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Pròleg

Hi ha moments a la vida que et marquen. No saps ben bé per què ni 
com, però són breus espais de temps, de vegades potser només uns minuts 
o �ns i tot segons, que mai oblidaràs. Una conversa, un somriure, una 
carícia, un entorn, una mirada... et queden marcats per sempre més a la 
memòria. En aquell moment no ho saps però molt temps després els recor-
daràs i sentiràs que han deixat petjada. Tot el teu món haurà canviat i tu ja 
no seràs la mateixa persona, però aquell moment màgic continuarà present 
en la teva ànima.

La meva breu conversa amb l’Antoni Ballester Nolla, el desembre de 
1978, és un d’aquests moments. Jo havia acabat la carrera de Física a Ve-
neçuela i feia només uns mesos que estava estudiant un màster d’Oceano-
gra�a a la Gran Bretanya. Aquell Nadal vaig venir a veure la meva família 
barcelonina i vaig apro�tar per anar a visitar l’Institut d’Investigacions 
Pesqueres, en la seva antiga seu prop del moll de pescadors. Em va rebre en 
Jordi Font, molt amable i content de conèixer-me, i em va ensenyar les ins-
tal·lacions. Recordo que vam veure l’antic ordinador IBM i l’aquari, entre 
d’altres, i recordo clarament que en una cantonada d’un dels pisos de dalt 
vam entrar a un laboratori. Allí vam trobar l’Antoni Ballester, amb una 
gran àuria de cabells grisos, junt amb altres persones més joves. L’Antoni 
em va preguntar a què em dedicava i li vaig explicar que estava fent un 
màster a Bangor. Una de les persones va interrompre dient que encara em 
faltava tot el camí del món... però en Ballester, sense donar cap rellevància 
a la interrupció, immediatament es va interessar pel que estudiava i em va 
donar tots els ànims del món per seguir el camí de l’oceanogra�a.

Amb només una estona, de mirada encesa i desprenent interès i entu-
siasme, en Ballester va deixar empremta a la meva vida. Així doncs, m’és 
fàcil imaginar la petjada que devia deixar a la gent que va treballar amb ell 
durant anys. Només breument mencionaré dues mostres, expressades per 
persones que ja ens han deixat. La primera va ser l’any 1980 quan, després 
d’acabar els estudis a Bangor, vaig anar a treballar a la Fundació La Salle, 
a l’Illa de Margarita, Veneçuela. Allí vaig conèixer en Fernando Cervi-
gón, vinculat a la Universitat de Oriente, que em va parlar de l’exuberant 
personalitat d’en Ballester durant els seus anys com a director de l’Estación 
de Investigaciones Marinas de Margarita, a principis dels anys seixanta. 
L’altra va ser gràcies a l’Agustí Julià, innovador i tècnic del Departament 
d’Oceanogra�a Física de l’Institut de Ciències del Mar, qui entre el 2003 
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i el 2009 en més d’una ocasió em va manifestar la seva admiració per la 
creativitat i empenta d’en Ballester.

Els articles originals que formen aquest llibre ens proporcionen una 
visió molt personal del Ballester humà, cientí�c, innovador, aventurer, 
visionari i gestor. El llibre comença amb la reproducció de l’obituari escrit 
per la Pepita Castellví, que va ser publicat a Scientia Marina el 2018. Tot 
seguit, l’Oriol Ballester, nebot de l’Antoni Ballester, ens dona la necessària 
perspectiva familiar, i en Joandomènec Ros i en Jordi Camp fan una re-
membrança d’algunes de les seves característiques personals i com a inves-
tigador i submarinista. A continuació, en Jordi Salat ens explica el vessant 
innovador d’en Ballester, en Jordi Font reconeix les seves passes capdavan-
teres a Espanya en la validació de dades d’observació remota dels oceans, i 
la Marta Estrada ens relata com, gràcies a en Ballester, va sorgir i es va fer 
realitat l’aventura Antàrtica espanyola. Segueixen en Joan Rovira amb di-
versos records sobre les dues campanyes antàrtiques liderades per Ballester 
que van representar els inicis de la base espanyola, i en Marc García amb 
re�exions sobre com la personalitat d’en Ballester va acabar convertint un 
enginyer de camins en oceanògraf. El llibre es tanca, com a re�ex íntim i 
espiritual d’aquest gran oceanògraf, amb dues poesies seves i una carta.

La publicació d’aquest llibre sobre la �gura de l’Antoni Ballester, em 
dona una gran alegria com a persona, com a oceanògraf i com a director 
de l’Institut de Ciències del Mar. Com a persona, em permet expressar 
públicament el meu agraïment per aquella espurna investigadora que ell 
va ajudar a créixer, amb el convenciment que no sóc l’únic que podria 
manifestar aquest mateix reconeixement. Com a oceanògraf, li agraeixo la 
seva visió interdisciplinària del món marí, en uns anys on encara predomi-
nava la fragmentació per disciplines bàsiques. I com a director de l’Institut 
de Ciències del Mar, faig un reconeixement públic a la seva extraordinària 
contribució al creixement del centre, en particular a l’empenta que va 
donar durant dues dècades per convertir la recerca antàrtica espanyola en 
una realitat.

Agraeixo sincerament a la família de l’Antoni Ballester el llegat dels seus 
papers més personals (dos arxivadors de cartes, poesies i fotos) a l’Insti-
tut de Ciències del Mar. Aquests materials han estat revisats i escanejats 
per l’Ignacio Castaño i la Natalia Rodríguez, tots dos treballadors de la 
biblioteca de l’institut. M’agradaria concloure agraint la feina editorial de 
la Marta Estrada i en Jordi Font, sense ells aquest volum mai hauria estat 
possible.

Josep Lluís Pelegrí
Institut de Ciències del Mar, CSIC
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Antoni Ballester i Nolla (16 de Maig  
de 1920 - 15 de Febrer del 2017)*
Josefina Castellví i Piulachs

Institut de Ciències del Mar, CSIC (1960-2000)

El passat 15 de Febrer de 2017 ens va deixar el químic català Antoni 
Ballester i Nolla després d’una llarga malaltia. Nascut a Mont-roig del 
Camp l’any 1920 va venir a viure a Barcelona quan van traslladar el seu 
pare, mestre d’escola pública, en la dècada dels trenta del segle passat. 
Home compromès amb la llibertat es va presentar voluntari amb 17 anys 
per defensar la república amb les armes davant de l’agressió feixista i va 
arribar a sofrir els vergonyosos camps de refugiats del Sud de França �ns 
que va poder tornar a Barcelona. En acabar el con�icte bèl·lic es va llicen-
ciar en Química i més tard doctorar en Ciències Biològiques, amb una 
tesi doctoral que va obtenir excel·lent cum laude. La seva a�ció a l’estudi i 
la seva curiositat pel comportament dels fenòmens naturals el van portar 
des de molt jove a l’estudi minuciós d’aquests processos. Als 10 anys va 
publicar en un diari de Reus el seu primer article cientí�c, fruit de les 
seves primeres observacions. Es tracta de «Un juliol anormal» on intenta 
esbrinar per què feia fred en ple estiu. Es va casar amb Assumpta Plana, 
biòloga, i va tenir un �ll, 2 néts i 3 besnéts.

Acabada la seva fase universitària va fer una pausa en els estudis per 
dedicar-se a l’aventura. Va treballar intensament en espeleologia i va 
ser un dels primers bussejadors esportius del país. En aquella època va 
conèixer al Dr. Ramon Margalef, un eminent cientí�c català, l’amis-
tat del qual va fer que tornés a retrobar la seva vocació cientí�ca, que 
va combinar amb el gust per l’aventura. Va ser el Dr. Margalef qui el 
va recomanar a una institució americana que �nançava una expedició 
cientí�ca dedicada a la descripció de la �ora i fauna marines del Carib 
de Veneçuela, Trinidad i Tobago i les illes de la Blanquilla i la Tortuga. 
Ballester va ser el director de l’Instituto de Ciencias del Mar d’illa Mar-
garita (Veneçuela), on a més d’organitzar el laboratori oceanogrà�c de 
la Fundació La Salle, va infondre en el seu equip de treball l’esperit 

* Traducció de l’obituari publicat a Scientia Marina, 81(1): 139-140.
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d’innovació que el va caracteritzar 
durant tot el recorregut de la seva 
vida professional.

A conseqüència de les seves 
relacions amb oceanògrafs de tot 
el món, l’any 1966 Ballester va ser 
convidat per l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique a 
participar en una expedició antàr-
tica a bord del vaixell Magga Dan. 
Aquesta ocasió va ser decisiva, no 
solament per al coneixement de 
l’ambient antàrtic sinó també per a 
la posada a punt d’una tecnologia 
llargament desitjada per ell i que 
posteriorment ha estat aplicada a 
tots els vaixells oceanogrà�cs: l’anà-
lisi contínua i automàtica dels pa-

ràmetres fonamentals (temperatura, salinitat i nutrients) de l’aigua marina 
super�cial. Gràcies al seu prestigi en el món de l’oceanogra�a, Ballester va 
tenir ocasió d’anar a treballar als Estats Units però ell va preferir quedar-se 
a la seva terra natal. El breu coneixement que va tenir de l’ecosistema 
antàrtic li va fer comprendre la importància del seu estudi i la necessitat 
d’incloure-ho als Programes de Recerca Nacionals, però no aconseguia 
sensibilitzar a l’Administració. Durant 17 llarguíssims anys, Ballester va 
lluitar per fer-se sentir.

Decebut de les respostes obtingudes va decidir canviar de procedi-
ment. Home de fort caràcter, enèrgic, intel·ligent, entusiasta i tenaç, va 
engegar les seves connexions internacionals i va aconseguir ser convidat 
per Argentina a l’expedició antàrtica de 1984-1985. Aquesta expedició 
el va rea�rmar en la necessitat de tenir una Base Cientí�ca a l’Antàrtida. 
Però l’estat espanyol (a través del Consell Superior d’Investigacions Cien-
tí�ques, CSIC) no mostrava cap interès. Una vegada més Ballester va 
canviar de tàctica abans de sentir-se derrotat. Aquest cop el camí passava 
per Polònia. Ballester tènia molt bona relació amb el professor Rakusa 
Suszcewski, cap del Programa Antàrtic Polonès. Va marxar cap a Varsòvia 
i després d’una molt productiva negociació va tornar a Barcelona amb 
quatre places per a l’expedició antàrtica polonesa de 1986. Va tornar 
d’aquesta campanya el març de 1987, sense el suport de cap institució 
espanyola i els seus caps del CSIC li van aconsellar que s’oblidés d’anar 
de nou a l’Antàrtida.
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En la primavera de l987 la sort de Ballester es va veure alterada per un 
rumor, que més tard es va provar que era totalment fals. Es tractava d’una 
hipotètica partició territorial del continent antàrtic, en ocasió de la reno-
vació del Tractat Antàrtic, l’any 1989. Va ser llavors quan es va despertar 
l’interès de l’estat espanyol pel continent. Espanya no havia volgut entrar 
en el Tractat Antàrtic, però ara venien les urgències per preparar tota la 
documentació de la candidatura d’Espanya per a la renovació del Tractat. 
Una de les exigències era la presentació d’un projecte cientí�c per realitzar 
en el continent Antàrtic. El Ministeri d’Afers Exteriors va pagar la Base 
Antàrtica Espanyola (BAE) i va con�ar en Ballester per a dur a terme el 
projecte. El que no s’havia fet en 17 anys es va haver de preparar en uns 
pocs mesos.

Antoni Ballester havia complert el seu somni. El 1988 va deixar la BAE 
Juan Carlos I inaugurada i va tenir una gran rebuda en arribar a Espanya. 
Des de llavors, cada any la BAE ha anat millorant les seves instal·lacions 
i és utilitzada per cientí�cs de diverses nacionalitats, perquè encara que la 
titularitat és espanyola, el caràcter d’aquesta base és internacional. Actual-
ment la BAE s’ha renovat profundament i s’ha recuperat el mòdul labo-
ratori original com a peça de museu que pot veure’s en el Cosmocaixa de 
Barcelona. 

Uns mesos després d’haver inaugurat la BAE, Ballester va sofrir un greu 
accident vascular cerebral que el va retirar del món cientí�c on ell sempre 

D’esquerra a dreta, Joan Comas, Antoni Ballester, Jose�na Castellvi, Joan Rovira i Mario 
Manriquez a la Base Antàrtica “Juan Carlos I”
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havia viscut. Per aquelles ironies cruels del destí, quan ja havia complert el 
somni de la seva vida amb prou feines va poder gaudir-lo. Va viure la resta 
dels seus dies retirat a la seva casa de Sarrià, encara que mai va perdre el 
contacte amb alguns dels seus col·legues i el seu llegat és aquí i persistirà 
per sempre.
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Mont-roig del Camp i Barcelona, l’Alfa i 
l’Omega d’Antoni Ballester Nolla
Oriol Ballester Sadurní

Nebot d’Antoni Ballester Nolla

“Jo soc l’Alfa i l’Omega, el primer i el darrer, el principi i la �”, diu l’Apo-
calipsi referint-se al déu Jahvé. D’una manera més modesta i terrenal, l’Alfa 
d’Antoni Ballester es troba a Mont-roig del Camp, la vila del Baix Camp on 
nasqué el 16 de maig de 1920. Fa, doncs, un segle exacte del seu naixement. 
La seva vida tingué moltes etapes, però jo en destacaria quatre, que corres-
ponen a quatre indrets: Mont-roig del Camp, Veneçuela, Antàrtida –més en 
concret, l’Illa Livingston– i Barcelona, la seva particular Omega. 

El seu pare, Ricard Ballester, nascut a Reus, era el mestre de l’escola de 
nois de Mont-roig. La seva mare es deia Teresa Nolla, i era natural d’aquesta 
localitat. Els seus germans es deien Ricard, Alfons –tots dos nascuts també a 
Mont-roig– i Maria del Carme –nascuda a l’Arboç del Penedès, on va anar 
a viure la família el 1925–. Finalment el 1933 es van traslladar tots a Barce-
lona, en un pis del carrer d’Entença. El seu pare, poeta i periodista abans de 
fer de mestre, li va fomentar el gust per la lectura. Quan l’Antoni tenia nou 
anys, li va regalar el llibre Peter Pan y Wendy. La historia del niño que no quiso 
crecer, amb una dedicatòria on escrivia “El teu pare, que t’estima i et vol bo, 
il·lustrat i ben feliç”. Fixeu-vos que hi diu “il·lustrat”. 

Va estudiar el batxillerat a l’Institut Maragall i els seus resultats acadè-
mics mai no baixaren dels notables, abundant-hi els excel·lents. Escrivia 
molt bé el català i era un gran lector. Va assistir a l’escola republicana i a 
més ja hem dit que el seu pare era molt a�cionat a les lletres. La biblioteca 
del seu pare era extensa i abundant, malgrat els recursos limitats que hauria 
de tenir com a funcionari i pare de quatre criatures. Aleshores Antoni 
Ballester ja apuntava una gran a�ció pel dibuix i els mapes, llibres apart. 
Tenia un Atles Universal dels anys vint on hi dibuixava amb el seu llapis 
vaixells i avions. 

