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A través de cinquanta anys d’investigació en biologia 

Amb el doctorat honoris causa que m’atorga, la Universitat d’Alacant em confereix un gran 

honor. Un honor que em distingeix, i que a més m’emociona profundament per venir d’aquesta 

universitat a la qual tinc afecte, en la qual he impartit classes i amb la qual col·labore en la 

projecció internacional del seu Centre Iberoamericà de Biodiversitat.  

M’agrada molt la Universitat d’Alacant. Les sensacions de puixança i joventut que tant es 

perceben, són evidències gratificants del procés de recuperació de la ciència, de la cultura, en 

què estan involucrades les universitats espanyoles. Sent la més profunda coincidència i em 

considere involucrat en el plantejament motor: sense un poderós desenvolupament cultural i 

científic, sense universitats i centres d’investigació, el desenvolupament econòmic, i fins i tot les 

llibertats democràtiques, estan en una situació fràgil, com un peix fora de l’aigua.  

Per tot això, una vegada més moltes gràcies al claustre de professors que m’ha conferit el 

doctorat i al meu padrí en aquesta gestió, el meu benvolgut amic Eduardo Galante. 

La imposició d’un grau com el que se’m concedeix és una de les poquíssimes avinenteses en 

què es justifica parlar de l’obra pròpia. No obstant això, quan el relat s’acosta molt a l’individu 

es cau en el risc de presentar una avorrida hagiografia: un relat de vida  i miracles.  

Intentaré no caure per complet en aquest parany. Em referiré al que m’han ensenyat les meues 

diferents incursions en la biologia sobre pensaments dominants en diferents èpoques. En 

ecologia, en comportament, en zoogeografia, realment han canviat els paradigmes. És un 

terreny en el qual tinc una experiència directa a través dels cinquanta anys en què he estat en 

aquests assumptes.  

Vaig començar a fer investigació formal en les vacances entre el final del batxillerat i el principi 

de la carrera. De fet, el meu primer article va aparèixer abans que complira els vint anys. 

La meua iniciació científica va ser com a entomòleg i com a taxònom. Vaig ser format (iniciant 

la relació molt abans de ser alumne regular) per alguns dels excel·lents entomòlegs del museu 

Nacional de Ciències Naturals de Madrid, els quals, al seu torn, s’havien fet científics en 

l’escola de Ignacio Bolívar. No sols vaig rebre classes en entomologia de professors espanyols 

refugiats a Mèxic. Més de la mitat dels professors que em van fer classe durant la llicenciatura 

s’havien format a Espanya.  



Amb una afició que em venia de la infància i treballant tots els temps lliures amb el Dr. Cándido 

Bolívar y Pieltain i després amb el Dr. Federico Bonet, era obligat que fóra entomòleg i 

sistemàtic. Però Federico Bonet en els anys cinquanta estava en plena evolució intel·lectual. A 

través de l’estudi morfològic en profunditat buscava realitzar una sistemàtica millor. L’ecologia li 

interessava cada vegada més. Però sobretot era un excel·lent, disciplinat i imaginatiu 

naturalista que tractava de copsar una visió global de l’entorn biològic. 

Un poc de tot això se’m va encomanar. La segona part de la meua carrera va ser totalment 

atípica. La meua escola era i és una institució pública i gratuïta, en la qual fa cinquanta anys 

era prou comú ser donat de baixa per escolaritat insuficient. El fet és que des de tercer any vaig 

ser alumne únic en la meua generació i l’escola va mantenir tot l’aparell de professors i 

laboratoris per a la meua formació. Un desplegament meravellós en una escola pública, 

compromesa a fons amb el desenvolupament de Mèxic.  

A més de cursar totes les meues matèries, aquests anys em vaig saturar de Federico Bonet. 

Era professor –ajudant de pràctiques de laboratori dels alumnes de primer any- i com a larva 

d’investigador tenia un espai i unes facilitats superiors als meus mereixements. Aquests anys 

vaig tenir dos exhaustius cursos amb Bonet: un era Evolució, i el segon, Ecologia i 

Biogeografia. Cursos en què hi havia un professor i un alumne, però es feien sis hores per 

setmana en cada un, durant un any.  

Així em vaig formar taxònom, però amb una forta inclinació a la biogeografia i a l’ecologia.   

