueix una  
bona estona fins que 
Santesteban diu que es fa 
tard i, donant per suposat 
que ja formem part del seu  
l’equip, carreguen les 
nostres motxilles dalt d’un 
mul, junt els seu paquets, 
per pujar-ho fins el 
campament base situat al 
barranc d’Arphidia, a una 
hora i mitja de camí.

Fonda Hondagneu,    
a Sainte Engrâce, 
caserna general de 
l’expedició navarresa. 
A la dreta de la taula, 
Félix Ruiz de Arcaute.

Isaac Santesteban.           
El naixement d’una 
amistat. Fotos 1965 i 2016.
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Formem el grup  
Santesteban, Feliu, de Goñi
i nosaltres dues. Gaire bé
hem travessat Sainte
Engrâce, quan ens aturem 
davant la casa d’un altre 
històric de la Pedra, en 
Michel Cabidoche, el biòleg 
que està preparant la tesi 
doctoral sobre els 
coleòpters cavernícoles del 
sistema subterrani. Ens rep 
ell i la dona, la inefable 
Madeleine. Ens fan passar, 
ens conviden a un refresc i 
ens projecten unes 
pel·lícules obtingudes 
recentment dels 
Aphaenops. 

Feia 4 anys que Michel
Cabidoche havia començat 
una innovadora línea          
d’investigació amb l’ajuda 
de Madeleine. Havien 
establert cinc estacions 
biològiques a la sala de la 
Verna per a estudiar el 
cercle anual dels 
Aphaenops d’una forma 
inèdita -la primera “in situ”- i 
havien dedicat 600 hores 
de mostreig dins la cova 
que havien donat la 
descoberta de 21 espècies 
noves. Al principi es 
desplaçaven una o dues 
vegades al mes des de 
Tarbes per a recollir les 
dades fins que van acabar 
llogant una casa a Sainte
Engrâce, just davant el petit 
cementiri urbà, ple 
d’esteles discoïdals 
típiques del País Basc, que 
rodeja la preciosa abadia 
romànica del segle XI. 

Michel Cabidoche, Albert Vandel
i Madeleine Cabidoche. Arxiu 
M.Cabidoche.

Michel i Madeleine Cabidoche
dalt l’escala de casa seva, a 
Sainte Engrâce, amb 
Sautereau, Arkaute, Yves-
Marie Cabidoche, Gómez, 
Santesteban i Lichau.          
Foto Joan Mª Feliu Dord.

El cementiri urbà de davant la 
casa de Cabidoche amb la 
mare amanyagant un gos.
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Després d’aquella estona tan 
interessant amb el matrimoni 
Cabidoche fem camí cap el 
barranc d’Arphidia i iniciem la 
pujada seguits per un equip 
de reconeixement de la TV 
belga.  

Potser per anar sense 
motxilla o per l’emoció de 
saber que tenim la Pedra “a 
toc de pedra”, que amb poc 
més d’una hora arribem a la 
gran cabana de fusta que ja 
coneixem per haver-la vist en 
fotos. 

L’havia construït l’EDF durant 
els treballs d’excavació del 
túnel (1956-70) per a extreu-
re aigua del riu subterrani 
que hauria d’alimentar una 
central hidroelèctrica. Ara 
servia de camp base dels 
espeleòlegs francesos. Al 
costat, una gran tenda de 
campanya feia la mateixa 
funció pels del Príncipe de 
Viana. 

I allà, a escassos metres, 
encastada a la roca, la porta 
de la Verna! Mai haguéssim 
dit que dues fulles 
atrotinades de ferro fossin 
capaç d’emocionar-nos tan i 
tant. Per sota, s’hi esmunyien 
els rails de les vagonetes 
utilitzades pels treballs de 
l’EDF, una de les quals 
encara es conservava i 
semblava en bon estat. A 
l’altra banda, el vent, 
entossudit a fugir de les 
profunditats per aquella  
escapatòria artificial, hi 
xocava amb tanta fúria que 
ens recordava el bram ensor-
didor d’una gran cascada 
subterrània. Fos el que fos 
aquella porta donava accés a 
la mítica, a la llegendària, a 
la somiada Pedra de San 
Martí.

L’equip de la televisió belga carregant els muls amb el 
material de rodatge per a iniciar la pujada per Arphidia
fins el túnel de la Verna. 
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I, de nou, més presenta-
cions a espeleòlegs 
francesos i navarresos, 
entre ells Adolfo Eraso, un 
altre personatge de la Pedra 
que coneixíem de nom i que 
amb la seva cordialitat i 
simpatia no va parar d’inte-
ressar-se per nosaltres i per 
les cavitats de Catalunya. 
També aquell seria l’inici 
d’una amistat que encara 
dura. 

No esperàvem tantes 
atencions dels companys 
del Príncipe de Viana. Fins i 
tot, sabent la il·lusió que ens 
feia visitar la Verna, van 
insistir, tant si com no, en 
acompanyar-nos-hi aquella 
mateixa tarda, malgrat que 
estava previst  que 
l’endemà entraríem amb 
l’equip que anava a rellevar 
als companys que portaven 
dies a dins. 

Preparades per  viure el 
gran moment, Feliu i de 
Goñi ens fan els honors i 
ens obren la porta amb tota 
solemnitat i un toc d’humor. 
Al traspassar-la el cor ens 
batega. No ens podem 
creure, estem a la Pedra!

Dins el túnel el vent perd 
força i emmudeix. Deixem 
enrere la desviació que, per 
un error en la topografia, 
l’EDF va obrir el 1957 i que 
va desembocar a Arphidia, 
una cavitat que baixa fins un 
sifó a la cota -180, i seguim 
endavant per aquesta 
monòtona galeria de 
reduïdes dimensions 
dissenyada pel pas d’una 
petita vagoneta. De sobte, el 
túnel acaba als 800 metres 
de la porta i ens aboca 
bruscament a la immensitat 
de la sala de la Verna. 

Estem a 737 metres per sota 
de la boca del pou Lépineux, 
No sembla que ens trobem 
en una sala subterrània, sinó
a l’exterior, en una nit  
tancada i sense estrelles, en 
un terreny  feréstec i caòtic 
travessat per un riu d’aigües 
braves que es precipiten amb 
cascades escumoses fins a 
desaparèixer 70 metres més 
avall. El soroll no ens deixa 
parlar ni expressar el que 
sentim. Tampoc podem intuir 
les seves dimensions amb la 
llum de les llanternes. La 
Verna és així, majestuosa, 
enigmàtica i imponent. 