Quan tenia només disset anys, Antoni Ballester es presentà voluntari 
per a lluitar per la República. Va formar part com a sanitari del 414 Batalló 
de la 104a Brigada Mixta, que al �nal de la guerra a Catalunya cobria el 
sector del front des del barranc del sud de Tírvia �ns a Ribera de Cardós, 
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al Pallars Sobirà. El 1939 el seu pare va haver de remoure cel i terra per 
poder treure’l del camp de concentració on estava internat i poder tornar a 
Barcelona. El camp era al sud de França –era el camp número 1, E-3 d’Ag-
de, a Hérault–. A partir d’aquí, és interessant seguir el �l de la seva història 
més personal a través de les seves pròpies paraules, escrites en una carta 
datada a Barcelona el 29 de setembre de 1977. Ell mateix hi fa un repàs de 
la seva vida �ns aleshores, amb un to cru però a la vegada amb una sinceri-
tat desbordant. Molts el van conèixer en la seva etapa de cientí�c conso-
lidat, però què havia fet abans? Antoni Ballester escrivia: “(...) La nostra 
generació va ésser ben desgraciada. Quan vam entrar a França pel Coll de 
Molló, damunt de Camprodon, en ple hivern, portàvem marcada en els 
ulls tota la gama d’horrors imaginables i els que no et pots imaginar. Bruts, 
estripats, derrotats, acostumats a la ferum de cadàver descompassant-se i 
esquitxats per la sang dels amics i dels enemics, ens vam trobar una França 
endiumenjada, pròspera i feliç. Poc s’ho pensaven ells el que els esperava! 
Nosaltres, jo almenys, ho veia clarament i em feien pena aquells xicots ben 
vestits, ben alimentats, mimats per una societat so�sticada, que els deien 
que ells no hi anirien mai a la guerra, que les armes no els interessaven. Es 
sentien invulnerables! Als dinou anys ja sabia què era un camp de con-
centració i tornava passant la frontera il·legalment i enterrat entre patates 
podia arribar a Cornellà. Vaig dormir una nit a casa del company amb el 
que vam fer l’aventura. L’endemà el vaig deixar per arribar caminant pels 
camps �ns a casa (demanaven salconduits als autobusos dels encontorns). 
Als vint ja era soldat de nou. Havia estat expulsat de la Universitat. El meu 
pare, depurat, havia de deixar l’escola per tornar al vell o�ci de pastisser 
per sobreviure. Al meu refugi de l’exèrcit, que possiblement em va salvar 
la vida, hi vaig romandre �ns als vint-i-quatre. Aleshores vaig començar a 
preparar l’ingrés a la Universitat que havia d’haver fet als setze (als quin-
ze ja era batxiller). I després la resistència, la clandestinitat, el treball de 
comptable, ajudant a casa. (...) Vaig fer de corredor de comerç, vaig donar 
in�nitat de classes. Em vaig especialitzar en la preparació d’aspirants a Ban-
ca (...). Als vint-i-nou em llicencio, i inicio l’etapa industrial que dura �ns 
als trenta-sis. Després, desguasso submarins �ns als trenta-vuit. Aleshores, 
classes �ns als quaranta-dos. Aleshores començo amb l’Oceanogra�a. A 
l’edat en què tothom està ja situat jo començava un punt per sota dels 
becaris. Veneçuela �ns als quaranta-quatre. Aquest període de tretze anys a 
l’Institut és el de més estabilitat que he tingut”. 

Aquesta estabilitat laboral que cita Antoni Ballester el 1977 ja no 
l’abandonaria mai més. A l’Institut hi va treballar molt, en una feina que 
l’apassionava, i on va poder portar a terme projectes cientí�cs d’una gran-
díssima importància i qualitat.
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La feliç trobada amb Ramon Margalef 

Es interessant recordar el que deia Antoni Ballester en una entrevista 
que va publicar “La Vanguardia” el 10 de gener de 1988 i que li va fer  
Lluís Reales, aleshores un jove periodista cientí�c. Hi explicava que, en la 
seva vida professional, va ser decisiva la seva trobada amb Ramon Marga-
lef. Hi deia que “va provocar en mi el rencontre de la meva part d’aven-
turer integral, amb la meva vocació cientí�ca”. Va ser ell qui va proposar 
recomanar-lo a una institució dels Estats Units que �nançava una expedi-
ció cientí�ca que descriuria la �ora i fauna marina del Carib veneçolà. 

En el seu àmbit més familiar, val a dir que l’Antoni s’estimava molt els 
seus familiars. N’estava molt dels seus pares i germans i es preocupava molt 
per la seva esposa i �ll. De les seves cartes del temps de la guerra, de quan 
va fer el servei militar a Madrid i de quan va viure a Veneçuela, es desprèn 
una gran preocupació pels seus, un sentiment que –crec– era recíproc. En 
una carta escrita per la seva mare quan era al front, datada a Mont-roig del 
Camp l’11 de juliol de 1938, ella li diu: “(...) Estimat �ll: és indubtable 
que ens pesa a tots dos igual aquesta separació que hem de patir, i que tots 
dos esperem que acabi ben aviat. Tu per les molèsties que van aparellades 
amb la guerra, i jo per poder tenir-te una altra vegada al meu costat”. Pocs 
dies després, no gaire lluny de Mont-roig, començava la cruenta Batalla 
de l’Ebre. Ell no hi participà perquè defensava un sector del front més al 
nord, no per menys conegut, menys sagnant. 

Un cop acabada la guerra, va sortir per la frontera francesa i va anar a 
parar al camp abans citat. El 16 de maig de 1939, el mateix dia que com-
plia dinou anys, el seu pare era a Figueres esperant l’arribada de l’Antoni, 
fet que no es va produir. El seu pare havia fet múltiples gestions davant del 
cònsol d’Espanya a Perpinyà, que �nalment van tenir èxit, tot i que aquest 
èxit va arribar després del 16 de maig. Va aconseguir diferents avals, molts 
dels quals arribats des de Mont-roig del Camp. El 29 de maig el seu pare, 
des de Barcelona, li escrivia indicant-li les instruccions que havia de seguir 
pet tornar a casa seva dins d’un camió. 

Un cop dins l’Espanya de Franco, el van cridar per fer el servei militar. 
Els anys de mili no van ser durs si els comparem amb l’infern que va passar 
durant la guerra. Al contrari, pel que llegim en les seves cartes, datades a 
Canillejas –aleshores una localitat situada als afores de Madrid–, va passar 
una bona mili. Estava molt ben considerat entre els o�cials i ja expressava 
la seva intenció de seguir estudiant i llicenciar-se en Química. En el seu pas 
per l’exèrcit va demostrar sobradament el seu fort caràcter i el seu esperit 
indòmit. El 9 de juny de 1942 escriu als seus pares i germans: “Puc estar 
satisfet del servei (militar), doncs he aconseguit imposar-hi a la � (feina 
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m’ha costat) la meva personalitat. El comandant em té molt ben conside-
rat, només em fa cas a mi pel que fa a les qüestions d’administració, i no 
perd cap ocasió per a presentar-me als seus companys o superiors com un 
gran comptable. (...) Els explico tot això, no per donar-me importància de 
cap manera, perquè vostès em coneixen tant que fora una bestiesa preten-
dre canviar l’opinió que tinguin formada de mi. Ho explico perquè vegin 
que, malgrat el meu caràcter, m’he obert pas en aquestes difícils i escabro-
ses etapes de la vida militar, i que se n’alegrin d’això amb mi”.

Veneçuela i la tornada a Barcelona

Antoni Ballester, com ell mateix explica en la primera carta esmentada, 
va tenir diferents ocupacions. L’anada a Veneçuela va ser un pas crucial. 
Hauria pogut romandre a l’estranger, però va decidir tornar a Barcelona. 
En una carta datada a l’Illa Margarita el 26 de març de 1965 i destinada 
a la seva esposa, pares i germans, hi escriu: “(...) El Margalef acaba la seva 
estada entre nosaltres el 10 d’abril. Em diu que tot està arranjat per a pas-
sar a Barcelona. (...)”. I afegeix: “A mi això de venir a prendre “possessió”, 
o�cialitzar–me, entrar en escalafó, etc. Em fa recança. Us ho confesso, i 
Espanya m’espanta un xic. Vull dir que estic acostumat a un dinamisme 
difícilment renunciable. Em consola pensar que si m’atipo em queda el 
recurs de marxar cap als Estats Units, on tinc un bon cartell i ofertes en 
concret per acceptar “any time”. En realitat es una concessió a la família i 
als meus deures que torno passant per Barcelona primer. També hi in�ueix 
el poder treballar al costat d’en Margalef, que és un dels “grans” de la bioo-
ceanogra�a i de la ciència en general en el moment actual al món”. Antoni 
Ballester va tornar a Barcelona. Després –resumeixo– van començar les 
expedicions a l’Antàrtida �ns al muntatge de la base a l’Illa Livingston, a 
les Shetland del Sud. 

La seva germana Maria del Carme i Jose�na Castellví guardaven cartes 
personals i d’altres cartes referents als seus treballs cientí�cs, a més d’altres 
escrits diversos, entre els quals hi ha nombrosos poemes. Antoni Ballester, 
com el seu pare, tenia ànima de poeta. Els seus familiars hem donat ara a 
l’Institut de Ciències del Mar les cartes i els escrits d’àmbit cientí�c, per-
què creiem que és on han de ser, perquè les generacions futures no oblidin 
el seu llegat. Un llegat que va unit al de tots els altres cientí�cs que van tre-
ballar amb ell. Tots van ser pioners i tots mereixen el nostre reconeixement, 
gratitud i record permanent.

Jo només puc afegir que Antoni Ballester era un home que imposava 
molt pel seu físic –amb aquella barba blanca tan característica–, i pel seu 
caràcter. Era enèrgic, treballador i generós, i tenia una gran personalitat. 
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Els familiars el vèiem poc, perquè sovint viatjava. Recordo alguna reunió 
familiar en la dècada dels setanta a la seva casa del carrer Iradier, a Sarrià, 
amb la seva esposa l’Assumpció i el seu �ll Ricard, sempre amables. En la 
dècada dels vuitanta, el maleït ictus que va patir ens va trasbalsar a tots. 
Antoni Ballester va viure la malaltia com una lluita constant per tirar 
endavant i amb una dignitat in�nita. Vivia envoltat de records i del seu 
inseparable piano, que va seguir tocant, malgrat tot. La Maria del Carme, 
la Jose�na Castellví i el seu �ll Ricard, a més d’una assistenta, van tenir 
cura d’ell. L’Assumpció va morir abans que l’Antoni, un home que defugia 
homenatges i reconeixements. En canvi, en la seva darrera etapa vital, sí 
que va acceptar un homenatge molt especial. El nou institut de secundària 
de la seva vila natal es batejà amb el seu nom. El dia 7 d’octubre de 2005 
l’alcalde de Mont-roig del Camp i la consellera d’Educació, acompanyats 
per les autoritats relacionades amb el municipi i el món d’Educació, 
inauguraren el nou edi�ci. Antoni Ballester hi va ser convidat i no volgué 
faltar a la cita. Signà en el llibre d’honor del centre i pogué saludar els seus 
familiars i amics de Mont-roig del Camp. Tampoc no hi faltaren els seus 
germans: el Ricard, l’Alfons i la Maria del Carme. 

El Ricard –químic–, l’Alfons –cardiòleg– i la Maria del Carme –pro-
fessora de ciències exactes–, al igual que l’Antoni, estaven ben dotats per a 
les ciències. A la vegada, també com l’Antoni, els interessava la literatura, 
la història, la música i l’art. Eren, per damunt de tot, uns humanistes, en el 
sentit literal de la paraula. Antoni Ballester ens va deixar el 14 de febrer de 
l’any 2017, a Barcelona, el seu Omega. El primer dels quatre germans en 
fer-ho va ser l’Alfons –l’any 2015–. Després van marxar l’Antoni, la Maria 
del Carme –el 2018– i, �nalment, el Ricard, fa només un any. El seu únic 
�ll, malauradament, tampoc ja no hi és. Va morir poc després que ell.

Els familiars, però, mentre visquem, mai no els oblidarem, perquè 
l’essència d’una persona no mor �ns que s’extingeixen totes les vides que va 
tocar, i perquè el veritable adeu no arriba amb el comiat sinó amb l’oblit.
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Records d’Antoni Ballester
Joandomènec Ros 1 i Jordi Camp 2 

1 Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
2 Institut de Ciències del Mar, CSIC, Barcelona.

Durant la carrera de Biologia (1963-68), i especialment els darrers 
anys, tots dos, companys de promoció, visitàvem amb una certa freqüència 
l’Institut d’Investigacions Pesqueres (IIP), situat a la Barceloneta, que fou el 
precursor de l’Institut de Ciències del Mar. Era un centre de recerca ocea-
nogrà�ca, no només de ciència pesquera, i a nosaltres ens interessava tot allò 
relacionat amb el mar i els seus pobladors. Els investigadors de l’IIP eren 
pacients amb nosaltres i amb els altres “becaris informals” que sovintejàvem 
els seus laboratoris i el seu magní�c aquari, petit però curull de peixos i altres 
animals marins que els pescadors hi aportaven volenterosos.

Entre aquells investigadors n’hi havia d’experts en peixos i pesqueres, 
com en Pere Arté i en Carles Bas; en plàncton, com en Ramon Margalef 
i en Francesc Vives, i en química de l’aigua, com l’Enric Arias i l’Antoni 
Ballester. Tots eren savis, no només als nostres ulls novells sinó a l’escala 
nacional i internacional, i ens feien el respecte que es pot imaginar. Però 
l’Antoni Ballester ens era més proper, pel seu caràcter obert i, especial-
ment, perquè no era desconeixedor de la immersió en escafandre autònom. 
Les coses que contava (i que contaven d’ell els seus col·legues) de quan 
dirigia el centre d’oceanogra�a de l’illa Margarita, al Carib veneçolà, i de 
les seves excursions espeleològiques, ens el feien captivador i atractiu.

A mitjans de la dècada de 1960, tres companys de carrera, en Pere 
López, en Jordi Camp i Joandomènec Ros férem el curset d’escafandrisme 
del Centre de Recuperació i d’Investigacions Submarines (CRIS); érem els 
únics escafandristes de la promoció, i podíem descobrir sota aigua allò que 
estudiàvem a les aules i els laboratoris de la universitat; l’estudi dels fons 
marins des de dins marcà bona part de la nostra vida professional poste-
rior. L’Antoni Ballester, químic de professió però que feia de l’espeleologia 
el seu hobby, havia demanat l’ajut d’Eduard Admetlla, llavors el pioner 
català de la immersió al mar, per tal que l’ensinistrés per poder superar 
amb escafandre autònom els sifons de les coves i els rius subterranis, com 
el Riuet de Garraf, la Falconera, que recorre el massís del Garraf.
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Aquelles visites informals es transformaren l’any 1966 en quelcom més 
o�cial: a l’IIP seguírem el primer curs d’Ecologia que hi impartia Margalef 
(que, sempre actiu, no volia perdre temps anant i tornant de la universi-
tat, i érem els estudiants els que havíem de desplaçar-nos a l’IIP). També, 
aquell estiu de 1966 alguns estudiants seguírem un curset per a la prepa-
ració de biòlegs pesquers, que els investigadors de Pesqueres organitzaren 
a Barcelona i Castelló de la Plana. Fou un curs memorable, amb classes 
teòriques, treballs al laboratori, sortides a mar i... immersions! Recordem 
dos dels diferents treballs que hi férem sota aigua, suggerits i liderats per en 
Ballester; el primer fou el seguiment sota aigua de l’efecte d’una xarxa de 
ròssec sobre un fons sorrenc som i amb un herbei escadusser de Cymodocea 
nodosa (segurament un dels primers experiments d’aquesta mena fets al 
món), que ens demostrà in situ les destrosses que aquest art de pesca pro-
voca sobre els pobladors dels fons marins. El segon fou l’intent de capturar 
peixos emprant una substància d’origen vegetal, la rotenona, que, segons 
la literatura, els adorm o els mata, i llavors poden ser agafats amb les mans 
o amb salabrets. Mentre que l’efecte d’aquest verí és comprovat en aigües 
continentals i relativament tancades, no vàrem aconseguir replicar el seu 
efecte en el litoral mediterrani, en aigües obertes.