Pensava i continue pensant que la sistemàtica ofereix una oportunitat excepcional de síntesi 

dins de la biologia comparada: el gran repte és proposar un sistema que mostre les diferències 

i semblances d’un grup d’organismes. Un sistema que siga un reflex de la història evolutiva del 

grup. Aquest és el propòsit d’una bona monografia. A mi m’ha agradat fer monografies 

sistemàtiques. Al llarg de ma vida n’he publicat set. És una mena de treball que requereix molt 

d’esforç i molt de temps, a vegades anys. Però els resultats són perdurables. Sòlides fonts de 

referència que persisteixen molt de temps.  

No entenc els falsos conflictes entre taxònoms i biòlegs experimentals o moleculars. Més enllà 

de les pugnes pel control de facilitats i subvencions (en això sí que hi entenc, però que no ha 

de trencar certes regles), em pareix que quan arriben al menyspreu, aquest tipus de conflictes 

no fa més que reflectir la pobresa del medi acadèmic en què passen.  

En la investigació hi ha modes. És lògic i potser molt bo, ja que moltes modes són resultat del 

procés d’avanç de la ciència, de la substitució de paradigmes. Però no veig cap raó per a 

promoure la biologia molecular a costa de la biologia comparada o al contrari.  

Els dos enfocaments estudien els dos extrems de la dualitat inherent als éssers vius: la seua 

diversitat i la seua unitat.  



Molt jove em vaig entestar a casar-me i ho vaig fer abans de complir els vint-i-tres anys. 

Aquesta decisió ha sigut molt important per a la meua vida futura. Vaig aconseguir una 

meravellosa companya i col·laboradora, però, a més, la necessitat de comptar amb un bon sou 

em va fer buscar un tipus de treball que en altres condicions no hauria volgut.  

De cap manera se’m va acudir deixar la investigació, cosa que mai no he fet des dels disset 

anys. Vaig conservar la meua plaça en el laboratori, però amb una mescla de molta audàcia i 

prou sort vaig aconseguir el lloc de director d’Estudis Biològics de la representació a Mèxic 

d’una de les empreses de productes químics més grans del món. Durant set anys, fins que em 

vaig reintegrar a temps complet a la investigació, vaig conservar aquesta posició.  

A part que guanyava molt més que els meus col·legues, el treball que hi feia va influir en mi.  

La meua tasca era provar els nous herbicides i insecticides que l’empresa creava (era l’època 

d’or dels agroquímics), però sobretot resoldre els problemes immediats i sempre urgents que 

plantejaven els clients.  

Era enfrontar-se contínuament al repte. Utilitzar els coneixements per a resoldre problemes 

concrets, immediats. Una mena d’activitat que exercita les capacitats de percepció i de 

resposta.  

Crec que va ser una molt bona formació que va completar la formal i com sol ocórrer un poc 

rígida que vaig rebre en la carrera. A més, em va quedar el gust per l’execució d’aquests 

treballs que tenen una part d’enginyeria, per aplicar el coneixement a la resolució de 

problemes.  

Ja reintegrat totalment a la vida acadèmica (que com he dit mai vaig deixar del tot) aquest gust 

a què em referisc em va ser molt útil. Primer a l’Escola Nacional de Ciències Biològiques i 

després a l’Institut d’Ecologia he dirigit equips interdisciplinaris que he organitzat per a resoldre 

un problema concret. Moltes vegades, treballs realment importants, en els que el primer era 

inventar (no teníem antecedents) com els enfrontaríem.  

Aquestes empreses moltes vegades globals per la varietat de les seues dimensions, i sempre 

delimitades en el temps, han sigut molt útils per a obtenir els fons i el lloc que permeten la 

investigació tranquil·la, sense presses, i he de reconèixer-ho, durant molts anys m’han resultat 

excitants.  

En aquesta línia inclouria els meus treballs i accions per a crear les dues primeres reserves de 

la biosfera de Mèxic i de Llatinoamèrica, participar molt activament en la creació de diverses 

altres reserves i també en la concepció dels propis conceptes rectors aprovats per MAB-

UNESCO.  



Voldria aprofitar aquest moment per a una reflexió sobre com i per a què formem els nostres 

millors científics. A Mèxic hem arribat a integrar un sistema de formació molt eficient, però molt 

tancat. Un jove brillant, d’excepció, pot estar becat en el batxillerat i en la llicenciatura. Rebre 

durant el postgrau una beca que és superior als ingressos mitjans. I una vegada doctorat entrar 

en una institució acadèmica, on a més del sou rebrà una beca del Sistema Nacional 

d’Investigadors. Si és realment bona, aquesta beca, que a més és creixent, li serà mantinguda 

fins a la mort, fins i tot més enllà perquè es paga una assegurança de vida i altres prestacions a 

la viuda o viudo.  

