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Bajel pirata que llaman,                
por su bravura, el Temido,
en todo el mar conocido
del uno al otro confín.

(José de Espronceda. Canción del Pirata)

“Algú ho havia de dir...” és el títol d’una nota 
publicada pel company Pau Pérez al número 9  
d‘EspeleoCat (Barcelona 2012). A grans trets es 
queixava -jo crec que amb raó- de la falta de 
respecte de determinades publicacions on es 
canvia el nom donat a algunes cavitats (o sectors 
de cavitats) pels seus primers exploradors. Posa 
com exemple el regateig arbitrari de la "Galeria 
SIRE" de la Bora Fosca de Tavertet, que ha fet 
que desaparegués el nom d’aquest grup que 
havia fet l’escalada i primera exploració d’aquesta 
branca superior exercint el seu dret a batejar-la 
amb les seves sigles.

M’agrada el títol i el que representa, en sintonia 
amb el conegut tarannà lluitador d’en Pau: “Algú
ho havia de dir... Doncs ja ho dic jo!!”. Trobo molt 
convenient que es faci justícia i es divulguin les 
coses com són, sobre tot quan, com en aquest 
cas, es tracta en definitiva de respectar la 
paternitat d’un descobriment. I per això, jo 
m’apodero d’aquesta encertada frase (citant 
l’autor, evidentment) i us convido a fer el mateix... 
si teniu pebrots.

El que jo voldria dir ara segueix la mateixa línia, 
anant en defensa d’un parell de víctimes 
ocasionals però massa freqüents del món 
espeleològic: La propietat intel·lectual i la 
individualitat de les persones. 

Les tracto juntes perquè bàsicament els 
agressors solen ser sempre els mateixos: els 
que menyspreen o no respecten 
adequadament les persones, els seus drets, 
la seva propietat  intel·lectual (escrits, 
fotografies, topografies, dibuixos...) o, fins i 
tot, la seva imatge. Voldria criticar certs 
comportaments d’aquells que,  mancats o 
curts de mèrits propis, s’apropien dels aliens. 

Penso que cal denunciar als plagiadors que 
roben el treball d’altres, als que presumeixen 
de la feina anònima que fan altres, als 
egoistes que amaguen els noms dels seus 
col·laboradors per aparentar que ells sols ho 
han fet tot...En una paraula: els pirates.  I 
parafrasejant al Pau: Algú ho havia de dir...
(tot i que seria millor que ho diguéssim tots).

També aprofito per comentar certes modes o 
formes d’actuació bastant generalitzades i 
àdhuc considerades correctes, que a mi em 
semblen poc respectuoses amb els drets o, 
si més no, amb les necessitats d’afirmació
personal de la gent. Penso que si les 
analitzem conjuntament és possible que ens 
adonem de quantes vegades hem estat  les 
víctimes o els culpables d’aquestes 
injustícies.

EL RESPECTE A LA PERSONA I A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
EN LES PUBLICACIONS ESPELEOLÒGIQUES 

(ALGÚ HO HAVIA DE DIR... II)



QUATRE CASSOS REALS DE MANCA TOTAL O INSUFICIENT RESPECTE PER LA
PROPIETAT INTEL·LECTUAL QUE M’HAN AFECTAT A MI PERSONALMENT, EN PART COM 
A DENÚNCIA PERÒ, PRINCIPALMENT, A TÍTOL D’EXEMPLES PRÀCTICS

Un article aparegut a Furada 12 el 2006 on 
José Higinio Diz Dios reprodueix un dibuix 
original nostre que havíem publicat a 
Espeleòleg 39, el 1991, amb la tipologia dels 
taüts que varem trobar (no descobrir) en coves 
sepulcrals a Filipines. I ho fa sense posar el 
nom dels autors. Bé, no és que no els posi, 
que podria ser un oblit, és que s’ha pres la 
molèstia d’esborrar-los.

