
M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

03
-2

00
4

112

Necrologies

Membres numeraris

Ramon Margalef i López

(16.05.1919 - 05.06.2004)

amon Margalef i López, membre de

l’IEC des del juliol de 1978, traspassà el 23 de maig d’enguany, acabats de complir els

vuitanta-cinc anys. Ramon Margalef fou, durant molt de temps, el limnòleg, l’ecòleg marí

i l’ecòleg, ras i curt, català i espanyol per excel.lència, ja que en tots aquests camps de la

ciència fou pioner i figura senyera, amb una contribució immensa en àmbits de la ciència

que abasten des de la limnologia i l’oceanografia biològica fins a l’ecologia teòrica. La

seva producció científica, es mesuri com es mesuri, és ingent. Així, el nombre d’articles

científics publicats voreja els quatre-cents, i els llibres científics la vintena. Malgrat que

no tots els seus articles aparegueren en revistes del Science Citation Index, durant molts

anys Margalef va ser l’investigador espanyol més citat; compartia amb Ramón y Cajal i

Ochoa el fet de ser un dels tres científics espanyols més rellevants en les ciències de la

vida, d’un total de noranta-cinc investigadors de tot el món. El llibre Perspectives in

ecological theory (1968) i els articles «On certain unifying principles in ecology» (1963),

«Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment»
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(1978) i «From hydrodynamic processes to structure (information) and from information

to process» (1985) són clàssics pel que fa a les citacions, i el primer és considerat un dels

deu articles clàssics en tota la biologia del segle xx.

Ramon Margalef havia nascut a Barcelona el 1919, i «després d’un temps avorri-

díssim d’escola», segons ell mateix deixà escrit, «temps perdut per anys d’Escola de Co-

merç i altres beneitures», rebé lliçons particulars de francès, alemany i matemàtiques, i

ben aviat s’interessà per la història natural i la biologia, en especial pels ambients aquà-

tics. Formà part, com tants altres joves, de la lleva del biberó, i passat el traumàtic parèn-

tesi de la guerra i d’un servei militar perllongat, mentre treballava en una companyia

d’assegurances, continuà les seves recerques naturalístiques dels ecosistemes aquàtics ibè-

rics en l’Institut Botànic de Barcelona. La seva formació fou autodidàctica en bona part,

i llegia tot allò que queia a les seves mans sobre biologia, física i altres camps; això li as-

segurà uns coneixements amplis que potser amb una formació més ortodoxa no hauria

assolit. Aquest espigolar en molts camps de la ciència explica segurament la seva capaci-

tat sintètica a l’hora d’interpretar la natura, i hauria d’esdevenir molt més tard un valuós

llegat per als seus deixebles: durant anys la biblioteca del Departament d’Ecologia de la

Universitat de Barcelona fou la més ben assortida en textos d’àrees no exclusivament

ecològiques.

Les seves primeres publicacions científiques (1943) ja demostraven la seva vàlua,

i li valgueren una beca amb la qual féu, en un parell de cursos, tota la carrera de ciències

naturals. Es doctorà el 1951 amb una tesi sobre Temperatura y morfología en los seres vi-

vos, en la qual intentà respondre algunes incògnites que encara ara estan plantejades i que

l’interessaren tota la vida.

És conegut que Margalef construí el seu propi microscopi a partir de peces diver-

ses obtingudes en mercats de vell, però no ho és tant que durant anys muntà tota mena

d’aparells per a obtenir automàticament mostres de plàncton, o amb els quals simulava

situacions naturals en el laboratori, o bé que usava per a processar-ne les dades, etc. Apli-

cava a l’ecologia una frase que algú havia dit de la física: «El bon ecòleg ha de ser capaç

de collar cargols amb un martell i de clavar claus amb un tornavís», i de la bondat dels

seus aparells, veritables prototipus que després altres modificaren i milloraren, n’és pro-

va que, durant molts anys, gaudí literalment d’un xec en blanc, pagat pel Govern dels Es-

tats Units, per a construir tota mena d’instruments i andròmines mecàniques, que eren

coneguts pels seus col.legues com a «màquines de fer ploure».

El Margalef d’aquells primers anys treballava de manera incansable, i no només

excel.lia com a naturalista, sinó que era capaç de relacionar aspectes molt diversos de la

biologia, la geologia, la física i la química. Era tan evident que tenia un cervell privilegiat
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i que els seus coneixements depassaven de molt els dels seus col.legues que molta gent en

posició de fer-ho l’ajudà; ell esmentava sovint Carlos Faust, Francisco García del Cid,

Pius Font i Quer i Miquel Massutí, que li oferiren beques i li facilitaren de manera diver-

sa la recerca. De ben jove fou membre de la Institució Catalana d’Història Natural, de la

qual també fou secretari.

