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Enríe Canadetí 
i ta química teórica 
Joan M i r ó 

E v a V á z q u e z E
nríe Canadell fa pocs mesos 
que ha obtingut una pla^a 
de! C e n t r o Supe r io r de 
Investigaciones Científicas 
a r i n s t i t u t de Ciencia de 
Mater ia ls de Bellaterra, i 

norncs un dia que ha acabar de trasüadar 
cls 4.000 Uibres de la seva biblioteca perso

nal des de París, on ha viscut els últims 
dotze anys, fins a la nova destinació a Bar
celona. Potser es amb la intenció de com
pensar l'esforg que li ba suposat carregar 
caixes i caixes de Ilibres que proposa que, 
en Uoc de parlar de química, conversem de 
novel-les o do música. Pero el cas és que, a 
mes deis Ilibres, encara l'apassiona una pre-
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gunta que es va comentar a formular 
fa Lins quants anys: per que algiins 
canvis en eís átoms d'alguns sólíds 
donen lioc a alteracions en les seves 
propietacs? To ta la qües t ió gira a 
i 'entorn deis anomenats sistemes de 
baixa dimensionalírac, en la invcsciga-
ciü deis quais ha sol-íicirac la coi-labo-
racíó del que per alguns és el pitjor 
cncmic del químic teoric: la física. De 
fet, el mateix Canadell confessa que 
no és pas un químic gaire ortodox i 
que una de les seves principáis preocu-
pacions ha escat «introduir una mica 
de física dins les idees deis químics i 
una mica de química dins les idees 
deis físics». 

•— Vosté es nascut a Castdlfollk, l'any 
1950. Com recorda la seva vida d'estu-
diant al poblé? 

— Vaig estudiar a les Escoles Nacio-
nals de Casteliíollit; hi vaig fer el hat-
xi l lerat com a a lumne Iliure. Una 
vegada a l'any anavem a Figueres a 
examinar-nos de tota la materia. Pot-
ser era un sistema mole dur, perqué 
amh unes hores havies de buidar cot el 
que sabios, pero jo sempre n'be estat 
molt content, d'haver estudiat per Iliu
re, perqué m'ho havia de fer cot jo, i 
d'aquesta manera t'acostumes a treba-
Uar, t'espavilaves. A 5é i 6e ja bavíem 
d'anar a OloC, que era tota una excur-
sió, en aquell temps, i ais 16 anys, aca-
bat el batxillerat, vaig anar a Barcelo
na. De peti ts sempre jugávem a la 
pla^a de Castellfollit, que és el centre 
neurálgic de tots els pobles; jugávem a 
fútbol a la pla^a, aprofitant quatre 
arbres que ens feien de porteries. 

— Recarda algitrui esllavissada del cingle, 
d'aquella época? 
— Sí, periódicamcnc hi havia esllavis-
sades que arrossegaven alguna casa. 

— L'església vella va caure en alguna 
d'aquestes esÜavissades? 
— Em sembla que es va enderrocar 
durant la guerra deis carlins, en qué es 
va arrasar tot el poblé. Cree que fins i 
tüt van posar un cartell a l'entrada que 
deia: «Aquí va existir CasteUfollit», 
com a Cartago. Recordó que, quan jo 
era petit, e! cementiri eslava a l'extrem 
de la columna basáltica, i quan el meu 
pare va ser alcalde el va fer trasUadar a 
un altre lloc, perqué ja comen^ava a 
caure peí cingle. 

— El seu pare va ser alcalde de Castellfollit? 
— Allá som tan pocs que tard o d'hora 
et toca. 

— Qué el va fer-se decidir per la carrera 
de química! 
—• Bé, el meu pare era qirímic. A mes, 
quan estudiava 5é de batxillerat a Olor, 
vaig teñir un bon professor de química, 
i em van entusiasmar Cotes aquelles 
coses sobre els átoms i els eleccrons. De 
toca manera, he de ser franc: cambé 
vaig escollir aquesta carrera per consi-
deracions pecuniáries, en podríem dir, 
perqué amh les matemátiques o la física 
creia que no hauria tingue possibilitats 
de trobar feina. 

— Aí'xó, en tot cas, seria matisahle, per
qué hi lia nmieinaiics que viuen perfecta' 
ment de la seva especialitai. 
—- Es veritac. Ara que bo dius, de fet jo 
m'he acabat dedicant a la química teó
rica, que no en dona gens, de diners. 

