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Ramon Margalef: bastir  

 l’ecologia, fonamentar 

l’ecologisme 



De què parlarem 

 Pinzellada biogràfica 

 Aportacions a l’ecologia: 
informació, diversitat, 
successió 

 Una nova manera 
d’entendre el fitoplàncton 

 Pensar el món, a totes les 
escales 

 Gedankenexperimenten 

 Ecòleg i ecologista 

 Professor universitari 

 



Un naturalista nat 



Ramon Margalef fou ecòleg, 

limnòleg, oceanògraf, professor 

universitari... 

Margalef feu contribucions 
notabilíssimes a la limnologia, 
l’oceanografia i l’ecologia general, 
treballant al camp (o al mar) i al 
laboratori, i especialment pensant 
sobre coses que pocs s’havien 
plantejat abans 

 

Tenia uns coneixements amplíssims i 
observava la natura amb ulls 
d’infant, curiosos i inquisidors 

 



...naturalista galileà, consilient 

i poeta 

Els naturalistes galileans (de 
Galileo) es delecten en els 
enigmes intel·lectuals de la 
natura però, sense negar-ne la 
bellesa visceral, malden per a 
trobar-hi explicació científica 

  

“For most topics that concern 
ecology, I like poets more than 
lawyers, and feel more inclined to 
phantasy, feeling and inspiration 
than to rigor, consistency and 
even responsibility.” 

   (Margalef, 1997) 



“El bon ecòleg ha de ser capaç de collar 

cargols amb un martell i de clavar claus 

amb un tornavís”  

Del microscopi fet amb peces de segona mà a les “màquines de fer ploure” 



Planctòleg genial 

 

Però ens equivocaríem si només penséssim en Margalef com a 
ecòleg aquàtic: fou un pensador de l’ecologia. I l’evolució no 
podia estar absent de la seva concepció del món 



Idees genials (i fixes!) 
Perspectives in Ecological Theory 

(1968; Perspectivas de la teoría 
ecológica, 1978) 

Ecología (1974)  

La biosfera, entre la termodinámica y el 
juego (1980) 

Limnología (1983) 

Teoría de los sistemas ecológicos 
(1991) 

Oblik Biosfer (1992) 

Our Biosphere (1997, La nostra 
biosfera, 2012) 

 

 

 

Margalef és “reincident” en el 

desenvolupament de la seva 

teoria de la biosfera. Hi ha línia 

directa entre els primers treballs 

(Perspectives, 1968, i anteriors) i 

els darrers (Our Biosphere, 1997, 

i posteriors) en molts aspectes, 

entre ells la relació entre ecologia 

i evolució 



Una nova manera d’entendre 

el món 
Margalef va introduir el concepte 

d’informació en ecologia: els 
ecosistemes funcionen 
aprofitant l’energia que passa 
al seu través i el cicle de la 
matèria, però el resultat 
d’aquest procés és 
l’acumulació d’informació en 
forma d’estructura 

 

“Només un univers d’energia 
podria no tenir passat. Si hi ha 
matèria, creixen i es 
diferencien estructures i es pot 
reconèixer un passat, i 
reconstruir-lo parcialment” 
(Margalef, 1968) 

 

Tres canals de transmissió de la 
informació al llarg del temps 



¿Què és la biodiversitat? 

En un símil de Ramon Margalef, la 
diversitat biològica o 
biodiversitat seria el 
“diccionari” de la natura...  

 

…però un diccionari sense 
gramàtica serveix de poc: la 
diversitat ecològica o 
ecodiversitat és aquesta 
“gramàtica”  

 

És més fàcil presentar pàgines del 
diccionari de la natura (sensu 
Margalef) que descobrir-ne i 
explicar-ne la gramàtica  

 



La diversitat i el flux d’energia 



Cerndre el mar 



La Mediterrània desconeguda 



El plàncton té estructura 



Nutrients, turbulència, 

successió 



La producció a mesoescala... 



...i a megaescala 



Entendre millor la successió...   

P/B 

Estrategues de la r              Estrategues de la K 



...i fer-la 

entendre  



“Adherència” entre successió 

i evolució 

(1973) 

(1985) 

(1986) 



Teoria de base empírica 



Teoritzador tot terreny 

El coneixement dels ambients 
aquàtics li permeté teoritzar 
sobre la possible causa de les 
extincions en massa del passat: 
alliberament sobtat de gasos 
tòxics: sulfhídric, metà, etc. 
Recentment aquesta hipòtesi 
s’ha confirmat 



L’evolució és natural 

“Es pot dir que vaig mamar l’evolució 

directament de la naturalesa, i 

sempre vaig trobar el darwinisme 

com el més natural del món” 

(Margalef, 1993) 

 

“Nothing in Biology Makes 

Sense Except in the 

Light of Evolution” 

(Dobzhansky, 1973) 

 

“L’evolució no es pot 

entendre excepte dins 

del marc dels 

ecosistemes” (Margalef, 

1968) 

 

 “Ecología y evolución son 

inseparables” (Margalef, 

2001) 

 



Gedankenexperimentator 

Plantejava grans preguntes 
teòriques, la solució de les quals 
donava clarícies del món: 

 

¿Per què la biosfera és 
discontinua, fragmentada en 
organismes diferents, i no una 
ameba gegantina i prima, estesa 
per terres i mars?  

