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Abstract

The role of Édouard-Alfred Martel as promoter and pioneer of modern European speleology is indisputable. Within
his extensive literary work, the book “La Spéléologie ou science des cavernes” (1900) deserves to be highlighted, because it
constitutes a brief manual on the subject made with a noticeable synthetic and modern approach. This book includes several
mentions to caves on the island of Mallorca which are analyzed and contextualized throughout these pages. The mentioned
caves are basically Coves del Drac, although Coves del Pirata and Cova des Pont are also referred to, all of them located in
the municipality of Manacor; about these cavities, some genetic comments are made as well as a few considerations on their
speleothems and climatology.

Resumen

Es indiscutible el papel de Édouard-Alfred Martel como promotor y pionero de la espeleología moderna europea. Dentro
de su dilatada obra literaria, merece ser destacado su libro “La Spéléologie ou science des cavernes” (1900), el cual constituye
un breve manual sobre la materia realizado con un enfoque sintético y moderno. En dicho libro se incluyen diversas
referencias a cuevas de la isla de Mallorca, que son analizadas y contextualizadas a lo largo de estas páginas. Las cavidades
que aparecen mencionadas son básicamente las Coves del Drac, aunque se alude también a las Coves del Pirata y la Cova des
Pont, todas ellas en el municipio de Manacor; sobre ellas se efectúan algunos comentarios genéticos, así como unas pocas
consideraciones sobre sus espeleotemas y algunos aspectos de climatología subterránea.
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Introducció
L’explorador i naturalista francès Édouard-Alfred Martel (1859-1938) és considerat, de manera
gairebé unànime, com el pare de l’espeleologia moderna en Europa. Mitjançant la seva extensa obra
exploratòria i literària (ANDRÉ & DUTHU, 1999), reivindicà la conveniència de constituir una
disciplina científica individualitzada que s’ocupés de l’estudi de les cavernes; en aquesta línia, fou
un impulsor fervent de la utilització del terme espeleologia per a designar aquesta nova branca del
coneixement científic que ell contribuí, en gran mesura, a consolidar.
Martel visità dues vegades l’illa de Mallorca, ambdues sota els auspicis de l’Arxiduc Lluís Salvador
d’Àustria (GINÉS, 1999; MADER, 1999; GINÉS & GINÉS, 2018). La primera d’elles tingué lloc
el setembre de 1896, i es va centrar en l’exploració i estudi de les Coves del Drac, incloent també
una incursió a les aleshores ja famoses Coves d’Artà (MARTEL, 1896). La segona de les visites
correspongué a l’abril de 1901 i aportà, com a fites més destacables, el reconeixement d’altres cavitats
de Manacor, com són les Coves del Pirata i la Cova des Pont (MARTEL, 1903a; ANDRÉ et al., 1997,
pàg. 195). Aquestes exploracions ‒sobretot la primera de les seves campanyes‒ tingueren una notable
repercussió mediàtica i econòmica, de tal forma que les Coves del Drac esdevindrien al llarg del segle
XX una de les coves turístiques més importants d’Europa (GINÉS & GINÉS, 2011).
La bibliografia generada per Édouard-Alfred Martel inclou més d’un milenar d’articles i llibres
(CHABERT & de COURVAL, 1971), molts d’ells de caràcter més aviat regional, relacionats amb
les nombroses campanyes espeleològiques que realitzà a molts països diferents. A més d’aquestes
nombroses publicacions, que presenten un interès geogràfic local, Martel publicà alguns llibres de
síntesi on se sistematitzen i generalitzen les seves observacions, amb la finalitat d’anar construint un
corpus vàlid de coneixements sobre el món subterrani. En aquesta nota ens centrarem en el llibre
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“La Spéléologie ou science des cavernes” (MARTEL, 1900), fent una valoració del seu contingut i
rellevància, a més d’ocupar-nos de les referències sobre cavitats mallorquines incloses a aquesta obra,
les quals seran convenientment comentades i contextualitzades.