D’aquell curset en sortí un bon nombre de becaris que, anys a venir, 
farien la seva tesi doctoral a l’IIP de Barcelona o a les altres localitats on hi 
havia instituts de recerca pesquera i oceanogrà�ca, i on desenvoluparien 
la seva carrera cientí�ca (aquest és el cas, entre d’altres, de Jordi Camp). 
Altres becaris desenvoluparen les recerques de la seva tesi doctoral en el 
Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, creat el 1967 i 
dirigit per Margalef (cas, entre d’altres, de Joandomènec Ros).

Jo (J. D. Ros) tinc un deute personal amb l’Antoni Ballester. En acabar 
la carrera el juliol de 1968, i després de participar en unes recerques del 
plàncton del litoral de Castelló (Margalef, 1969; Ros, 2016), vaig haver 
d’incorporar-me al servei militar. Al cap d’un any i mig, a començament 
de 1970, lliure ja de compromisos militars, em trobava sense cap opció 
d’iniciar una carrera investigadora en allò que m’apassionava: la biologia 
marina. A �nals d’aquell any aconseguiria alhora una beca de la Fundación 
Juan March per endegar els treballs que haurien de conduir a la meva tesi 
doctoral i un contracte de professor ajudant al Departament d’Ecologia. 
Però pràcticament tot l’any 1970 se’m presentava sense cap opció laboral 
que no fos alguna classe esporàdica en escoles de secundària i alguna col·la-
boració editorial.

Llavors l’Antoni Ballester va venir al meu rescat: em va oferir un treball 
que era impossible de refusar. A sou de la delegació catalana de la Federa-
ció Espanyola d’Activitats Subaquàtiques (FEDAS), jo dirigiria el seu De-
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partament d’Activitats Cientí�ques (DAC) i la revista Inmersión y ciencia, 
que ell havia creat. Una de les tasques del Departament era impartir per 
tota Espanya cursos de biologia per a escafandristes i d’escafandrisme per a 
biòlegs.

Aquests cursos es feren a Barcelona, Blanes, Donostia (San Sebastián), 
Hondarribia, Vigo, Ourense i Villagarcia de Arousa, on la furgoneta de 
la FEDAS (batejada com a “Càtedra ambulant”) viatjà durant tot l’any. 
A més de les activitats teòriques i pràctiques del curs, això em permeté 
conèixer fons marins atlàntics i cantàbrics, museus (com el de Donostia), 
centres de recerca marina (com l’IIP de Vigo) i captar afeccionats al mar 
que acabaren fent els estudis de Biologia a la Universitat de Barcelona 
(com Míkel Zabala, que aviat formà part dels equips de recerca del bentos 
marí que vaig poder dirigir des de 1972).

Malgrat el grandiloqüent nom de Departament d’Activitats Cientí�-
ques de la FEDAS, els que en formàvem part érem gent jove, amb la car-
rera just acabada o encara estudiant-la; jo feia el que podia entre les classes 
de biologia i escafandrisme i l’edició de la revista (el primer número de la 
qual, del maig de 1970, presentava un interessant exemple de col·laboració 
entre escafandristes i cientí�cs; Niell, 1970). L’Antoni Ballester, sempre en 
cerca d’oportunitats per desenvolupar les activitats del Departament, ens 
va inscriure a una bona colla dels seus joves col·laboradors en el 1r Simposi 
del Comitè Cientí�c de la CMAS (la Confederació Mundial d’Activitats 
Subaquàtiques), que es celebrà durant dues setmanes a l’Havana, Cuba. 

Algunes de les nostres aportacions es publicaren en el segon número 
d’Inmersión y ciencia (de febrer de 1971), amb un editorial de Ballester en 
el que justi�cava aquesta participació per donar a conèixer la recerca que es 
feia i es preveia fer per part del DAC a Catalunya i a Espanya en general. 
Aquell simposi fou la presentació internacional de la recerca cientí�ca sub-
marina que es feia a l’estat, que d’aquella manera es posava a nivell d’altres 
països. N’he dit alguna cosa, del simposi, de les espectaculars immersions 
al litoral de Varadero i de l’entorn social a Ros (2004).

A partir de l’any següent, amb les obligacions docents i de recerca a 
la universitat, vaig deixar el meu compromís amb la FEDAS i els meus 
contactes amb en Ballester es feren escadussers. Coneixia, és clar, les seves 
recerques: la posada a punt de l’anàlisi química en continu de l’aigua 
de mar; la troballa d’elements radioactius en l’Ebre, aigües avall d’Ascó; 
l’exploració, una vegada més, de la Falconera, el riu subterrani del Garraf, 
però llavors contaminat per l’escorriment de l’abocador d’escombraries de 
la Vall de Joan; la seva proposta, en aquells primers anys setanta, per pro-
tegir el litoral i els fons de les illes Medes (Ballester, 1971), que no es faria 
realitat �ns dues dècades més tard. 
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I, sobretot, l’inici de les recerques espanyoles a l’Antàrtida, que ell coor-
dinà després d’anys d’insistència davant de les autoritats navals espanyoles. 
Malauradament, una feridura que el deixà incapacitat l’impedí continuar 
amb la seva recerca i amb la gestió del programa antàrtic espanyol, que la 
Jose�na Castellví continuà de manera modèlica.

En resum, dec moltes coses a l’Antoni Ballester: el primer contracte 
laboral en ferm després de la carrera i la mili; la possibilitat de fer clas-
ses de biologia i d’escafandrisme en molts centres de recerca i en litorals 
diferents; la primera tasca de confecció d’una revista cientí�ca; el primer 
simposi cientí�c internacional; la transformació de les tasques de recerca 
oceanogrà�ca en aventura fascinant. I, en especial, el seu tracte personal: 
en Ballester conjuminava la seva expertesa cientí�ca amb un discurs social i 
polític potent i atractiu, que ens el feia proper i captivador. 
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L’aventura del continu
Jordi Salat

Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC (1969-2019)

Quan vaig començar a escriure aquest article, el primer títol que em va 
venir al cap va ser: “la batalla del continu”. Era un títol potser massa èpic, 
que podia semblar exagerat als lectors coneixedors del tema, i desconcer-
tant pels que no saben de què va. Malgrat que la història té components 
èpics importants –val a dir que com moltes de les activitats del nostre 
personatge– em va semblar millor donar-li un toc més esportiu i per això 
el situarem en el terreny de l’aventura. 

A ple segle XXI, amb una xarxa global de comunicacions per on circula 
informació a l’instant de qualsevol mesura presa sigui allà on sigui, segura-
ment costa creure que això no sempre ha estat així, malgrat ser obvi. El que 
ja no resulta tan obvi és tenir aquest objectiu mig segle enrere, però està 
clar que en algun moment algú havia de tenir objectius en aquesta línia, i 
un d’ells era l’Antoni Ballester. 

Com es pot veure en tot el seguit d’articles que publiquem en 
aquest monogrà�c, l’Antoni Ballester era un personatge que anome-
naríem polièdric, en el llenguatge –sovint una mica pedant– que es fa 
servir actualment. També se’l podria considerar com a visionari i, en 
molts aspectes, pioner. Aquests conceptes, que provenen originalment 
de contextos molt diferents: el primer, de l’àmbit de la geometria, 
l’altre, amb connotacions esotèriques, i el darrer, del món de l’explo-
ració, són perfectament aplicables al nostre personatge. M’agradaria 
però introduir-ne un de nou. El d’emprenedor, un altre quali�catiu 
també força emprat avui dia, i que sol associar-se amb el món empresa-
rial. Ben mirat, potser tampoc no està tan lluny de la trajectòria d’en 
Ballester, si més no, de l’origen de la seva activitat subaquàtica. Tot i 
això, no és en el terreny econòmic on l’aplicaria, sinó en allò que els 
anglesos anomenen entrepreneur –tot i no ser una paraula pròpia de la 
seva llengua– quan parlen de qui està convençut d’alguna cosa, i tira 
pel dret. Per mi, aquest és el motor que hi ha darrera la trajectòria vital 
i cientí�ca de l’Antoni Ballester, i que es manifesta en tots els aspectes 
del seu llegat. 
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Ara potser que tornem al continu. Allò que anomenem continu, en 
general, és el seguiment d’algunes propietats de l’aigua de superfície al llarg 
del recorregut del vaixell, de manera contínua. D’aquí el nom. Pels ocea-
nògrafs del segle XXI que encara s’embarquen en campanyes oceanogrà�-
ques, el continu és com una “música de fons” que està funcionant durant 
tot el temps, de manera força autònoma –si més no, no acostuma a donar 
gaire guerra– i que, val a dir, sovint no se li fa gaire cas, llevat d’algunes 
circumstàncies o moments concrets. Està allà, i va fent. Actualment les 
anàlisis necessàries per fer aquest seguiment en continu es fan de manera 
força automàtica –altrament foren gairebé inviables– i, en general, només 
cal estar al corrent del què passa i que les dades s’enregistrin com cal. Com 
a molt, s’han de prendre algunes mesures apart per calibrar les respostes 
dels instruments. Cas apart són les dades de les anàlisis químiques on cal 
veri�car gairebé en continu que tot funcioni. Cal fer el manteniment de la 
complexa xarxa de tubs i connexions, que no manquin reactius i contrastar 
amb certa freqüència, les mesures amb patrons coneguts. Tot això però no 
sempre ha estat així de –diguem-ne– fàcil.

El resultat que se li demana al continu és que mostri la distribució �na, 
en alta resolució en l’espai i el temps, de propietats de l’aigua de super-
fície. A diferència del clàssic mostreig, que es fa en estacions, on es veu 
la columna d’aigua en punts concrets més o menys distants entre ells, el 
continu mostra la pel·lícula més super�cial de l’oceà al llarg d’una trajectò-
ria sense interrupcions. Això permet veure en detall variacions, gradients, 
fronts o discontinuïtats horitzontals, que poden associar-se a les estructures 
dinàmiques i biològiques del món pelàgic. El continu dóna una informa-
ció complementària a les mesures que es prenen de forma discreta en les 
estacions. Tanmateix també es complementa amb algunes de les informa-
cions que actualment ens donen els sensors remots –una altra de les �tes 
de l’Antoni Ballester– i permet contrastar-ne les imatges amb informació 
sobre el terreny. 

Els orígens del continu –com sol passar amb els orígens de gairebé 
tot– són força lluny del que acabo de descriure. Des de la dècada dels 50 
del segle XX es varen començar a fer servir instruments que enregistraven 
de manera ininterrompuda algunes mesures. Típicament, la temperatura, 
apro�tant molta tecnologia desenvolupada per les estacions meteorològi-
ques. Quan es varen introduir de manera general els salinòmetres d’induc-
ció, que mesuraven la salinitat a partir de la conductivitat i la temperatura, 
es va aplicar aquesta tecnologia per poder estimar la salinitat de manera 
ininterrompuda, amb més o menys fortuna, atès que calia tenir les dues 
mesures, conductivitat i temperatura simultàniament. A més, la mesura de 
conductivitat era molt sensible a la presència de bombolles. 
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Al llarg de la dècada següent, amb la introducció generalitzada de l’elec-
trònica en la instrumentació, es varen superar alguns problemes que encara 
hi havia, i es van anar a�nant les mesures de temperatura i salinitat �ns 
a precisions prou raonables. Al mateix temps, el camp d’experimentació 
instrumental per obtenir anàlisis ininterrompudes es va anar ampliant a 
altres variables: alguns nutrients, terbolesa, �uorescència, pH, etc. L’Antoni 
Ballester va apuntar-se de seguida al carro d’aquestes noves tecnologies, tot 
assumint que donarien una nova perspectiva de com es distribuïen aques-
tes variables en l’oceà. Fins aleshores, amb dades d’uns quants centenars 
de milers d’estacions escampades per tot l’oceà, s’havia pogut descriure la 
distribució general de les principals propietats físiques, químiques i biolò-
giques de l’oceà, i s’havia arribat a un nivell de descripció prou notable. Tal 
com es pot veure en la síntesi de Sverdurp et al. (1942) i altres publicacions 
posteriors, s’assumien en general unes distribucions que variaven suau-
ment, de manera força progressiva en l’espai i el temps. Només en algunes 
situacions semblava evident que podia haver-hi salts o gradients molt 
marcats. Val a dir que encara faltaven anys per tenir imatges de satèl·lit que 
mostressin les estructures que ara estem acostumats a veure.

Per poder incloure una propietat de l’aigua en el continu, calia que es po-
gués mesurar en alta freqüència, durant un temps raonable, de manera inin-
terrompuda, i sense derives instrumentals. Aquestes condicions les complien 
al principi, la temperatura i, tal com hem comentat, amb certs problemes, la 
salinitat. Els nutrients inorgànics requerien anàlisis químiques força com-
plexes, que comprenien tot un seguit de reaccions entre diversos compostos, 
que donaven un color, la “intensitat” (més pròpiament la densitat òptica) 
del qual es podia relacionar amb la concentració del nutrient (Strickland 
and Parsons, 1960). Tot plegat comportava el seu temps. En alguns casos, 
com els nitrats, es requeria un procés de reducció a nitrit que trigava �ns a 
20 hores! (Margalef et al., 1966). Altres mesures, com l’oxigen dissolt, que 
requeria fer una valoració química–com antigament passava amb la salini-
tat– tampoc no tenia gaire sentit en aigües super�cials força “ventilades”. El 
pH ja es podia mesurar mitjançant elèctrodes, i la �uorescència i la terbolesa 
per mètodes òptics. L’automatització –relativa– de les anàlisis químiques per 
determinar les concentracions de nutrients va venir a través d’adaptar uns 
instruments que s’havien desenrotllat per anàlisis clíniques –un terreny amb 
força més “mercat” que l’oceanogra�a. Es tractava dels anomenats autoana-
litzadors, més coneguts a l’època pel nom de la marca comercial, Technicon® 
(�g. 1). El mètode consistia en una miniaturització de tot el procés de reac-
cions on les mostres situades en un mostrejador en carroussel anaven seguint 
d’una en una tot un circuit on s’hi anaven introduint els corresponents 
reactius, i el resultat passava per un colorímetre que en mesurava la densitat 
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òptica en la longitud d’ona correspo-
nent. El sistema funcionava bé per 
nitrits i fosfats, malgrat estar tots dos 
en molt baixes concentra cions en el 
mar. Els nitrats, en general molt més 
abundants, s’hi varen poder introduir 
tan bon punt es va trobar un nou 
mètode –la columna de Cd cobre-
jat– que reduïa el procés de reducció 
a pocs minuts (Brewer and Riley, 
1965). També es va trobar un mèto-
de fàcil pels silicats, força abundants 
també, que evitava la formació d’un 
precipitat en aigua salada (Grassho�, 
1965). Per l’amoni, amb concentra-
cions generalment molt baixes, no va 
ser tan fàcil. Un mètode � d’anàli-
si, que donava màxima resolució, 
produïa també precipitats en aigua 
de mar, i un altre que no era tan 

�, era massa poc precís. Més tard, es va anar posant a punt, i a �nals dels 
70 també funcionava prou bé. Amb tot, les mesures en continu d’amoni 
no eren gaire �ables, degut a la facilitat en què l’aigua es contaminava en 
contacte amb l’aire.