Remuntem el riu entre els 
blocs fins a trobar la làpida 
d’en Marcel Loubens, mort  
en el pou Lépineux, el 1952,  
i de l’accident del qual 
havíem llegit tant. Ara tenim 
el privilegi d’escoltar-lo de 
boca dels qui el van viure 
més de prop i que formen 
part  de la història de les 
exploracions a la Pedra de 
Sant Martí. Finalment es fa 
un respectuós silenci en 
memòria del mític espeleòleg 
i l’ambient es carrega 
d’emoció i es torna màgic. 
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El temps ha passat 
ràpidament. És hora de 
tornar a la superfície. 

Quan sortim ja és fosc. Poc 
després ens reunim tots a la 
tenda i, com si fóssim un 
més del grup, participem 
d’una animada conversa i 
dels plans de l’endemà. Són 
els següents: alguns del 
grup navarrès formaran  
l’equip de refresc que 
entrarà a la Pedra per dur 
queviures i material a l’equip 
de punta que porta a dins 
uns quants dies explorant riu 
amunt, entre ells Félix Ruiz 
de Arcaute. Expliquen que, 
per la seva banda, l’equip 
francès s’està preparant pel 
reconeixement, riu avall, del 
pou Aziza–Parment, amb 
l’esperança de superar la 
cota assolida l’any passat i 
recuperar el rècord mundial 
de profunditat que li ha pres 
el Grouffre Berger.

És l’hora de sopar. La tenda 
és plena de paquets de que-
viures degudament embalats 
amb una etiqueta cada un 
que indica a quin àpat i dia 
correspon. Però, segons ens 
expliquen, amb l’excusa que 
sobra molt menjar, no fan 
cap cas de les indicacions i 
igual el “cola cao” se’l pre-
nen per dinar com les faves 
del sopar per esmorzar.

No cal dir que no ens van 
deixar menjar del que 
portàvem i ens van fer 
participar d’aquell opípar 
àpat col·lectiu. 

Força després d’haver paït, 
tothom es retira i la tenda es 
converteix en un dormitori 
ple de sacs capiculats. Qui 
havia de dir que aquella nit 
dormiríem fins i tot en 
matalàs!

L’endemà el matí, mentre 
esmorzem, arriba la televisió
belga amb la missió de fer un 
reportatge de l’expedició
d’aquell any a Sant Martí i 
comencen a gravar els més 
petits detalls del campament. 

L’incomoditat que això 
ocasiona als espeleòlegs es 
fa patent; la majoria 
remuguen dissimuladament i 
més d’un deixa anar en veu 
alta algun renec. Poc després 
tothom es prepara per l’atac.

L’Eraso anuncia que ha 
decidit anar amb l’equip

francès, format per Luquet, 
Sauterau i Ballandraux, que 
explorarà riu avall l’Aziza-
Parment, tot donant mostres 
del seu esperit independent.

Per la seva banda Isaac 
Santesteban, que dirigeix 
l’expedició navarresa junt 
Félix Ruiz de Arcaute i 
Peñuela, decideix qui forma 
part de l’equip de suport que 
remuntarà el riu fins a trobar 
l’equip de punta i rellevar-lo 
si convé. El formen Jesús 
López, Paco Lizarri, José
Azcona i Lucio Zorrila. 

Amb la mare al campament dels del Príncipe de Viana a l’entrada 
de la Verna i Santesteban organitzant.
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Aquesta organització tan 
diferent de la nostra ens 
crida l’atenció. És la primera 
vegada que veiem un cap 
d’expedició i ens costa 
imaginar “a casa nostra” algú
que digués a un company, 
il·lusionat per entrar a la 
Pedra, que “avui no li toca” i 
que aquest ho acceptés amb 
la naturalitat que ho feien  
els navarresos. Però és qué
Santesteban era tot un líder. 
Donava les ordres amb veu 
baixa, pràcticament ni se’l 
sentia, però les donava. 
Només calia un petit 
suggeriment, un comentari, 
una paraula... perquè tothom 
fes el que deia. Recordo la 
nit abans dins la tenda; la 
llum s’acabava d’apagar, 
tothom estava en silenci dins 
dels sacs, però algú fumava. 
Només va caldre la veu suau 
i pausada d’en Santesteban
dient “A ver si nos 
incendiaremos” perquè la 
cigarreta s’apagués “ipso 
facto”. 

I sabent la responsabilitat de 
Santesteban com a cap 
d’expedició vam agrair-li 
com mai que ens convidés 
l’endemà a formar part de 
l’equip navarrès per a poder 
fer amb ells el màxim de 
recorregut possible. Un gest 
que no s’oblida.

. 

Malauradament no sabien 
quan duraria aquell atac ni, 
per tant, quin dia sortirien.

Havíem de tornar a la Venta 
de Juan Pito per a recollir 
l’equipatge i, molt 
possiblement, per fer front a 
situacions que no volíem ni 
pensar-hi però que es podien 
complicar cada dia que 
passava: o la guàrdia civil 
ens estaria esperant per a 
detenir-nos o Juan Pito
hauria donat la veu d’alarma 
i ens trobaríem amb un 
equip de rescat buscant per 
les muntanyes dues dones 
soles desaparegudes de fa 
dies. Per si un cas ja teníem 
preparada una història de 
desorientació... pel vessant 
espanyol, com és lògic. 
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Però, el que si teníem clar és 
que tornaríem a traspassar 
per segona vegada la porta 
de la Verna i que seguiríem 
un tros de riu amunt al nostre 
aire. 

Primer va entrar l’equip 
francès, després el navarrès, 
format per Santesteban, Feliu 
i dos més seguits per la 
televisió belga que no els 
deixava de gravar i, seguida-
ment, nosaltres dues. 

A la Verna vam poder 
presenciar l’escalada dels 
francesos per la paret de 100 
metres que limita la gran sala 
riu avall, superada la qual es 
pot seguir per la galeria 
Aranzadi i arribar al pou 
Aziza-Parment descobert dos 
anys abans. 

Era tot un espectacle 
observar aquella corrua de 
llumetes enfilant-se poc a 
poc i que ens permetia fer-
nos una idea de les 
proporcions d’aquella sala. 

En riu Sant Martí seguia tan 
bramador i escandalós com 
l’havíem conegut el dia 
abans i només, de tant en 
tant, deixava escoltar els tocs 
de xiulets dels francesos com 
únic sistema de comunicació.

Un cop van desaparèixer per 
la galeria ens vam quedar 
soles i gairebé a les fosques, 
tot hi donant la màxima 
pressió als pobres carbures 
que poc tenien a fer a la sala 
de la Verna. La vam recórrer 
de punta a punta, parant de 
tant en tant per treure alguna 
foto amb magnesi i després 
vam seguir riu amunt, 
direcció el pou Lépineux, on 
les dimensions de les 
galeries són més reduïdes i, 
per tant, podíem veure 
alguna cosa. 