El llibre “La Spéléologie ou science des cavernes”
La dilatadíssima producció literària de Martel inclou diversos llibres que pretenen sistematitzar
els resultats de les campanyes espeleològiques que anava efectuant, tractant de donar forma a una
estructuració teòrica coherent sobre l’origen de les cavernes, les seves possibilitats d’estudi i les aplicacions
pràctiques de les exploracions subterrànies. Dins d’aquest context, es pot argumentar que la seva obra es
troba sustentada per una mena de tetralogia de publicacions rellevants i generalitzadores, que s’inaugura
l’any 1894 amb la publicació de “Les Abîmes” i culmina el 1921 amb el “Nouveau traité des
eaux souterraines”.
La primera d’aquestes obres, el títol complet de la qual és: “Les Abîmes. Les eaux souterraines, les
cavernes, les sources, la spélaeologie” (MARTEL, 1894), és un extens llibre de més de 500 pàgines que
reuneix els resultats de les exploracions realitzades entre 1888 i 1893 a França, Àustria (incloent l’actual
Eslovènia) i Grècia. En aquest llibre ja s’enuncien el que seran els principals punts d’atenció del seu
autor: l’activitat erosiva de les aigües subterrànies, la formació de les coves, l’existència de surgències que
drenen autèntics rius subterranis, i el paper de l’espeleologia com a disciplina d’estudi de les cavernes
i de tot el que es relaciona amb les mateixes. L’interès primordial de Martel es focalitza (a aquesta i les
altres publicacions que es comentaran a continuació) en els aspectes geològics i hidrològics, així com en
la problemàtica lligada a la contaminació de les aigües. De manera significativa, el títol del llibre ‒”Les
Abîmes”‒ al·ludeix als importants descensos que efectuà de cavitats verticals, que de fet constitueixen els
punts d’alimentació dels rius subterranis que anirà explorant. Òbviament, com que aquesta publicació
aparegué dos anys abans de la seva primera visita a Mallorca no conté cap al·lusió a les coves naturals de
la nostra illa.
Tot seguint l’ordre cronològic, la segona obra de la tetralogia es publicà sota el títol de “La Spéléologie
ou science des cavernes” (MARTEL, 1900), i fou escrita després de la primera campanya que Martel
desenvolupa el 1896 a les coves de Mallorca. Aquest llibre serà l’objecte d’atenció d’aquestes pàgines,
en raó de la relativa singularitat del plantejament d’aquesta obra i de les referències que es fan sobre
cavitats mallorquines.
Finalment, les publicacions de caràcter general sobre les cavitats subterrànies compten amb
un parell de llibres destacables ‒més tardans‒ que són, per una banda, “L’Évolution souterraine”
(MARTEL, 1908) i, sobretot, el “Nouveau traité des eaux souterraines” (MARTEL, 1921) extens llibre
de 838 pàgines. En ambdues obres, que completen dins un marc coherent la tetralogia proposada, no
manquen les referències breus a algunes coves de Mallorca, com a conseqüència de les dues campanyes
espeleològiques que Martel efectuà a l’illa.
Centrant-nos ara en el llibre que motiva la present nota, podem dir que “La Spéléologie ou science des
cavernes” és una publicació de tan sols 126 pàgines que fou impresa en Chartres (França) el març de
1900, encara que també aparegué publicada amb la mateixa data per dos editors de París: GauthierVillars i Georges Carré & C. Naud. El llibre forma part d’una col·lecció de literatura científica
denominada SCIENTIA, i apareix amb el número 8 de la secció dedicada a la Biologia (MARTEL,
1900). El títol és ja en sí mateix una declaració de principis: la reivindicació de l’espeleologia com
a disciplina científica que s’ocupa del medi cavernícola. El plantejament de l’obra difereix del que
és habitual en la literatura del seu autor, ja que ens trobem amb una mena de breu manual sobre la
matèria presentat en forma gairebé de llibre de butxaca i, per tant, bastant allunyat dels textos de
gran extensió que solia escriure. El text s’estructura en un total de 16 capítols i unes conclusions
(vegeu Annex 1), més de la meitat dels quals es dediquen a aspectes relacionats amb la geologia i la
hidrologia; altres capítols tracten de diversos temes que abracen des de la meteorologia subterrània
fins a l’arqueologia o la fauna i flora de les coves, passant pels aspectes aplicats de les exploracions
espeleològiques com són els problemes associats a la contaminació de les aigües subterrànies. L’obra es
pot afirmar que està molt ben documentada per abundants cites bibliogràfiques, no tan sols en llengua
francesa sinó d’abast internacional. Així mateix el text compta amb nombroses al·lusions a exemples
de localitats destacables explorades per l’autor a l’Europa continental i les illes Britàniques, així com
a localitzacions d’altres continents citades a partir d’informacions provinents dels seus contactes
internacionals.
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Les referències a cavitats de Mallorca
Ja hem esmentat que “La Spéléologie ou science des cavernes” (MARTEL, 1900) es publicà després
de la primera campanya espeleològica desenvolupada a Mallorca per Martel l’any 1896, i abans de la
segona campanya que tingué lloc el 1901. Per tant no resulta estrany que aquest llibre inclogui alguns
comentaris o referències a coves mallorquines, en base a observacions realitzades durant la seva primera
visita a l’illa. En aquest sentit, les referències que comentarem tot seguit es focalitzen principalment en
les Coves del Drac, de les rodalies de Porto Cristo (Figura 1), resultant una mica sorprenent, per altra
banda, que no dediqui cap atenció a les aleshores ja famoses Coves d’Artà; aquesta cavitat fou visitada
per Martel durant la seva estada inicial a l’illa, i compta amb una descripció bastant precisa inclosa en
la memòria d’aquella campanya (MARTEL, 1896). Malgrat això, no hi ha cap dubte que les Coves
d’Artà impressionaren l’explorador francès, qui les dedica una cita en una obra posterior titulada
“L’Évolution souterraine” (MARTEL, 1908), en considerar-les un bon exemple de coves molt antigues
i no funcionals avui en dia, que ell designa amb el qualificatiu de cavitats mortes.
Els comentaris sobre cavitats de l’illa de Mallorca els trobem concretament als capítols que es tracten
a continuació.
Capítol III
La primera de les referències a coves mallorquines, que apareix a l’obra que ens ocupa, la trobem
al capítol dedicat al mode d’actuació de les aigües subterrànies ‒corrosió i erosió‒, concretament a