— Com va ser que s'inieressés per la quí
mica teórica? 
— A la Universitat de Barcelona -la 
vella, a la pla^a Universitat, petqué no 
va ser fins a tercer que ens vam trasUa
dar a la Diagonal- havia comentar fenc 
química orgánica experimental, amb 
productes naturals, pero al cap d'un 
parell de mesos ja vaig veure que alio 
no feia per mi. No tenia ni la paciencia 
ni les manetes per dedicar-me a coses 
practiques. Escava tan avorrit d'haver 
de fer extractes d'ácids d'una classe de 
fatigóla, que vaig anar a la biblioteca, 
vaig fuUejar un Uibre una mica teoric, i 
em va agradar. Vaig decidir que seria 
millor per a la humanitat i per a mi que 
em dediques a una línia teórica. 

— A Barcelona, va estudiar amh el pro

fessor José Ibarz-
— Sí. Jo era del curs que va fer vaga dos 
anys perqué les coses canviessin. Es a dir, 
que a mi no m'han fet mal classes de quí
mica física; bo vaig baver d'escudiar peí 
meu compre a causa de les vagues. 

— Sense aquesta docencia, qui el va aju-
dar a orientarse cap a la química teórica? 
— Un día em vaig assabentar que a la 
biblioteca de l'lnstitut Químic de Sarria 
hi havia liibres sobre aquell tema que 
m'interessava, i vaig comentar a anar-
hi caad dia a fer consultes. El meu 
interés per la materia devia ser ben poc 

corrent, perqué en una ocasió un senyor 
de l'lnstitut em va fer cridar al seu dcs-
patx. Era en Ramón Carbó. Es veu que 
estava intrigat per saber qui era aquell 
paio que cada dia anava a remenar els 
Uibres de la seva biblioteca. Vam estar 
parlant i em va explicar que a la Uni
versitat AutCmoma de Madrid s'havia 
acabat de muntar un deparcament ác 
química quántica, on hi havia el profes
sor José Ignacio Fernández Alonso, i em 
va dir que, si m'interessava anar-bi, els 
escrivís amb una recomanació seva. Les 
úniques persones que coneixia a Barce
lona que poguessin or ientar-me en 
at]uell tema eren el mateix Ramón 
Carbó i en Santiago Olivella, que esca-
va al Cenrre d'Investigació i Desenvo-
lupament, i que Cambé em va aconsellar 
que me n'anés a Madrid. Així que hi 
vaig escriure i me n'bi vaig anar a fer la 
tesi. Vaig estar-hi dos anys i mig, de 
l'octubre de 1973 fins al maig de 1976, 
en qué vaig presentar la tesi. I l'endemá 
inaceix, me'n vaig anar a Franga. 

— Devia ser mi canvi radical, pero de fet 
ha donat els seus fruits, perqué des d'ales-
hores ha lingui un contacte assidu amh 
Franga i, concretament, amh París. 

-—• He de dir que en part vaig anar a 
París per motius científics, pero Cambé 
perqué des de petit tenia l'obsessió de 
conéixer aquella ciutac, que per mi era 
mítica. I com que a la Universitat de 
París Sud hi havia un deis millors quí
mics teorics d'alesbores, amb el qual 
vaig treballar -Lionel Salem-, que pre-
cisament aquest any fa 60 anys, hi vaig 
anar amb molt de gust. Vaig estar-bi 
dos anys i mig, fins al setembre de 1978. 

— Desfjrés de tanl.s anys de desitjar aiiar a 
París. quan hi va ser, sen va sentir decehut? 

— De cap manera. Vaig arribar a París 
el 1976, quatre o cinc mesos just des-
prés de la mort de Franco. Sempre 
m'ba agradat molt anar al cine, i aquí 
la gran majoria de les pel-lícules que 
m'interessaven no es projectaven. Per 
mi, el fet d'anar a un país que havia 
estat Iliure va significar fer-me un 
empatx de veure pel-lícules i de Uegir 
libres que aquí eren prohihits. Van ser 
uns anys extraordinaris; primer, per
qué París sempre havia estat una fixa-
ció, i després, professionalment, per
qué vaig estar en un deis millors labo-
ratoris del món. Les hores que no pas-
sava al laboratori les dedicava a recu-
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perar-me culturalmcnr de tots els anys 
que havia passac a Espanya. De tota 
manera, en aquella época París era 
molt diferent d'ara. No sé si és perqué 
ens fem grans, pero em fa l'etecte que 
ha canviat molt. 

— Quines coses hi troha canviades? 
— A l barr í l la t í , ais anys 70, hi 
havia tot de Ilibreries i c inemes, i 
ara només hi trohes McDonna lds . 
Quan jo hi estudiava, vaig coincidir 
amh uns quants amics de Barcelona 
i ens dedicávem a descubrir el món. 
Recordó que passávem hores i hores 
a la famosa C i n é m a t h e q u e . C r e e 
que aquella ciutat que va ser la veri-
table capital cultural d'Europa s'ha 
apagat una mica; potser perqué li ha 
passat a davant Nova York. O pot
ser som nosaltres, que hem canviat, 
perqué vivinc en una situació nor-
mal i tsada ja no sen t im París com 
aquella ciutat mítica de Pallibera-
ment. Ara, les pel-lícules i els llibres 
que a n á v e m a b u s c a r a F r a n c a , 
també els trobem aquí. 