I per arrodonir el greuge, afegeix el plagi de 
llargs fragments de text afusellats del nostre 
article. Com si fos original seu, vaja. Això si, al 
menys ens cita a la bibliografia i a la història de 
les activitats d’espanyols en aquest arxipèlag.  
Es això suficient per reproduir texts i treure el 
nom dels autors d’un dibuix?

Publicar un dibuix d’un altre traient el seu nom 
és un acte de pirateria. Un robament. Però la 
reproducció de llargs fragments d’un article 
original pot fer-se de diferents maneres:

A vegades consultem autors anteriors i ens 
basem en part en els seus treballs per 
sustentar els nostres. Tots ho fem. Així és 
com, per exemple, avença el coneixement d’un 
carst al llarg de successives generacions 
d’estudiosos o es profunditza en la història d’un 
determinat col·lectiu d’espeleòlegs. Deia 
Newton: “Si aconsegueixo veure més lluny és 
perquè m’he pogut recolzar sobre les espatlles 
de gegants”. En aquestes situacions sembla 
correcte reconèixer aquestes fonts d’inspiració
només citant-los a la bibliografia. 

Algunes ocasions, a més a més, podem 
reproduir literalment  frases senceres, dibuixos, 
topografies, etc. d’aquests anteriors autors. En 
aquests escenaris ja no és suficient citar-los a 
la bibliografia, cal que quedi molt clara la 
separació entre allò que és collita pròpia de 
l’autor actual i allò que es cita de l'anterior; per 
exemple amb un tipus de lletra diferent o entre 
cometes.

L’original publicat a Espeleòleg 39, el 1991

I el de Furada 12, el  2006. Falta quelcom?

Cas real 1



I al final del paràgraf reproduït cal posar la 
referència bibliogràfica (nom i any) de la cita, 
que ens durà finalment al capítol de la 
bibliografia de l’article. I si no es fa amb 
aquest grau de transparència és 
absolutament incorrecte i potser il·legal, 
perquè el nou autor estaria donant a entendre 
que aquests texts són originals seus.

I si, a més de no citar degudament l’autor del 
text original fem una reproducció no del tot 
literal, canviant algunes paraules perquè
sembli diferent, aleshores ja ens trobem 
davant d’un intent absolutament alevós de 
plagi encobert. 

J. Serra Cobo, R. Barbault i A. Estrada-Peña
publiquen la nostra topo de la Sima de San 
Pedro (apareguda al 1982 a Espeleòleg 33) 
en la” Revue d'Ecologie La Terra et la Vie”
número 48 (París 1993)... després de treure 
els noms dels tres topògrafs.

Al menys, també ens citen a la bibliografia, 
però sense dir que hi han estret la topografia, 
fent així que aquesta sembli totalment obra 
seva. No és inhabitual que els científics 
agafin la part gràfica dels articles 
d’espeleòlegs per complementar els seus 
treballs ometent completament l’autoria. 
Potser com que són professionals tenen dret 
a fer-ho...

Topografia original publicada a 
Espeleòleg 3, el 1982...

... i després de la intervenció dels           
biospeleòlegs, el 1993.

Cas real 2



Coves sepulcrals de Sagada (illa de Luzón, Filipines). 
Fotos: Jordi Lloret amb Montserrat Ubach, 1987.



Sima de San Pedro a Oliete, Terol. Fotos de Jordi Lloret 
amb Montserrat Ubach i Toni Nubiola (1981) i amb Román Montull (2013).



Mapa de situació del túnels de lava del sector 
Roiho a l'illa de Pàsqua publicat per Javier Les a 
Subterránea 23 (Madrid 2005), després per 
Javier Les, Gaizka Carretero i Urtzi Urtiarte a 
Euryale 1 (Bilbo 2006) i posteriorment per J.M. 
Calaforra Chordi, Javier Les, Gaizka Carretero, 
Franco Cucchi i Paolo Forti a Espeleotemas 6 
(Almería 2008). Sospitosa similitud total amb el 
mateix mapa publicat per nosaltres uns quants 
anys abans a Subterránea 2 i a Espeleòleg 41 
(Barcelona 1994 i 1996 respectivament) que 
havíem aixecat durant la nostra campanya de 
1992, a cop de brúixola i cinta.  