la pàgina 28 (vegeu Annex 2). L’autor, en ocupar-se de les proves que sustenten l’actuació de l’erosió
mecànica a les cavernes, esmenta algunes cavitats excavades en roques poc consistents i fàcils d’erosionar
com la creta, afirmant que en aquest tipus de roca resulta gairebé impossible distingir l’acció de la
corrosió i de l’erosió mecànica. Menciona el cas d’algunes coves mallorquines, que són citades com a
exemples anàlegs, afirmant: “...Il en est de mème pour les grottes marines du Drach, Victoria, du Pirata,
près de Manacor, île de Majorque, dans le calcaire miocène.”
Dins el text precedent, el fet que crida tot d’una l’atenció és que Martel parla d’unes presumptes
grutes marines concretes, entre les quals es troben dues cavitats (Cova des Pont ‒llac Victòria‒ i Coves
del Pirata) que no varen ser visitades per ell fins a la segona campanya, desenvolupada l’abril de 1901
(MARTEL, 1903a, 1903b). O sigui que la menció que es fa d’aquestes dues coves a “La Spéléologie ou
science des cavernes” (MARTEL, 1900)
no es basa en el coneixement directe
de les mateixes, sinó en informacions
que rebé de qualque col·laborador
i incorporà a alguns dels escrits de
començaments del segle XX. Dins
aquesta línia, a un article d’aquelles
mateixes dates (MARTEL, 1901) es
pot veure com l’autor considera la seva
primera campanya a Mallorca com el
detonant d’interessants descobriments
posteriors: “Dans les Baléares, des
découvertes de merveilleuses grottes,
en partie remplies d’eau de mer, et
pourvues des plus délicates concrétions,
n’ont été effectuées que depuis ma
visite de 1896 aux Cuevas del Drach,
Victoria, du Pirate, etc. (près Manacor,
île de Majorque)”. Es pot observar
que en aquest article se situa la visita
de les Coves del Pirata i la Cova des
Pont (Figures 2 i 3) dins la primera
campanya, fet que s’ha de considerar
Figura 1: Fotografia original de les Coves del Drac (llac Miramar) presa per É.A. Martel
fals tal com queda documentat en
el setembre de 1896 (Font: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France).
Figure 1: Original photograph of Coves del Drac (llac Miramar) taken by É.A. Martel in
MARTEL (1896) i altres escrits
September 1896 (Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France).
posteriors (MARTEL, 1903a, 1903b).
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Òbviament caldrà preguntar-se d’on surten les informacions sobre aquestes dues coves manacorines, que
l’autor incorpora en els seus escrits de devers l’any 1900 però sense haver estat explorades per ell. Per una
banda, Martel va tenir coneixement de l’existència d’aquestes cavitats mitjançant un escrit de l’Arxiduc
Lluís Salvador ‒de data 2 de maig de 1898‒ que aparegué imprès a Spelunca, el bolletí de la Société de
Spéléologie (HABSBURG-LOTHRINGEN, 1898). Una altra font d’informació fou sens dubte Gaston
Vuillier, viatger i il·lustrador amic de Martel, qui recorregué diversos indrets de l’illa la primavera de
1898 ‒també sota els auspicis de l’Arxiduc‒, publicant una ressenya de la seva estada a Mallorca on
es descriuen detalladament i s’aporten imatges de les dues coves esmentades (VUILLIER, 1899). Pot
resultar convenient recordar ara que, així mateix, fou Vuillier qui esperonejà a Martel per efectuar la seva
primera campanya, arran de la preparació i publicació de la seva obra geogràfica sobre la major de les
Balears (VUILLIER, 1889).
Un altre fet que es constata a la
referència de la pàgina 28 de “La
Spéléologie ou science des cavernes”, és
que l’autor es reafirma en que les Coves
del Drac són unes grutes formades
per l’acció de l’erosió marina, tal i
com preconitzava en les publicacions
immediatament posteriors a la seva
primera campanya (MARTEL, 1896,
1897a); a més a més, atribueix a les
Coves del Pirata i Cova des Pont la
mateixa gènesi marina, malgrat no
haver-les visitades. Com a exemple
addicional que il·lustra les seves idees
genètiques sobre les coves de la costa
de Manacor, reproduirem el que es
recull en un article sobre les coves de les
illes Britàniques, on al final del mateix
s’inclouen algunes observacions sobre
les seves recents exploracions a les
Coves del Drac (MARTEL, 1897b).
En aquest article es descriu de forma
succinta la cavitat, indicant a tall de
conclusió: “...For geographers I only say
here that this cavern is a mere sea-cave
formed by the Mediterranean waves,
and not by an underground river, but
Figura 2: Topografia esquemàtica de les Coves del Pirata, elaborada por É.A. Martel
a sea-cave of unusual size, unparalleled
el 1901 durant la seva segona campanya espeleològica a
elsewhere, at least on European shores.”
l’illa de Mallorca (MARTEL, 1903a).
Figure 2: Topographic sketch of Coves del Pirata, drawn by É.A. Martel in 1901 during
Cal tenir present que aquestes obhis second caving campaign on the island of Mallorca (MARTEL, 1903a).
servacions desafortunades de Martel
sobre la gènesi de les Coves del Drac
s’expliquen pel fet que les coves
manacorines diferien totalment de les cavitats que coneixia arran de les seves exploracions a les àrees
càrstiques de l’Europa continental i les illes Britàniques; endemés, el caràcter litoral de la cova amb els
seus llacs d’aigües salabroses acabà de confondre’l, decantant-se per una explicació genètica errònia.
No obstant això, és necessari afegir que com a conseqüència de la seva segona campanya a Mallorca
(MARTEL, 1903a), l’autor va matissar un poc les seves idees espeleogenètiques reconeixent una certa
preparació per part de les aigües subterrànies, que afavoriria l’excavació de la cova per erosió marina
(GINÉS et al., 2018b).
Capítol X
A les seves publicacions, Martel va mostrar sempre un acusat interès sobre els aspectes climàtics
de les cavernes, com per exemple la presència de coves amb acumulacions perennes de gel. Durant
les exploracions a les Coves del Drac de les seves dues campanyes, efectuà observacions sobre les
18
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Figura 3: Fotografia de la Cova des Pont (llac Victòria) presa per É.A. Martel l’abril de 1901,
i publicada el 1908 al seu llibre “L’Évolution souterraine” (Font: jubilotheque.upmc.fr /
Bibliothèque Interuniversitaire Scientifique Jussieu - UPMC).
Figure 3: Photograph of Cova des Pont (llac Victòria) taken by É.A. Martel in April 1901,
and published in 1908 in his book “L’Évolution souterraine” (Source: jubilotheque.upmc.fr /
Bibliothèque Interuniversitaire Scientifique Jussieu - UPMC).