Crear aquesta carrera, aquest «curs dels honors», ha sigut realment un èxit. Un èxit 

excepcional. La qualificació és realitzada per comitès de científics i és una carrera oberta, en la 

qual no hi ha límit de quota, sinó únicament criteris de qualitat. 

Però la carrera té aspectes negatius. Un és la tensió que genera, ja que una mala qualificació 

en una de les contínues avaluacions pot interrompre el curs dels honors i de les beques. Més 

preocupant és que porta a un cercle tancat: l’acadèmia crea relleus d’excel·lència per a les 

seues institucions. Uns quants de nosaltres ens hem plantejat obrir les possibilitats i no em 

referisc només a les normatives, sinó també a les psicològiques i socials, perquè una part 

d’aquests científics d’elit dedique temporalment o permanentment l’excel·lent preparació que ha 

adquirit a la resolució de problemes immediats, en l’empresa o en l’administració pública. 

Buscar que aquesta ruta coexistisca amb aquella finalitat és la generació de la mateixa ciència, 

és una forma de no deslligar els centres universitaris d’excel·lència de la societat que els sosté.  

Des que em vaig reintegrar a temps complet a la investigació el 1962 sense deixar la 

taxonomia cada vegada vaig dedicar més temps als estudis zoogeogràfics i ecològics. Sempre 

tenint com a objecte central de treball els coleòpters de la subfamília Scarabaeinae, als quals 

també he dedicat els meus estudis sistemàtics, vaig treballar cada vegada més intensament en 

comportament, en especial, en comportament sexual.  

Encara que aquests estudis els feia al laboratori, no deixava de ser un ecòleg amb experiència 

de camp. Les explicacions que han anat sorgint en aquesta línia d’investigació inclouen moltes 

reflexions morfologicoevolutives, derivades de la meua formació com a sistemàtic i sempre una 

visió ecològica. Realment he fet ecoetologia.  

Amb diferents col·laboracions o sol, he publicat prou sobre el comportament dels Scarabaeinae 

i la seua evolució. Potser hem arribat a integrar una sèrie de paradigmes per a explicar què fan 

i perquè. Entre aquests treballs, dos llibres m’han donat una satisfacció molt especial. Amb Eric 

Matthews vaig publicar el 1966 la Historia natural de los ‘Scarabaeinae’. Teníem la pretensió 

gens humil de reunir tot allò que s’ha publicat, més el nostre propi material, incloent-hi els 

primers treballs intensius realitzats en les selves.  



Vam garbellar la informació. Matthews parla i escriu sis idiomes, incloent-hi el rus, cosa que va 

ser molt útil. Vam poder presentar una visió al mateix temps detallada i de conjunt que no tenia 

antecedents.  

El 1982, amb David Edmonds, vaig preparar un altre llibre de síntesi. Centrat en la nidificació i 

el comportament sexual i amb un interès molt definit per a arribar a hipòtesis evolutives. 

Diuen que aquests dos llibres són els textos més citats sobre el tema. El 1991 van ser 

continuats per un tercer llibre de síntesi, amb èmfasi en l’ecologia de poblacions, editat per Ylka 

Hanski i Ives Cambefort. En conjunt hem fet de l’ecologia i el comportament d’aquests 

escarabats un camp d’investigació molt actiu, en el qual treballen grups de científics en uns 

quants països, incloent-hi molt destacats investigadors espanyols.  

Com em passa en altres temes que alguna vegada he començat, la sistemàtica, la 

zoogeografia o les reserves de la biosfera, no he deixat els estudis sobre comportament. 

Especialment en dos aspectes: el comportament subsocial i l’infanticidi.  

Amb algunes de les meues col·laboradores vaig publicar els primers resultats sobre infanticidi 

el 1980. Infanticidi molt notable perquè està restringit a un gènere: Eurysternus, perquè el 

practiquen tots dos sexes, i perquè les etapes de fúria destructiva segueixen a llargs períodes 

d’atencions, sense una explicació fàcil que explique el canvi. Realment una absurditat. Però 

quan s’aprofundeix en moltes aparents «absurditats» apareixen delicades i oportunes 

explicacions adaptatives. Aprofitant els excepcionals laboratoris que ens ha construït el director 

de l’Institut d’Ecologia, Sergio Guevara, hem  reprès l’infanticidi en Eurysternus. Estem revisant 

trenta anys de protocols d’investigació, munts de dades afortunadament conservades, repetint i 

variant experiments. Treballant amb mitjans i amb deteniment per a superar la descripció i 

poder arribar a l’explicació.  