Només un no-espeleòleg podria creure que dos 
mapes, que contenen la situació exterior d’una 
vintena de boques i la seva superposició sobre 
el desenvolupament topogràfic subterrani d’uns 
quants quilòmetres de coves, puguin ser tan 
idèntics. 

Aquesta analogia és impossible quan almenys 
el primer d’ells s’ha fet de forma artesanal, amb 
els estris d’espeleologia habituals dels anys 90 
sotmesos a un marge d’error significatiu.

Als mapes de les tres publicacions més 
modernes, algunes de les cavitats explorades 
per nosaltres apareixen interconnexionades, 
fruit de quatre expedicions basc-internacionals
molt satisfactòries. Això només significa que el 
nostre mapa ha estat revisat amb informacions 
més actualitzades, cosa que lògicament ens 
complau perquè forma part de la dinàmica de 
l’exploració: cadascú avença una mica més 
seguint les passes dels exploradors precedents. 

Normalment això se soluciona de forma elegant 
dient més o menys “Gràfic o mapa original de 
(Nom dels autors inicials) (cita bibliogràfica) 
modificat per (Noms dels modificadors)”, si no 
es diu, és un plagi. O un oblit, es clar, però tres 
vegades el mateix oblit ja és imperdonable i 
sospitós. També els tres articles (com gairebé
tot el que han publicat els expedicionaris 
bascos, això s’ha de reconèixer) sempre ens 
citen a la bibliografia final i agraeixen les nostres 
informacions. Però la paternitat dels gràfics s’ha 
de respectar!

Mapa publicat a Subterránea 2 i a 
Espeleòleg  41 (1994 i 1996) ...

Mapa publicat a Subterránea 23, a Euryale
1 i a Espeleotemas 6 (2005, 2006 i 2008) . 
Diríeu que és un altre mapa o el mateix?

Cas real 3



Exploracions a l'illa de Pàsqua,1992. Fotos 
de Jordi Lloret amb Montserrat Ubach.



Cas real 4

El numero 1 (València 1979) d’un efímer butlletí
del "Grupo Espeleológico Fabas (sic) de la 
Colomera", on Enric Ros fa un mix de tres 
dibuixos meus publicats a Jumar 2 i 3 (Madrid 
1978 i 1979) i no és que només hagi tret el meu 
nom, no... és que els firma ell! 

Aquest noi era valent. A diferència d’altres 
plagiadors de material gràfic no es limita a 
esborrar els noms originals i deixar-ho en blanc 
(Oh! Ha estat el cap de redacció, jo sóc 
innocent), sinó que amb tota tranquil·litat posa el 
seu. 

Potser s’hauria d’analitzar si la tasca de copia i 
enganxa del valencià Enric, com la de copia i 
esborra del gallec Iginio, ténen més importància 
que la tasca creativa original...

Dos espeleòlegs xerrant en una 
cova. (Jumar 3, 1979). J. Lloret

Un ratpenat que vola en un racó. (Jumar
2, 1978). J. Lloret

Un espeleòleg que cau. (Jumar 3, 
1979). J. Lloret



...I la “creació” de l'Enric (1979)



Un parell de fets on també he estat jo una de les 
víctimes protagonistes, no de comportaments 
normalment considerats incorrectes sinó de 
pràctiques que poden ser habituals i acceptades 
però que, no obstant, penso que hauríem 
d’evitar.

Exemple 1

A Grallera número 3-4 (Lleida, aprox. 1995), a 
l’excel·lent monogràfic “Catàleg espeleològic de 
la Noguera” es reprodueix la topo de la Cova de 
l’Escaleta (Mont-roig, Camarasa) que cinc amics 
havíem fet i publicat vint anys abans a Gours 
núm. 2 (Barcelona 1974). 

La reproducció de les topografies en els 
catàlegs és irreprotxable, molt útil per a tothom i 
habitual. Però dels cinc autors només posen 
aleatòriament el nom d’un (innocent de la 
retallada). 