Esquerra a dreta: Joan Mª Feliu, Adolfo Eraso, Koldo Amezketa, 
Alberto Etxebertz, Isaac Santesteban i Montserrat Ubach.
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La televisió belga, que  havia 
acompanyat als expedicio-
naris fins la Verna, ja feia 
estona que havia girat cua 
per a deixar-los en pau i 
perquè anessin al seu ritme i 
per feina. Però quan 
nosaltres ja tornàvem i 
estàvem a punt d’entrar al 
túnel de l’EDF, apareix de 
nou l’equip de tècnics de TV 
carregat amb cables, focus, 
trípodes i mil estris. Els 
acompanya un nou 
personatge mític de la Pedra, 
en Corentin Queffélec, l’autor 
d’un dels nostres llibres de 
capçalera! Ell ja sabia que 
érem dins i ens saluda 
cordialment i fins i tot 
mantenim una conversa quan 
aconseguim, amb crits, 
superar el terrabastall del riu.

I com si la sort d’aquells dies 
gloriosos a la Pedra volés 
obsequiar-nos amb la guinda 
del pastís, de cop i volta un 
potentíssim focus produeix el 
miracle i la Verna s’il·lumina! 
Quin espectacle! el riu, les 
parets, el sostre, el caos de 
blocs, les cascades, el porxo 
de la galeria Aranzadi... Ara 
sí que hem vist la Verna. Ha 
estat un comiat inesperat, 
sublim i emocionant. 

Corentin
Queffélec
durant la 
visita que li 
vam fer, el 
1969, a la 
casa on 
vivia situada 
estratègica-
ment al coll 
de Larra.
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A la sortida ja ens esperen 
els companys navarresos 
que avui s’han quedat fora i 
que es mostren molt 
interessats pel que hem fet i 
per les nostres impressions. 

Ens afegim a la tertúlia i ja al 
cap vespre comencen a 
preparar un bon sopar calent 
per si surt l’equip que ha 
entrat aquest matí. Efectiva-
ment s’obre la porta de la 
Verna i apareixen tots menys 
Joan Mª Feliu que ha 
substituït a un company de 
l’equip de punta. No ha 
calgut més canvis ni tampoc 
fer nit a dins. Pel que 
expliquen, els treballs riu 
amunt, en territori espanyol 
progressen i van camí de 
l’èxit. 

El sopar dóna pas a una 
llarga i agradable vetllada. 
És el nostre comiat. De la  
mítica porta de la Verna ens 
emportem unes experiències 
i records inoblidables i unes 
amistats per sempre.

De bon matí, quan encara 
tothom dorm, deixem el 
campament. Ens esperen 
moltes hores de pujada. A 
mig camí del barranc de 
Kakouetta, cansades i amb 
les cames farcides de 
picades de tàbacs, maleïm 
la decisió d’haver deixat 
material a la Venta de Juan 
Pito i molt més després de 
saber que el matrimoni 
Cabidoche se n’anava amb 
el seu cotxe a Espanya i 
ens havia convidat a tornar 
amb ells. I nosaltres dues 
aquí, caminant i sense 
saber com ni quan 
arribaríem a Manresa!  

Quan per fi assolim la 
frontera, ni la guàrdia civil 
ens espera, ni l’equip de 
rescat ens busca. I quan 
arribem a la Venta, Juan 
Pito ens rep efusivament i 
el primer que ens pregunta 
és com ens ha anat per 
Sainte Engrâce!  Queda 
clar que dissimular no és el 
que més sabem fer. 

Grup Príncipe de Viana. D’esquerra a dreta: José Azkona, Juan Antonio Benito, Jesús López, Javier
Irisarri, Isaac Santesteban, Pomelo, Joan Mª Feliu, Alberto Etxebertz i, assegut a terra, Jesús Zorrilla.
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EPÍLEG

Vam arribar a Manresa el 
dissabte 7 d’agost. El mateix 
cap de setmana que perdien 
la vida Josep Subils i Ferran 
Godoy en un accident a la 
Fou de Bor (La Cerdanya). 

De les moltes mostres de 
condol rebudes publiquem la 
de Joan Mª Feliu, del 
Príncipe de Viana de la 
Diputación Foral de Navarra i 
la del Dr. Francesc Español.
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Amb els anys he entrat i sortit 
diverses vegades per la porta 
de la Verna. 

Recordo especialment l’any 
2014, quan em vaig trencar 
tots els lligaments d’un genoll 
anant a la galeria Aranzadi. 
Ha estat el meu primer          
-i únic, espero- accident 
espeleològic i, ben mirat, a 
poder triar, cap lloc millor que 
la Pedra. Els 70 metres de 
pujada des del fons de la 
sala fins l’entrada del túnel 
de la EDF em van fer suar 
tinta, però la meva tossudesa 
de voler sortir caminant            
per la porta                           
de la Verna es va                    
rendir davant                 
aquella preciosa               
cadira de rodes                    
que m’esperava a la 
plataforma-mirador
que han construït pels 
turistes. I, entre caminar    
800 metres pel túnel en 
aquelles condicions o
fer-ho derrapant en un vehicle amb 
conductor, no m’ho vaig pensar ni mica.

Vaig dir que no publicaria la foto d’aquella 
vergonyosa sortida per la porta de la Verna
fins que no en tingués un altra com Déu 
mana. Ja puc fer-ho. 

A la porta de la 
Verna l’any 2019.
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Aquest compendi inclou:

-Campanya 1969 al Bassaburuco (Tête Sauvage). 

-Expedidió ERE 1970.

-Audiovisual  “Sima de la Piedra de San Martín” (1973).

Com es va fer.

“Paris mon amour” o a la recerca de les revistes París Match.

El muntatge.

Estrena a l’aula Magna de la Universitat de Barcelona.

-Selecció de diapositives incloses en la projecció.

-Article de M. Ubach publicat a Espeleòleg 14-15 (1973) en el qual es basava la 1ª part de 
l’audiovisual dedicada a la història de les exploracions a la Pedra de Sant Martí. 

-Article de M.Ubach publicat per Isaac Santesteban en el seu llibre “20 años de 
espeleología en Navarra” en el qual es basava la 2ª part de l’audiovisual dedicada a 
l’exploració de l’ERE 1970 a la Pedra de Sant Martí.  