Quan en Ballester va anar a la campanya antàrtica en el Magga-Dan, 
l’any 1966-67, va poder experimentar amb el Technicon® tot adaptant-lo a 
l’anàlisi en continu (Ballester, 1968). La idea era que en lloc de fer-hi passar 
mostres discretes d’aigua de mar recollides en les estacions, que se situaven 
en el mostrejador, se l’hi faria passar aigua bombejada contínuament des 
d’una presa d’aigua remolcada o situada al casc de l’embarcació, arran de la 
superfície. Hi havia però un problema. El mètode d’anàlisi per mostres dis-
cretes no només requeria passar uns “patrons” de concentració coneguda, 
cada cert nombre de mostres, sinó que entre mostra i mostra, s’havia de fer 
un rentat. El què s’anomena passar un “blanc”, és a dir una mostra d’aigua 
destil·lada sotmesa a tot el procés, ja que per determinar la concentració 
s’havia de mesurar la diferència entre les lectures del blanc i la mostra. 
Mentre que amb els patrons es podia fer com en el cas discret, cada cert 
temps –per exemple, un parell o tres de cops al dia– els blancs di�cultaven 
l’adaptació del sistema per poder fer les anàlisis en continu. Per resoldre 
aquest problema, en Ballester va fer un experiment que consistia en tot un 
seguit de comparacions amb patrons coneguts de valors creixents i decrei-

Figura 1. Technicons fent anàlisi en continu a 
bord del Mechelen.
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xents, amb i sense blancs. En comparar els resultats es va poder veure que 
es podia assumir una deriva del blanc, de manera que només calia fer-los 
al començament i �nal de tota una seqüència de mostres i estimar-ne la 
deriva. És a dir, que es podia fer com amb els patrons, un parell o tres de 
blancs al dia (Ballester, 1968). Un altre problema era el què s’anomena 
l’arribada del senyal al plateau, és a dir quan ja s’ha aconseguit una estabili-
tat en la resposta de totes les reaccions sobre la mostra d’aigua. Per mostres 
discretes, se solia deixar uns minuts de temps �ns que es veia en el registre 
que la resposta era plana però en continu això no podia fer-se perquè les 
concentracions a l’aigua anaven variant més de presssa. Així doncs, s’havia 
d’assumir que segurament es subestimaven els valors en els crescendos i se 
sobreestimaven quan les concentracions decreixien. Aquest problema no 
es va resoldre �ns més endavant, mitjançant tècniques d’anàlisi de senyals 
(Font, 1978). 

L’experiència del Magga-Dan 67, on es va poder fer un continu al llarg 
de l’Oceà Índic en tot el trajecte de tornada de l’Antàrtic, va posar en 
evidència la utilitat d’aquesta tècnica per identi�car i delimitar les zones 
de convergència subtropicals i les d’a�orament, entre altres (Ballester i 
Steyaert, 1968). Aquest fet va marcar l’inici de la introducció del continu 
en el món de l’oceanogra�a a casa nostra. Un dels punts clau d’aquesta 
història però, havia començat uns anys enrere, a través d’una continuada 
col·laboració amb l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRB). 
Els primers contactes amb l’IRB venien de les campanyes mediterrànies 
promogudes per l’anomenat Subcomitè d’Oceanogra�a de l’OTAN, a 
principis dels 60. Els contactes formaven part d’un contracte entre l’Insti-
tut d’Investigacions Pesqueres (IIP) i l’O�ce of Naval Research, de la Navy 
nordamericana, vehiculat a través d’aquell Subcomitè. En aquest cas es 
tractava d’una campanya internacional al Mar Tirrè on hi participaven 
diverses institucions de França, Itàlia i Bèlgica, en la qual, a bord de l’Eu-
pen, de la Marina Belga, hi varen participar en Ramon Margalef i en Juan 
Herrera de l’IIP, juntament amb en Marc i la Jacqueline Steyaert, de l’IRB, 
dins l’equip dirigit per André Capart (Margalef et al., 1966). Aquesta situ-
ació, força excepcional a l’època, va permetre obrir la porta a una col·labo-
ració que es va estendre �ns a �nals dels ’60 a través de la qual, malgrat el 
règim dictatorial, l’aïllament i no tenir vaixells oceanogrà�cs propis, alguns 
cientí�cs de l’IIP varen poder participar en campanyes oceanogrà�ques, 
més enllà de treballs en àrees costaneres o en campanyes de pesca.

Al �nal de la campanya del Magga-Dan 67, en Ballester va conseguir 
en préstec alguns dels Technicon® que havien fet servir, i se’ls va endur a 
Barcelona dins el Seat 600 de segona ma en què havia viatjat a Oostende 
per embarcar-se a la campanya. Vist amb ulls d’avui, costa de creure però 
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és rigorosament cert. Forma part de l’èpica del personatge però també de 
l’esmentada situació del nostre país a l’època. Una vegada a Barcelona, 
amb la col·laboració d’Antonio Cruzado, que havia treballat a les Imperial 
Chemical Industries, van posar a punt tot el sistema d’anàlisi de nutrients 
en continu, i a partir d’aquell moment, l’equip Ballester-Cruzado va 
participar en altres campanyes internacionals amb el Mechelen, també de la 
Marina Belga, operat per l’IRB, i el Bannock, operat pel Consiglio Nazonale 
delle Ricerche italià, amb la col·laboració de Giuseppe Macchi, de l’Osserva-
torio Geo�sico Sperimentale di Trieste (Ballester et al., 1969; Cruzado et al., 
1968). Tots els problemes es varen anar resolent, de manera que a �nals de 
la dècada dels 60, l’anàlisi de nitrit, nitrat, fosfat i silicat en continu ja era 
una rutina en la majoria de campanyes oceanogrà�ques arreu. Aquest va 
ser un dels punts culminants de l’aventura del continu i, apro�tant l’em-
penta –i que en Marc Steyaert, que havia entrat a la Comissió Oceanogrà�ca 
Intergovernamental (COI) de la UNESCO, havia demanat per la COI un 
informe complet sobre el continu– l’Antoni Ballester va organitzar a l’IIP 
un Curs de Quimica Marina d’abast internacional l’agost del 1970. El curs 
estava patrocinat per la UNESCO, en col·laboració amb el Patronato Juan 
de la Cierva, del CSIC, del qual depenia l’IIP. En realitat va ser un curs 
que, si bé estava centrat en la química marina, va cobrir pràcticament tots 
els aspectes relacionats amb l’oceanogra�a, amb un professorat format pels 

Figura 2. Portada i llista de professors al curs d’oceanogra�a química del 1970 (el cognom 
del tercer professor de la llista hauria de ser Bonet, en lloc de Bonnet)”
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que estaven a primera línia de cada 
disciplina a casa nostra i, alguns 
estrangers que havien col·laborat 
estretament en l’aventura (�g. 2). 
En aquesta etapa, just al tombant 
del 1970, ens vàrem incorporar a 
l’equip en Mario Manríquez i jo.

Apart de les anàlisis de nutrients, 
en aquests primers anys, s’havien 
anat donant més passos, tot ampli-
ant el continu de superfície amb un 
termosalinògraf, un �uoròmetre i 
un pH-metre (�g. 3). A més, l’èxit 
de les primeres proves va obrir pas 
a un nou repte: Com obtenir dades 
en continu per sota de la superfície? 
En aquest procés, esdevé crucial la 
col·laboració d’un altre membre de 
l’equip, n’Agustí Julià, especialista en 
electrònica i telecomunicacions, que 
anys enrere havia treballat estreta-
ment amb en Margalef per posar 

en marxa un comptador de partícules en suspensió, també en continu (San 
Feliu et Margalef, 1968). La “nova” idea era no només disposar d’aigua de 
superfície sinó també, o alternativament, d’un altre nivell o, anant més lluny, 
poder mostrejar de manera contínua a diversos nivells tot modi�cant la 
fondària d’on es prenia l’aigua. O, encara més, cobrir una franja de fondàries 
entre dos nivells mitjançant un recorregut sinusoïdal. Aquesta és la història 
del divergent. Es tractava d’arrossegar un aparell, que anomenaven divergent, 
connectat mitjançant una mànega per on es bombejava l’aigua que s’havia 
d’analitzar en continu a bord. De fet, era com havia començat el mostreig 
de superfície amb el Magga-Dan però ara es tractava d’enfonsar-lo. Més o 
menys era com fer volar un estel però dins de l’aigua. Aquest era un repte 
nou, sense precedents, que requeria resoldre tot un seguit de problemes. El 
primer, saber a quina fondària es prenia l’aigua, i com podria modi�car-se 
sense alterar la velocitat del vaixell. També calia estimar el temps que invertia 
l’aigua en arribar a bord, tot assegurant un �ux su�cient perquè la barreja 
dins el tub no modi�qués les característiques de l’aigua. A més, calia veure 
com la fondària d’on es prenia l’aigua podia afectar-ne el �ux. Les prime-
res proves es varen fer l’any 1968 en una campanya a la Mediterrània amb 
el Mechelen (Ballester et al., 1969). En la primera part de la campanya es 

Figura 3. pH-metre i registrador.
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comptava amb un divergent que por-
tava un sensor de pressió. La bomba 
de succió se situava a la coberta, de 
manera que per funcionar calia el 
cable d’acer de tracció, un cable de 
senyal per la sonda de pressió i una 
mànega. La maniobra per deixar-lo a 
l’aigua era, si més no, entretinguda, 
car s’havien d’anar embridant cables 
i mànega, més o menys cada metre, 
al llarg de força metres, segons la 
fondària on s’hagués de mostrejar. 
Per exemple, uns 100 m per mostre-
jar a 30 m a 5 nusos, tal com es va 
fer en aquella ocasió en què es varen 
aconseguir uns quants dies de con-
tinu a aquesta fondària. A la segona 
part el sistema es va perfeccionar 
amb una millora del divergent i s’hi 

va incloure un sensor de temperatura 
in situ. En aquesta ocasió es va poder 
mostrejar a uns 60 m anant 6 nusos 
o a 30 m, a 12 nusos! Malgrat que es 
va aconseguir una setmana sencera 
de mostreig a 30 m, els cables de 
senyal no varen suportar la tracció i 
les dades de temperatura no es varen 
poder enregistrar, la qual cosa indica-
va que el sistema no era prou sofert 
per grans velocitats. L’any següent, el 
1969, també amb el Mechelen (�g. 
4) es va provar un altre nou prototip 
de divergent que tenia un sistema 
que en permetia desplaçar el centre 
de gravetat, de manera que canviava 
l’angle d’incidència a l’aigua i això 
permetia poder canviar la fondària 
sense modi�car la velocitat (�g. 5). A 
més, aquest nou model portava una 

Figura 4. El Mechelen sortint del port de 
Barcelona, l’agost del 1969.

Figura 5. Maniobra de llançament del 
divergent a bord del Mechelen, l’agost del 
1969. Es pot apreciar el manat de cables de 
connexió i la mànega.
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sonda de temperatura i de pressió. 
Tot plegat complicava encara més 
la maniobra per �car-lo a l’aigua, 
perquè encara calien més cables: els 
de senyal i el que alimentava el motor 
que movia el centre de gravetat del 
divergent, comandat des de coberta 
(�g. 6). Amb aquest nou sistema es 
va aconseguir per primera vegada 
un registre de continu a dos nivells 
simultàniament i, a més, fer variar 
el nivell de profunditat entre dues 
capes, un petit assaig del mostreig 
sinusoïdal (Ballester et al., 1972). 

En començar la dècada dels 70, 
es va donar un pas més. Assolir que 
les dades dels instruments en conti-
nu es “guardessin” en un ordinador. 
Fins aleshores, les dades del continu 
s’obtenien a partir de “llegir” els 
grà�cs que enregistraven els colorí-
metres, en el cas dels nutrients, o 
de temperatura i salinitat, del ter-
mosalinògraf, o dels altres instruments que mesuraven (�gs. 1 i 3). Tots 
els aparells enregistradors es basaven en la mateixa tècnica. Un motor feia 
córrer el paper a velocitat constant i una agulla amb un dipòsit de tinta 
es movia amunt i avall en funció del voltatge que rebia de l’instrument 
de mesura, que estava en relació amb la mesura física. L’automatitza-
ció es va aconseguir mitjançant un data-logger, que rebia els voltatges 
corresponents de cada instrument, cada cert interval de temps –1 minut, 
normalment– i els “escrivia” en forma de forats en una cinta de paper. 
En aquella època, la cinta de paper perforada –un mètode que originà-
riament feia anar pianoles i que després es va fer servir pels telexs– era el 
mitjà més corrent d’introduir dades a un ordinador. Aquest procediment 
ja s’havia començat a fer servir l’any 1970 a bord del �ompson, un vai-
xell dels Estats Units, de campanya pel Mediterrani, que tenia instal·lat 
un ordinador a bord (Cruzado i Kelley, 1974). Amb tot aquest bagatge, 
per fí, l’Estat espanyol va tenir el primer vaixell oceanogrà�c modern, el 
Cornide de Saavedra, l’any 1971, que es va estrenar amb un ordinador a 
bord, un IBM-1130 amb lectora de cinta de paper, que podria processar 
tota la informació generada pel continu (�g. 7). 

Figura 6. A. Cruzado a la unitat de control 
de la fondària variable del divergent i esque-
ma de funcionament.
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Aquella era l’època dels Planes de 
Desarrollo, que el règim franquista 
havia promogut per refer l’econo-
mia i donar una certa impressió 
de “normalitat”, si més no, en el 
terreny tecnològic. Precisament, 
dins d’aquests Planes de Desarrollo 
en què es volia promoure un impuls 
a la recerca pesquera, apro�tant 
el Cornide, en Ballester va jugar la 
carta de l’èxit del continu (Balles-
ter et al., 1972) per participar en l’elaboració d’un ambiciós projecte que 
n’ampliava l’abast i donava un nou impuls a la recerca oceanogrà�ca. El 
projecte, anomenat ATLOR, estava centrat en la zona d’a�orament del 
NO d’Àfrica, bona part de la qual, es trobava en aigües de l’aleshores pro-
víncia espanyola del Sàhara Occidental. Aquest projecte, amb els seus pros 
i contres, havia de permetre un �nançament destacat (al voltant de 1000 
milions de pessetes) per les activitats 
oceanogrà�ques de l’IIP. 

Durant els primers anys de 
servei, en les campanyes oceano-
grà�ques del Cornide es va anar 
millorant tot el sistema (Ballester 
et al., 1972; Cruzado, 1974; Salat 
et al., inèdit). En aquella etapa en 
què la instrumentació i l’electrònica 
eren cada vegada més rellevants, 
es varen incorporar a l’equip en 
Pep Martínez i en Joan Comas. Es 
varen anar provant nous models de 
divergent: amb aletes mòbils, en 
lloc de canviar el centre de gravetat, 
amb una bomba submergida, en 
lloc d’haver de succionar l’aigua des 
de coberta i, molt especialment, 
amb un sistema integrat de cable, 
conductors i mànega que consistia 
en una malla d’acer trenada per 
fora, que embolcallava una mànega, 
la paret de la qual era gruixuda i 
contenia diversos cables elèctrics per 

Figura 8. Maniobra de llançament del di-
vergent a la coberta del Cornide de Saavedra, 
l’abril del 1974. Es pot apreciar la bomba 
submergida i el cordó umbilical que es men-
ciona en el text.

Figura 7. Imatge parcial de l’IBM 1130 a 
bord del Cornide de Saavedra.
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alimentar la bomba i el motor de les aletes, a més dels cables de senyal pels 
sensors. Tot plegat era una mena de cordó umbilical força gruixut, que faci-
litava maniobres, però que era bastant rígid i requeria tambors i pasteques 
de gran diàmetre (�g. 8). Amb aquest sistema es varen obtenir dades de 
manera força regular �ns mitjans de la dècada del 70. Més tard, el divergent 
va anar quedant en desús i poc a poc, el continu va quedar relegat allà on 
és ara i el divergent ja no s’ha fet servir més. Si més no, cap dels “nostres”. 
La idea però va ressorgir anys més tard, per exemple amb el Bat�sh (Des-
sureault, 1976) i, més endavant, varen anar apareixent en el mercat altres 
instruments similars com per exemple el Sea-soar anglès (Pollard, 1986) 
que encara fem servir a dia d’avui per fer el mostreig sinusoïdal entre dos 
nivells, normalment entre 15 i 400 m.