Senzillament: Ningú té cap dret a seleccionar 
els noms de qui surt i qui no surt en una topo en 
que no ha participat. Si reprodueixes un gràfic 
has de respectar escrupolosament la seva 
paternitat.

DOS EXEMPLES PRÀCTICS D’ACTUACIONS CONTRÀRIES 
A LA VOLUNTAT DELS POSEÏDORS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Una topografia amb cinc autors...

... i la mateixa. Menys noms, menys feina.



Al segon volum del magnífic “Grans Cavitats de 
Catalunya” (Barcelona 1990) es reprodueix la 
meva topografia de l’Avenc Pompeu Fabra 
publicada al “Catálogo Espeleológico del Pla 
d’Ardenya” volum 2 (a Gours 9, Barcelona 1982) 
i, com que jo a la topo havia escrit els noms de 
totes les persones (de dos clubs diferents) que 
havíem treballat i descobert la continuació més 
fonda, se’ns suprimeix a tots i només es deixa 
les sigles d'un dels dos grups.

Aquest és un criteri que molts clubs apliquen 
voluntàriament, però no pas jo, que sóc el 
principal propietari i que, ves per on, ni treballo 
en l’anonimat ni oblido als que han treballat amb 
mi!. Quan s’agafa una topografia s’ha d’acatar la 
voluntat dels autors i conservar l’original sense 
alterar-la unilateralment.

Exemple 2

... i ara ja només l'ha fet un club!Sis espeleòlegs de dos clubs han fet una 
topografia...

Avenc Pompeu Fabra, Pla d'Ardenya. 
Foto: Jordi Lloret amb Marc Navarro.



2- Autocitar-se

3- Foto col·lecció

"Comportaments poc ètics" són, per a mi, 
aquelles afirmacions, omissions o actuacions 
en las quals, amb l’habilitat de no dir cap 
mentida (que podria ser descoberta, com 
alguns dels flagrants exemples que he posat 
al primer capítol) només s’amaga una part de 
la veritat, perquè la desinformació o la 
manipulació solen conduir directament al 
benefici de qui ho fa. Aquí va com a mostra 
una petita selecció teòrica, sense posar noms. 

Segur que si feu memòria en trobareu alguns 
més.

1- Afusellar citant

Fàcil. Hem vist algun exemple en els casos 
del primer capítol. Es reprodueix tot el que es 
vol, gràfics, textos, etc. i només al final, a la 
bibliografia, es posen les referències 
bibliogràfiques de les publicacions copiades, 
sense afegir cap detall que les relacioni 
inequívocament amb les parts afusellades. 
Carta blanca!, ja es pot  piratejar tot el que es 
vulgui.

CINC COMPORTAMENTS POC ÈTICS

Després, per exemple el 2012, Perot torna a 
parlar d’aquesta mateixa teoria novadora o a 
repetir les mateixes frases en un altre article que 
publica, aquest cop en una revista més important. 
Però ara ja es pot citar ell mateix (Perot 2010)
perquè les ha tret de la seva publicació i no de la 
font original. A la bibliografia d’aquest nou article 
surt el seu publicat l’any 2010 i, naturalment, ja 
no apareix cap menció bibliogràfica d’en Xony.

Miracle!. Resulta que de cara als lectors, aquesta 
interessant teoria o aquestes frases afortunades, 
han canviat de creador i han passat de "Xony
1984" a "Perot 2010 i 2012“ !

Els fotògrafs professionals ja estan habituats a 
tota mena d’intrusisme i maltractaments. Hi ha 
llibres gairebé exclusivament de fotos de gran 
qualitat, amb quatre ratlles escrites que més aviat  
fan nosa, on com autor de la obra apareix només 
el nom del que ha fet el text i no pas del de les 
fotos. 

Però un cas massa freqüent en el món de la 
literatura de muntanya és aquest: Un fotògraf, per 
exemple Canik, entrega a un personatge, per 
exemple Petard, còpia de les fotos on hi surt 
Petard. Si Petard en el millor dels cassos només 
és desorganitzat (sobre tot per les coses dels 
altres) perdrà i oblidarà immediatament el nom 
del fotògraf. 