 

La part superior hauria de ser 
autòtrofa, la inferior heteròtrofa, 
separades per pocs mil·límetres, 
els necessaris per generar una 
diferència de potencial redox per 
acoblar producció i respiració 

      



Una biosfera continua? 
Les tensions fisiològiques i 

ecològiques  d’un film viu 
d’aquestes característiques 
serien enormes, i provocarien la 
seva fragmentació en unitats 
menors, cadascuna d’elles 
adaptades a l’entorn  immediat: 
els individus de diferents 
espècies que hi ha actualment 

 

Aquesta biosfera impossible, 
monoespecífica i 
monoindividual, sense diversitat, 
podria ser molt eficient en la 
fotosíntesi; els tapets microbians 
i els estromatòlits, reals, en 
serien les comunitats vives més 
similars  

 



 

Estudiós 

dels tapets 

microbians 

avant la 

lettre 



La recerca de models generals 

Les comunitats d’organismes estan constituïdes per espècies que tenen 
unes abundàncies, interconnexions i diversitats determinades, en 
relació al seu paper en el funcionament d’aquests...  



La recerca de models generals  

...talment com passa en andròmines i màquines que funcionen, ja siguin 
fetes amb peces de Meccano, amb components electrònics, etc. 



La fascinació (i subjectivitat) 

de l’engany 

(1977) 



L’evolució cerca l’eficiència 

home 

Molt interessat per la resposta dels organismes a les variacions tèrmiques 

(tema de la tesi doctoral) i les seves implicacions ecològiques i evolutives  
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Reivindicació 

de l’eco-devo 

(2001) 



Bio- (i eco-) 

diversitat 



Evolució per duplicació cel·lular 
Evolució per una via ràpida: duplicació del 

nombre de cèl·lules, resultat de l’acció de 

gens amb gran capacitat organitzativa 

(com els homeobox). Volvocals (Volvox...) 

i altres cloròfits (Pediastrum...), amb 2n 

cèl·lules en els seus cenobis. També en 

Daphnia i altres artròpodes: mosques i 

papallones “del 2, del 4, del 8...”, com 

passa amb estris humans: cargols, 

sabates, sobres de carta, automòbils, etc. 

 

 

1er

trim.

3er

trim.

Este

Oeste

Norte



L’home forma part de la 

biosfera 
De les moltes coses que devem al 

mestratge de Margalef, dues 
estan molt relacionades amb el 
paper de l’home dins la biosfera:  

 

a) la nostra espècie és una més de 
les que hi ha a la Terra, i depèn 
com aquestes del seu entorn 
(l’home en la biosfera)  

 

b) si hi ha una cosa que ens 
distingeix de les demés no és 
tant la capacitat de pensar 
(Homo sapiens) sinó la d’usar 
energia externa (Homo 
energeticus) 

 



Homo 

energeticus 

 

Una de les aportacions de Margalef a 
l’ecologia humana és haver 
reconegut el paper de l’energia 
auxiliar, no metabòlica (el 
metabolisme exosomàtic), que 
també és un factor fonamental en 
la producció de matèria viva 

 

Des del punt de vista ecològic, això 
seria l’única cosa que distingiria a 
l’ésser humà dels demés 
organismes 

 



Dues estratègies diferents, dos 

móns  
Les taxes de creixement 

demogràfic (r) i d’augment en 
l’ús d’energia (f) en el primer i 
el tercer móns estan 
invertides… 

 

Només quan atenyen un cert 
estat de benestar les diferents 
poblacions humanes deixen de 
créixer molt demogràficament 

 

Acabar amb les desigualtats entre 
Nord i Sud és la millor manera 
d’eradicar la fam al món 



De la dinàmica de les 

fronteres... 

De les relacions 

d’explotació uni- o 

bidireccional, de 

successió, de tipus de 

límits entre taques de 

maduresa diferent... 



...a preguntes 

que no ens fem 
 

 

¿Quin serà l’efecte sobre el 
funcionament de la biosfera de la 
inversió de la topologia del paisatge? 



Implicacions per a l’espècie 

humana 
“La sucesión implica un progresivo 

aumento de la masa de artefactos 
transmitida (ciudades, maquinaria, 
vías de comunicación, libros) y la 
relación entre la masa de dichos 
artefactos y la biomasa propiamente 
dicha aumenta continuamente... 
dentro de las propias organizaciones 
humanas, los elementos menos 
creadores y más conservadores son 
más persistentes y se acumulan con 
tasa mayor: en cualquier centro 
científico, los administradores tienen 
una tasa de aumento mayor que la de 
los investigadores, y… las máquinas 
de escribir  [o los ordenadores] una 
tasa de aumento mayor que la de los 
microscopios utilizados.”  