Havent-me format com a ecòleg en els anys 50, i havent ensenyat ecologia durant molts anys 

tenint com a referència els llibres d’Eugene Odum i Ramon Margalef, la meua visió de 

l’ecologia era molt estructural i funcional. És cert que el meu interès per la zoogeografia i dins 

d’aquesta per les hipòtesis basades en la deriva continental, havien fet que prenguera en 

compte l’element històric: irrepetible i en gran part aleatori, amb molta més atenció del que és 

habitual en ecologia. Però, estic canviant.  

Al principi dels noranta vaig començar a interessar-me per la diversitat biològica. Què és, com 

s’origina, com es pot mesurar?  

Amb uns quants alumnes estic examinant les relacions entre les diversitats, i a escala de 

paisatge, la importància del factor històric, així com els efectes de la fragmentació i del canvi 

antròpic. L’Institut d’Ecologia on treball està en un lloc excepcional per a aquests estudis. En la 

part central de l’estat de Veracruz, en pocs quilòmetres, l’altitud va del nivell del mar als sis mil 



metres. El paisatge reflecteix una història mínima de tres mil cinc-cents anys d’ús i 

modificacions antròpiques i també de períodes d’abandó. És un lloc de privilegi per a estudiar 

els efectes de les activitats humanes sobre la diversitat biològica.  

He entrat de ple en el meu nou tema. D’una banda m’he permès detectar i contradir els molts 

llocs comuns sobre diversitat biològica i la seua pèrdua que infesten i són repetits de manera 

acrítica, fins i tot per alguns experts reputats. I és estimulant la discussió científica, augmenta el 

nivell d’endorfines. 

Però, més important encara, els primers resultats que estem obtenint amb diferents grups 

d’organismes, posen contra les cordes moltes idees tradicionals, incloent-hi les meues, sobre la 

qual cosa és una comunitat en ecologia. No sols trobem que la desaparició d’espècies, llevant 

alguns vertebrats majors, és un fenomen complex en què no valen les generalitzacions 

catastròfiques. També veiem que la comunitat és una mica menys definida i estable del que 

generalment és acceptat. Distingim nuclis d’espècies que formen sistemes estructurats, més o 

menys estables, en els quals la successió i la interrelació, fenòmens com la competència, són 

reals, i moltes espècies marginals, que potser no pesen molt en termes termodinàmics, però 

que són part de la continuïtat del procés evolutiu. La presència i el nombre d’aquestes espècies 

és altament aleatori i dóna a la composició i nombre d’espècies un caràcter molt menys 

determinat que el que proposava l’ecologia estructural.  

Aquest canvi conceptual sobre el que és una comunitat mena a reflexionar en les interaccions 

entre l’atzar i la necessitat en els acoblaments biològics. És un procés al qual estem arribant 

diferents biòlegs, procés que obri les portes a explicacions totalment noves en ecologia de 

comunitats.  

Als Estats Units, un periodista amb prou difusió, hi ha anunciat el final de la Investigació 

científica. Ja sabem tot el que és important, amb el desenvolupament tecnològic n’hi ha prou. 

És una afirmació que a penes oculta el tèrbol desig que tornen els bruixots i les tenebres al 

pensament, encara que ara amb computadores. Però, sobretot, és una gran mentida. Avanços 

com els estudis sobre el genoma o les noves idees sobre comunitats i diversitat, fan que en 

biologia, en ecologia, el pensament científic estiga entrant en un part enlluernador del qual 

esperem uns paradigmes nous i més amplis.  

Voldria acabar amb una reflexió. És molt gratificant viure la quotidianitat del treball 

d’investigació-formació. Discutir avui amb un alumne, demà amb un altre, l’últim article que 

acaba d’eixir, revisar els experiments, els esforços i satisfaccions del treball de camp, preparar 

conjuntament els resultats, en fi, fer ciència, és tot menys una tasca àrida. Des de molt jove he 

viscut en aquest ambient, a vegades un poc tancat i sempre amb regles molt barroques i fins i 

tot severes, em referisc a les regles no escrites però acceptades que tots complim. Si haguera 

de tornar a escollir camí, enfilaria el mateix.  



No és un camí per a multituds, però pot ser una realització de la pròpia existència, molt 

satisfactòria i fins i tot delectable, si hi tens la disposició. És com la paella, no cal menjar-ne si 

no t’agrada l’arròs. No recomanaria la carrera de l’investigador com a activitat per a qualsevol, 

però demanaria al jove que s’hi senta atret, que no la deixe per consideracions incidentals que 

al llarg de la vida mai són importants.  

Moltes gràcies 

 

 


