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marc en el qud el ciutadli puga t rans Amb aquestes condicions, qual- 
metre infomació; no només rebre-la. sevol pot tenir un programa de radio. 
Intenta desmitificar la comunicaci6, És precisament el que es pretén, I'us 
demostrant dia a dia que no cal mPs social del mitjh, i amb aixb fugir de 
que voluntat per a fer rhdio. la concentració i centralitzaci6 dels 

(Col-lectiu d'Amants de la 
Comunicaci6 Alternativa) 

El C .  A. C. A. va neixer fara ja 
quatre anys, aci a Castello, arnb e1 
proposit de posar en mama una radio 
Iliurt, e s  a dir, una emissora sense 
publicitat, i per tant, no lucrativa, que 
s'ha sufragat, fins ara, arnb les apor- , 

tacions dels qui hi tenen un pro- 
grama. La quota mensual de 1 S00 
pts. que deuen satisfer els trenta-cinc 
c<socis» cobreix e1 lloguer del pis, la 
Ilum, I'aigua i les possibles repara- 
cions d'aparells electrbnics. 

((Radio Mama» (aquest es el nom 
de I'eemissora) vol ser un espai, un 

Ara rnateix, al 99.4 de la F. M., en 
horari de dimarts a divendres, de 
18:00 a 24:00, i dissabte i diumenge, 
de 10:OO a 24:W es poden escoltar 
programes de música heavy, rock- 
abilly, folklbrica i tradicional, new 
age, garage.. . , hi ha d'altres que com- 
binen tot tipus de música, n'hi ha 
sobre fenbmens paranormals, lite- 
ratura, informatius sobre ecologia, 
pacifisme, etc ... 

Cada programa es fet per algu que 
estúdia o treballa i que es pren 
aquesta activitat com quelcom 
d'artistic, cami de coneixement, 
d'entreteniment o de tot un poc, o de 
res del que hem dit , sin6 tot el con- 
trari. Cadascú, en definitiva, b 1Iiure 
de fer en el seu horari el que vulga, 
dins. és clar, d'unes minimes normes 
de respecte i educacid. 

mitjans de comunicaci6, ampliant 
ahí, la base productiva de cultura i 
informacid, coses que no tenen per 
que estar al servei d'elits benpensants 
o d'interessos privats o institucionals. 

Al costat de la rhdio, també hi ha 
activitats paral.leles, més o menys re- 
lacionades arnb ella, com s6n eIs Ta- 
l ler~ de Radio, que s'imparteixen a la 
Universitat, o els concerts de la Set- 
mana Cultural Alternativa d'octubre, 
que intenten donar a conbixer la mú- 
sica que fan grups del nostre entorn. 

No mis ens resta per dir que tant 
l'associacio en si, com les activitats 
que des d'ella es promouen s6n 
obertes. Estem tats convidats a 
participar-hi! Vet aquí la nostra 
adreca, en cas que estigueu inte- 
ressats: Apartat 99, 12080 Castell6. 
Tel. 22 29 68. 

Pex JOSEP LLU~S VICIAN0 
«El Sherp» 

L' AVENC 
DE 

PENYAGOLOSA 

El despoblarnent de les terres altes 
fa a hores d'ara molt dificil la reco- 
tlida de rnaterials orals sobre el 
terreny. Dissortadament quan encara 
era temps poca cosa es va fer. El tan- 
cament d'un mas representava un 
empobriment del patrimoni cultural 
del pais, per pkrdua de la toponimia 
menor, lkxic col.loquia1, cultura 
popular, etc. En resum, de tot allb 
que a la ciutat es desdibuixa m&. 

Potser hagués calgut dedicar gent i 
mitjos a aqueixes labors, perb els 
temps no donaven per a més i si al@ 
individualrnent va fer alguna cosa, 
aixo és el que s'haura salvat. A causa 
dels campaments de1 C. E. C. a Pen- 
yagolosa, varn recorres sorint  
aquelles terres quan encara hi havia 
un poblament regular i aixi varn 
conéixer histbries i contalles sobre 
elles. De totes elles, les que més cri- 
daven l'atencid eren aquestes dues: 
I'Encant del Marinet i 1'Avenc de Pe- 
nyagolosa. De les dades sobre aquest, 
prompte isqué un treballet que, per 
diverses raons, va romandre iddi t .  
Solarnent es publica una curta nota 
en un peribdic local («MediterrAneo», 
11 abril 1980, 8). Ara, rebotat d'una 
rniscel.lAnia homenatge a no sé qui, 
sembla que finalment apareixerh en 
aquestes acoIlf dores pagines. 