temperatures dels llacs i de l’aire de la
cova que no aportaven resultats massa
destacables (MARTEL, 1896, 1897a,
1903a).
Dins l’obra que ens ocupa, el
capítol dedicat a la meteorologia
subterrània inclou, a la pàgina 86,
una menció a les temperatures de
les Coves del Drac (vegeu Annex
2). Concretament, als apartats que
dedica a les temperatures de les
coves i els factors que les controlen,
menciona que es poden observar
diferències de temperatura de
l’ordre de 6º a 8ºC segons els punts
de les cavitats o l’estació de l’any; es
relacionen en el text algunes de les
coves sobre les que es basen aquestes
dades, una de les quals és la cova
manacorina.
Aquesta cita de les Coves del Drac
no aporta cap informació que sigui
de rellevància, i pareix obeir tan sols
a l’interès de l’autor en recolzar el text
amb cites de localitats que reflecteixin
les nombroses exploracions internacionals que va realitzar.

Capítol XIII
No hi ha cap dubte que l’ornamentació natural de les coves mallorquines cridà l’atenció de l’espeleòleg francès. Així, no és d’estranyar que dediqui qualque comentari al respecte dins el capítol dedicat
a les concrecions calcàries i els rebliments de les cavernes.
A la pàgina 104 de “La Spéléologie ou science des cavernes” trobem una frase que emfatitza la singularitat
de les extenses agrupacions d’estalactites que cobreixen bona part de les voltes de les Coves del Drac
(vegeu Annex 2). Aquest comentari s’enquadra dins d’alguns paràgrafs que tracten de la formació
dels espeleotemes. En particular, la cita de la cavitat pretén rebatre interpretacions d’altres autors que
argumentaven la impossibilitat de la formació d’estalactites i estalagmites sota espessors de roca molt
gruixuts o excessivament prims. Les abundants estalactites que creixen extensivament en els sòtils de
la cova mallorquina, sota una volta de molt escàs espessor, vindrien a corroborar ‒segons Martel‒ la
inexistència d’un espessor crític de les voltes, necessari per a que tingui lloc la deposició d’espeleotemes.