En un episodi crucial, que el mateix Margalef comparava a un «Bienvenido, Mís-

ter Marshall», però a l’inrevés, la visita d’un «caçatalents» americà després de la Segona

Guerra Mundial li facilità la possibilitat de viatjar sense límits pels Estats Units i altres

països. Margalef no sols aprofità aquesta possibilitat per a visitar centres de recerca i par-

ticipar en congressos, sinó que ben aviat tingué temptadores ofertes per a instal.lar-se, ell

i la seva família, en un parell d’universitats americanes. Margalef s’hi hagués avingut, a

deixar el que considerava «una societat encongida» pel que feia a la ciència (la de la Bar-

celona i la Catalunya de postguerra), però prevalgué l’opinió de la seva esposa, Maria Mir,

també biòloga, amb qui s’havia casat el 1952, que, com a bona mallorquina, trobava que

els Estats Units quedaven massa lluny de ses Illes.

Margalef accedí com a investigador el 1950 a l’Institut d’Investigacions Pesqueres

(l’actual Institut de Ciències del Mar, del CSIC), del qual esdevindria director i al qual do-

naria un gran impuls en recerca oceanogràfica: transformaria un centre de recerca apli-

cada a les pesqueres en un veritable centre de referència (ja fa trenta anys) en oceano-

grafia. Margalef deixà l’Institut d’Investigacions Pesqueres quan passà a la universitat, i

fou un dels pocs científics que compliren el decret d’incompatibilitats.

Fou el primer catedràtic d’Ecologia d’Espanya (1967), i s’incorporà al claustre de

la Universitat de Barcelona, on constituí el Departament d’Ecologia, des del qual formà

un bon nombre d’ecòlegs, limnòlegs i oceanògrafs. Després de dues dècades de fructífera

tasca universitària, va jubilar-se i fou nomenat catedràtic emèrit; fins fa ben poc temps

seguí oferint el seu mestratge a col.legues i amics.

Com a professor i investigador, a la Universitat de Barcelona i a l’Institut d’Inves-

tigacions Pesqueres, però també en altres centres d’arreu del món on va impartir cursos i

va fer estades de recerca, va formar centenars d’investigadors a les aules, els laboratoris,

el camp i el mar. Una quarantena de tesis doctorals dirigides entre el 1971 i el 2001 no

fan justícia a la seva generositat, entusiasme i delicadesa a l’hora d’aconsellar, suggerir i

insinuar a dotzenes d’investigadors diferents maneres d’abordar vells problemes o d’estu-

diar àrees verges de la ciència. El Margalef científic i professor universitari va difondre

uns ensenyaments i una manera de treballar que varen deixar empremta en un bon nom-

bre d’investigadors, joves i no tan joves, que al llarg de mig segle vàrem gaudir del seu

mestratge.
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Escriptor prolífic, amb un gran domini del llenguatge en mitja dotzena d’idiomes

(Margalef havia llegit milers de llibres de ciència, però posseïa també un notable coneixe-

ment literari, especialment dels clàssics), va exercir també el seu mestratge a través de

llibres que han difós, als universitaris i a la societat en general, les seves idees sobre l’or-

ganització i el funcionament de la biosfera. Cal destacar dos manuals universitaris extra-

ordinaris, Ecología (1974) i Limnología (1983); el primer, considerat durant molts anys

pels especialistes el millor llibre sobre aquesta ciència escrit en qualsevol llengua, va es-

tar complementat i posat al dia en altres textos posteriors: La biosfera, entre la termodi-

námica y el juego (1980), Teoría de los sistemas ecológicos (1991), Oblik biosfer (1992)

i Our biosphere (1997). Margalef fou, també, autor o editor de moltes monografies, en-

tre les quals Introducción al estudio del plancton marino (1950), Los crustáceos de las

aguas continentales ibéricas (1953), Los organismos indicadores en la limnología

(1955), Comunidades naturales (1962), Ecología marina (1967) i Western Mediterra-

nean (1985).

Margalef fou un magnífic divulgador de la ciència que conreava, i entre els llibres

dirigits al gran públic cal esmentar Ecología (1981, que des de llavors ha estat un èxit de

vendes), L’ecologia (1985, sorgit d’una reeixida exposició de la Diputació de Barcelona),

i Planeta azul, planeta verde (1992). La seva contribució a enciclopèdies d’història na-

tural fou així mateix notable; cal esmentar especialment la Història natural dels Països

Catalans (1984-1992) i Biosfera (1993-1998).