— Quins llibres i quines pel-lícules li inte-
ressava trubar a París? 

— H o absorb íem to t . A q u í , de 
peMícules, no em véiem cap de les 
que eren realment bones, així que a 
París recordó haver-ne arribat a veure 
cinc en un cap de setmana. A mes, era 
aquella época que es feien monográ-
fics i festivals en qué diverses sales 
programaven quatre o cinc peMícules 
d'un mateix director. S'anunciava un 
festival Buñuel, per exemple, i, és ciar, 
com que jo no havia vist cap peMícula 
seva, me les empassava totes en una 
tarda: quan sortia de veure'n una, ja 
corría a fer cua a una altra sala per 
enllagar amb la següent. 

— Hí íuj alguna pel-lícuia que simboiitv 
mes que cap altra aquella época! 
— Es difícil de dir-ho. Totes les d'en 
Buñuel, que aquí no es projectaven. 
També m'agradava molt Losey, i Paso-
lini. També hi havia vegades que ana-
ves a veure peMícules que aquí sí que 
s'havien projeccat, pero entre el que 
hi havien tallat i el que hi havien 
canviat els censors espanyols, a París 
descobries una pel-lícuhi completa-
ment diferent. Es pot dir que, en dos 
anys Í mig, em vaig posar al dia de la 
cinematografia mundial. 

— í quins llibres esperava trohar-hí? 
— A mi m'agrada molt llegir, i potser 
mes de la meitat deis llibres que tinc 
son en francés, peí mateix motiu que 
déiem abans: perqué en aquells anys 
aquí era molt difícil aconseguir segons 
quins títols, com ara l'«Ulisses» de 
James Joyce. En canvi, aquests macei-
xos llibres els trobaves en qualsevol Ui-
breria francesa, així que em vaig acos-
tumar a llegir en aquella Uengua. 

-—• A Franga hi havia unes coileccions de 
butxaca remarcables. 

— Exacte, exacte. Per uns preus raona-
bles, podies llegir qualsevol cosa. La 
versió sud-americana de r«Ulisses» que 
corría per aquí no podies comprar-la de 
cap manera: era caríssima, i aixo supo-
sant que la crobessis. 

— De /et, a l'Estat espanyol sorna mes a 
compie comprar l'^Ulisses" en Vedició 
deis «Livres de poche», que era una cra-
ducció bastant bona (d'Augusie More!, 
revisada per joyce) i valia unes 85 pesse-
les, que també era un preu elevat per 
l'época, perqué a mes pagaves el benefici 
del distribuidor que la duia de Franqa. 
Pero certameni la versió sud-americana de 
Losada devia ser cinc vegades mes cara. 

— Sí, la de Losada costava unes 500 
pessetes, i després encara tenies treballs 
a trobar-la. De bones traduccions, aquí 
hi havia les que feia Edicions 62. Pero 
«El gran Gatsby» de Fitzgerald, que 
m'agradava mole, el vaig comprar en 
els «Livres de poche», perqué la versió 
d'Edicions 62 costava molts mes díners, 
suposo que perqué eren llibres que aquí 
es venien poc. 

—• Es curios, pero estcín parlant d'una 
época que a vegades dubtaves entre una 
ediciú o una altra d'un mateix Ilibre en 
fundó de si et costava un duro mes o 
menys. 

— Sí, era una altra época. Pero he des-
cobert que, tot i aixo, vaig ser un con
sumidor vorag. Ara fa poc que he aca
bar de fer el trasllat de les coses que 
tenia a París per instaMar-me a Barce
lona, i he hagut de traginar 4-000 lli
bres. Els vaig dur d'aquí cap a Franca i 
de Franca cap aquí, i és un turment, 
perqué no sabeu el que poden pesar. I 
el mes gros de tot és que n'hi ha alguns 
que no sé ni si els arribaré a llegir mai. 
Pero és igual, sempre vas acumulant 
coses. Passa el mateix amb la música: 

de tant en tant et canvien els discos de 
cota la vida per compactes i, apa, toma 
a acumular coses. Duranc un temps em 
vaig resistir a comprar compactes, pero 
és que va arribar a un punt que, o 
cedia, o em quedava sense música. 

— Quin tipus de música escolta? 
— Música clássica. També m'agrada 
molt el jazz, el blues americá, pero 
l'antic, el deis orígens. Cada vegada 
que vaig ais Estats Units semblo boÍg 
huscant coses velles per les botigues de 
discos. No m'agrada tant, en canvi, la 
música moderna; el pop, per enten-
dre'ns. No es pot teñir tot. 