Sobre e1 que segueix cal tenir 
present que Ia primera redami6 del 
treballet és de 1975. Aii, edat deIs 
informadors i dades son anteriors a 
l'any esrnentat, molt anomenat per 
motius obvis. 

1 . E L S  AVENCS. 

Des de les primeres visites, alla per 
E'any 1956, ja vam sentir parIar de 
1'Avenc de Penyagolosa. Allb que 
d'ell es contava el feia interessant, 
perb no el varn poder localitzar i, 
malgrat haver-li dedicat prou de 
temps, seguim sense EocaIitzar-lo. 
Pero tenim testirnonis, poc de fiar, 
que parlen d'un avenc de boca gran, 
situat quasi al cim -«al capoll de 
Penyagolosan-, mentre un altre, 
més mibs, parla d'un forat d'un pam 
de dihnetre, dificil de trobar i tambe 
en la matWta muntanya. En un altre 
cas generalitzen i el situen «al tossal 
de PenyagoIosan. Per un altra banda 
en un mas, a uns 20 kilbrnetres en 
linia recta, assenyalen un punt, a 
E'altura del Portellbs, d'on diuen que 
i x  e1 baf quan canvia el temps. 1 és 
gent de tota confianca. Finalment, 
tenim el testirnoni dhu pastor de més 
de 70 anys, nascut i criat en aquella 
rodalia, que nega i'existhcia de 
I'avenc, perb no les histbries, i el1 
coneix al10 pam a pam. 



Perb dels 8 masos propers o relati- 
vament propers a PenyagoIosa on 
hem recolIit contaIles, a tres els situen 
a 1'Avenc de I'Ombria. Aquest, obert 
lateralment en un cingle d'aqueix 
indret, prop de la Roca de 1'Estret o 
del Forat, que domina el cami de 
Llucena i els roquers i fractures de la 
Creba de Fraga, esta constituit per un 
parell de pous fusiformes intercomu- 
nicats (1). Té una primera caiguda 
d'uns 6 metres i un pou molt regular 
d'uns 12 metres. Ara hi ha solsides al 
pou d'entrada, molt perillós per aixb. 

A mis d'aquest, a les vessants de 
Penyagolosa no m& tenim localitzat 
un avenc, d'uns 10 metres de caiguda, 
a I'indret conegut per El Renyo, no 
massa lluny de la Cambreta, perb no 
ningii l'esmenta quan par1en de 
1'Avenc de Penyagolosa. 

2.-LES CONTALLES. 

Les dades recollides les hem sen- 
tides a masovers d'entre 65 i 80 anys 
d'edat, eIs quals diuen que les van 
escoltar dels vells quan eren xiquets. 
En les notes que segueixen, quan hi 
ha divcrses versions d'una mateixa 
contaIia, sempre que la dada diferent 
no siga fonamental, ho unifique, 
Quan la variacid és irnportant, ho 
pose en una nota que segueix a la 
versi6 o versions mes corrents. 

2.1.1. Qui el busca no el topeta. 
2.1.2. Qui e1 veu una volta, no el 

veu mis. 
2.2.1. Brama quan canvia el 

temps. 
2.2.2. Abans, quan el temps 

estava revingut, per I'avenc eixia foc 
i fum, pero ho van conjurar i ja no 
en va eixir. 

2.2.3. Quan canvia el temps 
l lang  com un baf, semblant al fum 
que faria un gavell de Henya. Ix 
amunt, com un torell6. 

2 3 . 1 .  Uns pastors van fer una 
cdda, van barrinar una sola de soc 
(2) i l'hi van nugar. 14esprés la van 
despenjar pel buit de I'avenc, perb 
com que no arribava al soldevall, li 
afegiren m& corda. Van provar un 
altre cop, perb tarnpoc no tocava 

fans. Llavors la pujaren perb parehia 
que pesava més. Guaitaven a I'avenc, 
mentre es preguntaven qu t  seria, i 
quan el van tenir a la vista van veure 
que al soc hl havia un gall, que va 
Ilanqar un fort quiquiriquic. Esglaiats 
ho van amollar tot, i gall, stw: i corda 
van desaparéixer dins I'avenc. 

2.3.2. Hi ha una versi6 on e1 galI 
diu: «Si no fóra perque aI!i dalt esta 
sant Joan de PenyagoIosa, anirieu de 
cap a l'avenc.?) 