Si, en el pitjor cas, Petard es això, un "petard de 
tio", no tindrà el més mínim interès en conservar 
al nom de Canik i l’esborrarà a consciència. De 
qualsevol de les maneres el resultat serà el 
mateix. Quan Petard publiqui un llibre o un article 
on surtin les fotos fetes per Canik, podria dir com 
a mínim “agraeixo a l’autor de les fotos i lamento 
no recordar el seu nom, bla bla”. Però no, el més 
fàcil i vergonyós és que posarà “Autor fotos: 
Col·lecció Petard”.

Aquesta actuació no és inhabitual al món 
científic. Un autor, per exemple Perot, publica 
un article (preferiblement en una revista de 
poca difusió) on reprodueix frases senceres o 
tota una teoria original d’un científic anterior, 
per exemple Xony. Perot es porta bé i 
després de copiar  literalment les paraules de 
Xony el cita com deu mana posant el seu nom 
(“Xony,1984”) a continuació del text reproduït 
que, fins i tot, apareix amb un tipus de lletra 
distint i entre cometes per ressaltar l'autoria
diferent. I evidentment l’afegeix a la 
bibliografia final. Perot publica aquest article 
l’any 2010.  Fins aquí tot perfecte.



És clar que encara podia ser pitjor i haver-se
posat ell directament com a autor... però això ja 
seria una mentida descarada i, com he dit al 
principi, els personatges ombrívols es 
caracteritzen per no dir mai mentides que es 
podrien descobrir, sinó per treure les coses de 
context i ocultar part de la veritat en favor dels 
seus interessos.

4- Autor dibuix

Topografia d’una gran cavitat. Molts anys 
d’esforços. Molts clubs. Moltes persones. Moltes 
hores de feina sota terra i a casa amb l’ordinador. 
Moltes  il·lusions... Naturalment, Perot, la persona 
que finalment fa el dibuix, no pot escriure tants 
noms (“I si m’oblido d’algun encara s’emprenyarà
més i serà pitjor”). Solució, “Cafè per a tothom”:  
No es posen noms de cap persona. Com a molt 
apareixen les sigles dels grups i... és clar, el que 
no pot faltar és el nom i cognoms sencers del que 
ha fet el dibuix a casa seva, Perot Petard 
Morgan (a qui hem conegut en els exemples

5- Esperit de Club 

La Trolas no fa gaires cavitats, però te un 
autèntic esperit de club. Quan parla de les 
activitats que fan els seus consocis ho fa 
sempre en primera persona del plural, perquè
és el seu club i tot el que el seu club fa, s’ho 
sent com a molt personal: “Si, ahir VAM 
superar els menys 500 un altre cop...”. “Ara 
ESTEM buidant tots el sifons terminals”. “No 
us puc dir res més que aviat BATREM el 
rècord de vertical absoluta”. “NOSALTRES no 
tenim problemes per fer, com ja HEM fet , un 
atac de 40 hores sense bivac”...

anteriors). Faltaria més!, una tarda de dibuix conta 
més que sis campanyes d’estiu a mil metres sota 
terra!.

No escriure tots els noms en una topo podia tenir 
una justificació fa vint-i-cinc anys, quan s’havien 
de posar a ma, amb plantilla o lletres adhesives 
(el maleït "Letraset"), però ara, amb l’ordinador, ja 
no hi ha excusa que valgui!

CINC ACTITUDS HABITUALMENT ACCEPTADES QUE, 
EN LA MEVA OPINIÓ PERSONAL, MENYSPREEN ALS COMPANYS

El fotògraf Canik a qui abans defensàvem, 
evidentment voldrà que surti el seu nom com 
autor de la foto... Però, i els models, no tenen 
també dret a que se sàpiga qui són? I més si 
parlem de fotografia espeleològica on els 
ajudants (apart de ser propietaris de les seves 
imatges personals) tenen un percentatge de 
participació molt elevat. Però ni Canik ni 
pràcticament ningú se’n recorda mai d’ells... Al 
peu de les fotografies pot sortir la data, el lloc on 
està presa, l’autor (evidentment!), una explicació
detallada, fins i tot alguns diuen amb quina 
càmera, objectiu i diafragma està feta, però els 
models i els que il·luminen... que es fotin!