COMPENDI
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Els contactes fets aquell 
estiu de 1965 amb la mare, 
ens havien obert portes per 
a poder dur a terme una 
campanya a la Pedra amb 
cara i ulls dins el marc dels 
treballs coordinats per 
l’ARSIP (Association pour la 
Recherche Spéléologique
Internationale à la Pierre 
Saint Martin) (*). 

Però no seria fins el 1970, 
quan ja formava part de 
l’ERE del CEC, que vam
poder organitzar-la. Per això 
va caldre que l’any abans 
ens traslladéssim a La Pedra 
per dur a terme un primer 
reconeixement “in situ” del 
sector riu amunt, concreta-
ment a l’afluent Larumbe, on 
l’ARSIP havia decidit que 
podríem fer una bona feina. 

Aquell estiu del 69 veníem 
de participar en una expe-
dició internacional al Mont 
Béas, a l’Etang de Lehers
(França), on s’estava 
explorant el gouffre Georges
(o gouffre du Mont Béas) la 
segona cavitat més fonda de 
l’Ariège (-721 m).

L’expedició l’organitzava la 
Cordée Spéléologique du 
Languedoc i la formaven 
diversos grups francesos, 
tots membres del Comité
Midi Pyrénées, amb la 
participació d’Anton Rober, 
(GIE de Gràcia) i Joaquin
Quintana, Eduard Escrich, 
Juan R. Lairisa, Manuel Sol, 
Oleguer Escolà i jo (ERE del 
CEC).

(*) Fundadors de l’ARSIP (1966).

Corentin Queffélec (President), Félix Ruíz de Arcaute,              
Max Cosyns, Noël Lichau, Gérard Loriaux, Michel Luquet, 
Jacques Moreau, José María Peñuela, Dominique Prébende i 
Isaac Santesteban.

A dalt: el Mont Béas i l’Etang
de Lehers (L’Ariège): A sota, 
dues fotos de Phil Bence del 
gouffre Georges, objectiu de 
l’expedició de 1969. 
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Però l’expedició es va haver 
de suspendre per l’accident 
d’Alain Rouffiac, fill de sub-
prefecte de Belley, al caure 
per una de les verticals del 
Gouffre PC2, pròxim al  
Georges. 

El rescat del ferit, que 
finalment va morir quan 
només faltava un pou per 
treure’l, va ser tan frustrant, 
que la gent va optar plegar 
veles i tornar a casa. 

Del grup dels catalans només  
l’Oleguer i jo vam decidir tirar 
endavant els plans previstos i 
no donar també per perduda 
la segona part de la cam-
panya. Així que vam iniciar el 
camí en transports públics i 
autoestop per a intentar 
arribar al camp espeleològic 
Baticoche, al peu del pic 
d’Annie, a Larra.

Va ser un trajecte complicat 
en el qual vaig trobar a faltar 
com mai el caràcter de la 
meva mare i el poder 
compartir amb ella l’optimis-
me, el bon humor i la 
positivitat de sempre davant 
els imprevistos i entrebancs. 

Finalment ens vam trobar 
amb Rubén Gómez, president 
del grup Bassaburuko
Lezenzat, encarregat de 
coordinar els treballs de la 
Tête Sauvage, un avenc que, 
el 1966, havien aconseguit 
connectar amb La Pedra 
després d’un seguit de pous 
que arriben als 420 metres de 
fundaria i que facilitava 
enormement les tasques 
d’exploració d’aquest sector 
superior del sistema.

De dalt a baix: Arribada a l’estació d’esqui d’Arette (Larra).  
Campament Baticoche; Oleguer parlant amb Corentin Queffélec i 
amb Sterlangots (a sota). Dreta: des del coll de Larra la carretera 
en obres que comunicaria França amb Espanya i l’autora amb 
Rubén Gómez.
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La primera activitat espeleo-
lògica d’aquell estiu del 69 va 
ser formar equip amb Bob 
Dearman, un brillant 
escalador anglès del Eldon
Pothole Club de Buxton
(Derbyshire), amb el que vam
baixar al “F-2”, de 170 metres 
de fondària, per a explorar 
una xemeneia ascendent de 
40 metres.

Dos dies després amb Rubén
Gómez i dos espeleòlegs de 
París vam iniciar el descens 
per la Tête Sauvage amb 
l’objectiu de topografiar 
l’afluent espanyol Larumbe
que surt de la sala Susse i 
anar prenent notes per a 
preparar l’expedició ERE de 
l’any següent a aquests 
sector del complex.

El diari d’aquest estiu el narra 
genialment l’Oleguer en un 
article publicat a Espeleòleg 
núm.14-15. Per la meva part 
vaig publicar alguns articles 
al diari Manresa i un a La 
Vanguardia, amb embolic 
inclòs i que adjunto a tall 
d’anècdota. Fotos superiors: descens al F-2 amb l’escalador Bob Dearman. 

Esquerra: 
Baixant per les 
pèrtigues de  la 
Tête Sauvage.

Dreta: Base dels 
pous de la Tête
Sauvage, a -410 
metres, amb 
Rubén Gómez i 
espeleòlegs  de 
París. 
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Foto superior: arribada a la Sala Cosyns (-420 m.) 
punt d’unió de la Tête Sauvage amb el complex 
1969. Inferior:  Pas clau entre el Camp dels 
Anciens i la Sala Susse.
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Sortida de nit de la Tête Sauvage i, 
l’endemà, acomiadament del camp 
Baticoche, al peu del Pic d’Annie, a Larra.
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35

Article publicat a la 
Vanguardia sobre la 
campanya 2019 a la Pedra   
de Sant Martí

Des de fèia 4 anys tenia un 
espai setmanal al diari 
“Manresa” parlant d’espeleo-
logia. La col·laboració va 
durar 15 anys.Però aconse-
guir que la Vanguardia
publiques els meus articles 
sobre un tema que normal-
ment els diaris “importants”
només acceptaven a l’agost 
quan no tenien material, era 
un petit èxit i me’n sentia molt 
cofoia. Així que, quan vaig 
lliurar l’article de la Pedra, ja 
me n’havien publicat uns 
quants.

Estava molt ben acostumada. 
Com havia fet sempre el diari 
“Manresa”, la Vanguardia
m’havia respectat escrupo-
losament el text, però aquesta 
vegada, concretament en el 
paràgraf final, es va lluir a 
consciència. 

L’original, que encara guardo, 
déia: 

“Los dos componentes
catalanes, tras remontar más
de 200 metros mediante
electrons y el resto por las 
pértigas fijas con que la 
ARSIP ha equipado a la sima, 
salieron a la superficie de 
madrugada, bajo el estrellado
cierlo de Larra. Acababan de 
de realizar el primer 
descenso catalan a la sima 
de la Piedra de San Martín
por la Tête Sauvage”. 