2.3.3. En una altra, en comptes 
de gall anava «un fantasma». 

2.3.4. En una mis diuen que el 
gaIl era el dimoni. 

2.4.1. Dos pastors guardaven als  
voltants de l'avenc i van veure un 
burret molt seqtierut, el més sequerut 
que es puga trobar, que pasturava per 
sllh. Parlaven sobre si tindria forp 
per a sostenir-los els dos, i, com que 
la rnillor forma de saber-ho era fer la 
prova, de Ies paraules van passar als 
fets. Mentre l'un el mantenia, I'altre 
va pujar, pero llavors va comenqar a 
fer salts i isqué corrent cap a1 boque- 
ró de l'avenc. 
El que anava 
sobre l'anirnal 
va saltar en 
l'iiltirn rnoment 
i aquest es va 
tirar dins la 
cavitat. 

2.4.2. En 
una versi6 
repIegada a Ea 
part de parla 
castellana I'ho- 
me, esglaiat, 
s'aclama a Sant 
Joan i llavors 
es senten Ies 
campanes de 
I'ermita. El1 
cau a tema i el 
burret diu: «Si 
no fuera por 
esas campa- 
nltas, Ya 
estarías en el 
fondo del 
infierno». 

2.5. En una 
nit tempestuosa 

un home passava per aqueIl tossal i 
Iluny va veure una fogum on un altre 
home s'escalfava. Es va acostar a ella, 
que era contra !a boca de 1'Avenc de 
Penyagolosa. El del foc estava embo- 
licat amb una capa, perb rnentre 
xerraven el primer se n'adonti que 
l'altre no tenia peus, sin6 una mena 
de potes. Tement-se quelcom lleig es 
va aclamar s Sant Joan i llavors 
l'altre, que era e1 dirnoni, li va dir: 
«Si no fóra per eixe gosset que 1Iadra 
allí baix...» Com si vulguera dii  que 
ho haguera passat malament. 1 arnb 
un tro van desaparéixer home i 
foguera per la boca de l'avenc. 

3.-COMENTARIS A LES 
CONTALLES. 

Les histbries de por sobre els 
avena sempre 56n interessades. Unes 
vegades es tracta d'encobrir aigun fet 
deIictiu, com en el cas de la Sima 
Calenta, on es fabricava moneda 
falsa, v b  a d'altres dib que es busca 
b allunyar d'algun perill els menys 



preparats per a afrontar-lo, corn 
passa amb les histbies sobre els 
avencs en terrenys de pastura, que 
servien pw allunyar els xiquets, i arnb 
ells els bestiars, de les perilloses 
boques de les cavitats. En el cas de 
I'Avenc de Penyagolosa, al situar-10 
al cim, també valia pera allunyar-los 
del penya-segat d'uns 200 metres de 
vertical que el talla pe1 SE. 

Una excepcih s8n ds Forats de 
1'Aguela Massa, a terres de la Tinenp 
de Benifassa, d'on contaven que 
eixien caramels i pastissets, i era una 
xanxa als xiquets per a que feren una 
passejada lluny del poble. 

3.1. Quan horn sent aixb (2.1), 
que li ho diuen possiblement com a 
una defensa o prevenció per la difi- 
cultar de trobar-lo, horn arriba a 
creure que allb de I'avenc 6s una 
invencio, i més si ha fet recorreguts 
de prospeccio per la zona. Perb, com 
veurem al comentari següent, hi ha 
motius per a creure en la seua exfs- 
tkncia. 

3.2. (2.2) Les baixes pressions 
del mal temps, per un fenomen de 

, barocirculacio, provoquen I'eixida de 
["aire interior de la cavitat, sorollo- 
sarnent en cas de ser molt gran I'espai 
interior en relacio arnb la boca. És d 
que passa a les poblacions amb les 
boteres: en baixar la pressio ix I'aire, 
la qual cosa es nota per la mala olor, 
i la gent, per experiencia, ho  pren 
encertadament corn a simptoma de 
canvi de temps. Aixo explicaria allb 
dels brams, mentre que, referent al 
fum, en temps de fred I'excés de con- 
tingut d'humitat de I'aire interior, 
mes calent, es tornaria baF i aparen- 
taria ser una columna fumejant. 

Hi ha cavitats, corn el cas de 
I'Avenc de la Torreta, que fan de 
barbmetres naturals per als habitants 
de la rodalia, que prenen les boiretes 
que envolten la boca com anunci de 
ptuges i mal temps. 1 aquest tarnbe Ps 
et cas de I'Avenc, a la Talaia, i el de 
Guardamar. 

La barocirculaci6 es produeix a 
totes les cavitats, pero només es 
notable en les de condicions d e n t s ,  
de boca d'entrada molt petita i grans 

espais interiors. I nixb 
Iliga amb una possible 
gran cavitat fusiforme, 
oberta a I'exterior per 
erosió de la superfície 
rocosa. 