'— Ha dii que la seva experiencia laní 
professional com cultural a París va ser 
excel-kni, pero el ¡978 va t(ymar a Bar
celona. Per que.' 

— Vaig tomar a Catalunya, concreta-
ment a la Facul ta t de Qu ímica de 
Tarragona, perqué m'hi van engrescar 
Joan Bertrán, que aleshores n'era el 
degá, i el professor Giralt, de química 
industrial. A Tarragona s'acabava de 
crear el departament de química física, i 
em va agradar molt l ' exper iénc ia 
d'haver d'organitzar un departament 
des de lero. Hi vaig estar cinc anys, fins 
al juliol del 83, en qué vaig decidir que 
havia de marxar-ne. Me'n vaig anar ais 
Estats Units, a passar fred. Aixo va 
coincidir, a mes, amb el fet que vaig 
decidir canviar d'orientació, perqué fins 
aleshores jo em dedicava a la química 
teórica, pero tal com es feia en aquella 
época: aplicar la química teórica a unes 
dades grafiques, essencialment perqué 
son molécules petites i necessites la quí
mica de cálcul. Amb el temps els ordi-
nadors s'han perfeccionar molt, pero 
Uavors havies d'estudiar molécules peti
tes segons técniques holográfiques. En 
aquella época em va semblar que jo no 
anava gaire ben encaminar seguinc 
aquella vía, perqué qui tenia Tordinador 
mes gros era qui podia fer mes bé els 
calculs, i jo mai no vaig teñir l'ordina-
dor mes gros, per tant sabia que sempre 
em quedaría enrere. Em convenia can
viat de camp, i em va semblar que en 
Testar solid no hi havia cap cosa feta, 
en l'ámbit deis químics teórtcs. Va ser 
quan vaig anar a la Universitat de Chi
cago, on vaig treballar amb el professor 
jeremy Burdett, que aleshores cambé 
comeni;ava a treballar en aquest tema. 
Vaig estar-hi un any i mig, fins a Toctu-
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hre del 84, que em van clonnr una plaga 
al Lahorarori J e Química Teórica de 
París Sud, precisament per les invesri-
gacions íetes en els estats sólids. 

— Per qu¿ va fer aquesi salí ais Esiats 

— La decisió d'anar-me'n a Chicago va 
ser estranya; jo encara no ho acabo 
d'enteiidre, per que ho vai^' fer. Sohre-
cor perqué vaig anar-hi quan encara hi 
havia aquella llei per la quaí, si havies 
trehallat 5 anys en un departamenr, 
óbrenles la plaga de manera automáti
ca, i jo vaig decidir marxar de Tarrago
na JList quan m'hauria tocat aquesta 
plaga. Pero n'estava tan tip, que vaig 
dir: me'n vaig i no tomo mai mes. 

— Vil ser una decisió aniscada. Pocser el 
mes lógic hauria estat marxar quan ja 
ha^iés ohtini^it ki plaga. 

— Sí, i jo, en canvi, vaig íer just el 
contrari. Cree que va ser una decisió 
moit maca, una aventura, pertí és cert 
que comportava un risc, perqué vaig 
estar un any i mig que no sabia que 
faria al cap d'un any. Aí final, pero 
vaig teñir sort, perqué em van concedir 
la plaga que volia a Franga. 

— Qiian diu que va marxar de Caiaiun-
51a amb la imenció de no tornar-hi mai 
mes és perqué estava molesi amh algima 
sítiíücíó d'aqui'I 

— Durant aquells anys, Púnic lioc un 
no em van donar res del que jo havia 
demanat, ja fossin beques o qualsevol 
altra mena de suport, va ser aquí. He de 
dir que en els cinc anys que vaig passar 
a Tarragona la gent de la facultar es va 
portar molt bé amb mi. Pero sense 
diners ni mitjans per fer recerca, perqué 
no ens donaven res, vaig veure que si 
m'hi quedava no faria mai res de ho. 

— En uria ocasió que va venir a Girona. 
quan ja s'havia tamal a ú\suú-lar a París, 
va manifestar el seu desig de tomar a Cata
lunya, pero alhora també ex¡7ressava un cert 
escepticisme pcmant en aquesta tonuuiü. 
— Sí, va ser en un congrés que havia 
organitzat en Ramón Carbó a Girona. 
Devia ser cap a 1985. El cas és que jo ja 
havia tomat una vegada: després de fer 
el postdoctorat a París, t'any 78, hauria 
pogut quedar-me a Franga, i en canvi 
vaig venir a Catalunya. Cree que al vol-
tant deis 30 anys, que era l'edat que 
tenia quan vaig estar a Tarragona, és 

quan et planteges de íer alguna cosa 
que valgui la pena, quan prens deci-
sions impcirtants, i per mi va ser una 
mica írusrrant teñir ganes de fer coses i 
veure que no podia dur-les a la practica. 

