
CAMPANYA 2003
Tot va començar quan baixàvem del Foratín de Tende-
ñera, l’altra boca d’accés al sistema Tendeñera, per una
de les canals formada a la placa calcària. Abans d’arri-
bar a les planes de Soaso, ens adonàrem que, entre rocs,
terra i alguna herbota, al cim d’una petita canal que
arrossega les aigües de pluja, hi havia un forat molt
petit, com si fos el cau d’una bestiola, però no ho podia
ser, perquè hi sortia un corrent fort d’aire fred. Era un
bufador1; per tant, podia comunicar amb una cavitat
subterrània. Primer vam escarbotar amb un bastó per
intentar destapar aquell forat i fer-lo una mica més
gran, però amb aquest material rudimentari i a aquelles
hores, poca cosa hi podíem fer. Vam haver de marxar,
però abans en vam prendre nota en el nostre quadern
de camp i vam deixar-hi una fita per retornar al més
aviat possible a aquest bufador que tant prometia.

I així va ser. La setmana següent, un equip de l’ERE
va pujar a Soaso amb la intenció de desobstruir el
bufador del Mor –els companys van decidir d’anome-
nar-lo així perquè havia estat jo qui l’havia localitzat. I
es va desobstruir, certament, gràcies a l’esforç tenaç de

Un nou avenc
a la serra de Tendeñera:

el bufador del Mor
D esprés del llarg hivern, i amb

l’arribada del bon temps, teníem
ganes de reprendre l’exploració del Foratón
de Tendeñera (+11, –903 m), el gran
avenc que l’ERE-GAF va descobrir l’any
1997 i que, el 2002, fruit dels treballs dels
espeleòlegs, va passar a ser un altre mil del
sistema Arañonera i el tercer que explorà
el nostre grup des que va ser fundat.

Pel pont de Sant Joan del 2003 vam
decidir fer unes incursions al Foratón 
de Tendeñera per canviar-hi les cordes
malmeses i reequipar-lo, però en acabar
la feina i baixar cap a la vall vam
descobrir allò que, amb una mica
d’esforç, esdevindria un nou avenc a la
serra de Tendeñera: el bufador del Mor.

Text i fotos: Xavier Mor 

Entrada al bufador del Mor. Després d’una important excavació per
desobstruir el bufador, s’obre una entrada prou gran a l’avenc per passar-hi.
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1 Bufador: Forat per on surt un corrent d’aire, especialment

el forat que comunica amb una cavitat subterrània.



Context

El bufador del Mor és una cavitat situada 
a les calcàries del paleocè, molt carstifica-
des i verticalitzades en aquest sector. Té
una estructura meandriforme, amb encaixos
superposats que dificulten l’exploració a
causa de les nombroses estretors i canvis
de nivell. L’experiència ens ha demostrat
que es tracta d’un col·lector força actiu, molt
possiblement afluent del riu d’Arañonera i,
per tant, les aigües recollides ressorgeixen a
la Fuente del Bozo, a la vall del riu Ara.

Localització

Des de la vall de Broto cal seguir la carre-
tera N-260 en direcció a Biescas, a la vall
de Tena. Entre Viu i Linàs de Broto surt
una pista –tancada amb cadena– que va
cap al nord; cal seguir-la fins al final, a les

planes de Soaso de Linàs. Des d’aquí cal
remuntar el barranc del Zebollar fins més
enllà de la seva capçalera, a l’escarpat ves-
sant sud de la serra de Tendeñera. És molt
convenient per a l’espeleòleg dur el GPS,
perquè no hi ha punts de referència.

M. R.

picar amb mall i escarpa, de fer palanca amb el perpal
i desplaçar roques i, finalment, de foradar la roca mare
amb el trepant per introduir-hi microexplosius i fer-
los esclatar. Després d’hores de feina es va obrir una
gatera estreta per on podia passar prou còmodament
una persona, tot superant el pas de l’Espasa de Dàmo-
cles –una gran roca que amenaçava caure i tancar l’es-
treta cova per sempre més. El que havíem vist com un
cau de conills, ara ja tenia l’aspecte d’una petita cova
amb un corrent d’aire fred considerable. En entrar el
primer espeleòleg, va veure que després de dues petites
rampes s’obria un pou d’uns 10 m; per tant, semblava
que la cavitat continuava. 

Havíem trobat un nou avenc. El corrent d’aire
era evident i constant, i això ens va fer pensar en la
possible i hipotètica connexió d’aquesta nova cavitat
amb el tobogan de l’Infern o el meandre Tu Tranqui
del Foratón de Tendeñera. ¡Qui ens ho havia de dir!,
havíem descobert, gairebé per casualitat, una nova
cavitat que tenia bones perspectives.