3.3. Dels8masoson 
hem recollit contalles 
corn aquesta (2.3), n'hi 
ha un on diuen que el 
que anava en el soc era 
una bruixa, en I'aItre un 
fantasma, mentre que en 
els altres sis es el gall o 
pollastre allb que ix. En 
una de les versions reple- 
gada es diu que el gall 
era el dimoni. A la 
comarca hi ha una 
cavitat, I'Avenc de les 
Navades, d'on es conta 
quelcom semblant, arnb 
una bruixa sobre el soc. 
El que es conta de 
1'Avenc de I'Arc, a mis 
de 20 kilbrnetres de Pen- 
yagolosa, tambe és molt 
paregut, perb el que apareix és una 
cosa indeterminada, peluda. De 
f'Avenc de la Llorna de la Pallissera 
el que ix &S un gall negre, que és el 
diable. També de la Sima del Casti- 
Ilaret, en la zona de parla castellana 
pero molt propera a la ratlla, canten 
que eixia un gall que era la mala- 
ventura. 

3.4. Mentre en el cas anterior la 
por I'origina allb que ix de l'avenc, 
siga gall, fantasma, bruixa, mala- 
ventura o dimoni, en aquest (2.4) 6s 
el mateix avenc, I'espant de caure 
dins, el que provoca la prevencid en 
acosrar-se. No ens manca, perb, la 
versi6 que diu que I'anirnal sobre el 
qual monta el pastor és quelcom dia- 
bolic, corn en la de la zona de parla 
castellana. 

3.5. gs la rnenys corrent de totes 
(2.5). No mes I'hem escoltada a un 
mas prou allunyat del tossal, a un$ set 
kilometres en linia recta. Reitera el 
caraaer diabblic de I ~ a e n c .  També, 
mentre a les altres histbries i a. la 
majoria de versions els protagonistes 
sén pastors, en aquesta 6s un 
caminant. De tota manera 6s wident 

l'origen ramader de la majoria de 
contalles, corn he dit d t lmeamel i t  
dels cornentarfs. 

4.-NOTA FINAL. 

Seria convenient que per pan del5 
gnips d'espelmlogia, que tant proli- 
feren en I'actualitat, es dedicara 
temps i gent a la recollida de les pos- 
sibles contalla sobre les cavitats que 
exploren, la toponimia dels voltants, 
etc. S6n dades que cada cop tindran 
mis dificultat en reunir i ara encara 
som a temps de fer una bona labor. 
I a l'hora d'enIlestir un treball 
complet sobre una cavitat s6n dades 
que no es poden negligir. 

N O T B  1. tcs w l t i i a  Iialfomws o a'un orlpm xa- 
bbr i  d n  pmm *bindaoii el misab. Eaim dr i w m  
d'iqmAxca n n r i n t s t l q u n  i m l m  crpaonig o lacl l lmis  .la 
qoent r :  Awnc dd Mis de In Pomrre. i n b  un pou de J I  
mtlrcs dc pmtmndlimt pcr 8 d'nmplada: Avmc dcl Ciml 
d'Amirpirr~,amb dos paua b w n i  d'ins 12 mrlrra: r l s  
A v t n n  T i p i i i .  d+ la  rnrtrrs Ur fnndlrlr; Xvtnc  de les 
Solanrs, d'oerr: mttrn:  Avenc del M o m l  EIinc. de 25 
m r t m :  I'innomlnat p m p í  sl B i m m  dtls Enrn .  de 11 
m r l m .  loml dr la Covn Rusa: AVCIK & In M i n i ,  rtc. Por 
dblrmtai iembi h irxi I'Avrncdf Is Csrrnrrm. IncxDlonl. 
Són carllsls I r n p ~ n n n U  p r  k u u n  pmvornoni &ulin. 
íonnndes wnu romunlcKLo d l m t s  amb I'cxtntor sobre dla. 
clmm o fi lkr. i obrrln pontrrlommil pcr L'cfodd luprdIcLnI 
o I'edemwamml dt ics dngkm. U n i  rsbuldh dr 1- drdcs 
de 4tuacl4 nrlr i v t n n  d b n i  prou rlrmrnts rom ptr S pnrir 
i punt uni t k n k a  úe pmspcdh 1 lomi lmdb d'squrws mrM 
de oduu. 2. Els m trtn el d n r  d'qutstn comirqun 
pr i t m p  dr id. Ttnkn snh filris. d'um 3 cm. dr rrur. 
I F*Wa I trinerrn de rordcll d'cspsn. 
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