-— Vasté que és un ¡>rün aficionai al 
blues. no va aprofitar I'estada a Chicago 
per conéixer en direcie el jazz urbá? 
— Jo havia anat ais Estats Units sobre-
tot a aprendre, perqué acabava d'orien-
tar-mc cap a un camp científic nou per 
mi, i la veritat és que no vaig aprofitar 
les oportunitats que m'oferia aquel! 
país per descubrir la música que 
m'agrada va. 

— A quin estudi s'ha dedicat en eh 
daners anys? 
— En tomar a Franga, el 1984, quan 
sabia que potser m'hi podia quedar tota 
la vida, alia, va ser el m o m e n t de 
comengar a pensar en algún projecte 
Uarg, mes ambiciós. Una de les coses 
que em vaig preguntar és per qué els 
teorics estavem aíllats deis experimen
táis, deis que treballaven amb coses 
reals. A la Universitat de París Sud hi 
ha un deis lahoracoris de física en estat 
solid mes importants del món, i allá 
precisament hi ha experts en el que 
se'n diu «física de baixa dimenstonalí-
tat»; son sistemes metál-lics, que trans-
meten corrent, pero que condueixen 
molt mes al Uarg d'una direcció que no 
pas d'una altra. Per tant, en una direc
ció es pot dir que son metalls, i en les 
al t res son p r á c t i c a m e n t a i i lan ts . 
Aquests sistemes teñen una física molt 
peculiar. En aquella época aquest era 
un deis grans camps de la física en estar 
sólid, i aquell laboratori de París on jo 
era jugava un paper de primera línia en 
la seva investigacio. 

— Peí que está dieni, ch sistemes de baixa 
dimensionalitai eren objecte d'estudi per 
part de la física, no pas de la química. 
— La teoría sobre els sistemes sólids 
entra dins Tambit deis físics, i és cert 
que des del punt ile vista de la física es 
poden explicar moltes coses, pero per a 
qualsevol nivell una mica mes fi es 
necessita un enfocament mes aviat quí-
mic. Per tant, vaig pensar: si em dedico 
a estudiar el que ja fan els físics, Túnic 
que puc trobar és el mateíx que ells, 
amb el desavantatge que ells ja teñen 
molts anys d'experiéncia en el tema, de 
manera que jo sempre hi aniria al darre-
re. Si es tractava de fer alguna cosa en 
aquell camp, havia de ser amb un enfo
cament diferent al deis físics, fixant-me 
en coses diferents. La qüestió era com 
aprofitar tot el que sabem de les molé-
cules -i un sólid és una molécula enor
me, infinita- per entendre aquests siste
mes. Si aixó es podia fer, segur que arri-
baríem a observar coses que els físics no 
havien vist, perqué ho estaríem mirant 
des d'un punt de vista diíerent. 

— Aíjuest era un planiejament non per 
acostarse al problema? 
— No. Tampoc no em \'LI11 atorgar cap 
mérit en aquesta recerca, perqué hi 
havia altra gent que ja hi estava experi-
mentant. Quan vaig anar a Chicago, el 
professor Jeremy Burdett precisament 
estava aplicant aquest punt de vista, i 
també Hofifmann i Mikc Wliangbo, una 
persona amb qui he col-laborat durant 
10 anys fent treballs sobre els sistemes 
de baixa dimensionalitat. Tots seguíem 
aquesta línia. En el meu cas, i amb la 
col'laboració de Whangbo i deis físics 
del laboratori que tenien tota la infor-
mació fonamental de primera má, vam 
poder entendre coses qLie no es podien 
explicar des d'un punt de vista exclusi-
vament físic. No és que sigui mülor una 
manera de veure el problema que l'altra, 
sino que son formes comptcmcntáries. 
El fet: que estiguéssim en una mateixa 
universitat els físics i els químics facilita-
va nn)lt el dialeg, i cree que aquesta 
col-laboració de físics i químics que estu-
diávem un mateix problema va ser molt 
positiva per a tots. De tota manera va 
ser difícil comengar, perqué en els dos 
ambits teníem llenguatges molt dife
rents i al principi ens costava d'enten-
dre'ns, pero al cap de dos anys, quan ja 
ens havíem acostumat al llenguatge de 
l'altre, l'experiéncia va ser moit positiva. 
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— Quines aplicacions té aquest camp! 
— Permet entendre sistemes supercon-
ductors en temperanires baixes, des 
d'un kelvin fins a 15. De fet, son siste
mes moleculars: son molécules ionades 
que donen Uoc a un criscall, pero és 
molt remarcable que un sistema mole
cular siguí conductor de corrent o 
superconductor, que és una propietat a 
priori d'un sistema infinit, enorme. 
Una cosa és observar propietats i l'altra 
és entendre-!es; si ets capa^ d'enten-
dre-les, pots intentar veure quin típus 
d'altres compostos hauries de fer per 
evitar que un sistema sigui supercon
ductor, per exemple. Aquesta és l'apor-
tíició que pot fer-hi la teoria. 

