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Si ocupar la càtedra en la Universitat d’Alacant va ser per a mi un honor ara fa nou anys, 

aquest honor es veu avui renovat per poder-me dirigir a tots vosaltres a fi de presentar i posar 

de manifest els mèrits del Dr. Gonzalo Halffter Salas. Qui anava a dir-me la tardor del 1975, 

data memorable en la vida espanyola, quan jo iniciava els meus primers passos en l’elaboració 

de la meua tesi doctoral i em queia a les mans la referència d’un llibre pioner i original en el seu 

enfocament com era The Natural History of Dung Beetles of the subfamily ‘Scarabaeinae, que 

vint-i-cinc anys més tard tindria l’honor de ser el padrí d’un dels seus dos autors, en una 

cerimònia acadèmica tan significativa i entranyable com és l’acte al qual avui assistim!. Per cert 

que la gosadia de la joventut va fer que llavors em dirigira al per a mi acabat de descobrir Dr. 

Halffter per a sol·licitar-li informació sobre on podia trobar l’obra ja esgotada, i la seua resposta 

va ser una amable carta amb la fotocòpia del llibre. Si el contingut d’aquest llibre em va marcar 

ja llavors en el pla científic, el gest que va tenir el Dr. Halffter ho va fer al seu torn en el pla 

humà, ja que s’havia afanyat des del seu magisteri a Mèxic a ajudar i facilitar la necessària 

informació a un desconegut aprenent d’entomòleg. Aquesta unió de rellevància científica i 

interès per l’ensenyament, tot això embolcallat amb una gran dosi d’humanitat, són valors que 

no sempre conflueixen en una mateixa persona, i especialment per desgràcia en aquesta 

època de presses i individualismes, aspectes als quals no ha sucumbit el Dr. Gonzalo Halffter, 

és el que ha permès fer d’ell un científic de prestigi, internacionalment reconegut a més d’una 

persona entranyable. La trajectòria científica que el porta avui fins a nosaltres és la feina de 

tota una vida dedicada a l’estudi i coneixement de la natura, principalment a través de tres 

camps del saber: la conservació dels recursos biològics, el comportament animal i la 

biogeografia. 

La seua contribució a la conservació i a l’ús dels recursos biològics ha transcendit les fronteres 

de Mèxic, amb el desenvolupament d’un nou concepte de conservació a través de les 

denominades reserves de la biosfera. Amb aquesta figura de protecció del medi va incorporar a 

l’estratègia de conservació de la diversitat biològica els aspectes socioeconòmics locals i 

regionals, tot basat en una sòlida informació científica com a base de les polítiques de 

conservació. És el que avui en dia es coneix internacionalment en el món de la conservació i 

desenvolupament de polítiques mediambientals com la modalitat mexicana, la base conceptual 

de la qual està desenvolupada al llarg dels nombrosos llibres, capítols de llibre i articles del Dr. 

Halffter Salas. L’impacte de l’anomenada modalitat mexicana ha sigut tan gran arreu del món 

que l’any 1991 la UNESCO va concedir la primera edició del seu Premi Internacional Bianual 

Sultán Qaboos a l’Institut d’Ecologia com a reconeixement a la tasca exercida pel Dr. Gonzalo 



Halffter i col·laboradors al llarg de quinze anys, a més d’haver incorporat definitivament la seua 

idea a l’estratègia general de les reserves de la biosfera de la UNESCO. 

Aquesta constant activitat en favor del medi ambient i el seu alt rendiment científic, han portat el 

Dr. Halffter a ocupar la màxima posició acadèmica que concedeix l’Institut Politècnic Nacional, 

havent sigut honrat amb la distinció de professor emèrit a partir del 1986, i Investigador 

Nacional Nivell III aquest mateix any, màxima categoria que concedeix el Sistema Nacional 

d’Investigadors a Mèxic. 

Però arribat en aquest punt permeteu-me que faça referència a algunes de les fites que van 

influir decisivament en la seua vida i trajectòria personal. El Dr. Gonzalo Halfftter Salas va 

nàixer a Madrid, si bé és mexicà de nacionalitat. La seua formació i vida està lligada a l’exili 

espanyol l’any 1938. Sent un xiquet de poca edat abandona Madrid i després d’un curt periple 

per València i Barcelona, recala a França, país al qual es confessa vinculat per llaços 

sentimentals des de la seua primera infància. Son pare, Rodolfo Halffter, insigne compositor i 

membre d’una saga d’excel·lents músics, acaba igual que nombrosos intel·lectuals espanyols 