1- Els models fotogràfics 2- L’autor i els acompanyants

Una publicació d’espeleo, igual que una topo 
o una bona foto, sol ser el resultat final del 
treball d’un col·lectiu, però l’article només 
l’escriuen un o dos, els que saben més o els 
que s’ho han pres amb més interès. Els 
espeleòlegs som persones d’acció i volem 
estar al camp fent activitats i no a casa 
teclejant!. És normal doncs que l’autor o 
autors signin amb el seu nom i cognoms 
(també es pot signar amb les sigles del club i 
d’això parlarem mes endavant). Fins aquí, 
potser no és la millor solució, però és habitual 
i acceptable.



3- Publicacions de clubs

El que ja no hauria de ser tan normal és que 
en el text de l’article (o d’un conjunt de fotos) 
no es digui ni un nom de totes les persones 
que han participat en les tasques o que, com  
a molt, si l’autor ho fa en un acte de 
generositat, ho faci esmentant només els seus 
noms, sense cognoms o de la forma més 
reduïda possible. 

O encara pitjor, només els seus malnoms:  
“Perot Petard Morgan agraeix la participació
de Puri, Mari, Pep, Rapelatrix, la Melones,  
el Pichabrava i el seu fill el Pichabrava Jr., 
Chema i dos més que no recordo”. I si la 
publicació la fan espanyols la confusió encara 
pot ser més divertida: "Participaron en la 
campaña J. García, J. López, M. López, J. 
Rodríguez, M. García y J. Sánchez". Qui 
s’aclareix amb això?. I això si, l’autor ben 
sencer: “Firmado: Pepe Sánchez-Gutiérrez
de Martínez y Fernández".

Cal destacar el cas contrari: Alguns espeleo-
escriptors especialment generosos ho 
solucionen afegint com a co-titolars de la 
publicació a tots els que han participat en les 
tasques de camp, encara que algú d’ells no 
hagi fes més que “pasar por allí”. Per a mi és 
una actitud exemplar que només poden fer 
aquells que tenen un nom propi consolidat i 
una fama merescuda que els permet el luxe 
de compartir-la sense tenir por de minvar-la.

Phantom ja no fa gaire espeleo (com la seva 
germana Trolas). Encara sua quan recorda 
com fa vint anys va pujar un pou de 24 metres 
i casi es mor d’esgotament. Però els papers 
se li donen molt bé. És el secretari del Club, la 
qual cosa fa que sigui molt conegut; el seu 
nom “sona”. Entre els seus companys parla 
dels grans espeleòlegs que ha vist a la Fede, 
com si fossin amics de tota la vida i col·legues 
al seu mateix nivell. 

El seu és un club modern i volen fer el mateix 
que els francesos, que en deuen saber molt. 
Tot el que publiquen es fa anònimament i

només apareixen les sigles de l’entitat (una 
mena de "Todo por la Patria" però sense 
tricornis). Quan els altres espeleòlegs 
llegeixen la revista d’aquest club sempre 
pensen el mateix: “Osti tu, el Phantom ja està
fotent un altre mil...”. I en Phantom és feliç... 
Visca l’anonimat i visca la modèstia perquè, 
es clar, només pot ser la modèstia el que 
obliga al Phantom a dir  “Bé, no TOT és mèrit 
meu... en el club ni ha uns quants jovenets 
que TAMBÉ ho fan molt bé...”.

O sigui, resumint i segons el meu entendre, hi 
ha unes cinc maneres de fer les coses:

1. 20 espeleòlegs fan una campanya. Dos 
d’ells escriuen i publiquen un article, el signen 
tan sols ells dos amb els seus noms 
complerts i no surt cap altre nom dels 18 
restants: MALAMENT!