— Podría explicar qié és exaciameni un 
sistema de haixa dimensionalitat? 
— Els cristalls d'un sistema, com rotes 
les coses d 'aquest món, t eñen tres 
dimcnsions. Hi Ka meralls, com ara el 
coure, que rant és que medeixin la con-
ductivitat en una direcció com en una 
akra: scmpre son conductors. Son el que 
s'anomena metalls isotrops. Els de baixa 
dimensionalitat no actúen de la mateixa 
manera: segons la direcció del cristall en 
qué mires, és bon conductor o no. Pot 
ser mil vegades mes bon conductor al 
llarg d'una direcció que d'una altra. 
Aixó esta Iligat a tota una física diferent 
a la deis sistemes isotrops. Aquests siste
mes es coneixen des de fa relativament 
poc temps. Ais anys 50 hi va haver algu-
nes tenries que els preveien, pero no hi 
havia marerials ideáis de baixa dimen
sionalitat per experimentar-hi. No va 
ser fins ais anys 70 que es van comentar 
a trobar marerials les propietats deis 
quals eren enormes, estranyes, i una 
serie de físics es van adonar que, de fet, 
ertjn davant d'aquells sistemes de baixa 
dimensionalitat que ja havicn previst els 
teórics ais anys 50. Aquí va comentar 
un gran camp d'investigació, que encara 
ara és una de les grans línies d'investiga
ció en l'estat solid. 

— L'estructura electrónica té alguna 
característica especial, en aquests sistemes.' 
— Els sistemes de baíxa dimensionali
tat o moleculars son molccules ionades 
que donen Uoc a un cristall. Es pot fer 
que alguns d'aquests sistemes siguin 
metál-lics, i aquests son els interessants. 
Quan es produeixen, alguns fins i tot 
poden ser superconductors. La primera 
vegada que aixó es va descobrir va ser 

precisament al laboratori de París Sud, 
cap a 1980. En aquella época, la super-
conductivitat era encara una cosa de 
baixíssimes temperarures. El problema 
és que molts d'aquests sistemes, abans 
d'arribar a molt baixes temperatures, 
perden el seu carácter metaMic. Els 
metalls, com mes baixen de temperatu
ra, mes condueixen; en canvi, aquests 
sistemes de baixa dimensionalitat a 
vegades tot de cop es tomen aillanrs, i 
és ciar, quan passa aixo, ja pots anar 
baixant la temperatura que no passen 
mai a ser superconductors. Al contrari, 
cada vegada condueixen menys. Per 
tant, una de les coses que calia fer era 
evitar aquesta transició. El problema és 
que aquests sistemes no existeixen en 
la naturalesa. La recerca, encara que va 
comentar per aconseguir que fossin 
superconductors, de fet va donar Uoc a 
pilons de descobertes en física fona-
mental de l'estat solid sobre qualitats 
que no se sospitava que poguessin teñir 
els solids, simplement perqué aquests 
solids generalment s'han de crear, o 
sintetitzar; no hi son, en la naturalesa. 

— Ha parlat d'algunes caractenstítiues 
estructuráis deb sistemes de baixa dimen
sionalitat. Les seves molécules leñen una 
direcció diferencial? 

— Hi ha dos cipus de sistemes. El 
molecular, del qual hem parlat, n'és un, 
i després hi ha els sistemes formats per 
óxids o sulfurs, que molts ja es conei-
xien ais anys 40, pero en aquella época 
el tipus de mesures que es podien fer no 
eren suficientment precises per poder 
detectar molts d'aquests problemes. 
Molta gent, quan els trobava, deien 
s implement que eren metáMics. Si 
haguessin pogut arribar a temperatures 
de fins a 20 kelvin, haurien observar 
que alia passava una cosa molt estran-
ya. Per fer les mesures necessaries per 
entendre'ls s'havien de preparar uns 
cristalls molt bons. Per tant, no es pot 
dir que aquests sistemes no existissin. 
N'hi havia, pero no es coneixien. Ara 
sí que es poden fer mesures precises. 

— Els sistemes moleculars contenen 
al^in meiall! 