exiliat a Mèxic. En aquest país, en un ambient impregnat d’intel·lectualitat i cultura que seguia 

amb atenció el desenvolupament de l’Espanya de la postguerra, creix el jove Gonzalo Halffter, 

que manifesta prompte un inusitat entusiasme per l’entomologia, ciència que descobreix a 

través de les clàssiques obres del francès Jean Henri Fabre. Davant del creixent interès que 

adquireix per aquesta ciència, son pare li presenta a qui seria el seu mestre durant la primera 

etapa de formació, el professor Cándido Bolívar, excel·lent investigador en el camp de 

l’entomologia que juntament amb son pare Ignacio Bolívar, havia passat del seu lloc 

d’investigador en el Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid a desenvolupar també la 

seua activitat en l’exili mexicà. Amb Cándido emprendria excursions, viatges i estudis 

entomològics que el marcarien per al futur, impregnant-se de les seues ensenyances i aprenent 

el valor d’un treball científic ben fet. Durant els anys de formació també altres magnífics 

naturalistes l’ajudarien a completar els seus coneixements, amb el seu magisteri i exemple; 

noms com Alfredo Barrera o Federico Bonet es troben entre les persones a qui el Dr. Halffter 

anomena mestre, aqueix vocable per desgràcia avui en dia tan en desús i quasi desconegut 

per a les noves generacions del nostre país. 

Però si aquest grup de científics i excel·lents naturalistes van proporcionar la base formativa del 

Dr. Halffter Salas, va haver-hi una altra persona que va aparèixer molt prompte i definitivament 

en la seua vida i ja no se’n va apartar. Es va constituir des del primer moment en el seu suport 

científic i humà, amb una gran capacitat de col·laboració i ànim infatigable. Allí on vaja el Dr. 

Gonzalo Halffter està sempre la seua entranyable companya, la seua dona, Violeta Marcet, 

nascuda a Catalunya i també exiliada amb la seua família a Mèxic, on es va nacionalitzar. 

Podria semblar un tòpic, però en aquest solemne moment, voldria destacar la importància del 

paper que Violeta ha tingut en la vida de Gonzalo Halffter com a consellera en el pla científic i 

personal, i la seua amabilitat desbordant envers a tots aquells que hem tingut la sort de 



conèixer-la. Gràcies Violeta en nom de la biologia i especialment en el de les persones que 

hem tingut la fortuna de conèixer-te. 

Una vegada conclosos els estudis de Ciències Biològiques a l’Institut Politècnic Nacional de 

Mèxic, el Dr. Gonzalo Halffter inicia la seua carrera professional com a investigador de la firma 

de productes fitosanitaris Geigy-México. Durant els primers anys, la seua responsabilitat en el 

camp del control de plagues el porta a recórrer els més recòndits punts del país, una activitat 

que el posa en contacte amb la realitat de les comunitats rurals i la seua problemàtica. L’any 

1961, als vint-i-nou anys, obté la plaça de professor titular de la càtedra d’Evolució en l’Institut 

Politècnic Nacional, el mateix centre universitari en què anys abans s’havia graduat i on 

succeeix al seu mestre Prof. Bonet. 

Des d’un primer moment va orientar la seua activitat cap a l’estudi dels éssers vius i en 

particular de l’entomologia, camp en què ha arribat a ser un dels pioners i màxim expert a 

escala mundial en l’estudi del comportament i anàlisi de les estructures subsocials en els 

insectes. 

Durant tres dècades, entre el 1952 i el 1981, els seus treballs taxonòmics sobre els insectes 

coleòpters i concretament els escarabeids, van ser decisius per a donar un impuls no sols al 

coneixement d’aquest grup d’animals, sinó a l’enfocament dels estudis que fins llavors es duien 

a terme. La innovació que va suposar introduir en l’anàlisi taxonòmica noves estructures fins 

llavors ignorades, va ser un revulsiu en el camp d’aquest grup d’insectes que a partir de llavors 

va accelerar sensiblement l’avanç del seu coneixement. 