Tota aquesta història està basada en algunes publicacions de l’època 
però també, en bona part, en records personals. Com és sabut, la memòria 
sovint és traïdora i, per tant, podreu trobar inexactituds o errors de crono-
logia, pels quals demano disculpes. 
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Antoni Ballester pioner en l’observació 
remota de l’oceà
Jordi Font 

Institut de Ciències del Mar, CSIC (1973-2015)

Antoni Ballester i Nolla (1920-2017) va ser un investigador d’una 
empenta enorme i idees precursores, casi visionàries, en diversos àmbits 
de l’oceanogra�a. A part d’una capacitat immensa per superar tota mena 
de di�cultats i acabar aconseguint el que es proposava. Potser hi té a veure 
l’impacte, com en tants d’altres de la seva generació, de la guerra civil i 
la postguerra. Va participar en accions agosarades de resistència antifran-
quista, va completar els estudis de química ja de gran, i va acabar fent re-
cerca en oceanogra�a quan ja tenia més de quaranta anys començant amb 
una llarga estada a Veneçuela recomanat pel Dr. Ramon Margalef. Tenia 
unes grans dots de seducció, d’engrescar la gent amb la que parlava. I tam-
bé un caràcter diguem-ne explosiu que no sempre feia fàcil treballar al seu 
costat, però que realment espavilava a tothom. Era impossible quedar-se 
indiferent a prop seu. Va impulsar a casa nostra tècniques molt noves apli-
cades a l’estudi de l’oceà, com la informàtica i l’observació remota en una 
època en què tot just es començaven a utilitzar a nivell internacional. Va 
saber mobilitzar recursos molts cops atípics per tirar endavant els projectes 
que l’interessaven i que no sempre tenien un encaix fàcil en el rígid sistema 
del CSIC d’aquella època, durant els anys 70. Com per exemple convèncer 
els pescadors de L’Ametlla de Mar que sortissin tots coordinadament per 
mesurar l’efecte de la descàrrega tèrmica de la central nuclear de Vandellós 
en el medi marí.

Altres companys parlen en aquest recull d’aspectes fonamentals de les 
seves contribucions cientí�ques, com la proposta de fer anàlisis químiques 
en continu de l’aigua de mar a bord d’una embarcació en moviment, o la 
voluntat d’anar a estudiar l’Antàrtida i ser capaç d’involucrar-hi diverses 
institucions �ns arribar a establir la primera base cientí�ca espanyola en 
aquell continent. Jo em centraré en el seu paper de pioner en l’observa-
ció remota de l’oceà, que a mi en particular em va impulsar a continuar 
en aquest camí. Un camí que ens va portar als oceanògrafs de l’ICM, 
casi quaranta anys després que ell comencés a insistir en la importància 
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d’observar l’oceà des de l’espai, a 
jugar un rol de protagonistes en la 
primera missió de satèl·lit a tot el 
món capaç de mesurar remotament 
la salinitat super�cial del mar.

L’observació remota, o tele-
detecció, havia començat de fet a 
principis del segle XX en ajuntar-se 
dos invents revolucionaris: la fo-
togra�a i l’aviació. Recollir infor-
mació de la superfície de la Terra a 
distància de seguida va tenir apli-
cacions cartogrà�ques i militars, i 
més endavant de gestió del terri-

tori. Però va ser a partir del 1957, amb el llançament del primer satèl·lit 
arti�cial, el soviètic Sputnik, que es van posar les bases per iniciar l’era de 
l’observació des de l’espai. Els satèl·lits i el desenvolupament de tot tipus 
de sensors, així com l’aparició dels ordinadors, van permetre anar més 
enllà de la fotointerpretació, i començar a plantejar programes cientí�cs 
d’observació exploratòria i sistemàtica de la superfície del planeta. L’any 
1972 els Estats Units, que el 1958 havien creat la NASA com a resposta 
als èxits soviètics, van posar en òrbita el Landsat-1, primer satèl·lit no 
meteorològic dissenyat expressament per a observació de la Terra i en 
alta resolució, amb dades posades a disposició de la comunitat cientí�ca 
internacional. I el 1973 es va fundar l’Agència Europea de l’Espai (ESA).

Tot i que les primeres missions espacials estaven enfocades a l’ob-
servació terrestre, els sensors infrarojos i de color que duien els satèl·lits 
també permetien obtenir imatges de la superfície del mar, especialment 
útils en zones costaneres on diferents propietats de l’aigua presenten 
contrastos més marcats. I això va cridar ben aviat l’atenció de l’Antoni 
Ballester: un document seu guardat als arxius de l’Institut de Ciències del 
Mar (ICM), segurament de 1973 o 1974, presenta un llistat d’imatges 
de satèl·lit de la Mediterrània occidental. Es titula Fotos orbitales sobre 
Cataluña i són obtingudes pels Gemini V (1965), Gemini X (1966), Apo-
lo 9 (1969), Landsat 1 (1972), i Skylab 2 i 3 (1973). El document conté 
indicacions sobre càmeres utilitzades, descripció de l’escena, cobertura 
de núvols i qualitat de la imatge. La possibilitat d’obtenir informació en 
un mateix instant sobre una gran zona marina tenia un potencial enorme 
per estudis oceanogrà�cs.

Des d’un primer moment ell va veure que l’aleshores anomenat Institut 
d’Investigacions Pesqueres (IIP) de Barcelona podria contribuir a acti-

Figura 1. La mirada penetrant  
d’Antoni Ballester.
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vitats de “veritat terreny”. O sigui realitzar mesures al mar simultànies a 
l’obtenció d’imatges de satèl·lit amb la �nalitat de validar la qualitat de les 
dades obtingudes des de l’espai i comprovar-ne la utilitat en la identi�ca-
ció i quanti�cació de variables oceanogrà�ques. Va iniciar contactes amb 
diverses organitzacions de diferents països per poder tenir accés a imatges 
i oferir la realització de mesures en zona costanera. A l’arxiu de l’ICM hi 
ha una carta de la NASA de l’abril de 1975, en resposta a una de seva, on 
s’expliquen les característiques del projectat Seasat, el primer satèl·lit amb 
orientació oceanogrà�ca previst per a 1978. Duria tota una nova col·lecció 
de sensors de microones actius i passius, per ampliar el rang de variables 
mesurades tot incloent el nivell i rugositat de la superfície del mar. L’IIP va 
presentar aleshores un programa d’experiments a realitzar des del Seasat i 
el Landsat. La NASA el va considerar, però �nalment no va ser escollit per 
dur-lo a terme. 

També hi ha documentació d’una visita d’Antoni Ballester a Telespazio 
(Itàlia) el juny de 1975 per veure el seu sistema d’adquisició i distribució 
de dades de Landsat-1 i 2, aleshores en òrbita. Es va redactar un memoràn-
dum on Telespazio mostra un gran interès i voluntat de contribució a les 
activitats de ground truth per aplicacions marines que planteja Ballester, i 
s’ofereix d’acudir a Espanya a informar dels seus serveis a la comunitat de 
potencials usuaris de Landsat. Finalment aquesta reunió es va celebrar el 

Figura 2. Antoni Ballester prenent mesures a bord del B/O Cornide de Saavedra el 1972 
(Foto: J. Font).
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gener de 1976 a Madrid, a la seu de la Comisión Nacional de Investigación 
del Espacio (CONIE).

Una de les característiques d’Antoni Ballester era el seu constant interès 
en explorar les possibilitats de totes les noves tècniques de mesura, i també 
una gran capacitat de buscar i establir contactes per tot arreu, �ns i tot 
apro�tant oportunitats casi imprevistes. Ja el 1973 havia aconseguit una 
cinta magnètica amb dades de Landsat a través de Luis Pueyo Panduro, de 
l’Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) i secretari del comitè 
cientí�c de la CONIE. Luis Pueyo va ser un element clau en les relacions 
de Ballester amb l’ESA i defensor de la incorporació de l’IIP a activitats in-
ternacionals de teledetecció. També el va posar en contacte amb el Deutsche 
Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (Centre Alemany 
per a la Recerca i Desenvolupament Espacials, DFVLR), cosa que li va 
permetre enviar-hi els seus col·laboradors Agustí Julià i Carlos Romeu a fer 
un curs de teledetecció

Carlos Romeu va anar a portar aquella primera cinta de Landsat a un 
company de carrera i expert informàtic, Josep Lluís Colomer, dient-li “aquí 
dins hi ha una imatge de satèl·lit”. L’amic, que aleshores treballava en una 
empresa privada, només va poder fer-ne un llistat en hexadecimal però no 
va saber com representar la imatge. Acabada la carrera, en Colomer entrà 
al Centre de Càlcul de la Universitat Politècnica de Barcelona (CCUPB) el 
1975, i el tema va revifar després d’una conversa entre en Ballester i Martí 
Vergés, director del CCUPB, a qui va proposar una col·laboració per de-
senvolupar programes informàtics de procés de dades de satèl·lit. A partir 
d’aquí Antoni Ballester va començar a participar en una Subcomissió de 
Medi Ambient del Consorci d’Informació i Documentació de Catalunya 
(predecessor de l’IDESCAT, Institut d’Estadística de Catalunya), que s’ha-
via constituït amb investigadors universitaris i membres d’administracions 
vinculades a la plani�cació territorial i impulsada per Albert Serratosa, amb 
l’objectiu de promoure i donar suport a tota mena d’activitats relacionades 
amb la percepció remota a Catalunya. 

La Subcomissió va començar a col·laborar amb el Centro de Investigación 
UAM-IBM, creat el 1972, que feia recerca capdavantera en aplicacions de 
la informàtica i en concret en tractament digital d’imatges de satèl·lit de 
recursos naturals. Aquest centre havia ja establert el 1973 amb A. Ballester el 
projecte CIBERMAR per desenvolupar aplicacions de la informàtica a l’oce-
anogra�a, per exemple la construcció de bases de dades. L’abril de 1975 es va 
celebrar a Buitrago (Madrid) una taula rodona patrocinada per la Fundación 
para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (Fundesco, lligada 
a Telefónica) i titulada La teledetección y sus aplicaciones sociales. L’Antoni 
Ballester en va ser un dels set ponents, quatre dels quals eren catalans. 
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En un escrit presentat a l’Àmbit de Recerca del Congrés de Cultura 
Catalana (1976-1977) per una colla de joves investigadors de l’IIP es 
presenta l’institut i la seva història, i s’explica que en aquell moment hi ha 
un grup d’Oceanogra�a Bidimensional dirigit per A. Ballester, nom que 
se li va acudir per descriure la informació super�cial que poden aportar els 
sensors remots. La seva tenacitat va aconseguir recursos per portar el 1976 
a Barcelona un expert nord-americà, David Van Roy contactat per Carlos 
Romeu en un congrés, que va fer possible que l’IIP i sobretot el CCUPB 
preparessin els primers programes fets a Catalunya per tractar imatges de 
satèl·lit, en concret de Landsat. Aquelles primeres imatges es visualitzaven 
en una impressora de caràcters! 

I va aconseguir que nomenessin C. Romeu delegat espanyol al Comitè 
Cientí�c de l’OTAN, quan Espanya encara no n’era membre (també va 
ser co-chairman a la International Society of Photogrammetry and Remote 
Sensing el 1978, i el 1979 delegat espanyol a l’Aerospace and Remote Sensing 
Working Group de l’International Council for the Exploration of the Sea, 
ICES). En una reunió d’aquest comitè a Helsinki, Romeu va entrar en 
contacte amb un cientí�c membre de la US Navy que li va proporcionar 
un radiòmetre multicanal PR-5 i tots els accessoris per instal·lar-lo en un 
avió. Aquest radiòmetre va ser utilitzat des d’un avió de l’INTA per fer 
mesures volant sobre el mar enfora del delta de l’Ebre i a la regió oceànica 
del NO d’Àfrica (Sahara) mentre l’IIP hi feia campanyes oceanogrà�ques. 
D’aquests vols en van sortir estudis comparant les dades del radiòmetre 
aerotransportat amb les proporcionades per Landsat sobre les mateixes 
zones i les obtingudes per anàlisis químiques en continu des de vaixell, 
amb l’objectiu de discriminar els senyals radiomètrics de la cloro�l·la i 
els sediments. És especialment interessant la campanya NAUCA’77 a les 
aigües de Canàries, amb un informe on Antoni Ballester no només n’ex-
plica l’estratègia (amb una corbeta de l’Armada i dos avions de l’INTA) 
i resultats, sino que hi discuteix la �loso�a de l’ús dels sensors remots en 
estudis d’aquest tipus.

El setembre de 1976 Antoni Ballester va ser un dels 52 participants a la 
conferència europea de percepció remota que es va celebrar a Lyngby (Di-
namarca) per impulsar la cooperació entre els centres de recerca europeus 
en aquest àmbit. D’allí va sortir la creació de l’European Association of Re-
mote Sensing Laboratories (EARSeL), que va tenir com una de les primeres 
iniciatives impulsar un experiment conjunt en el marc de la missió Seasat i 
proposar un programa de satèl·lits oceanogrà�cs europeus. Un dels funda-
dors i primer representant d’Espanya a EARSeL va ser Rodolfo Núñez de 
las Cuevas (Instituto Geográ�co y Catastral, Madrid) que ja havia tingut un 
paper promotor de la teledetecció i que va in�uir en la creació de la Sub-
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comissió de Medi Ambient a Catalunya a principis de 1972. En el context 
dels treballs fets aleshores en procés digital d’imatges, el 1977 Fundesco va 
publicar Problemas informáticos de la evaluación de recursos naturales capta-
dos por teledetección amb contribucions de Van Roy, Núñez de las Cuevas, 
Ballester, Romeu i Pueyo entre d’altres. 

A la primera Assemblea General d’EARSeL celebrada el 1977 a Es-
trasburg es va admetre l’IIP com membre. En un qüestionari fet a tots 
els membres de l’associació l’IIP declara que 4 persones hi treballen en 
teledetecció oceànica i els temes d’estudi són: 1. Discriminació entre 
sediments en suspensió i cloro�l·la, 2. Aplicacions de la teledetecció a 
l’anàlisi de poblacions �toplanctòniques, 3. Detecció de surgències d’aigua 
dolça. En la segona Assemblea General (Munich, 1978) es va acceptar la 
invitació d’A. Ballester de celebrar la tercera a Barcelona, que es va fer el 
maig de 1979 incloent un sopar al monestir de Montserrat. Ja abans havia 
remogut cel i terra per tenir el 1977 a Barcelona el primer congrés mundial 
de matemàtica aplicada, que precisament per suggeriment seu va agafar el 
títol mediàtic de First World Conference Mathematics at the Service of Man. 
Aquest congrés, dirigit per Enric Trillas, aleshores catedràtic a l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona i anys més tard president del CSIC durant el 
govern socialista, va tenir un gran ressò internacional i va comptar entre 
d’altres amb la participació de David Cardús, el metge i matemàtic català 
que havia intervingut en la selecció i entrenament dels primers astronautes 
de la NASA. 

