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Ramon Margalef (1919-2004) fou un biòleg català 
especialitzat en els camps de l’ecologia i els sistemes 
aquàtics continentals i oceànics. Considerat el pare de 
l’ecologia moderna, de la qual ocupà la primera càtedra de 
l’estat espanyol a la Universitat de Barcelona, va rebre 
nombrosos premis i homenatges a tot el món per la seva 
tasca investigadora i docent, incloent diversos doctorats 
honoris causa per les universitats més prestigioses. Pioner 
en la investigació marina, Ramon Margalef va rebre el premi 
Huntsman d’Oceanografia (1980), considerat “el Nobel del 
mar”. Per aquest premi, Aiguafreda el va nomenar ciutadà 
il·lustre de la nostra població.
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“El tram inferior de la riera de 
Martinet, a uns 2 km escassos fins 

a la seva confluència amb el 
Congost, ha estat per mi els 

darrers anys escenaris de passeigs 
freqüents que s’han anat teixint i 

fent-se expressió d’excursions més 
extenses en el Montseny. Val la 

pena recórrer amb esperit 
despreocupat  de problemes més 
seriosos l’espectacle senzill d’una 

naturalesa molt estimada”  
(15 d’agost de 1997)

El conjunt escultòric “FROS, SILANIS I TIRSI” és obra 

d’Albert Cruells (Aiguafreda, 1947), un artista reconegut que 

ha treballat tant la pintura com l’escultura. La seva obra, 

inspirada en Goya, Picasso, de Kooning, Dubu�et i, més 

tardament, Miró, i Gaudí, però sobretot en la pròpia 

Mediterrània, ha estat objecte d’exposicions en diverses 

institucions i, actualment, es pot trobar en diferents llocs del 

món: Holanda, Japó, Itàlia, Xina, Anglaterra, Dubai, Mèxic, etc.

Pel seus materials i acabats, “FROS, SILANIS I TIRSI” vol 

recrear la cultura mediterrània mentre el material de base, el 

basalt, pel seu origen volcànic i colors canviants segons el 

temps també constitueix un símbol de la diversitat i 

efervescència que han configurat la nostra civilització. El 

ferro, igualment present en les escultures, podria evocar la 

tradició metal·lúrgica de la nostra població.

El conjunt escultòric estableix una sinergia perfecta tant amb 

un espai públic d’Aiguafreda com, per les seves 

característiques, amb la trajectòria humana i intel·lectual de 

Ramon Margalef. 

Ramon Margalef fou veí del 
barri aiguafredenc de la Font 
dels Enamorats. En les seves 
estades a la població va 
escriure notes sobre la Riera de 
Martinet durant gairebé tota la 
segona meitat del segle XX, les 
quals són un testimoni tant dels 
seus variats interessos científics 
des de ben jove -que inclouen 
el món dels insectes, per 
exemple- com de la seva 
bonhomia i sensibilitat.

Conjunt escultòric “Fros, Silanis i Tirsi ”