Però el cap de Secció ho 
canvia i queda que és “el 
primer descenso español a 
la Sima de la Piedra de San 
Martín por la Tête Sauvage”.
Inaudit!

Demano una reunió, li exposo la 
meva queixa i li demano 
explicacions. M’hi treu importància i 
em diu, amb tota la naturalitat del 
món, que sortia massa la paraula 
“català” i queda molt millor dir 
“espanyol”. I es queda tan ample.  
Vaig renunciar a fer més 
col·laboracions i vaig tardar temps a 
tornar a publicar un article a la 
Vanguardia!

Em vaig disculpar amb els 
companys de Navarra i de l’ARSIP i 
em va sorprendre -i alegrar- que en 
traguessin importància. Fins i tot en 
Joan Mº Feliu, periodista i prolífer 
col·laborador de varis diaris 
navarresos, em va dir “Ah, pero
¿sólo te han cambiado este párrafo? 
Pues hija, enhorabuena. Si te 
cuento...”
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Equip ERE-afluent Larumbe. D’esquerra a dreta: Pere Cantons, Montserrat Ubach, Oleguer Escolà, 
Rogeli Sitjà, Quim Quintana i Toni Nubiola. Foto estudi: Fèlix Alabart.

Al “Camp 70” del Larumbre. Equip Estella-ERE.
Drets, d’esquerra a dreta: J. López, R. Sitjà, P.Cantons, T. Nubiola, Berasaín, A. Eraso.

Asseguts: M. Ubach. F. Ruíz de Arcaute, Larumbe, Pachi i J. Quintana.

Nota: Una selecció de les diapositives de l’audiovisual de la Pedra de Sant Martí que 
inclouen les de l’expedició ERE 1970 a l’afluent Larumbe, es poden veure en l'annex “Les 
diapositives” d’aquest Monogràfic.
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“La proyección de  l’avenc Montserrat Ubach deja 
prácticamente de exhibirse a partir de 1972, cuando el mismo 
público, ávido de aventuras espeleológicas, comenzará a 
pedir en su lugar otro audiovisual de la misma autora, 
dedicado a sus exploraciones en la Sima de la Piedra de San 
Martín entre 1965 y 1971 (entonces récord mundial de 
profundidad). Técnicamente mucho más ambicioso, es uno de 
los primeros en incorporar dos proyectores y doble pantalla 
con impulsos eléctricos programados para el avance 
automático de las diapositivas. Este nuevo audiovisual le 
permite proseguir durante casi otra década con su actividad 
divulgadora a lo largo de las cuatro provincias catalanas. 

De esta forma, el efecto popularizador creado por la 
exploración del avenc Montserrat Ubach y su inmediato reflejo 
mediático de 1963 se prolongará durante todos esos años, 
manteniéndose un constante flujo de nuevas vocaciones que 
alimentarán la espeleología catalana y continuarán despertan-
do el interés del público por el mundo subterráneo y sus 
exploradores”.

Fragment de l’article de Jordi 
Lloret “El impacto social de una 
exploración espeleológica. 
Descubrimiento del avenc
Montserrat Ubach” publicat a la 
revista Gota a gota, nº 3 (2013-
2014): 23-31. GEV (Jaén).
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COM ES VA FER

Comptava amb l'experiència 
de l’audiovisual de l’avenc 
Montserrat Ubach, però el 
de la Pedra era més 
ambiciós. El tenia escrit i 
dissenyat i havia calculat 
que caldrien unes 800 
diapositives per a poder 
il·lustrar un text llarguíssim 
estructurat en dues parts: la 
primera dedicada a la 
història de les exploracions 
a la Pedra i la segona a 
l’expedició ERE 1970 a 
l’afluent Larumbe. Tot això  
en una època en que fer 
fotos sota terra era un luxe i 
obtenir una imatge antiga 
era tota una odissea. I si ja 
parlem de reproduccions de 
fotos, lletres superposades a 
les diapositives i altres 
“efectes especials”, només 
teníem al mestre Fèlix
Alabart a qui recórrer. I 
encara sort!

El repte més gran era la 
primera part: com aconse-
guir imatges dels 20 anys 
d’exploracions a la Pedra?   
I la banda sonora? Perquè
posats a fer-ho bé, no s’hem
va acudir altra cosa que 
voler incorporar-hi anècdo-
tes gravades de viva veu 
d’alguns dels seus 
protagonistes, com Eraso, 
Santesteban o Rubén
Gómez i, fins i tot, el crit 
d’un pastor al seu ramat, 
que és com comença 
l'audiovisual, i que em va 
obligar a tornar a Larra a 
empaitar-ne un d’autèntic. I 
recordem que era l’època 
dels magnetòfons i dels 
cassettes!

Per aconseguir fotos vaig 
abusar de tots els amics i
coneguts de la Pedra i, 
sense excepció, van 
respondre amb generositat. 
Però tot i aixó no hi havien 
diapositives suficients. 

Diria que va ser en Rubén
qui em va comentar que la 
famosa revista Paris Match
havia dedicat, els anys 52, 
53 i 54, uns quants números 
a l’accident i rescat d'en 
Marcel Loubens i creia 
recordar que hi sortien un 
gran nombre de fotografies. 
Però per això calia anar a 
París, a consultar els arxius 
de la revista, per esbrinar en 
quins números hi apareixien i 
comprar-los. I també calia 
adquirir un parell de 
projectors i caixetins i un bon 
equip de gravació i el 
material necessari pel 
muntatge i els vinils d’on
treure la música ...Calien 
tantes coses que el 
pressupost es disparava i els 
números no sortien. 

I va ser mentre barrinava 
d’on podia treure tants  
diners que, per casualitat, 
m’arriba a les mans la 
segona convocatòria dels 
premis de la “Fundación
Española de la Vocación”
creada per Víctor Sagi, un 
conegut publicista barceloní, 
que tenia com objectiu donar 
suport a la vocació
professional, artística, 
literària, científica i artesana 
de joves, entre els 15 i els 30 
anys. El premi estava dotat 
amb 100.000 pessetes, una 
petita fortuna de l’època! 

I, és clar,davant aquesta 
xifra tan temptadora no
m’ho penso i, si be amb molt  
escepticisme, presento el 
curriculum. En la sol·licitud 
especifico que els diners 
anirien destinats a fer un 
audiovisual sobre la Pedra 
de Sant Martí i, si en 
quedaven, a organitzar una 
expedició espeleològica al 
Marroc. I va i  trec el premi!!. 
Més ben dit, un dels 10 
premis atorgats entre quasi 
400 aspirants de tot l’estat.