Les distincions a la recerca i a la docència que rebé Ramon Margalef al llarg de la

seva vida foren nombroses: Medalla Prince Albert de l’Institut Océanographique de París

(1972), Premi A. G. Huntsman d’Oceanografia Biològica de l’Institut Bedford (el «Premi

Nobel» del Mar, Canadà, 1980), Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya

(1983), Premi Santiago Ramón y Cajal del Ministeri d’Educació i Ciència (1984), Meda-

lla Naumann-Thienemann de la Societat Internacional de Limnologia (1989), Premi Ital-

gas de Ciències Ambientals (Itàlia, 1989), Premi de la Fundació Catalana per a la Recer-

ca (1990), Premi Alexander von Humboldt (Alemanya, 1990), Comanador de l’Orde

d’Alfons X el Savi (1990), Premi Internacional San Francesco d’Assisi (Itàlia, 1993), pre-

mi Excellence in Ecology de l’Ecological Institute (Alemanya, 1997), Creu de Sant Jordi

de la Generalitat de Catalunya (1997), Ingeniero de Montes de Honor (1998), Premi Rai-

nier III de Mònaco (1998), Medalla d’Or del Consell Superior d’Investigacions Científi-

ques (Espanya, 2002), Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2003) i Premi Na-

cional de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (2004, pòstumament).

Margalef era membre de diferents acadèmies del país i foranes, membre honorari

de diverses societats científiques de tot el món i doctorat honoris causa per diverses uni-
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versitats i institucions (Universitat d’Ais-Marsella, França; Universitat de Laval, Quebec,

Canadà; Universitat Nacional de Luján, Argentina; Universitat d’Alacant, i Institut Quí-

mic de Sarrià).

En ciència, assolir aquests guardons internacionals és reservat a molt poques per-

sones, i que el reconeixement s’estengui al llarg de mig segle és extraordinari. Ramon

Margalef començà a ser conegut internacionalment a partir de l’article «La teoría de la in-

formación en ecología» (1957), en el qual proposava l’aplicació de la teoria de la infor-

mació a l’estudi de la diversitat d’espècies d’un ecosistema. Tan interessant i trencador va

ser l’article, publicat en les Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-

lona, que fou traduït a l’anglès en la revista General Systems (1958). Ensems amb l’arti-

cle «On certain unifying principles in ecology» (1963) i, sobretot, el llibret Perspectives in

ecological theory (1968, traduït a diverses llengües), aquests textos oferien al món una

nova i atractiva manera d’entendre l’ecologia, ciència que llavors es trobava encara man-

cada d’un marc de referència teòric i d’un corpus de paradigmes testables equiparable al

d’altres ciències de la natura.

Aquesta aproximació teòrica, caracteritzada per un enfocament holístic i integra-

dor, es basava, però, en el coneixement profund dels ecosistemes aquàtics, que Margalef

estudià primer com a naturalista, amb un enfocament de botànic, zoòleg i fitosociòleg, i

després, «tip de fer llistes [d’espècies] per caracteritzar diversos tipus d’ecosistemes»,

amb un enfocament més general, i va reunir força informació sobre l’estructura i el fun-

cionament de la biosfera, que considerava «una coberta multiforme de la vida al da-

munt d’uns espais heterogenis, alhora matriu de l’evolució i, al seu torn, influïts i mati-

sats per ella».

La Societat Internacional de Limnologia, en concedir-li la Medalla Naumann-

Thienemann, declarava fer-ho «per haver compartit els seus talents creatius de descobri-

ments, intuïció i síntesi dels fonaments ecològics dels fenòmens limnològics, i per la seva

influència en el món hispanoparlant». Margalef preparà tot sol les bases de la limnologia

regional de la península Ibèrica i les Illes Balears, i inicià l’estudi d’un centenar d’embas-

saments espanyols, que s’ha convertit en l’estudi més complet d’aquest tipus.

L’estudi del plàncton i de la producció primària al mar el va dur aviat a enfoca-

ments quantitatius i a aplicar a les comunitats constituïdes pels pobladors microscòpics

de la columna d’aigua una sèrie de conceptes nous (com el de diversitat específica) o pro-

cedents de l’ecologia terrestre (com el de la successió ecològica). Potser les seves contri-

bucions més notables van ser el reconeixement de l’organització espacial del fitoplàncton,

que fins als seus treballs hom havia considerat una simple suspensió de cèl.lules sense cap

estructura, i la importància de l’energia auxiliar en aquesta estructuració.
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Tenir en consideració l’espai i el rol de l’energia auxiliar o exosomàtica en l’es-

tructuració de les comunitats d’éssers vius no és aplicable només al plàncton, i Margalef

aviat amplià les seves idees per tal d’ajustar-les a les altres comunitats de la biosfera, com

havia fet amb l’estima de la diversitat específica i de la connectivitat entre els diferents

nodus de les xarxes tròfiques, i amb les regularitats que hom pot escatir en la successió

ecològica, que va ser el primer a identificar com a marc evolutiu del desenvolupament de

l’ecosistema. Del conjunt en sortí una teoria ecològica (subjecta, com tot en ciència, a mo-

dificació, refutació i evolució) que ha estat sens dubte la contribució més important de

Margalef a l’ecologia en tant que ciència sòlida.