Ell va continuar centrant la seva activitat de teledetecció en la valida-
ció de productes sobre el mar. A l’arxiu de l’ICM veiem que el desembre 
de 1978 escriu a col·legues internacionals per anunciar tres campanyes el 
1979 (Llobregat-Tordera, Golf de Sant Jordi, Sagunt-Gandia) per obtenir 
mesures amb anàlisi en continu i radiomètriques per validar Nimbus-7 i 
Seasat-B. El 1981 el DFVLR li proposa participar a l’Ocean Colour Experi-
ment fent mesures bioòptiques simultànies a passades de la nau Shuttle per 
la Mediterrània occidental. Tot i que el Seasat només va volar tres mesos el 
1978, va implicar un salt enorme en demostrar la utilitat de nous sensors 
de microones en observacions oceanogrà�ques. Seguint aquest impuls A. 
Ballester es va interessar per projectes d’utilització del Radar d’Apertura 
Sintètica (SAR) per descriure la rugositat de la superfície del mar, i el 1982 
em va enviar a un “SAR-580 meeting” al Joint Research Centre (Ispra, 
Itàlia). Aquesta reunió va permetre consolidar els contactes amb Tom D. 
Allan de l’Institute of Oceanographic Sciences anglès, ja conegut d’A. Balles-
ter i futur impulsor el 1985 del British National Space Centre (antecessor de 
la United Kingdom Space Agency), a partir dels quals l’ICM va entrar a tre-
ballar en l’àmbit dels sensors de microones en aplicacions oceanogrà�ques. 
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També el 1982 es va fundar l’Institut Cartogrà�c de Catalunya (ICC), que 
va permetre la realització de més vols amb radiòmetres aerotransportats 
seguint la costa catalana. Una abundant col·lecció de fotogra�es aèries, tant 
en l’espectre visible com en infraroig, recopilada durant els anys 70 i 80 en 
vols INTA i ICC relacionats amb projectes de l’IIP, va ser dipositada per 
l’ICM el 2015 a l’Institut Cartogrà�c i Geològic de Catalunya per preser-
var el llegat d’Antoni Ballester en aquest àmbit.

Figura 3. Foto aèria de Peníscola inclosa dins la col·lecció d’imatges del llegat Ballester 
dipositades a l’Institut Cartogrà�c i Geològic de Catalunya (Data i autor desconeguts).
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El 1984 organitzà un Seminario Sensores Remotos’84 a la seu de l’IIP 
(aviat ja ICM) on una sèrie d’experts de l’ESA, ICC, INTA, ETU de 
Mines de Manresa, i el propi IIP van presentar la situació i perspectives de 
les aplicacions marines de la teledetecció. Allí va començar l’interès dels 
oceanògrafs de l’institut en el satèl·lit ERS-1 de l’ESA, llançat el 1991 i 
que ens va permetre treballar amb els seus sensors de microones (SAR i 
altímetre) en l’estudi de la dinàmica marina de meso-escala. També per 
aquella època vam començar a col·laborar amb un altre antic contacte d’en 
Ballester, Paul E. La Violette de Naval Ocean Research and Development 
Activity (USA) un dels primers oceanògrafs que va entrar de ple en l’ús 
dels sensors remots, i amb el qual vam realitzar estudis de meso-escala a la 
Mediterrània amb imatges infraroges dels satèl·lits NOAA juntament amb 
la Universitat de les Illes Balears (Joaquim Tintoré).

El maig de 1986 Ballester era a Madrid com assessor d’Enric Trillas, 
president del CSIC. Amb la col·laboració de diversos investigadors de 
l’àrea de recursos naturals de la institució, i molt especialment el geòleg 
Lluís Solé Sugranyes, va muntar el Grupo de Trabajo en Teledetección (en 
una reunió on ens va oferir un dels seus recitals de piano), convertit el 
1988 en Asociación Española de Teledetección. Aquell mateix any em va por-
tar a conèixer Carlos Martín Pascual (Instituto de Electrónica de Comunica-
ciones CSIC, Madrid) que ja aleshores parlava de poder mesurar salinitat 
amb sensors remots, cosa que faríem realitat més de vint anys més tard. El 
1987 des de l’ICM vam presentar, i l’ESA va acceptar, la primera proposta 
de recerca feta des d’Espanya d’ús de dades de l’ERS-1, el primer satèl·lit 
orbital europeu d’observació de la Terra. 

I per acabar volem mencionar la principal de les �tes obtingudes 
�ns ara en percepció remota de l’oceà pels investigadors de l’ICM, ja 
sense Antoni Ballester però que podem en certa manera considerar com 
derivades del seu llegat, ja que tenen en gran part l’origen en l’interès i 
impuls que ell hi havia donat trenta anys abans. Es tracta de la prepa-
ració i execució de la missió espacial Soil Moisture and Ocean Salinity 
(SMOS) de l’ESA, en la que des de l’ICM vam assumir el lideratge de 
la part oceanogrà�ca. Aquest satèl·lit, llançat el 2009, ens va permetre 
el 2015 poder arribar a generar �nalment mapes de la salinitat de la 
Mediterrània mesurada des de l’espai, una antiga aspiració de la comu-
nitat oceanogrà�ca. SMOS va representar un gran pas endavant conjunt 
d’equips cientí�cs, tecnològics i industrials catalans per posicionar-se en 
l’estudi de l’evolució del clima de la Terra des de l’espai, i en el qual els 
oceanògrafs físics de l’ICM vam col·laborar estretament amb enginyers 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, una altra de les constants en 
la forma de treballar de l’Antoni Ballester.
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Agraïments

Vull agrair a Josep Lluís Colomer, Vicenç Palà i Jordi Salat la informa-
ció que m’han proporcionat esprement la seva memòria i retrobant docu-
ments antics. A Maria Rosa Vitrià per haver conservat una gran quantitat 
de cartes i altra documentació de l’època en què ella feia de secretària d’en 
Ballester a l’Institut d’Investigacions Pesqueres de Barcelona. I sobretot a 
en Carlos Romeu, amb qui vaig poder contactar durant el con�nament 
de la primavera de 2020 després de quaranta anys de no haver-lo vist ni 
tenir notícies seves. M’ha fet endreçar records antics i m’ha donat un munt 
de detalls que jo desconeixia, i que m’han fet adonar de la gran quantitat 
d’iniciatives de tota mena que l’Antoni Ballester va emprendre en l’àmbit 
de l’observació remota de l’oceà des de principis dels anys setanta.
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Antoni Ballester i l’Antàrtida. Del Magga 
Dan a la Base Antàrtica Espanyola
Marta Estrada i Miyares

Institut de Ciències del Mar, CSIC, Barcelona

Antoni Ballester i Nolla va néixer el 16 de maig de 1920 a Mont-Roig 
del Camp, on el seu pare era mestre; anys després, la família es va traslladar 
a Barcelona. Amant de la llibertat des de ben jove, va mentir sobre la seva 
edat i es va apuntar a l’exèrcit republicà com a voluntari per lluitar contra 
el feixisme. Acabada la guerra i després d’un període en camps de refugiats 
a França, va estudiar Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona. 
Esperit curiós i desitjós d’aventura, va ser un dels primers submarinistes 
espanyols i un actiu membre del Centre Excursionista de Catalunya, prac-
ticant d’activitats com l’espeleologia o l’esquí de fons. A �nals dels anys 
cinquanta, a través d’una recomanació de Ramon Margalef, es va traslladar 
a Veneçuela i va esdevenir director de l’Instituto de Ciencias del Mar de Isla 
Margarita (actualment Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, 
EDIMAR), on va organitzar el laboratori oceanogrà�c de la Fundació La 
Salle de Ciències Naturals. De retorn a Barcelona, va esdevenir investiga-
dor de l’Institut d’Investigacions Pesqueres (IIP) de Barcelona, pertanyent 
al CSIC. L’any 1971 es va doctorar en Ciències Biològiques per la Univer-
sitat de Barcelona, amb una tesi interdisciplinària (característica no gens 
freqüent a l’època) que tractava de l’aplicació de l’anàlisi dels pigments 
fotosintètics a l’estudi del �toplàncton.

L’aventura antàrtica d’Antoni Ballester va començar l’any 1966, quan 
va rebre una invitació de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
(Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en �amenc) per 
participar en una expedició Belgo-Holandesa a l’Antàrtida a bord del 
vaixell Magga Dan. La campanya oceanogrà�ca es va desenvolupar del de-
sembre de 1966 al febrer de 1967 i també hi va prendre part Josep Maria 
Sanfeliu, investigador del laboratori de l’IIP a Castelló. En aquesta expe-
dició, Ballester va tenir ocasió de fer proves amb un aparell (un divergent) 
per mostrejar aigua de profunditat i d’assajar l’anàlisi en continu de nitrats 
amb un autoanalitzador Technicon, un instrument que s’havia desenvolu-
pat per fer determinacions clíniques i que per tant, malgrat que treballava 
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automàticament, estava dissenyat 
per fer mesures en mostres inde-
pendents, no per analitzar un �ux 
ininterromput. Durant el retorn del 
Magga Dan, que va acabar el seu 
viatge a la Mediterrània, Ballester va 
perfeccionar el mètode per obtenir 
registres en continu. Al llarg de 
la campanya, Ballester i San Feliu 
també van recollir i documentar 
mostres de sifonòfors que després 
van ser analitzades per Pagès i Gili 
(1989), i San Feliu va fer proves 
d’anàlisis de seston (�g. 1) amb un 
comptador automàtic de partícules 
dissenyat per Ramon Margalef (San 
Feliu i Margalef, 1968).

Uns anys després, a principis 
dels 70, en ocasió de les campanyes 
del vaixell oceanogrà�c Cornide de 
Saavedra a la zona d’a�orament del 
NO d’Àfrica, Ballester i els seus 
col·laboradors van posar a punt 
un sistema d’anàlisi de paràmetres 
oceanogrà�cs en continu que 
incloïa temperatura i salinitat (amb 
un termosalinògraf ), �orescència 

(amb un �uoròmetre Turner) i nitrats (amb autoanalitzadors Technicon). 
En aquell moment es comptava ja amb un data logger que captava els 
senyals elèctrics dels aparells a intervals de temps regulars i els registrava 
en un suport informàtic que al començament va ser una cinta de paper. 
Aquestes cintes permetien transferir les dades a un ordinador (en aquells 
temps un IBM 1130), però eren bastant incòmodes de manipular; duraven 
24 hores i calia estar molt atent per canviar-les entre dos registres del data 
logger (que es feien cada minut) per no perdre dades.

L’experiència antàrtica del Magga Dan, que va incloure la vista de la 
base belga Roi Baudouin, a la Terra de la Reina Maud, va marcar profun-
dament l’Antoni Ballester, que des de llavors es va fer el ferm propòsit 
de tornar-hi a fer recerca. Durant molts anys va intentar, endebades, de 
convèncer a les autoritats espanyoles de l’interès d’investigar l’Antàrtida. 
Finalment, com que no se’n sortia amb l’administració espanyola, va utilit-

Figura 1. Campanya del Magga Dan 1966-
1967. Comptatges automàtics de partícules 
per al llindar 2 de l’aparell, en un transecte 
de l’Antàrtida a l’Oceà Índic. De San Feliu i  
Margalef (1968).
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zar les seves connexions internacionals per a fer-se invitar, juntament amb 
un reduït equip de treball, a la campanya antàrtica 1984-1985 de l’ARA 
Almirante Irízar (�gs. 2-3), un trenca-gels argentí de 121 m d’eslora, amb 
tripulació militar, que feia viatges de servei per transportar personal i pro-

Figura 2. A dalt, el vaixell trenca-glaços argentí ARA Almirate Irízar, durant l’expedició 
antàrtica 1984-1985. A baix, instal·lació del termosalinògraf i un dels laboratoris de l’ARA 
Almirante Irízar. (Fot., M. Estrada).
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visions a les bases antàrtiques argentines, però també portava investigadors 
argentins i estrangers, que apro�taven l’expedició per dur a terme alguns 
projectes de recerca. Entre els investigadors argentins hi havia Viviana 
Alder, Marta Ferrario, Lilia Ventajas, Santiago Kocmur, Guillermo Visbeck 
i el cap del grup, Ru�no Comes; la majoria eren del Instituto Antártico 
Argentino. L’equip dirigit per l’Antoni Ballester el formàvem la Jose�na 
Castellví, la Charo Nogueira, que era una periodista de Madrid, dos quí-
mics argentins, Jorge Zavatti i René Massol, que havien estat becaris d’en 
Ballester a l’IIP, i jo mateixa (�g. 4); al vaixell hi havia també un investiga-
dor belga, que estudiava el sistema nerviós dels pingüins, i altres estrangers. 
El desembre de 1984 vam arribar a Buenos Aires i allí, amb els pocs diners 
que Ballester havia aconseguit per �nançar la nostra participació, que va 
rebre el nom de campanya Antartic’85, va començar una frenètica activitat 
per comprar alguns atuells que necessitàvem al laboratori i per instal·lar en 
el vaixell una presa d’aigua que permetés analitzar paràmetres oceanogrà�cs 
en continu, la metodologia iniciada anys abans per Ballester i en aquells 
moments ja molt perfeccionada. Aquestes instal·lacions van portar els seus 
problemes. El dia de sortida s’acostava i els treballs no s’havien acabat. 
Finalment, recordo que en un moment donat, va aparèixer l’o�cial que es 
cuidava del tema i va anunciar triomfalment que tot estava llest i que tin-
dríem aigua de mar a temperatura perfectament constant, “Ah, y si les varía 
la temperatura me avisan”. No cal descriure la nostra sorpresa; el propòsit 
de les anàlisis en continu era precisament l’estudi de les variacions de la 
temperatura de l’aigua (i altres variables) al llarg del trajecte del vaixell. Re-

Figura 3. Coberta de l’ARA Almirante Irízar. (Fot., M. Estrada).
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Figura 4. Membres de l’equip científic. A dalt, a l’esquerra (d’esquerra a dreta), Antoni 
Ballester, Marta Estrada, un membre de la tripulació, Josefina Castellví, René Massol; a 
dalt, a la dreta, René Massol, Jorge Zavatti, Antoni Ballester. A baix, Jorge Zavatti, Josefina 
Castellví, René Massol, Antoni Ballester i Marta Estrada a la base argentina Esperanza. 
(Fot., M. Estrada).
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sulta que la presa d’aigua havia estat connectada a un dipòsit d’aigua pels 
motors que es mantenia a temperatura constant amb un termòstat.

El 8 de gener de 1985, l’Almirante Irízar va salpar de Buenos Aires, 
rumb a l’Antàrtida. El vaixell va fer escala a les bases argentines Esperanza i 
Marambio, a la regió de l’extrem N de la Península Antàrtica, i va creuar el 
mar de Weddell �ns les proximitats de la base Belgrano II, situada al con-
tinent (�g. 5). Durant els trajectes d’anada i tornada es va utilitzar la presa 
contínua d’aigua per realitzar determinacions de temperatura, salinitat, nu-
trients, cloro�l·la i diverses variables biològiques, i a la tornada es van fer, 
a més, una vintena d’estacions oceanogrà�ques (�g. 6). L’Almirante Irízar 
va arribar a Buenos Aires de tornada el 23 de febrer de 1985. Ente el 30 
de juny i el 4 de juliol del mateix any, el CSIC i l’Associació España en la 
Antártida, amb la participació destacada d’Antoni Ballester, patrocinaven 
el Primer Symposium Español de Estudios Antárticos, que va comptar amb la 
presentació de diversos treballs realitzats durant Antartic’85, per part d’in-
vestigadors d’Espanya i d’Argentina. També en aquest simposi, Juan Carlos 

Figura 5. Instantànies de la campanya Antàrtic’86. (Fot., M. Estrada).
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Sánchez Álvarez, enginyer naval de l’Empresa Nacional Bazán va exposar 
una proposta de disseny per al que després seria el BIO Hespérides.