— N'hi ha de dos tipus: poden ser 
p u r a m e n t o rgan ics , o barreges de 
molécules organiques i inorganiques. 
El principi és molt senzill: una molé
cula, peí fet de ser estable, té els orbi-
tals molt clars, plens o buits, i en una 

molécula que n o segueixi aquesta 
regla els radicáis en general serán poc 
estables. Les molécules que tendeixen 
a l'estabilitat química cenen plens els 
orbitals enlla^ants. En passar al solid, 
es coMoca una molécula al costat de 
l'altra encaixades per les bandes, i si 
una banda d'energia és ben plena, el 
sistema és aVllant o semiconductor. 
Aleshorcs, tot el truc consisteix a bui-
dar una mica aquesta banda perqué el 
sistema pugui ser metal-lie. La feina 
del químic és crear un cristall en el 
qual hi hagi una moíécida orgánica 
d ' aques t t ipus que tingiii mo l t a 
tendencia a donar els seus electrons o 
a perdre'ls, o cristal-litzar-lo en una 
altra molécula que sigui jusc el contra
ri; és a dir, agafar-ne tina que tingui 
molta t endenc ia a donar- los i una 
altra que tingui tendencia a agafar-los 
i, si pots sintetitzar-ho en un cristall i 
tens la sorc que tots els que donen 
electrons es posen en una part del 
cristall i tots els que en reben, en una 
altra, perqué es puguin veure entre 
ells, hi ha I'esperanga que tinguis una 
banda parcialment buida. 

— Sí totes les coses teñen tres dimensions, 
el conceple de haixa dimensionalitat 
expressa mes afiat un /uncionameni dife
rent d'aquests sistemes, me's que no pas 
una qüestió d'estmctura. 

—- Exacte. Tot té tres dimensions des 
d'un punt de vista geométric, deis cris
talls, pero des del punr de vista electro-
nic els s is temes poden teñ i r una 
dimensionalitat mes baixa, i aquí és on 
hi ha la diferencia entre els físics i els 
químics. Els químics sempre mirem 
l'estructura cristal-lina, no pas com ets 
físics. Mirant l'estructura realment com 
és podem veure si tot de cop, al llarg 
del dia, els enllagos del sistema serán 
mes febles. 

•— Així'que vosté es dedica a la síntesi. 
— Ah no, de cap manera. Em va que
dar ciar, mentre feia la tesina, que no 
ho faria mai mes. 

— El seu treball és una cul-lahoració 
entre la ciencia orí^ánica i la inorgánica! 
•— Veient la relació que hi ha entre 
l'estructura cristal-lina i les seves pro
pietats, pots pensar que fent canvis 
d'una molécula per una alera potser es 
podria fer alguna cosa per evitar aquella 
transició de conductor a aíllant. Aquest 
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és Tinterés que té col-laborar amh els 
físics. Amb aixo val a dir que sóc un 
químic ceoric molr estrany, perqué la 
niajoria deis químics teorics temen la 
coMabüració amb l'experiencia, no els 
agrada gens. Moks diuen que és una 
ciencia impura, aixo de trebalíar sobre 
la realitac. Pero jo em vaig plantejar 
que havia de fer: esperar que ningú no 
estigués interessat en aquest camp per 
poder fer-ne un traccament teoric per-
fecte i rigorós, o intentar suplir amh 
una mica d'intuició química, amb tot el 
que sabem, aqüestes deficíéncies? Cree 
que és ara que s'ha de contribuir en 
alguna cosa del que s'está fenc, i no pas 
resoldre el problema d'aquf a vint anys. 
Moltes vegades has d'adquirir un com-
promis amb la puresa del tractamenr 
teoric i el camp experimental. 

— Per a Íes seves investigacions, uúlitza 
requipament informátic de l'lnsiiiut de 
Ciencia de Materials, o necessita recorrer 
al del Centre de Supercompuiació? 

— Utilitzo tot el que puc! Jo no pensó 
fer mai treballs que consisteíxin única-
ment a calcular coses. Prefereixo pro-
hlemes que es puguin resoldre amb pro-
cediments mole senzills, perqué si he 
d'esperar a fer el cálcul per poder donar 
la resposta al coMaborador experimen
tal, no hi vetg la gracia. Alio inreres-
sant és poder raonar les coses. Pensó 
que en aixo també vaíg contracorrent 
respecte ais químics teorics, que només 
valoren la dada precisa, jo prefereixo 
perdre una mica de precisió per donar 
una mica d'intuició. 

— A ('Instituí de Ciencia deis Nous 
Materials vrebalkn, de jet, amh coses que 
la humanitat coneix des de ja milers 
d'anys, com ara la cerámica. No és, 
dones, una definido ww. mica pretenciosa? 