El jurat el formava un elenc 
de personalitats del món de 
l’art, de la cultura, de l’esport  
i de la política, com ara  
Joaquín Garrigues Walker, 
Alicia de La Roche, Joan 
Antoni Samarach o el mateix 
Adolfo Suárez!
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El diari Manresa va dedicar una 
plana sencera a parlar del Premi i va 
editar i pagar un centenar de 
fulletons publicitaris de l’audiovisual 
de 12 pàgines, en paper couché! 
Eren tan luxosos que els vam
desaprofitar. Ens dolia repartir-los.
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PARIS, MON AMOUR
o a la recerca de la revista Paris Match

Amb el Premi a la butxaca 
agafo el tren cap a París a la 
recerca i captura de revistes 
Paris Match que tinguessin 
fotos de la Pedra.

L’estada a la capital francesa 
la tenia solucionada. Hi vivia 
un bon amic, en Joan Senent
i Josa, espeleòleg de l’ERE
del CEC, amb el que havia 
compartit diverses explora-
cions i campanyes, com la de 
l’Operació Solsonès, on el 
vaig conèixer, el 1963, o la de 
l’Altas, el 66. En Senent havia 
estudiat la carrera de biologia 
a la Sorbona amb  una beca 
del govern francès. Els anys 
1967 i 68 havia actuat a París 
com delegat de relacions 
internacionals del Sindicat 
Democràtic i, com no, havia 
viscut amb tota la intensitat 
del món el maig del 68, 
aquella cadena de protestes 
espontànies iniciades per 
grups estudian-tils contraris a 
la societat de consum, el 
capitalisme, l’imperialisme i 
l’autoritarisme, i que, en 
general, desautorit-zaven els 
partits polítics, el govern, els 
sindicats i la pròpia 
universitat; un moviment 
estudiantil al que s’havien unit 
els treballadors, sindicats i 
Partit Comunista Francès i 
que va donar la revolta més 
gran estudiantil i vaga general 
de França. 

Resultat, que el Joan Senent
que em va venir a rebre a 
l’estació, ja no parlava d'es-
peleologia sinó de vagues, de 
revoltes, de política, d’amor 
lliure, de comunes i de 
compartir-ho tot. 

Agafant la Renfe, via París i 
amb les revistes Paris 
Match sota el braç.

Amb Joan Senent i Josa (al meu costat), Carles Ribera i Esteve 
Petit, a Rabat, durant l’expedició Atlas 66.
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De fet ell m’havia dit que vivia 
amb una noia a la que no 
l’importava gens que passés 
amb ells uns dies. Però, com 
li anava a importar si ja no 
venia d’una persona més a 
casa seva! 

El pis estava en una zona  
molt cèntrica de París. Era  
una casa antiga i règia i         
-crec recordar- un primer pis. 
L’entrada donava pas a un 
ampli passadís amb portes a 
banda i banda per les que 
entrava i sortia gent atrafega-
da.Tots per feina. Uns se 
n’anaven, altres venien de la 
cuina menjant un entrepà, 
altres comentaven en veu 
baixa uns apunts, altres...

En Joan em porta a la sala 
principal, espaiosa, amb uns 
grans finestrals i abarrotada

perquè ho van demostrar el 
dia que vam fer una sortida
col·lectiva per anar a veure la
pel·lícula Decamerón del 
director Giovanni Boccacio
en una sala d’art i assaig 
amb col·loqui final intel·lec-
tual. Senzillament era un 
silenci de respecte als 
demés.

Per suposat primer de tot 
vaig complir amb la meva 
obligació i un cop amb les 
revistes Paris Match plenes 
de fotos de la Pedra sota el 
braç, em vaig permetre 
alguna llicència merescuda, 
com ara comprar una 
entrada per l’Òpera de París 
per veure a Margot Fonteyn i 
Rudolf Nureyev ballant ”El 
llac dels cignes”. No tothom 
ho pot dir. M’emociono de 
pensar-hi.

de llibres pels racons i penja-
dors plens de bufandes, 
abrics i sarrions, i senyalant-
me el terra em diu,“aquest és 
el nostre tros, dormirem aquí
amb els sacs. No t’importa, 
oi?. És que la casa està una 
mica plena”. I tot seguit surt  
de no sé on una noia corrent 
que em posa a la mà un joc 
de claus i em diu “bienvenue. 
Au revoir”, gira cua i s’en va 
espitada. “És que fa tard a la 
Universitat”, diu el Joan. 

A les nits, el terra de sala 
s’anirien omplint, sigil·losa-
ment i de puntetes, de sacs 
de dormir amb gent a dins.

Precisament el que més 
recordo d’aquell pis, ple 
d’estudiants i de gent jove, 
és el silenci. I no era pas que 
no fossin de la gresca, 
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EL MUNTATGE

La part tècnica del muntatge 
va ser d’atac de cor. Dos 
projectors, més de 700 
diapositives i uns caixetins 
massa curts. Només hi 
cabien 36 diapositives a cada 
un i quan posaves els dos 
següents (un a cada 
projector) o s’encallaven o 
deixaven un espai negre molt 
molest. Més tenint en compte 
que anaven sincronitzats 
amb l'àudio, amb la qual cosa 
si un fallava el desastre era 
total.

Toni Nubiola i Pere Cantons 
van ser els encarregats de 
que allò anés com una seda. 
I van fer miracles: tallant i 
enganxant els caixetins de 
dos en dos per donar-lis més 
capacitat i superant tots els 
problemes que s’anaven 
presentant. Per això va fer 
falta projectar les diapositives 
desenes i desenes de 
vegades i durant dies i dies. 
Més aviat dit: nits, perquè
aquestes proves les fèiem al 
pis de Barcelona que jo 
compartia amb dues 
amigues. I era molt petit, tant, 
que només hi havia una 
minsa taula que no quedava 
lliure fins després de sopar, 
quan les noies -la Montse i la 
Vicki- se n’anaven a dormir. 
Era, aleshores, el nostre torn 
de “sessió” de diapositives, 
que no començava sense 
abans haver recolzat el meu 
matalàs contra la porta d’una 
de les habitacions, situada a 
poc més d’un metre de la 
taula, per amortir l’etern i 
insuportable cli clic dels 
projectors i evitar una 
desgràcia.