Va passar un temps fins que no vam reiniciar l’ex-
ploració. En una segona fase, vam haver de treballar
a fons alguns passos estrets en determinats punts de
l’avenc, d’estructura meandriforme, i, després d’ei-
xamplar-los amb les tècniques de desobstrucció habi-
tuals, vam arribar fins a una profunditat de –120 m.
Seguíem una gran diàclasi, que en aquesta cota inter-
ceptava amb el meandre principal de la cavitat. Des-
prés de fer encara un parell de desobstruccions més,
vam progressar fins a arribar a –140 m. Però aquí es
va acabar l’exploració.

A finals del més d’octubre vam decidir de fer el
darrer atac de la temporada. Hi havia previsions de
mal temps als Pirineus, i vam sortir de Barcelona
amb el cel ben ennuvolat. En passar per Broto, plo-
via a bots i barrals. ¡Quin panorama! Ens podíem
haver retirat, però era l’últim cap de setmana de la
temporada i no el volíem desaprofitar. De manera

El trepant és una eina fonamental per fer
forats i poder clavar els espits, d’on penjarà

una instal·lació i una corda cap al fons.
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que, amb els cotxes, vam arribar al final de la pista
que puja fins al refugi de Soaso. Aleshores la pluja ja
era neu. Ens vam canviar i vam organitzar el mate-
rial dins dels farcells de l’espeleòleg: trepant, broca,
parabolts, xapes, cordes, equip de vertical, una mica
de menjar i aigua. I així de carregats vam començar
a pujar enmig de la boira i la neu. A uns 100 m del
bufador hi havia ben bé un pam de neu pols, i el
pendent escarpat dificultava l’arribada a l’avenc.
L’un no ho tenia gaire clar, però l’altre l’empenyia
per seguir progressant, i així vam anar avançant.

Vam arribar a la boca glaçats, i ens vam canviar de
pressa, per tal d’entrar tot seguit a l’avenc. Un cop a
dins ens vam trobar encara amb algunes complica-
cions. Per començar, quan fèiem ràpel pel tercer pou,
ens vam adonar que hi havia degotalls en forma de

dutxa, i la Gran Diàclasi estava totalment molla. No
em sap greu dir que el primer que vam pensar era
que havíem d’abandonar l’exploració, ja que estàvem
xops, però el cas és que no volíem tornar amb les
mans buides. Vam continuar fent ràpel amb l’espe-
rança que més avall la cosa canviaria. Sabíem que
una vegada fóssim al meandre aconseguiríem esqui-
var l’aigua. Observació exacta i verídica.

A continuació, vam remuntar entre blocs encastats
a banda i banda del meandre, però un altre pas estret
ens va frenar. Calia desobstruir-lo. Vam picar la roca
durant més d’una hora fins a aconseguir passar i dava-
llar un pouet de 8 m. A continuació, hi havia una
gatera estreta i, de nou, un altre pas estret, que no
podíem superar. En aquest punt vam decidir fer marxa
enrere. De manera que vam anar plegant les cordes a
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la capçalera de cada pou fins a arribar a uns 50 m de la
sortida. Feia massa fred, i vam deixar el material reco-
llit i a punt per a una altra ocasió. Una cop a fora, per
sort, no nevava, però eren les 12 de la nit i feia un taro
que pelava. Amb un bon gruix de neu pols vam anar
baixant, mig relliscant, fins al cotxe. La temporada
s’havia acabat, però sabíem on havíem de tornar tan
bon punt la neu ens ho permetés.

CAMPANYA 2004
Al final del juny del 2004 vam tornar novament al
bufador del Mor, just al punt on ho havíem deixat
l’any passat. De mica en mica, superant els passos
estrets, vam anar guanyant més profunditat, fins que
vam assolir la cota –180 m. Arribats a aquest punt,
però, el corrent d’aire disminuïa notablement, però
encara ens continuava indicant el camí que havíem
de seguir: ¡avall! Certament, les estretors d’aquesta
cavitat dificultaven molt l’exploració, i l’esgotament
físic és un factor que cal tenir en compte. Vam trigar
dos dies en eixamplar tots els passos que complica-
ven la sortida de l’avenc.

Tot i que les campanyes del 2004 han estat sovinte-
jades, el temps va passar molt de pressa, com sempre, i
vam arribar, un cop més, al final de la temporada. El
resultat, però, havia estat prou satisfactori, tot i que un
nou pas estret feia impossible la continuació de l’ex-
ploració. Malgrat que inicialment el bufador del Mor
era un simple forat que no sabíem on ens conduiria,
havíem arribat a assolir els –195 m de fondària. Tot i
així, creiem que l’avenc s’acabarà definitivament en
aquesta cota. Per tant, decidim desequipar-lo comple-
tament, i si algú de nosaltres pensa tornar-hi algun dia,
es trobarà amb la difícil resolució d’avançar per un
avenc ple de passos estrets i pregoneses insondables.

Els passos estrets són la tònica general d’aquest nou avenc de la serra 
de Tendeñera, capaços d’esgotar l’espeleòleg més ben preparat.

L’helicòpter s’ha convertit en un transport
imprescindible per a les exploracions en carsts
d’altura.