— El que és nou d'aquests materials és 
que intentem controlar-los. L'objectiu 
és que es puguin crear els materials que 
vulguis per fer el que tu vulguis. Per 
exemple, els conductors moleculars de 
qué parlavem no existeixen en la natu-
ralesa. Si voleu, podeu pensar que és 
absurd crear nous metalls quan ja n'hi 
ha a milers en la naturalesa. La qüestió 
és que en la naturalesa potser no n'hi 
ha gaires que siguin de baixa dimensio-
nalicat. El que fem és buscar uns mate
rials en qué es manífestin determinades 
qualitats físiques. Per exemple, la pre
gunta és: com podem fer una cerámica 

que sigui bona perqué en les condi-
cions actuáis la corrosió es minimitzi, 
perqué si utilitzem la cerámica de sem-
pre resulta que les bigues se'ns esclet-
xen. El concepte de nou és mes aviat 
en aquest sentit. 

— Com a kctor i cinéfil, quin és l'últim 
¡libre que ha llegic o está /íegínt, i quina 
peí lícula li ha interessat recentment? 

— Al cinema, desgraciadament, gaire-
bé he deixar d'anar-hi. Peí que fa ais 
i l ibres, he descobert fa poc Javier 
Tomeo i m'be empassat cinc o sis Ili
bres seus de cop. Sóc així, vaig a impul
sos. Periódicament també rellegeixo els 
clássics. «Moby Dick» el liegeixo apro-
ximadament cada dos anys, pero el que 
no deixo de llegir almenys un cop a 
l'any és el «Lazarillo de Termes». 

— En quina versió! Perqué darrerament 
han descobert algún manuscrit en qué 
apareix un final diferent. 

— Jo en tinc un vell exemplar de la 
cüi-lecció Austral i sempre liegeixo el 
mateix. Ara que, coneixent aqüestes 
descobertes recents, també podria ser 
que tots aquests anys hagués estat lle-
gint un «Lazarillo» fals, 

— / quir\a música escolta ara? 
—• En el gust personal , hi fa molt 
l'edat. Quan era jove, en música clássi-
ca, per exemple , m'agradava molt 
Mozart, i ara cada vegada mes m'agra-
den les coses mes senzilles. Wagner és 
possiblement el músic mes modem que 
m'agrada. També disfruto molt amb el 
jazz. Un deis meus músics preferits és 
Thelonius Monk. 

— Ai jazz s'hi va aficionar els anys que 
va estar ais Estáis Uniís, o és una afició 
que venia d'aharLS? 
— Mes aviat el jazz el vaig descobrir 
durant la primera estada a Franca, el 
1977. i tomem al mateix que deia abans: 
en aquella época anava a l'FT^AC i tro-
bava tota una secció dedicada al jazz, 
amb noms de gent que no havia sentit 
anomenar mai. Ho vaig escoltar tot. A 
mi sempre m'ha agradat descobrir coses. 

— Fa uns anys va aparéixer una collecció 
de gravacions de blues gairebé inédites per
qué havien estai enre^strades a casa deh 
7niísíc.s, sovinl en condiciorL'i (nfimes, i no 
pas a í'estudi. La recorda, aquella col-kcció? 

— No, no la recordó. Excepte els quatre 
o cinc anys ĉ ue vaig estar a Tanagona, 
sempre vaig viure fora, i moltes d'aques-
tes coses no les vaig conéixer. El blues, 
de fet, el vaig descobrir quan ja havia 
marxat de Catalunya. Es veritat que 
venia un parell de cops a l'any, a Castell-
foUit, per veure els meus pares, pero no 
estava al corrent de les novetats d'aquí. 
De tota manera, Taparíció del compacte 
ha permés reeditar i fins descobrir alguns 
arxius musicals extraordinaris. 

— El disc compacte ha fet que loferta 
musical s'ha^ multiplicat. Gravacions que 
abans era impossible de ¡robar ara son ben 
accessibles. Recordó haver demanai a un 
amic que anava a Alemanya que em com
pres ¡'opera «Lulu», d'Alban Berg, perqué 
aquí no es Crobava, tot i que la mateixa casa 
discográfica tenia difusió a l'Estai espanyol. 

— Jo cree que molts d'aquests produc-
tes no es distribuíen aquí perqué els 
altres paísos europeus devicn creurc 
que érem culturalment subdesenvolu-
pats i que aquí no es vendrien. 1 per 
cert, quina versió de la "Lulu» et van 
dur, d'Alemanya, perqué n'hi ha unes 
quantes? Jo també he anat darrere la 
«Lulu» durant molt de temps. El pro
blema d'estar sempre remenant per les 
botigues buscant coses és que després 
no tens temps d'escoltar-ho o llegir-ho 
tot. Ara, jo tinc sagrar de venir a la 
feina amb tren. El cotxe és molt mes 
car, et fa agafar nervis i moltes vegades 
encara arribes mes tard a l loc. En 
canvi, amb el tren disposes de mitja 
hora per Uegir. jo m'bi assec, agafo el 
meu Tomeo i sóc feli<;. 

Joan Miró és qufmic. 
Eva Vázquez és periodista. 
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