2. 20 espeleòlegs fan una campanya. Dos 
d’ells escriuen i publiquen un article, el signen 
només amb les sigles del club i no surt cap 
nom de cap dels 20 (PENÓS!). Però  tothom 
fora del club es pensa que aquesta publicació
és obra d’un altre membre del club, el soci 
número 21 que és el més conegut de portes 
enfora, però que, ves per on, en aquesta 
ocasió no ha fet res. PITJOR!

3. 20 espeleòlegs fan una campanya. Dos 
d’ells potser escriurien un article però... 
sabent que haurà de ser anònim i que el 
prestigi se l’endurà un altre, passen de tot i no 
l’escriuen! Resultat: No es publica res. 
FATAL!.

4. 20 espeleòlegs fan una campanya. Dos 
d’ells escriuen i publiquen un article, el signen 
amb els seus noms i en el text, en lloc 
destacat, donen els noms complerts dels 
altres 18. Millor i ben fàcil, no?

5. 20 espeleòlegs fan una campanya. Dos 
d’ells escriuen i publiquen un article, el signen 
amb els 20 noms (potser posant-se ells dos 
els primers) i tothom content!. Sou vosaltres 
uns escriptors suficientment consagrats i 
nobles com per tenir aquest acte de solidaritat 
amb els companys?



4- El Dret a la imatge

Ara que tot deu té Smartphone amb connexió
a Internet, fa fotografies a dojo i les penja 
immediatament a la xarxa... Ja us recordeu 
que les persones tenen dret a la seva imatge?  
Si llegiu l’article 18.1 de la Constitució veureu 
que els drets a la intimitat i a la pròpia imatge 
tenen els rangs de fonamentals i violar-los 
significa un greu atemptat contra la persona. 
Aneu-vos-en assabentant... no sigui cas que 
algun company o companya del grup no li faci 
cap gràcia veure les seves fotos corrent pel 
Facebook. Millor que conegueu els límits del 
vostre dret “periodístic”...

5- No contrastar de manera 
suficient la informació

Els que fem o pretenem fer ressenyes 
històriques d’exploracions espeleològiques, 
de vegades no investiguem prou o no 
contrastem adequadament les fonts 
consultades. I amb això podem difondre i 
perpetuar dades incorrectes u omissions, fruit  
d’errades involuntàries o de manipulacions 
fetes a propòsit per autors anteriors per tal de 
perjudicar a enemics personals o apropiar-se, 
un cop més, del prestigi aliè. 

I un exemple real del que jo personalment 
vaig ser culpable involuntari: Fa uns anys vaig 
publicar un recull documental al "Boletín del 
Museo Andaluz de la Espeleología" titulat 
"Espeleólogos españoles en el mundo. 1925-
1989" (Granada 1991 i 1992) on ressenyava 
les expedicions i activitats fetes per 
espeleòlegs de Catalunya i Espanya fora de 
les fronteres dels dos països.  

Al parlar de la important presència burgalesa 
en la transcendental exploració del Gouffre
Berger del 1956, on s’assolí per primer cop al 
món la cota -1.000, vaig reproduir sense més 
anàlisi una cita bibliogràfica prèvia on es deia 
que alguns dels burgalesos només havien 
actuat com a equip de superfície. Un d’ells em

va escriure per advertir-me, molt 
educadament, del meu error, ja que realment 
tots havien baixat a cotes d’entre 700 i 900 
metres de fondària, aleshores molt superiors 
a les assolides fins aquell moment per cap 
altre espanyol. Evidentment em vaig disculpar 
sincerament i vaig publicar d’immediat (sense 
que ell m’ho demanés) una nota rectificativa 
en el següent butlletí del Museu. Però això 
em va fer sentir molt malament: Us imagineu 
que havia de suposar per aquell col·lega que 
va haver d’aguantar com el seu nom era 
exclòs d’un descens tan important en una 
publicació de la seva època, tornar a rebre, 
trenta anys després, la mateixa bufetada? 