Els caixetins originals de 36 diapositives, tallats i enganxats de dos 
en dos per duplicar la seva capacitat.
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Un altre pis de Barcelona va 
servir per gravar l’OFF. Era 
de l’Oleguer i estava buit, 
bona condició per intentar fer 
l’enregistrament sense 
sorolls. Ell va posar la veu a 
la segona part i jo a la prime-
ra, però em vaig capficar que 
hi faltava la d’un professional 
per arrancar amb força i 
“enganxar” al públic. I ja em 
tens escoltant la radio per 
veure quina veu de locutor  
m’agradava per recitar 
la frase d’Haroun Tazieff amb 
la qual comença l’audio-
visual, després del crit al 
ramat que fa del pastor. 
Encara la recito de memòria: 

“Es en un país de tierra
calcárea y de retorcidos
pinos, elevado, atormentado
y basto en un extremo de 
Francia, allí donde la 
montaña vasca pierde sus
prados y sus bosques...”

L”afortunat” va ser en Pere 
Moles, un veterà i conegut 
locutor de Ràdio Barcelona 
que tenia una veu genial. I 
sense vergonya em presento 
a l’emissora, pregunto per 
ell, li explico el projecte amb 
dosis de passió i, amb gran 
sorpresa, em dona “el sí” a la 
primera. 

Vam fer la gravació mig 
enquibits en un armari  
perquè era el lloc de la casa 
on la qualitat del so era 
millor. De cap de les 
maneres va voler cobrar ni 
un cèntim i la sorpresa va 
ser que, un cop acabada la 
sessió, el locutor m’agafa la 
mà, em dóna les gràcies per 
aquesta gravació i em 
confessa, emocionat, que 
s’havia sentit tan afalagat de 
que un oient li agradés la 
seva veu perquè ell la 
detestava! 

Fragment del Pròleg del llibre d’Haroun Tazieff
llegit pel locutor Pere Molas.

Florencio Ansó, el pastor de Larra al que vam
gravar “in situ” el crit al seu ramat. 
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L’ESTRENA A L’AULA MAGNA DE                   
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Com qualsevol gran 
producció de Hollywood, 
l’audiovisual de La Pedra 
mereixia ser estrenada en un 
marc acord amb la seva 
categoria i quin millor que 
l’aula Magna de la 
Universitat de Barcelona.

Els contactes amb el rector i 
el Departament de Geografia 
els faria l’amic Joan Antoni 
Raventós, de l’ERE i, ales-
hores, director de l’Escola 
Catalana d’Espeleologia. 

Abans, però, l’audiovisual 
mereixia una “Premier”, que 
es va fer a porta tancada 
davant uns quants invitats 
selectes de la Fundación
Española de la Vocación en 
l’edifici de la Diagonal, on 
Víctor Sagi tenia la seva 
agència de publicitat. 

Tot va anar perfecte: van 
aplaudir a consciència, ens 
van felicitar i els caixetins no 
es van encallar!, que era la 
nostra principal preocupació. 
Va ser un assaig general que 
ens va alleujar el mal d'estó-
mac que patíem feia dies 
pensant en l’estrena oficial. 

I va arribar el gran dia: el 
dissabte 16 de desembre de 
1972, a les 7 de la tarda.  No 
tinc ni una foto d’aquell acte, 
però el puc descriure com si 
fos ara. L’aula Magna de la 
Universitat Central de 
Barcelona estava plena de 
gom a gom principalment      
-suposo- d’estudiants que 
deurien preferir saltar-se
alguna classe per veure 
diapositives de l’avenc més  
fons del món. 

Jo vaig fer l’entrada triomfal 
quan tot ja estava preparat i 
en mig d’un silenci aspectant. 
A l’escenari m'esperava en 
Raventós com si fos el nuvi a 
peu d’altar. Seria l’encarregat 
de fer la presentació després 
que el degà de Geografia 
obrís l’acte.

Jo duia un vestit llarg que 
m’havia confeccionat amb la 
màquina de cosir de la mare. 
Era de color cru i d’una tela 
gruixuda i repujada, que 
s'adaptava al cos i tenia un 
bon caient. S’obria del davant 
amb un tall que pujava des  
de terra fins a nivell d’una 
minifaldilla de l`època. Per 
destacar aquest atreviment 
m’hi havia cosit a tot el  
voltant una tira de pell 
sintètica jaspiada de color 
negre i beix. Vaja, un model 
apropiat per inspirar la Raja 
de tu falda als Estopa. 

La projecció va ser un èxit (no sé si 
també el vestit). I a partir d’allà va 
començar la “tourné”, que va durar    
anys, per biblioteques, seus socials i 
centres excursionistes, la majoria 
“repetidors”,donat que ja hi havíem    
passat la del Montserrat Ubach.
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company. Però també
recordo alguna vegada 
haver-la passat jo sola, 
viatjant en Renfe -no teníem 
cotxe- i, per més inri, amb 
sabates de taló, que això si 
que matava.  

No fa massa un company 
em va dir que la força que 
mantinc els braços és de fer 
espeleologia. Però jo diria 
que és de carretejar, amunt i 
avall, l’audiovisual de la 
Pedra de Sant Martí. 

Vist en perspectiva no 
entenc les opinions tan 
bones ni l’èxit d’aquest 
audiovisual. No s'acabava 
mai. Durava més d’una hora 
i quart i fins i tot es feia mitja 
part per descansar. Només 
faltava el NODO! 

L’equip que es necessitava 
per passar-lo era fora de 
mida: Un magnetòfon Revox
de cinta oberta i una maleta 
feta a mida, plena de

“Fent braços” i pesant el 
Révox (foto inferior) = 20,9 kg

caixetins, cables, bombetes, 
sincronitzador, altaveus i 
reposicions de tot tipus que 
es transportava sobre un 
carretó amb rodes d’alumini. 
Tot plegat 52 quilos i mig. I 
ho dic amb exactitud perquè
ho guardo tot i el Toni 
Nubiola ho acaba de pesar. 
Per sort, la majoria de les 
vegades m'acompanyava ell 
i el Pere Cantons, que feien 
d’equip tècnic i, de tant en 
tant, l’Oleguer i algun altre

Sopar de celebració.            
D’esquerra a dreta: Joan Antoni 
Raventós, Dolors i Roger Sitjà, 
Toni Nubiola, les dues amigues de 
pis: Montserrat Vergés amb la 
seva parella, en Carles, i Vicki
Roos, Pere Badiella, Oleguer 
Escolà, Montserrat Ubach i Pere 
Cantons. 
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Aquest apartat inclou una petita selecció de fotografies de l’audiovisual. La primera part 
dedicada a la història de les exploracions a la Pedra de Sant Martí i la segona a l’expedició
ERE 1970 a l’afluent Larumbe, amb la descoberta i topografia del Complex ERE. 

El guió es basa en dos articles publicats per l’autora, un a la revista Espeleòleg 14-15 (1973) 
on es detalla la història de les exploracions i l’altre sobre el diari de l’expedició de 1970 
recollit en el llibre “20 años de espeleología en Navarra”, d’Isaac Santesteban.