Científic sempre disposat a la col·laboració, va publicar des del primer moment amb els millors 

especialistes del món, constituint el que ja es coneix com l’escola mexicana de l’estudi dels 

coleòpters escarabeids. La sòlida formació en zoogeografia que el Dr. Halffter havia adquirit 

amb el Prof. Bonet, va servir perquè els seus treballs taxonòmics s’ameraren d’una enriquidora 

visió sobre la distribució geogràfica i comportament ecològic de les espècies. Ha publicat una 

elevada sèrie d’articles sobre el comportament nidificador dels coleòpters escarabeids, la 

màxima expressió del qual la trobem en la seua excel·lent obra The nesting behaviour of dung 

beetles (‘Scarabaeinae’), que constitueix un dels llibres més citats del món en l’àmbit de la 

biologia. Aquest llibre escrit en col·laboració amb el Dr. Edmonds, va obrir un camp totalment 

inèdit en la zoologia i els seus treballs sobre el comportament van ser des de llavors el principi i 

la base de noves línies d’investigació en nombrosos centres i universitats del món. No 

debades, la seua visió evolutivointerpretativa sobre el comportament d’aquests insectes era no 

solament nova, sinó que proporcionava un nou enfocament per a interpretar els estats 

subsocials i entendre més bé la formació d’algunes societats incipients d’animals. L’elevada 

activitat científica que ha desenvolupat el Dr. Halffter es tradueix en més de 288 treballs 

publicats, dels quals 52 són llibres o capítols de llibre, i en la direcció de 40 tesis, a més de les 



3.200 cites científiques dels seus articles i llibres, sense comptar-hi les incloses en publicacions 

pròpies. 

Però el Dr. Gonzalo Halffter ha sigut un científic atípic, ja que sense deixar de produir al més alt 

nivell a través d’investigacions i publicacions específiques com les assenyalades, han sigut 

moltes altres les activitats que ha exercit. La seua clarividència sobre els problemes de 

conservació i la seua predisposició per a impulsar projectes i ajudar altres científics, l’ha portat 

a ocupar nombrosos llocs de responsabilitat científica, tant en organismes d’àmbit nacional 

mexicà, com a escala internacional, des d’on ha donat suport al desenvolupament de la ciència 

i les investigacions de qualitat. 

La seua brillant carrera el va portar a fundar l’Institut d’Ecologia en la ciutat de Mèxic, del qual 

va ser anomenat director general entre 1974 i 1982. Posteriorment, dins d’una política de 

descentralització de centres d’investigació, va ser encarregat pel Govern Mexicà del trasllat del 

dit Institut a la ciutat de Xalapa, a l’estat de Veracruz. L’autoritat científica, l’entusiasme i el 

poder de convicció del Dr. Halffter, va fer que no sols els investigadors s’hi traslladaren, sinó 

que aconseguira incorporar a l’equip nous i excel·lents professionals dels diferents camps de 

les ciències de la vida, que fins i tot van arribar a renunciar definitivament a una posició 

professional prèvia ja consolidada. No s’enganyava una vegada més el Dr. Gonzalo Halffter, ja 

que aquest conjunt seleccionat d’investigadors que van fundar l’Institut d’Ecologia en Xalapa, 

ha aconseguit prestigiar a tot el món la ciència mexicana. Actualment, i gràcies al seu impuls 

inicial i esforç, aquest Institut d’Ecologia és un dels de major envergadura de tot Llatinoamèrica, 

ja que compta amb mes de 150 investigadors i prop de 500 persones que dediquen tots els 

seus esforços a fer avançar el coneixement en el camp dels estudis d’ecologia i diversitat 

biològica. 

Com no podia ser altrament, el prestigi del Dr. Halffter hi ha sagaç les fronteres del seu país, 

havent sigut reconegut internacionalment en nombroses ocasions a través de diverses 

distincions. Permeteu-me destacar ací i ara algunes altres responsabilitats i reconeixements 

que el Dr. Gonzalo Halffter ha tingut: 

– Cap del Departament de Biologia de l’Escola Nacional de Ciències Biològiques, IPN, Mèxic 

(1962.1974).   

– Director del Museu d’Història Natural de la Ciutat de Mèxic (1974-1982).   

– Director Adjunt de Desenvolupament Científic del Consell Nacional de Ciència i tecnologia 

(CONACYT) (1982- 1986).   

– President (1984-1986) i posteriorment vicepresident (1986-1990, 1993-1995, novament 

escollit el 1995) del Consell Internacional de Coordinació del Programa MAB (UNESCO), i 

actualment és president del Comitè mexicà del Programa MAB-UNESCO des del 1984   



– Va ser Membre del Comitè Interamericà de Ciència i Tecnologia de l’Organització d’Estats 

Americans entre 1984 i 1987   

– Professor corresponent del Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (1989).  

– Membre corresponent de l’Institut d’estudis Catalans, Acadèmia de Ciències de Catalunya 

(1994).  

– President del Comitè Internacional sobre Reserves de la Biosfera (des de 1993 a 1996), un 

organisme assessor del director general de la UNESCO.   