Conclusió: Ja sabem que no sempre ens 
podem refiar del que diuen els llibres!  
Serveixi aquest darrer exemple com afirmació
que l’autor del present article segurament 
també haurà incorregut més d’un cop en 
algun del fets lamentables que ell mateix ara 
critica.



“EL ESLABÓN NO ES NADA. LO QUE CUENTA ES LA CADENA”

Permeteu-me finalment una darrera reflexió. 
He començat amb una cita i vull acabar amb 
una altre. En aquest cas, una frase que va dir 
també un espeleòleg il·lustre, l’admirat Félix
Ruíz de Arcaute, fa més de 50 anys, referint-se 
a l’immens desplegament humà que es preveia 
necessari per a l’exploració del carst de Larra. I 
encara ara es podria considerar un referent del 
que ha de ser el treball espeleològic: La tasca 
anònima de successives promocions 
d’espeleòlegs que dediquen les seves vides 
esportives a la consecució d’un objectiu 
superior.

Doncs no estic d’acord. Aquesta és una frase 
defensora de la deshumanització de 
l’espeleòleg que crec que representa una 
filosofia que encara afecta inconscientment a 
molts líders espeleològics i que s’hauria de 
desvalorar posant-la en el seu context històric, 
ben diferent de l'actual.

Primer: Els centenars d’anelles no són res.... el 
que compta és la cadena...Si home! I els líders 
del club i els que signen les publicacions i els 
que col·loquen els seus noms a les topos i tot 
aquell que pot treure la cara davant dels 
periodistes i dels col·legues perquè se sàpiga 
que ell és una part important, posar-se la 
medalla i potser, fins i tot, obtenir un rendiment 
econòmic o la subvenció per unes vacances 
espeleològiques a Polinèsia... Novament, 
l’anonimat i la modèstia el que fan realment és 
perjudicar a una gran majoria en benefici d’una 
minoria prestigiosa que s’apodera de la feina 
de tots.

Segon: Aquesta frase podria ser bona fa 50 
anys quan a Europa no estaven llunyans els 
temps de guerra on les vides de milions de 
ciutadans convertits en soldats no comptaven

per res i el que realment importava era el bé
comú, els ideals, la pàtria i tota mena de
macro-objectius (que, com hem vist,
acostumen a ser només els objectius i el bé
d’una minoria al poder). Uns temps insans 
actualment superats (o no!). 

Avui es valora a l’individu, perquè un col·lectiu 
pròsper és aquell que té individus pròspers. 
Encara que els governants i banquers europeus 
ens vulguin convèncer del contrari, el que compta 
és el benestar de la gent, tant físic com psíquic, i 
això inclou la plena satisfacció de les necessitats 
de retribució immaterial del mèrit personal. Fem 
espeleo perquè ens agrada i fem exploració amb 
tot el sacrifici que això implica perquè ens ho 
passem bé. I ens plau que quan ensenyem una 
topo o una revista a un amic i li diem que una 
part l’hem fet nosaltres es vegi el nostre nom que 
demostra que no som uns fantasmes.

Així doncs, jo diria més aviat: “El eslabón es lo 
más importante, porqué con él se forma la 
cadena”.

O dit d’una altra forma i com a cloenda 
d’aquestes ratlles: Si respectem la participació de 
cada espeleòleg, donant a cadascú la part del 
reconeixement i publicitat que li pertoca (i així
n'hi haurà menys per repartir entre els xupòpters, 
quina llàstima!), tothom obté la satisfacció que 
s’ha guanyat, ni més ni menys. I això, a més de 
ser de justícia, també és beneficiós per seguir 
aconseguint que la gent normal ens enfonsem  
sota terra i treballem com esclaus sense cobrar, 
tirant de cinta, sostenint el flash o els leds, 
prenent notes o el que calgui! I així fem una 
cadena realment forta que dóna resultats 
satisfactoris sense menysprear a les persones.

Qui s’anima a fer el “Algú ho havia de dir... III”?