Les autoritats cientí�ques espanyoles continuaven sense mostrar interès 
per l’Antàrtida, però Antoni Ballester no parava i, gràcies a les seves amis-
tats cientí�ques, a �nals de 1986 va ser convidat a participar, juntament 

Figura 6. Activitats cientí�ques a l’ARA Almirante Irízar. A dalt, a l’esquerra, Antoni Ba-
llester amb un membre de la tripulació, llençant un XBT (registrador de temperatura d’un 
sol ús); a la dreta, investigador penjant una ampolla oceanogrà�ca. A baix, Jose�na Castellví 
treballant amb cultius microbiològics. (Fot., M. Estrada).
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amb Jose�na Castellví, Agustí Julià, i Joan Rovira, de l’IIP, en la campanya 
Biomass III del vaixell polonès Profesor Siedlecki, dirigida pel Prof. Stanis-
lav Rakusa-Suszcewski. El grup va poder-se familiaritzar amb l’activitat a la 
base Henryk Arktowski, a la illa King George i, a més, Ballester va acon-
seguir que el vaixell Koral els traslladés a l’illa Livingston, llavors deserta, 
on pensava que s’hi podria establir una base cientí�ca espanyola. Tal com 
explica Castellví (2007), un cop a Livingston van instal·lar un auster cam-
pament i van constatar que es tractava d’un lloc adient per a una possible 
base. Durant l’estiu antàrtic de 1986-1987 va tenir lloc també l’expedició 
Antártida 8611, dirigida per l’Instituto Español de Oceanografía, que va des-
plaçar dos vaixells pesquers al Mar d’Escòcia i proximitats de la Península 
Antàrtica, amb objectius de recerca i de prospecció pesquera. 

Malgrat iniciatives com les descrites, seguia mancant un projecte estable 
d’activitat cientí�ca a l’Antàrtida �ns que, poc després, les circumstàncies 
polítiques van propiciar un canvi radical. Per aquella època es va començar 
a parlar d’una renovació del Tractat Antàrtic. Espanya s’hi havia adherit 
l’any 1982, en una reunió a San Diego a la que va presentar una delegació 
que comptava amb Antoni Ballester i Carlos Palomo (de l’IEO) com a 
assessors cientí�cs, però Espanya no tenia dret a vot perquè no era membre 
consultiu del tractat. Precisament, una de les condicions per a ser acceptat 
en aquesta categoria és la de dur a terme una activitat cientí�ca important 
a l’Antàrtida, justi�cable, per exemple, amb el manteniment d’una base. 
De seguida van venir les presses; representants del Ministeri d’Assumptes 
Exteriors es van posar en contacte amb el CSIC, llavors dirigit per Enric 
Trillas, bon amic de Ballester, a qui lògicament va encarregar del tema i, 
com diu Castellví (2007), el que no s’havia fet en vint anys es va haver de 
fer en tres mesos. Els mòduls per muntar la base es van comprar a Finlàn-
dia, mentre que el laboratori cientí�c es va construir a Barcelona. Tot el 
material va ser traslladat a l’Illa Livingston en el vaixell polonès Garnul-
zewski, que també va transportar l’equip cientí�c espanyol: Antoni Balles-
ter, Jose�na Castellví, Joan Comas, Joan Rovira i Mario Manríquez, i un 
grup de tècnics: Elías Meana, Félix Moreno, Jaume Ribes i Roldán Sanz. 
Amb el valuós ajut de col·legues polonesos es van poder muntar els mòduls 
i el mes de març de 1988 l’equip d’en Ballester tornava a Espanya havent 
posat en funcionament la base antàrtica espanyola (BAE), que va rebre 
el nom de Juan Carlos I, en un temps rècord. Amb aquesta �ta, Ballester 
acomplia un somni llargament sustentat. 

Gràcies a aquestes actuacions, Espanya va poder presentar la seva 
candidatura i el setembre de 1988, a la reunió del Tractat Antàrtic a París, 
va ser admesa com a membre consultiu. Dos anys després, el 1990, també 
va entrar com a membre de ple dret a l’SCAR, el Scienti�c Committee on 
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Antarctic Research. Malauradament, Antoni Ballester no va poder gau-
dir plenament d’aquests èxits. Cap el maig de 1988, el mateix any de la 
inauguració de la BAE, durant una visita a Polònia per agrair l’ajut dels 
polonesos i tancar un nou conveni entre el CSIC i l’Acadèmia de Ciències 
d’aquell país, l’Antoni Ballester va patir un greu accident vascular cerebral 
que li va causar una afàsia i el va obligar a deixar la investigació. Arran de 
la malaltia de Ballester, va ser Jose�na Castellví, que �ns llavors havia estat 
el perfecte complement de “seny” a la “rauxa” de l’Antoni, qui va prendre 
el lideratge del projecte antàrtic. Malgrat tot, durant anys, Antoni Balles-
ter va anar seguint els esdeveniments de la recerca antàrtica espanyola i va 

Figura 7. El mòdul cientí�c de la BAE, laboratori “Prof. Antoni Ballester”, a CosmoCaixa 
de Barcelona. (Fot., M. Estrada).
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participar en trobades amb col·legues de l’ICM. L’any 1993, durant el V 
Simposi Espanyol d’Estudis Antàrtics, que es va celebrar a Barcelona, se li 
va retre un merescut homenatge com a impulsor de la recerca antàrtica. Va 
morir el 15 de febrer de 2017, a l’edat de 96 anys. 

Des de 1989, a més de la BAE, Espanya compta amb la base Gabriel de 
Castilla, situada a la Illa Decepción i operada per l’Exèrcit de Terra. Dos 
anys més tard, la posada en servei del BIO Hespérides, el 1991, va permetre 
la realització d’investigació oceanogrà�ca en aigües antàrtiques, a més de 
donar suport logístic a les bases. Fa poc més d’un any, el febrer de 2019, 
es va inaugurar una important remodelació de la BAE, que ara té capacitat 
per 51 persones. L’antic mòdul de laboratori, que es va retirar del servei 
l’any 2013, va ser recuperat gràcies a la intervenció de Jose�na Castellví i 
des de 2014 es pot veure exposat a CosmoCaixa de Barcelona (�g. 7). A 
l’Illa Livingston, la Punta Ballester, situada a la Península Hurd, al NE de 
la BAE, conserva per a la posteritat el record de l’Antoni Ballester.

Des d’aquells començaments modestos dels anys 80, la recerca espanyo-
la a l’Antàrtida s’ha anat consolidant i s’ha expandit �ns a cobrir una gran 
diversitat de disciplines cientí�ques. Ja fa gairebé 10 anys, López Martínez 
(2011) estimava que la producció cientí�ca espanyola sobre l’Antàrtida 
superava els dos milers de contribucions i actualment es pot dir que la 
recerca antàrtica realitzada tant dins de projectes estatals com en col·labo-
ració amb altres països, ocupa un lloc important en el panorama cientí�c 
mundial. Hem d’agrair la base d’aquest desenvolupament a l’esperit llui-
tador d’Antoni Ballester i a l’entusiasme que va saber transmetre als seus 
companys i a tots els que el van conèixer.
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Antoni Ballester i Nolla - Les Campanyes 
Antàrtiques del CSIC 1986-1987  
i 1987-1988

Joan Rovira i Lledós

Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC (1976-1988)
Cromlab S.L., Barcelona (1989-2020)

La cronologia de la primera part de la campanya 1986-1987 està docu-
mentada en una mena de diari personal i en el Report of the Antarctic expe-
dition of the r/v “Profesor Siedlecki” BIOMASS III 1986/1987 de Stanislaw 
Rakusa-Suszczewski. A partir de desembre del 1986 i �ns al �nal, les dates 
estan basades en la memòria que faig ara, desprès de mes de 30 anys

El vespre del 23 de setembre de 1986, l’Antoni Ballester, l’Agustí Julià 
i jo mateix, sortíem del port de Vigo a bord del vaixell polonès RV Profesor 
Siedlecki (�g. 1A). Abans, havíem carregat tot el material personal i cien-
tí�c, enviat uns dies abans des de l’Institut d’Investigacions Pesqueres de 
Barcelona. Era el fruit d’uns contactes que l’Antoni Ballester va mantenir 
amb l’Acadèmia de Ciències de Polònia i el responsable del Departament 
de Recerca Polar, el professor Stanisław Rakusa-Suszczewski. 

En aquell moment, l’única cosa que sabia era que anàvem cap a 
l’Antàrtida, convidats per l’Acadèmia de Ciències de Polònia, a participar en 
la Campanya Biomass-III. No sabia però, altres coses com quin era l’objec-
tiu, quin el lloc concret de destí i sobretot quan i com tornaríem a casa.

Tot el material que portàvem va quedar desat al laboratori assignat 
pel professor Rakusa-Suszczewski, que seria el nostre am�trió durant 
tota la campanya. Entre el 24 i el 25 de setembre vàrem posar en fun-
cionament el laboratori, que constava de l’anàlisi en continu de nutri-
ents amb 4 canals de Technicon, temperatura i salinitat i de la presa de 
mostres puntuals de contaminats orgànics persistents i metalls pesants 
(�g. 1B-D). 

El laboratori on estàvem a bord era el nostre lloc de reunió i on fèiem 
vida social. Un cop muntat el laboratori, el dia 25 de setembre havent so-
pat, vàrem rebre la visita del professor Rakusa-Suszczewski i, fent tertúlia, 
l’Antoni proposà la idea d’establir un campament en alguna de les illes 
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de les Shetlands del Sud. Al professor Rakusa la idea li va fer el pes i va 
proposar l’illa Livingston. En aquesta illa encara no hi havia establerta cap 
base i hi havia un emplaçament ideal per a l’establiment del campament, el 
lloc era la South Bay. En Ballester tenia ja pensat el nom del campament, 
s’hauria de dir Campamento del CSIC Juan Carlos I. Al �nal de la reunió, 
es va decidir enviar un tèlex adreçat al president del CSIC, que en aquell 
moment era el Dr. Enric Trillas, informant sobre les nostres intencions. En 
només dos dies des de la sortida de Vigo, en Ballester ja tenia el seu pla de 
la campanya en marxa.

Finalment, després de meditar-ne el redactat, el dia 28 de setembre 
vàrem enviar el tèlex. En aquell moment vaig pensar que era una més de 
les moltes idees especulatives d’en Ballester i que acabaria en no res.

Figura 1. RV Profesor Siedlecki. A, el vaixell davant l’illa King George; B, laboratori amb 
Technicon; C, laboratori amb termosalinòmetres; D, laboratori per l’anàlisi de contaminants 
orgànics; E, Prof. Rakusa, Antoni Ballester i Joan Rovira; F, parc de pesca.
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Doncs no, el dia 4 d’octubre vàrem rebre la resposta al tèlex donant-nos 
llum verda al projecte de Campament. Segurament aquest era l’objectiu 
que jo desconeixia i que l’Antoni sembla que tenia clar. Durant els dies se-
güents, en diverses reunions amb el professor Rakusa es van anar per�lant 
els detalls del Campament i també de com hauria de ser una futura Base 
Antàrtica permanent (�g. 1E).

Figura 2. A, Antoni Ballester amb sonda XBT a bord del RV Profesor Siedlecki; B: estacions 
CTD des del RV Profesor Siedlecki; C-E, base polonesa Henryk Arktowski: C, edi�ci central; 
D, Green House; E, Antoni Ballester i Agustí Julià. F, RV Koral.
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El 14 d’octubre vàrem arribar al port de Montevideo per a fer una 
escala tècnica per al proveïment de combustible, aigua i altres queviures. 
Sortírem de Montevideo el dia 16 d’octubre rumb a l’illa Elephant, on 
començava la campanya Biomass-III. Abans però, començaren les pesques 
experimentals de l’equip de biòlegs del grup polonès (�g. 1F).

Entre el dia 21 d’octubre i el 18 de novembre es va desenvolupar la pri-
mera part de la campanya Biomass-III, que constava de 117 estacions hidro-
grà�ques entre l’illa Elephant (Àrea 1) i al llarg de l’estret de Brans�eld (Àrea 
2). Les nostres tasques en aquestes estacions consistien en per�ls verticals de 
temperatura amb sondes XBT, anàlisi de nutrients en les mostres obtingu-
des en els per�ls verticals (CTD) de l’equip polonès i captació de mostres 
d’aigua per a l’anàlisi de contaminants orgànics persistents (policlorobifenils 
i plaguicides organoclorats). Els resultats dels treballs fets en aquesta part de 
la campanya estan recollits, entre altres publicacions, a les Actas del Segundo 
Symposium Español de Estudios Antárticos del CSIC. (�g. 2A, B)

Pel que fa referència al tema del campament, a �nals d’octubre ens va 
arribar un tèlex de la Pepita Castellví on ens deia que la idea havia arrelat, 
que tot seguia endavant i que ella es reuniria amb nosaltres cap a mitjans 
de desembre. Vindria juntament amb el personal de relleu de la base Ark-
towski en el Koral,  que feia escala a Rio de Janeiro i és on la recollirien. 

El dia 18 de novembre, l’Antoni, l’Agustí i jo vam desembarcar a la Base 
Polonesa Henryk Arktowski amb tot el nostre equipament. Ens van allotjar 
en un annex de la Base anomenat la Green House. Era un habitacle confor-
table amb un bany, una zona dormitori amb un llit i unes lliteres, un espai 
de laboratori (on tornarem a instal·lar els 4 canals de Tehnicon) i també un 
hivernacle amb fruits i verdures, i que dona nom a l’annex. (�g. 2C, D)

Durant els dies que vàrem passar a la base Arktowski, entre altres 
activitats, sortíem a prendre mostres d’aigua de rierols i glaceres en les que 
analitzàvem el nivells de nitrats i silicats. (�g. 2E) 

A mitjans de desembre, el Koral (�g. 2F) va arribar a la base Arktowski 
amb la Pepita Castellví i el personal de relleu de la base. El dia 26 de desem-
bre, vàrem embarcar tots quatre al Koral amb l’equipament cientí�c i tot el 
que es preveia necessari per a l’establiment del campament a illa Livingston, 
es a dir, tenda de campanya, sacs de dormir, roba tèrmica, aigua i queviures. 

Finalment, el dia 27 de desembre va quedar instal·lat el “Primer Cam-
pament Antàrtic CSIC” a la South Bay de l’illa Livingston i es va mantenir 
actiu un parell de dies. (�g. 3)

El temps que quedava �ns al 4 de gener de 1987 el passàrem a bord 
del Koral. Vam anar a l’illa Decepción i �nalment vàrem desembarcar a la 
Base Antàrtica Xilena Presidente Eduardo Frei per esperar l’hèrcules que ens 
portaria a Punta Arenas per iniciar el retorn a Barcelona. 
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A l’arribada a casa, els mitjans de comunicació varen donar un gran res-
sò a l’expedició, especialment al Campament d’illa Livingston, de manera 
que en poc temps va créixer fortament l’interès general pels temes antàr-
tics. Espanya volia ingressar al Tractat Antàrtic, però per això era condició 
necessària demostrar el seu interès cientí�c en aquesta zona. La manera 
més clara de fer-ho era disposar d’una estació cientí�ca a l’Antàrtida.

A partir de mitjans de 1987, en col·laboració entre el Govern Cen-
tral i el CSIC, comença tot el procés que acabarà amb l’establiment de la 
Base Antártica Española Juan Carlos I. En aquest moment, altra vegada, 
la relació entre l’Antoni Ballester i el professor Rakusa-Suszczewski va ser 
fonamental a l’hora d’obtenir el suport logístic necessari. L’emplaçament 
triat per a l’establiment fou la South Bay a Illa Livingston, el lloc on es va 
fer el campament l’any anterior. 