– Membre del Comitè DIVERSETES de la International Union of Biological Sciences (IUBS) 

(des del 1995 fins a l’actualitat)   

– Coordinador Internacional del Subprograma Diversitat Biològica (des del 1992 ) dins del 

Programa Iberoamericà de Ciència i tecnologia per al Desenvolupament (CYTED)   

– Doctor honoris causa de la Universitat de París VIII ( 1984)   

– Oficial de l’Orde Nacional del Mèrit concedida pel President de la República Francesa (1984)   

– Special Award of Recognition United States MAB-UNESCO (1980).   

– Medalla Alfonso L. Herrera al Mèrit en Ecologia i Conservació (1986),   

– Reconeixement Especial del president de Mèxic per la seua Inestimable Aportació al 

Coneixement i de la Diversitat Biològica a Mèxic i la seua Conservació (1996).   

– Premi al Mèrit Ecològic de Mèxic (1997). 

– Finalment escau assenyalar que ha rebut entre altres guardons el «Reconeixement per la 

seua valuosa contribució i esforç per a la creació de la Reserva de la Biosfera Montes Azules 

de Mèxic» i, així mateix, el «Reconeixement per la seua dedicació i entrega a la formació de 

professionals de biologia de l’Escola Nacional de Ciències Biològiques de Mèxic». 

Tots aquests guardons i participació en comitès internacionals, però, no han aconseguit 

allunyar l’home de ciència de la seua realitat immediata. El Dr. Gonzalo Halffter ha sabut 

compaginar la seua faceta d’home amb responsabilitats en la gestió científica i en el camp de la 

diversitat biològica, amb les d’investigació i desenvolupament de la ciència. Com ja he tingut 

ocasió de mencionar, les seues idees són avui dia debatudes i preses en consideració per la 

comunitat científica internacional i les seues reflexions sobre la conservació de la diversitat 

biològica han tingut repercussió en els organismes de gestió i protecció del medi de tot el món. 



No és casualitat que el creador i impulsor de les reserves de la Biosfera haja sigut el Dr. 

Halffter. El seu profund respecte per les idees i cultures de tots els pobles, la seua sòlida 

formació humanística i la seua ideologia, el van portar a plantejar el seu moment una nova visió 

de protecció de la natura, en què l’home s’integra com a part de les àrees protegides i no és 

exclòs com les polítiques a l’ús havien marcat fins llavors. Els que hem tingut la fortuna de 

conviure amb ell durant campanyes científiques en zones rurals de Mèxic, hem pogut apreciar 

el profund i lleial amor per la seua terra, i també el gran respecte que professa a la seua gent. 

Sempre diligent a prestar ajuda, s’esforça per contactar, explicar i exercir el seu ministeri 

docent amb les persones de les cultures mes diverses i condicions socials mes dispars, tot això 

amb la finalitat de fer-los sentir-se partícips del seu entorn i de les investigacions que s’hi duen 

a terme. Com a conseqüència de tot això, el Dr. Gonzalo Halffter des de la seua posició de 

màxim responsable del Comitè Nacional d’Àrees protegides, ha intervingut amb èxit en 

nombrosos conflictes en què es veien confrontats els interessos de les poblacions locals més 

desfavorides en contra d’interessos aliens a la protecció del medi. Per tot això no és tampoc 

sorprenent que, de tot el món, siga Mèxic un dels llocs on millor funcionen unes àrees 

protegides en què les poblacions locals participen en la protecció de la natura i les senten com 

a seues. Només amb una profunda convicció del paper de l’home, i respecte a les seues 

cultures i creences, va poder arribar a aquesta nova concepció, que si bé avui en dia ens pot 

parèixer una actitud lògica, no ho era en absolut en el moment en què va concebre la idea. 

L’artífex d’aquest canvi a escala mundial va ser llavors el Dr. Halffter, el qual actualment no 

desisteix en el seu interès de buscar noves fórmules de protecció i coneixement de la 

Biodiversitat, com ja vam tenir ocasió d’escoltar molts de nosaltres, ara fa un any, al llarg del 

curs que va impartir en la nostra Universitat. 

Amb aquestes paraules que de segur no han sabut transmetre tots els mèrits que concorren en 

el Dr. Gonzalo Halffter Salas, però que els assegure que han sigut sinceres i plenes de 

sentiment per l’admiració que li professe i l’amistat amb què m’honora, acabe.  

Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite 

amb tota consideració i encaridament us demane que concediu al Sr. Gonzalo Halffter Salas el 

suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. 

 

 


