
 
 

LAUDATIO: DISCURS DE PADRINATGE DE DAMIÀ BARCELÓ PER DOCTOR 

HONORIS CAUSA A LA UDL 

 

Magnífic Rector de la Universitat de Lleida Dr. Jaume Puy. Vicerectors i autoritats 

acadèmiques i civils, membres de la comunitat universitària, familiars i amics del Prof. 

Damià Barceló. 

Deixeu-me dir en primer lloc que és un honor poder exercir com a padrí en aquest acte en 

el que la Universitat de Lleida investirà Doctor Honoris Causa al Prof. Barceló.  

Moltes gràcies al Rector de la Universitat de Lleida Dr. Jaume Puy per haver-me 

encarregat aquesta tasca, que repeteixo és un honor. Sincerament em va fer molta il·lusió 

que penséssiu en mi i, com recordareu, no vaig trigar gaire a acceptar-la (i a fer-ho saber 

als companys i amics). Aprofito aquest moment per donar-vos les gràcies públicament pel 

recolzament que des de sempre heu donat a la meva tasca i a la del meu grup de recerca i, 

especialment, pel vistiplau i el recolzament per a poder feina a l’Institut Català de Recerca 

de l’Aigua, l’ICRA, on col·laboro des de fa més de 10 anys.  

I també moltes gràcies i enhorabona per aquest nomenament al Prof. Barceló. Més 

endavant ressaltaré algunes coses sobre la seva trajectòria científica (poques i 

seleccionades perquè disposo de poc temps); però abans de glossar la seva figura, com 

deia, li vull donar les gràcies per haver-me ofert la oportunitat de treballar amb ell; a mi, i 

als diferents membres del Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial RIUS.  

Era l’estiu del 2008 quan es començava a preparar el projecte SCARCE Consolider. El 

projecte SCARCE es titulava ‘Assessing and predicting effects on water quantity and 

quality in Iberian rivers caused by global change’ i tractava dels efectes d’una sèrie 

d’estressors sobre l’estat ecològic dels rius de diverses conques fluvials de la Península 

Ibérica (l’Ebre, el Xúquer, el Llobregat i el Guadalquivir). En aquella època ja es coneixia 

sobradament la importància de l’estat físic i dels processos físics relacionats amb el 

moviment i la circulació de l’aigua, la hidràulica, els sediments, la morfologia sobre l’estat 

del ecosistemes fluvials, però potser encara no s’havia integrat gaire el coneixement 

geomorfològic en projectes interdisciplinars com realment va acabar fent i va acabar sent 



 
 

l’SCARCE. El paper de la hidrologia (és a dir el règim fluvial) i de la química sobre els 

ecosistemes ja feia temps que eren objecte d’anàlisi, però potser no tant els sediments i la 

morfologia, repeteixo, lligats a altres elements i processos del conjunt de l’ecosistema 

fluvial. I com deia, en aquell ja llunyà 2008 (recordo ara un brainstorming a l’agost a 

Barcelona a la seu de l’IDAEA) el Prof. Barceló i el seu equip van fer el pas d’integrar la 

geomorfologia al projecte SCARCE veient que no només la química era important sinó 

que també calia parar compte amb el que passava amb la física, vull dir amb la part física 

del rius. Des d’aquell moment i dins del grup SCARCE (que va permetre 5 anys de molt 

exitosa recerca i diverses xarxes d’excel·lència espanyoles com Net-Scarce i l’actual 

IberAqua Net, i projectes europeus com Globaqua), com deia dins del grup SCARCE ens 

vam convertir en el que ‘comptàvem pedres’ i miràvem com es movien, i fèiem mesures i 

models, i intentàvem que es tingues en compte el transport de sediments, i proposàvem 

relacionar-lo amb els contaminants que les partícules arrosseguen; i em vaig convertir més 

endavant en el contacte amb la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i al 2011 en 

investigador sènior de l’ICRA, i en un recercador més de la família SCARCE. I tot això 

gràcies a la invitació del Prof. Barceló a participar en aquell emblemàtic projecte. Jo diria 

que al principi no em creien gaire però amb els anys i la feina van veure que l’aposta havia 

estat reeixida i que la geomorfologia era clau. Gràcies a tot allò, gràcies a aquell projecte 

impulsat i liderat pel Prof. Barceló, he tingut a més a més la oportunitat d’aprendre i de 

treballar al costat de destacats investigadors com els Profs. Sabater, Muñoz, Ginebreda i 

Elosegui, per citar només amb els que més he col·laborat i dels qui més he aprés. I perquè 

va ser important aquell projecte? Per moltes raons, però sobretot, per l’enfocament 

interdisciplinar que comportava i que el Prof. Barceló va saber transmetre i li va saber 

impregnar des del començament. Va ser un projecte, com dirien els anglesos, Truly 