El desembre de 1987 l’equip de l’expedició antàrtica estava formada 
per dos grups, el cientí�c i el de suport tècnic. El grup cientí�c era liderat 
per l’Antoni Ballester i estava format per Jose�na Castellví, Mario Man-
ríquez, Joan Comas i Joan Rovira. El grup de suport tècnic (intendència, 
comunicacions, mecànica,...) era responsabilitat d’un grup de quatre, 
liderat per Jaime Ribes i en formaven part Elías Meana, Fèlix Moreno i 
Roldán Sanz.

Figura 3. Campament a Illa Livingston.  A, instal·lació del Campament; B, Ballester, Cas-
tellví i Julià davant la tenda; C, inauguració del Campament; D, placa commemorativa.
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La logística de transport del personal i materials la va proporcionar l’Aca-
dèmia de Ciències de Polònia. Camí de l’Antàrtic, el vaixell Antoni Garnus-
zewski va recollir de Hèlsinki els elements que constituïen el mòdul central 
de la base i, del port de Vigo, el mòdul laboratori i la resta de materials i 
queviures. Els equips cientí�c i tècnic vam embarcar a Montevideo a �nals 
de desembre. Finalment arribàrem a illa Livingston a principis de gener i 
durant uns deu dies ens vàrem dedicar a desembarcar tots els materials i els 
mòduls que formarien la base a la South Bay de l’Illa Livingston (�g. 4).

La base constava de diversos mòduls:
Mòdul Central
Mòduls Cuina i Comunicacions Ràdio
Mòdul Generadors elèctrics

Figura 4. BAE Juan Carlos I. A, instal·lació del mòdul Laboratori; B, desembarcament del 
mòdul Laboratori; C, embarcació pneumàtica.
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Mòdul Magatzem
Mòdul Laboratori (�g. 4A)
Mòdul Refugi d’emergència
Embarcacions pneumàtiques (�g. 4C)

Així doncs, a �nal de gener de 1988 la primera Base Antàrtica Espa-
nyola va quedar instal·lada i operativa.

Figura 5. BAE Juan Carlos I. A, Mario Manriquez, Joan Rovira, Pepita Castellví, Antoni 
Ballester i Joan Comas al mòdul central; B, Mario Manriquez al mòdul Laboratori; C, 
Antoni Ballester al mòdul Laboratori.

A
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El mòdul central de la base, d’origen �nlandès, disposava de 2 dormi-
toris per a quatre persones cada un i una zona central que feia de menjador 
i sala d’estar (�g. 5A). Prop del mòdul central es van situar els mòduls 
de cuina, comunicacions i magatzem. Una mica més allunyat hi havia el 
mòdul amb els dos generadors elèctrics. 

El mòdul laboratori disposava d’un generador elèctric independent 
i, entre altres equips cientí�cs, disposava de mesuradors d’ozó i òxids de 
nitrogen en aire i analitzadors de nutrients. (�g. 5B, C)

El mòdul d’emergència es va instal·lar a una distància de seguretat 
dels mòduls centrals, concretament al “Johnsons Dock”, i disposava entre 
d’altres, de generador elèctric amb combustible, aigua potable i queviures 
de supervivència.

Durant l’estada a la base, que es va perllongar �ns a �nal de febrer de 
1988, vàrem dedicar-nos a presa de mostres d’aigua del rierols propers 
i, amb les embarcacions pneumàtiques, de les glaceres del contorn de la 
South Bay. (�g. 6)

Com l’any anterior, a �nal de febrer vàrem emprendre el viatge de 
tornada a casa via Base Antàrtica Xilena Presidente Eduardo Frei on un 
hèrcules de l’exercit xilè ens portaria �ns a Punta Arenas.

A la tornada d’aquesta segona expedició, en Ballester va reprendre els 
contactes amb l’Acadèmia de Ciències de Polònia i, en el darrer viatge a 
aquest país, va patir un greu problema de salut que malauradament el va 
allunyar de la primera línia d’acció. A partir d’aquest moment, el lideratge 
va passar a mans de la Pepita Castellví que ha fet créixer el projecte �ns als 
nivells d’avui. 

Figura 6. Presa de mostres a illa Livingston. A, Mario Manriquez; B, Joan Rovira.

A B
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En Toni Ballester i els enginyers de camins
 
Marc García

Algaida, Mallorca, Illes Balears

Vaig conèixer a en Toni quan tenia 21 anys i estava acabant la carrera 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports a l’escola vella de Torre Girona 
(que avui en dia és la seu del rectorat de la UPC). M’havia enrolat en 
aquest ensenyament perquè des de nen m’agradaven les matemàtiques, la 
física i l’astronomia. Sí, l’astronomia. Confesso obertament que ma mare 
m’havia dissuadit de fer Ciències Físiques, tria que hauria estat molt més 
lògica ateses les meves a�cions, amb un argument que aleshores em va 
semblar rotund: “Fill meu, els astrònoms es moren de fred i gana!”. I veia 
Camins com una second best option: el fulletó del pla d’estudis de l’ensenya-
ment deia que es feien moltes mates i física i, en el tercer curs, l’assignatura 
“Topogra�a, Geodèsia i Astronomia”. Ai, il·lús! Arribat el moment, el 
professor ens va fer una introducció al geoide terrestre, ens va explicar un 
munt de tècniques topogrà�ques i maneres de minimitzar l’error mostral 
(l’error, sempre l’error)... però d’astronomia, res de res. Per sort havien 
aparegut altres coses que em van interessar –l’urbanisme i la mobilitat com 
a expressió de l’organització de l’espai, la modelització numèrica, etc.– per-
què si no la decepció hauria estat majúscula.

I vet aquí que al darrer curs de la carrera arriba l’inesperat: l’assignatura 
de “Ports” i el descobriment de l’oceà com a una immensitat �uïda subjec-
ta a l’acció de la radiació solar, la pressió atmosfèrica i el vent, que es mou 
amb múltiples escales i que ho fa d’una manera que es pot descriure amb 
equacions diferencials. Tota una sorpresa, un món fascinant per endin-
sar-s’hi. I va i apareix en Toni.

Era l’estiu de l’any 1981. Jo era molt amic de l’Enric Trillas –qui esde-
vindria president del CSIC tres anys més tard– i ell s’estava dedicant, a més 
d’ensenyar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i a fer recerca en lògica 
difusa, a tirar endavant el que acabaria sent la Fundació Rafael Campalans 
d’estudis socials i polítics. Aquesta entitat era propietària d’un fons de pu-
blicacions que anava creixent contínuament i calia que algú es fes càrrec de 
posar-hi ordre. L’Enric va pensar en mi i em va convidar a una reunió sobre 
el tema. En Toni també hi era, i no cal dir que els llibres de la Fundació van 
quedar relegats a un segon pla (de fet, ni en vam parlar!); es va posar a explicar 
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a què es dedicava d’aquella manera 
tan engrescadora que li sortia quan 
parlava de la recerca oceanogrà�ca, i 
jo li vaig contar com m’havia entusi-
asmat tot el que havia après del mar 
a classe de Ports. Em fa l’efecte que 
hi va haver un “amor a primera vista” 
mutu (en sentit metafòric, s’entén). 
En Toni em va convidar a anar a 
veure’l a l’Institut d’Investigacions 
Pesqueres per conèixer el seu labora-
tori, cosa que vaig fer el setembre... i 
quinze dies després ja m’havia enviat 
a Miami a aprendre modelització 
oceanogrà�ca amb el grup americà 
amb el qual col·laborava en el marc 
del projecte Estudio Oceanográ�co de 
la Plataforma Continental (EOPC) 
del Comitè Conjunt Hispano-Nord-
americà, coordinat per la Pepita 
Castellví (�g. 1).

A la tornada d’Estats Units vaig estar treballant a Pesqueres durant sis 
mesos més amb una beca de l’EOPC. Recordo aquest mig any com una de 
les èpoques més boniques de la meva primera joventut. Compartia despatx 
amb l’entranyable Mario Manríquez, i de la seva mà i de la d’en Toni vaig 
anar coneixent i fent-me amic de molta gent de l’Institut a la qual segueixo 
estimant. El treball amb en Toni –el seu despatx estava just al costat del 
nostre– era superestimulant; no parava de suggerir idees, d’imaginar pro-
jectes... A la que et descuidaves, muntava una reunió a Madrid per l’ende-
mà i t’hi havies d’anar de pet amb ell en el seu Chrysler 150 marró, gairebé 
d’una tirada i amb un paquet de xiclets com a ració única de subsistència 
�ns arribar al parador de Sigüenza, el lloc on li agradava sopar i fer nit 
quan tenia reunions a la capital a l’endemà.

I va arribar l’inexorable servei militar, i aquella mena de somni es va 
interrompre. Després dels tretze mesos de la ‘mili’, ja res no era el mateix: 
l’EOPC i el seu �nançament s’havien acabat, i jo havia enllestit el projecte de 
� de carrera i aspirava a tenir una feina més estable. Va sorgir una oferta de 
treball per fer tasques de plani�cació a la Direcció General de Transports de 
la Generalitat i vaig decidir acceptar-la. En Toni anomenava a la meva feina 
“allò dels trens” cada vegada que ens tornàvem a veure i em preguntava quan 
la deixaria per tornar a la recerca. Per no allunyar-me’n del tot, em va propo-

Figura 1. Portada de la memòria �nal del 
projecte EOPC.
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sar encetar una tesi en Ciències del Mar (la UPC podia expedir aquest títol 
des de l’any 1982 malgrat no oferir-ne l’ensenyament de grau), i m’hi vaig 
dedicar totes les estones que vaig poder –ho feia als vespres, quan acabava la 
jornada laboral–. Els directors eren l’Agustín Sánchez-Arcilla, el catedràtic de 
Ports de l’Escola de Camins, i en Toni mateix.

El moment d’optar novament per la recerca es va presentar uns anys 
més tard, el Nadal de 1987. La Mireia, la meva companya, guanyava un 
bon sou en aquella època i jo estava insatisfet amb una feina que m’acla-
parava cada cop més i que no només m’havia deixat sense temps per 
dedicar-lo a la tesi, sinó que impedia que tinguéssim un mínim de vida 
familiar. No ho vaig dubtar gaire: vaig plegar del treball i vaig demanar a 
l’Agustín si hi hauria un forat per a mi en el seu grup, el Laboratori d’En-
ginyeria Marítima.

El març de 1988 ja era professor associat de l’Escola de Camins. En 
l’ínterim, en Toni havia anat a l’Antàrtida amb la Pepita Castellví i la Mar-
ta Estrada l’any 1984, hi havia tornat l’any 1986 amb la Pepita, l’Agustí 
Julià i en Joan Rovira, i tot just acabava de fundar la BAE Juan Carlos I 
a l’illa Livingston juntament amb la Pepita, l’Agustí, en Joan, en Mario 
Manríquez i en Joan Comas (tot això ho expliquen molt més detallada-
ment altres contribucions a aquest homenatge). 

Corria la primavera de 1988. En Toni estava bolcat en la gestació i 
l’impuls del Programa Nacional d’Investigació a l’Antàrtida (PNIA) i anava 
recorrent totes les universitats i els centres de recerca del país per identi�car 
grups que volguessin contribuir amb activitats als epígrafs de l’ambiciosíssim 

Figura 2. Un equip del Laboratori d’Enginyeria de la UPC, a l’inici de la campanya 
antàrtica 1991/92. D’esquerra a dreta: Herminia Valdemoro, José A. Jiménez, Marc García, 
Quim Sospedra i Vicenç Gràcia. 



62 

índex temàtic del programa. En aquell moment mancaven voluntaris en l’àm-
bit de l’oceanogra�a física i va decidir venir-nos a veure a l’Escola de Camins. 
Era un dia assolellat i en Toni havia arribat amb la mateixa energia desbordant 
de quan l’havia conegut. Ens va parlar entusiastament d’illa Livingston i de 
la BAE, de les difícils condicions de desembarcament a la Badia Sud i dels 
moltíssims temes de recerca oceanogrà�ca que es podrien abordar des de la 
BAE i més endavant des del nou vaixell oceanogrà�c –l’Hespérides–, del qual 
en aquells moments només hi havia el projecte.

En Toni ens va encomanar el seu entusiasme. Pocs mesos després 
tindria l’accident vascular que el va apartar del seu intens dia a dia; però 
ja ens havia posat el cuc a dins. El PNIA va publicar una convocatòria de 
projectes pilot l’any 1989 i vàrem decidir concórrer-hi amb una proposta 
centrada en la caracterització de l’onatge i els corrents a Badia Sud, amb 
instrumental i models. El pla va decidir atorgar-nos un ajut de 9 milions 
de les antigues pessetes el març de 1990. Després d’uns mesos de bojos lo-
calitzant i preparant material (dos correntímetres electromagnètics que ens 
va deixar en Jordi Font, una boia d’onatge que vam llogar als holandesos i 
alguns recursos gairebé inversemblants, com molles de tren per fer morts 
d’ancoratge que ens va cedir Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), el 
meu company Jesús Gómez i jo ens embarcàvem al port de Valparaíso amb 
la Pepita Castellví i la resta de l’expedició espanyola a l’Antàrtida el novem-
bre de 1990. Empesos per en Toni, els enginyers de camins començàvem 
una aventura apassionant.

Figura 3. A, la popa de la motonau Pomaire, vaixell de transport utilitzat durant la campa-
nya antàrtica 1990/91. B, la boia d’onatge Pepa a la coberta del remolcador 
Las Palmas, a la Badia Sud de l’illa Livingston (desembre de 1990).



Dues poesies, una carta i un dibuix
Antoni Ballester
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L’iceberg 

(A la meva esposa, amant de 
l’aventura, que mereixia haver con-
templat la bellesa de l’Antàrtic)

Per�ls de llunyania
tan sols veurà el solitari Iceberg.
Tot just després del “pack”
partit del “shelf” un dia de tempesta
àgil, solemne, alliberat alhora,
navega un mar quiet
entre gebres i escuma.

Plàcid, serè, d’un gel que és blau i llum, 
d’entranyes cristal·lines,
imprudent, verd el Nord
va amb escorta d’albatros.

Ara els càlids corrents
mica a mica l’envolten.
La balena golafre
i la foca indolent
i les temibles orques

contemplen sa desfeta
indiferent l’esguard.

Allà lluny, cap al Sud,
el silenci s’estén
per l’immens continent
quan la nit es fa eterna
i els pingüins fan aplec
-vigilats per l’Skua-
talment un cap de dol
de comares ploroses.

I l’Antàrtic es plany
per tots els �lls perduts 
pels mars de l’aventura:
els seus sospirs són vent
-el vent gelat i sec-
que enerva i fa somiar
calius de llar llunyana. 

A bord del Magga Dan 
12 de febrer de 1967 

(69 graus 30 minuts Sud 
23 graus 15 minuts Est) 



66 

Cançó d’alta mar 

(Als meus pares, amants de la 
natura i de la poesia)

L’horitzó puja i baixa
si esguardes el vaixell;
si esguardes l’horitzó,
és el vaixell que branda.

Si mires mar endins,
veus els do�ns com salten;
si mires cap al cel,
veuràs jugar els albatros.

Si esguardes vers el Sud,
Veus un iceberg gronxant-se;
si esguardes a Llevant,
veus la claror de l’alba.

Si guaites a Ponent,
és la gran nuvolada;

guaitessis cap al Nord,
veuries veles blanques.

Si mires dins de tu,
sents l’enyorança amarga;
si mires el passat,
veus errors i disbauxa;
val més mirar el futur:
veuràs llum d’esperança.

Si mires l’horitzó,
el vaixell puja i baixa;
prova de tancar els ulls:
si et brassolés el mar
la son vindrà a encisar-te.

A bord del Magga Dan
24 de febrer de 1967

(42 graus 30 minuts Sud
20 graus 14 minuts Est)
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