El dos articles s’adjunten en l’apèndix final d’aquest Monogràfic.

Fotografies històriques de l’audiovisual proporcionades per:

A.R.S.I.P.
Adolfo Eraso
Joan Mª Feliu
Haroun Tazieff
Rubén Gómez

Michel Descamps
Jacques Ertaud
Patrick Kessel
Tony Saulnier

Pierre Wajdenfeld
Jacques Sautereau

O.R.T.F.

A tots ells els hi reiterem, cinquanta anys després, el nostre agraïment.
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D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix:

Crèdits dels autors de les 
fotografies de l’audiovisual. 
Menció de la Fundación
Española de la Vocación.

Bidegain i Casteret a la Pedra 
(1960).

Arcaute en el Primer Congreso
Vasco-Navarrés de 
Espeleología.

Jurament  d’alcaldes al costat 
de la fita 262 que separa 
França d’Espanya.

Arcaute amb Noel Llopis
Lladó, Rafa Subiría i altres 
(1952).

Sáenz, Echalecu, Arcaute, 
Bengoa i Santesteban (1960).

PRIMERA PART 
AUDIOVISUAL

HISTÒRIA DE 
LES EXPLORA-
CIONS

(1950 - 1970)
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Expedicions 1950-1954 a la 
Pedra de Sant Martí.

D’esquerra a dreta i de dalt  a 
baix: diversos campaments a 
Larra.

Entrada del pou Lépineux.

Grup d’espeleòlegs: Jacques
Théodor, el pastor Jean 
Thamtham, Marcel Loubens, el 
pastor Henri Bigué-Bernasqué, 
Éric Samuel, un portejador, 
Beppo Ochialini i Geoffrey
Fertei.
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Expedicions 1950-1954 a la Pedra de Sant Martí. 

Trasllat del material fins la boca del pou Lépineux.

A dalt a l’esquerra, Juan San Martín.
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Expedició 1951 a la Pedra de Sant Martí.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:  

Norbert Casteret.

Loubens,Tazieff i Lépineux parlant amb un 
pastor. 

Loubens equipat.

Loubens i Lépineux junt el torn a pedals que els 
baixarà pel pou de 320 metres.

. 
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Expedició 1951 a la Pedra de Sant Martí.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Jean 
Janssen provant el funcionament del torn a 
pedals. 

Saunier comprovant la comunicació. 

Revisions finals del torn.

Norbert Casteret (caminant). 

Marcel Loubens revisant el material.

Tazieff parlant amb els seus pares. 
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Expedició 1952 a la Pedra de 
Sant Martí.

Diverses imatges de la 
preparació del nou torn per a 
baixar el pou Lépineux. 

Corentin Queffélec (amb 
ulleres) revisant el muntatge. 



M
on

og
rà

fic
s 

S
ar

aw
ak

, n
úm

. 2
6-

20
20

56

La porta de la Verna

Expedicions 1951 i 1952  a la Pedra de Sant 
Martí.

Tres fotos de Marcel Loubens (superiors i 
esquerra) a l’entrada de la vertical.

Tazieff (esquerra) i Echaleku (columna 
dreta).



M
on

og
rà

fic
s 

S
ar

aw
ak

, n
úm

. 2
6-

20
20

57

La porta de la Verna

Loubens ajuda a André Treuthad
a aterrrar

Expedicions 1951-1952 a la Pedra de Sant 
Martí.

Loubens ajuda a aterrar a André Treuthard
(superior esquerra).

Imatges de campaments i treballs desenvolupats 
a partir de la base del pou Lépineux.
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Expedició 1952 a la Pedra de Sant Martí. 
Accident de Marcel Loubens. 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

Els diaris publiquen la notícia.

Robert J. Lévi aguantant el telèfon al Dr. 
Mairey mentre dóna instruccions per intentar 
pujar el ferit.

Labeyrie informa a la superfície de la mort de 
Loubens.

Labeyrie gravant l’epitafi. 

Epitafi de 
Loubens i 
creu feta pels 
companys.
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1954. Dos anys després de la seva mort 
s’aconsegueix treure Loubens del fons del pou 
Lépineux. 

Imatges del taüt i de la missa que se li dedica. 
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SEGONA PART DE L’AUDIOVISUAL. 

EXPEDICIÓ ERE-1970 A L’AFLUENT 
LARUMBE. EXPLORACIÓ I 
TOPOGRAFIA DEL COMPLEX ERE.

Selecció ordenada per: 

Arribada al campament Baticoche, al peu 
del pic d’Annie, entrada a la Pedra de Sant 
Martí per la Tête Sauvage, primer tram de 
perxes, baixant pel pou final de 100 metres, 
base del pou, recorregut per l’afluent 
Larumbe fins el Camp 70, equip navarrès 
d’Estella i exploració del complex ERE.

Fotos: Oleguer Escolà, Pere Cantons i 
Montserrat Ubach.
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Camp 70 (afluent Larumbe) amb l’equip 
d’Estella, entre altres, Félix Ruíz de 
Arcaute i Adolfo Eraso.



M
on

og
rà

fic
s 

S
ar

aw
ak

, n
úm

. 2
6-

20
20

68

La porta de la Verna

Exploració del  Complex ERE. 
Afluent Larumbe.
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Final de l’exploració i topografia del Complex ERE. Retorn al Camp-70 
(afluent Larumbe) i a la superfície  després de cinc dies sota terra.
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73

Article sobre la història de les exploracions a la Pedra        
publicat a la revista Espeleòleg núm. 14-15 (1973)                                                       
en el qual es basa la primera part de l’audiovisual
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89

Article de l’autora en el qual es basa la segona part de l’audiovisual sobre                                        
l’expedició ERE-1970 a la Pedra, publicat a Espeleòleg 14-15                                                  

i reproduït per Isaac Santesteban en el seu llibre                        
20  AÑOS DE  ESPELEOLOGÍA EN NAVARRA (Pàgs. 136-150) 



M
on

og
rà

fic
s 

S
ar

aw
ak

, n
úm

. 2
6-

20
20

90

La porta de la Verna

90

20  AÑOS DE  ESPELEOLOGÍA EN NAVARRA
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20  AÑOS DE  ESPELEOLOGÍA EN NAVARRA
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20  AÑOS DE  ESPELEOLOGÍA EN NAVARRA
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20  AÑOS DE  ESPELEOLOGÍA EN NAVARRA
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20  AÑOS DE  ESPELEOLOGÍA EN NAVARRA
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20  AÑOS DE  ESPELEOLOGÍA EN NAVARRA
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