  (R. Margalef, 1974)  



Ensenyar tot divertint… 
“Hace unas semanas tuve que pronunciar 

otro “sermón” en relación con el 
Mediterráneo, acerca de cuyo acontecer 
en el curso de los 40 últimos años me creo 
relativamente informado, dentro de lo que 
cabe. Chocó que no fuera más 
catastrofista y caí pronto en la cuenta de 
cómo hubiera debido ser un lenguaje más 
correcto políticamente, que, para ser 
sincero, me hubiera dado repelujo: “Sí, en 
efecto, el Mediterráneo se está muriendo, 
aunque quizá no podamos decir que está 
totalmente muerto. Con nuestro esfuerzo, 
si movilizamos debidamente a la gente, y 
con la ayuda de los gobiernos, aún hay 
esperanzas de poder salvarlo”. Y, 
motivada la gente, podría proseguir el 
relato explicando las desgracias presentes 
y las que se avecinan si no obramos 
adecuadamente.”  

  (R. Margalef, 1996). 



L’home de ciència complet 

“La recerca ha de fer avançar el coneixement 
damunt d’un canemàs molt ampli. És 
exploració, joc i reflexió alhora, aplicats 
a cada punt de l’ordit i de la trama. La 
recerca en què penso ara tant pot dur a 
millorar la producció de botons, o a 
substituir-los, o al funcionament d’una 
depuradora d’aigua, com a  sintetitzar un 
nou compost químic o a descobrir 
relacions, que encara no s’havien copsat, 
entre fenòmens naturals o activitats 
humanes, i que ens menen a una nova 
descripció més breu i més generalitzable 
que les que teníem. És una aventura no 
totalment imprevisible, rarament gratuïta i 
amb una positiva qualitat d’addicció.” 
 (R. Margalef, 1981). 



Ecòleg i mestre d’ecologistes 
“Si la Universitat no s’atreveix a 

mirar endavant -baldament 
només sigui per a aixecar un 
moment els ulls del present-, 
qui ho farà?”  

  (R. Margalef, 1981). 

 

“Ecologists and “paraecologists” 
(=econuts) are sensibilizing 
people and increasing 
responsiveness. If prophets are 
heard, if people become aware, 
catastrophes can be avoided. 
Ecology can do this job and 
falsify -hopefully- its own 
predictions. It is better to have 
the predictions proven false 
than to have the dubious 
satisfaction of saying “We told 
you so”.”  

  (R. Margalef, 1973) 

 

“Se necesita valor para estudiar la 
diversidad biótica entre tanta adversidad.”  

 (R. Margalef, 1992). 



Premis i distincions acadèmiques 
 Medalla Prince Albert, Institut Océanographique de 

París (1972) 

 Premi A. G. Huntsman d’Oceanografia Biològica, 
Bedford Institute (Canadà, 1980)  

 Medalla Narcís Monturiol, Generalitat de Catalunya 
(1983) 

 Premi Santiago Ramón y Cajal, Ministerio de 
Educación y Ciencia (1984)  

 Medalla Naumann-Thienemann, Societat 
Internacional de Limnologia (1989)  

 Premi Italgas de Ciències Ambientals (Itàlia, 1989) 

 Premi Fundació Catalana per a la Recerca (1990) 

 Premi Alexander von Humboldt (Alemanya, 1990) 

 Comanador de l’Orde d’Alfonso X el Sabio (1990) 

 Premi S. Francesco d'Assissi (Italia, 1993) 

 Premi Excellence in Ecology, Ecological Institute 
(Alemanya, 1997) 

 Creu de Sant Jordi, Generalitat de Catalunya (1997) 

 Ingeniero de Montes de Honor (1998) 

 Premi Rainier III de Mònaco (1998) 

 Medalla d’Or, CSIC (Espanya, 2002)  

 Medalla d’Or, Generalitat de Catalunya (2003), 

 Premi Nacional de Medi Ambient, Generalitat de 
Catalunya (2004, pòstum). 

I mitja dotzena de doctorats 

honoris causa 



Profeta en la seva terra 

Margalef treballà, investigà i ensenyà en tot el món, però sempre 
romangué en el seu país, malgrat les ofertes que rebé d’universitats 
d’arreu. La seva obra fou, però, universal, i així ha estat reconeguda 



Al costat d’un gran home sempre 

hi ha una gran dona 

Ramon Margalef i Maria 
Mir 



Un premi d’importància mundial 

David Tilman (2014)               Sally Chisholm (2013) 
 
 
Tots els premiats al llarg dels 10 anys del premi 
expliquen el mateix: sentir o llegir Margalef els 
canvià la vida científica; seguiren els seus 
suggeriments o les seves idees, i així encetaren 
noves línies de recerca molt fructíferes  



El mestre en el record 

Ha estat un privilegi haver conegut Ramon Margalef, haver après 
ecologia (i molt més) amb ell, i un plaer poder parlar-ne aquí  

Moltes gràcies! 