Des de l’aparició de les seves primeres publicacions de teoria ecològica fins al dar-

rer dels seus llibres, l’aportació d’aquest naturalista i ecòleg a la comprensió del funcio-

nament de la biosfera ha estat immensa i reconeguda internacionalment. Així, la National

Science Foundation declarava el 1998 que els treballs de Margalef sobre dinàmica del fito-

plàncton marí dels anys seixanta i setanta s’havien anticipat en diverses dècades, i van

marcar el futur camí a seguir en la recerca biològica. De pocs científics, traspassats o

vius, s’ha pogut dir que hagin contribuït tant, alhora, al desenvolupament pràctic i teòric

d’una ciència com va fer el professor Margalef.

Si Margalef va excel.lir en els camps de la limnologia, l’ecologia marina i l’ecolo-

gia teòrica, també va fer profitoses contribucions en els de la biogeografia, la geologia, l’e-

volució i l’ecologia humana; precisament, la inclusió de l’home dins de la seva teoria ge-

neral de la biosfera és una de les contribucions més valuoses, i potser menys conegudes,

de Margalef. En aquest aspecte, el seu paper de divulgador de la ciència ecològica és cab-

dal, des dels llibres de divulgació, les enciclopèdies i les exposicions esmentades, fins als

articles destinats a replantejar els ensenyaments de ciències naturals, com aquell que enu-

merava els «fets senzills sobre la vida i l’ambient que cal no oblidar a l’hora de preparar

llibres de text per als nostres néts».

Però, tal com deia Josefina Castellví en la presentació del que fou col.lega i mestre

seu en ocasió de la concessió de la Medalla d’Or de la Generalitat, l’home és encara més

gran que el científic. L’enorme bagatge intel.lectual de Ramon Margalef, la seva modès-

tia, bonhomia, honestedat i bon humor (a voltes càustic, sempre oportú) li donaven una

dimensió humana que pocs científics assoleixen.

En la coberta d’un dels llibres més coneguts de Margalef s’hi pot veure el fragment

d’un tapís del segle xvi, en el qual un ancià immobilitzat per unes manyoteres sembla es-

tar estudiant unes conquilles, mentre al seu voltant té lloc una escena bèl.lica impressio-

nant. En l’explicació de la il.lustració, l’autor comenta que «cal valor per estudiar la di-

versitat biòtica entre tanta adversitat», segurament amb referència als seus propis i
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difícils inicis com a naturalista, en l’ambient gens propici, ni al camp ni al laboratori, de

la Catalunya i l’Espanya de la postguerra. A mi m’agrada donar-li una altra interpreta-

ció. Sovint als naturalistes se’ls ha criticat aquest anar a la seva, impassibles als esdeve-

niments d’aquest món, generalment turbulents, dels quals se solen aïllar en les seves tor-

res de vori. Margalef no ho va fer pas, això d’aïllar-se de l’entorn social; ans al contrari:

va aplicar al món que l’envoltava, difícilment explicable en la seva globalitat des de les di-

ferents òptiques a l’ús, parcials i per tant sectàries, els coneixements que l’estudi de la na-

tura li va revelar.

Segons S. J. Gould, hi ha dues menes de naturalistes: els galileans (de Galileu) i els

franciscans (de Francesc d’Assís). Els primers es delecten en els enigmes intel.lectuals de

la natura, però, sense negar-ne la bellesa visceral, malden per trobar-hi explicació cientí-

fica (el mateix Gould en seria un cas). Els naturalistes franciscans, en canvi, simplement

en gaudeixen i l’exalten amb paraules sovint belles i profundes: són els poetes de la natu-

ra. Segons E. O. Wilson, el món, en tota la seva multifacètica complexitat, és explicable a

partir d’uns mateixos principis generals, bàsicament físics, que són aplicables alhora a les

ciències i a les humanitats; això és la consiliència. Ramon Margalef era un naturalista ga-

lileà i un científic consilient. Descansi en pau.

Text llegit pel senyor Joandomènec Ros i Aragonès en el Ple del dia 14 de juny de

2004
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