Conclusions
Les campanyes portades a terme per Édouard-Alfred Martel a l’illa de Mallorca han de ser valorades
necessàriament com a fites molt importants, sobretot si ens fixem en les exploracions corresponents
a la seva primera visita, l’any 1896. Els resultats obtinguts foren remarcables quant a l’exploració,
descripció i aixecament topogràfic de les Coves del Drac (GINÉS et al., 2018a), emperò molt més
discutibles pel que fa a les observacions geològiques i hidrogeològiques. Concretament, la hipòtesi
espeleogenètica que proposà per a aquesta cova fou clarament errònia, ja que la fisiografia de la
cavitat no és en cap manera explicable com a resultat de l’erosió mecànica marina. Malgrat això, les
descobertes de Martel marcarien l’evolució ulterior de l’espeleologia a la nostra illa, al temps que serien
determinants en la projecció turística de les coves de Porto Cristo.
A la seva obra “La Spéléologie ou science des cavernes” (MARTEL, 1900) es poden llegir referències
a coves mallorquines en tres dels seus capítols. Aquests comentaris al·ludeixen majoritàriament a les
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Coves del Drac, encara que així mateix es citen la Cova des Pont i les Coves del Pirata ‒també del
municipi de Manacor‒ sense que l’autor les hagués visitades quan publicà el llibre. Des del punt de
vista espeleogenètic, totes tres cavitats són introduïdes dins del mateix sac, considerant-les com a
cavernes de gènesi marina; en aquest sentit, Martel no fa res més que aplicar la seva interpretació de la
gènesi de les Coves del Drac a altres dues coves que tan sols coneixia mitjançant descripcions
d’altres.
Pel que fa a l’estructura general d’aquest llibre, pot ser considerat una mena de manual breu i
sintètic ‒amb un enfocament que pot ser qualificat de modern‒ al qual reivindica el terme Espeleologia,
activitat que cal entendre com a una disciplina científica relativament autònoma, que s’ocupa de
l’estudi de les cavernes en tots els àmbits del coneixement que es relacionen amb aquests fenòmens
subterranis.
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Annex 1

Reproducció facsímil de la coberta i l’índex del llibre “La Spéleologie ou science des cavernes” (MARTEL, 1900).
(Font: jubilotheque.upmc.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Scientifique Jussieu - UPMC).
Facsimile reproduction of the front cover and index from the book “La Spéléologie ou science des cavernes”
(MARTEL, 1900). (Source: jubilotheque.upmc.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Scientifique Jussieu - UPMC).
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Annex 2

Reproducció facsímil de les tres pàgines del llibre “La Spéleologie ou science des cavernes”
(MARTEL, 1900) on s’inclouen comentaris sobre coves de Mallorca
(Font: jubilotheque.upmc.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Scientifique Jussieu - UPMC).
Facsimile reproduction of three pages from the book “La Spéléologie ou science des cavernes”
(MARTEL, 1900) which include comments concerning the caves of Mallorca Island
(Source: jubilotheque.upmc.fr / Bibliothèque Interuniversitaire Scientifique Jussieu - UPMC).
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