Interdisciplinary. SCARCE incloïa naturalment la química en sentit ampli (des dels metalls 

pesats fins als contaminants emergents) però s’estenia a la biologia, la hidrologia 

superficial i subterrània, la geomorfologia, i l’economia, fins arribar als serveis 

ecosistèmics, a partir de mesures de camp, d’experiments dissenyats ad hoc i també de 

modelització. I aquesta visió només la podien donar persones que com el Prof. Barceló 

entenen com pocs la complexitat dels sistemes naturals i, dintre d’aquests, sistemes tan 

complexos com els rius. Encara els entenem poc però gràcies a investigadors com ell, que 

han sabut quan tocava sortir de la seva zona de confort (la química analítica), els coneixem 

 



 
 

més i podem veure com canvien i cap a on van; i això és així gràcies a investigadors com 

ell, que han anat a fer recerca i a cercar coneixement a les fronteres de la seva ciència amb 

altres disciplines, amb l’objectiu de provar hipòtesis, testar mètodes i arribar a resultats 

científicament sòlids, però també amb impacte sobre la gestió; en aquest cas la gestió del 

rius, que són masses d’aigua molt sensibles i clau per al planeta, i de la correcta gestió dels 

quals depèn la salut i viabilitat de molts ecosistemes aquàtics i terrestres i també de les 

persones. El Prof. Barceló ha traspassat el seu coneixement al camp ambiental i el seu 

mestratge ha fet que la recerca interdisciplinària en el camp de l’aigua i els ecosistemes 

fluvials s’apliqui d’una manera real i efectiva.  

El seu currículum és prou conegut i suposo que ara no cal repassar-lo exhaustivament. Els 

premis nacionals i internacionals que ha rebut en són la millor prova. Tot i així n’he fet un 

resum perquè en acte com aquest és quan cal exposar els mèrits científics: 

- Doctor en Química Analítica per la Universitat de Barcelona el 1984 

 - 6 sexennis de recerca 

 - Gairebé 70 Tesis doctorals dirigides 

 - Més de 1300 publicacions en revistes d’impacte 

 - H-Index de 160 al Google Scholar i 120 a l’Scopus (com a referència cal destacar poc 
més de 1000 científics a tot el món, incloses totes les disciplines, tenen un índex a l’Scopus 
h>100).  

 - Més de 400 presentacions a congressos 

- Lideratge i participació en més de 60 projectes de recerca competitius nacionals i 
internacional, alguns dels quals han constituït fites en el món acadèmic per la magnitud de 
la recerca portada a terme, com el propi Scarce.  

- Premi Jaume I per a la Protecció del Medi Ambient a España el 2007.  

 

L’objectiu principal de la seva carrera científica ha estat solucionar diferents problemes 

ambientals en el camp de la qualitat de l’aigua mitjançant el desenvolupament de nous 

mètodes analítics, a més a més d’investigar el destí i el risc associats als contaminants 

emergents com ara pesticides polars, tensioactius, disruptors endocrins, productes 

farmacèutics, nanomaterials a base de carboni, i més recentment els microplàstics, tot 

 



 
 

plegat com a base per a desenvolupar eines de remediació. Com dic, la identificació de 

nous compostos disruptius polars, iònics i endocrins com ara tensioactius de tipus 

alquilfenol, hormones, residus farmacèutics i drogues il·lícites en aigües residuals i aigües 

fluvials en diversos punts de les conques de l‘Ebre i el Llobregat, és només un dels 

resultats destacats de la recerca que el Prof. Barceló ha liderat. Cal destacar també la 

identificació per primera vegada a Espanya de precisament compostos disruptors endocrins 

a les carpes dels rius Anoia i Cardener, a prop de les plantes de tractament d'aigües 

residuals; també cal destacar els estudis sobre l’eliminació i la toxicitat de contaminants 

emergents de les plantes de tractament d’aigües residuals amb tecnologies de tractament 

com ara els bioreactors de membrana (MBR), els transbordadors ecològics i els processos 

d’oxidació avançats (AOPs). Els fàrmacs d’abús i els seus metabòlits a les aigües 

subterrànies urbanes de Barcelona van ser el primer estudi exhaustiu per abordar 

específicament la contaminació dels aqüífers a través del sistema de clavegueram en una 

gran ciutat. 

Tots aquests resultats i molts d’altres que no tinc temps de mencionar, el nombre de 

publicacions, el nombre i amplitud dels seus projectes de recerca, nacionals i 

internacionals, la direcció d’investigadors joves en diferents etapes de formació, la 

col·laboració amb desenes d’investigadors de tot el món, la direcció del Grup de Recerca 

Water, Environmental and Food Chemistry  a l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis 

de l'Aigua del CSIC, i la direcció de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, entre moltes 

altres activitats, l’avalen. D’arreu el criden per fer conferències, participar en comitès 

científics, liderar projectes de recerca i per continuar posant gent a fer feina sobre l’aigua i 

els rius. Cal destacar també la seva tasca en la redacció i supervisió de programes de 

recerca a Europa, com ara la recent Direcció del Panell Científic i Tecnològic del Joint 

Programming Initiative on “Water challenges for a Changing World” de la Unió Europea. 

