
 

 
 
Detalls biogràfics de Jacint Nadal Puigdefàbregas 
 
L’empremta del Dr. J. Nadal (1935-) és una profunda humanitat. Enemic de les 
murmuracions i les crítiques personals, destaquen en el seu tarannà la bonhomia, la 
discreció, el viure i deixar viure i una exquisida educació. També destaquen la curiositat per 
quasi tot, un instintiu olfacte pragmàtic per a les ocasions i situacions aprofitables i sobretot 
una notable intel·ligència emocional. 

 

En la justificació de l’atorgament del doctorat honoris causa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México el 2009 es reconeixia que en el Dr. Nadal ha primat la trajectòria 
acadèmica sobre la científica. L’activitat de gestor acadèmic més important la centrà entre 
1973 i 1982 amb càrrecs com: màxim responsable de la Universitat d’Oviedo a la delegació 
de Lleó, cap de perfeccionament de professorat (nivell 30) del Instituto Nacional de Ciencias 
de la Educación a Madrid i, finalment, degà de la Facultat de Biologia. Durant el seu deganat 
(1978 a 1982) impulsà la finalització d’un llargament inacabat edifici Margalef a on es mudà 
la Facultat, que fins llavors havia estat situada a la plaça Universitat. Dues altres fites foren 
la construcció de un modèlic animalari de la Facultat, i aconseguir finançament i solucions 
logístiques per l’acabament el 1983 d’un laboratori de la UB al Pirineu: el CRAMP (Centre de 
Recerca d’Alta Muntanya), ideat i dissenyat pel Dr. Ramon Margalef.  

 
Una feina amagada però igualment profitosa va ser l’empenta i organització de la unitat 
docent a la qual s’abocà des del 1975 quan aconseguí la càtedra de Zoologia Vertebrats de la 
UB. Actuà en tres grans línees: obrir portes a tots els fronts, potenciar la formació i creació 
de professors especialistes en tots els grans grups dels cordats (herpetologia, ornitologia, 
etc.), i estimular els projectes amb Hispanoamèrica. L’apertura començà amb la forma 
d’abordar i entendre la zoologia, potenciant especialitats llavors noves a la UB com la 
zoologia ambiental, l’autoecologia, o el comportament. Continuà amb l’accessibilitat a la seva 
biblioteca particular i la política de despatx obert a tothom amb independència de l’origen o 
de la condició social o acadèmica. Impulsà i empenyé els seus professors a espavilar-se per a 
trobar finançament fora de la Universitat (empreses i altres organismes). L’establiment al 
Departament de la seu de la Sociedad Española de Herpetologia i del nucli impulsor del 
primer Atlas ornitològic de Catalunya inicià el contacte estret entre el mon acadèmic i els 
zoòlegs aficionats. Finalment, la divulgació zoològica fou cabdal en el Dr. Nadal, en especial 
la col·laboració amb les grans editorials espanyoles. 

 
L’activitat científica de J. Nadal ha estat molt gran: ha dirigit un nombre molt elevat de tesis 
doctorals (35), publicacions científiques (aproximadament 150), i projectes de recerca en 
tots els àmbits geogràfics i organismes (empreses, administracions, etc.). La seva principal 
temàtica científica ha estat la zoologia ambiental amb estudis dels nivells de contaminació en 
vertebrats dels organoclorats, metalls pesats, contaminació atmosfèrica, etc. Polifacètic, ha 
cultivat també la faunística, la biologia i l’ecologia de vertebrats, la fisiologia animal (tesi 
doctoral), la zoologia sanitària, i els recursos baleners. Els animals estudiats han estat 
principalment micromamífers, cetacis, peixos, ocells aquàtics i passeriformes.  

 

Semblança biogràfica a càrrec del Dr. Xavier Ferrer Parareda, del Departament de 
Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. 

 