I entre viatge i viatge, i entre aeroport i aeroport, i entre aclucada d’ulls i aclucada d’ulls, 

ha tingut temps i encara té temps per fer d’editor en cap d’una de les revistes actualment 

més prestigioses en el camp ambiental, com és STOTEN, Science of the Total 

Environment. També és editor de la prestigiosa revista Trends in Analytical Chemistry 

TrAC. Tornant a STOTEN, són milers i milers d’articles revisats i editats any rere any que 

han situat STOTEN com una de les revistes de més prestigi en el camp ambiental, amb 

 



 
 

articles publicats per científics del tot el món sobre biosfera, chemosfera, litosfera, 

hidrosfera i atmosfera. Treballs que cerquen la interdisciplinarietat, com el nom de la 

revista bé indica. I sempre fent triscar, caps de setmana inclosos, editors associats i 

revisors per a que la revista mantingui el timing i el compromís de qualitat. Molts hem 

passat per l’experiència i amb gust ho continuarem fent. Crec que al costat de tots els altres 

mèrits que he anomenat és avui particularment destacable la seva tasca en el món de 

l’edició científica. I veient on ha arribat STOTEN i de la manera que ho ha fet, la figura del 

Prof. Barceló queda més que glosada. STOTEN (i també Scarce com abans he explicat) 

com a metàfores de la seva carrera acadèmica.  

Vaig acabant, però no encara, perquè l’activitat de Damià Barceló va més enllà de la 

química i el medi ambient. Menció a part mereix la valuosa tasca que ha realitzat com a 

marmessor literari del seu germà, l’escriptor Joan Barceló, mort prematurament. Abans de 

complir 25 anys, Joan Barceló havia guanyat alguns dels premis més prestigiosos de les 

lletres catalanes i publicat gairebé una desena de llibres. Però el que ara importa és que, 

havent deixat al calaix un bon nombre de textos inèdits en gèneres diversos (novel·la, 

conte, teatre, poesia, biografia), ha estat l’acurada dedicació de Damià al llegat del seu 

germà durant més de quatre dècades el que ha fet possible que pràcticament tota l’obra de 

Joan Barceló es trobi a dia d’avui publicada pels principals segells editorials catalans. I no 

és poca cosa: estem parlant de més de vint títols publicats, reeditats i traduïts. Textos vius 

posats en valor dins del cànon contemporani pels lectors i els estudiosos de la literatura 

catalana. 

La celebració de l’Any Barceló (2020-2021), la recent reedició a càrrec d’especialistes 

d’una part rellevant de la seva obra (Viatge enllunat, Pare de rates, Miracles i espectres, 

Olor de cebes, Científicament s’ha demostrat, El somni ha obert una porta, Obres 

completes. Volum XXVIIIè, etc.), una tesi de doctorat sobre la seva narrativa a punt de ser 

defensada en aquesta universitat, la Jornada Joan Barceló que tindrà lloc també a la UdL el 

28 d’octubre, donen fe de l’interès que manté viva l’obra de l’escriptor de Menàrguens.  

Finalment, la generosa atenció que Damià Barceló ha dispensat durant anys a l’obra del 

germà ha fet possible la digitalització del fons documental de Joan Barceló a càrrec de la 

 



 
 

Càtedra Màrius Torres de la UdL. És aquesta una contribució definitiva de la família 

Barceló Cullerés a la recuperació, preservació, difusió i estudi del nostre patrimoni literari. 

............................... 

El món és curiós, per dir-ho d’alguna manera, i, les persones, com la terra, donen voltes; 

avui un barceloní establert a Lleida fa vint-i-cinc anys (i que conserva aquell accent) fa de 

padrí en aquest acte a un lleidatà establert a Barcelona (i també mig gironí), nascut molt a 

prop d’on ara ens trobem, i que també conserva el seu accent (però una mica menys) 

Fa no gaire, en una entrevista al diari SEGRE el prof. Barceló parlava entre d’altres de la 

importància de les aigües residuals per al proveïment de recursos hídrics i la seva relació 

amb la salut dels ecosistemes i de les persones, i també deia que la provisió d’aliments és 

un dels grans reptes de la humanitat actual donat el creixement de la població. En aquest 

context, remarcava que Lleida, si sap utilitzar bé els seus recursos, amb regs moderns i 

eficients (i jo afegiria preservant els ecosistemes i sense oblidar la recerca) serà una 

potència mundial. Tant de bo així sigui i que la Universitat de Lleida ho sàpiga veure i ho 

pugui liderar.  

En nom meu i de totes les persones amb les qui heu col·laborat i format, i continueu 

col·laborant i formant, moltes gràcies Prof. Barceló, moltes gràcies Damià.  

I a tots vostès per l’assistència i atenció, i per haver fet que aquest sigui un acte reeixit com 

el Damià es mereix.  

.................... 

Així doncs, i per acabar, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i 

claustrals, sol·licito amb tota consideració que s'atorgui a l'Excm. Sr. Damià Barceló el 

grau de Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida.  

 

 

 

 

Lleida, 23 de juny de 2021 

 


