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FOTÒNICA: UNA DE LES EINES CLAU PER A L’EXPLORACIÓ
DE LES FRONTERES DE LES CIÈNCIES NATURALS
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMIC ELECTE
Dr. LLUÍS TORNER SABATA
A l'acte de la seva recepció del dia 11 d'abril de 2019

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssimes Senyores i Excel·lentíssims Senyors Acadèmics,
Senyores i Senyors:
És un goig i un gran honor presentar la memòria d’ingrés a la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).
En primer lloc vull expressar el meu agraïment a tots els membres de l’Acadèmia,
particularment, als de la Secció de Física i als que van proposar la meva candidatura. Són persones que he admirat i he tingut com a referents des dels meus primers
anys d’estudi de la física. Darrerament he tingut ocasió de treballar amb gairebé
tots els membres de la Secció i d’esdevenir-ne un humil col·lega com a resultat de
la responsabilitat de director de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). En aquest
context, vull agrair especialment a la Dra. Maria Yzuel el seu recolzament i la seva
amabilitat en accedir a respondre al meu discurs d’ingrés, i als Presidents de l’Acadèmia Dr Ramon Pascual, a qui ja vaig tenir el goig de tenir com a professor a la Universitat Autònoma, i Dr Joan Jofre, pel seu encoratjament i paciència durant la demora
en lliurar aquesta memòria.
En segon lloc, vull destacar l’honor que per a mi representa formar part de la
RACAB, una institució amb 250 anys d’història i que ha tingut i té entre els seus
membres un bon nombre de les personalitats científiques més destacades que han
estat relacionades amb Barcelona i Catalunya. Inicio la participació a l’Acadèmia amb
la il·lusió de poder intensificar la col·laboració amb ells i elles i amb tots els altres
excel·lentíssims acadèmics. Procuraré estar a l’altura i contribuir amb tot el que pugui a la missió de la institució.
Entre les tasques que considero de més importància futura hi ha la divulgació
del saber científic entre la ciutadania i el públic general. És ben clar que durant les
properes dècades l’impacte directe que el coneixement científic tindrà sobre la vida
de les persones, sobre tots els altres éssers vius de la Terra i, en general, sobre el
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planeta en conjunt creixerà de manera accelerada. La ciència i la tecnologia seguiran
aportant elements clau per ajudar a allargar la vida, a fer-la més plena i saludable, a
organitzar societats més lliures, justes, equilibrades i solidàries, i a fer compatible el
progrés i el desenvolupament amb la preservació de l’entorn natural. Els ciutadans
i ciutadanes, malgrat no ser especialistes en les diverses temàtiques, hem de ser capaços d’entendre les implicacions dels avenços científics, per estar en condicions de
tenir una opinió sòlida i responsable de la seva conveniència.
Durant la meva trajectòria acadèmica he tingut la fortuna d’aprendre de grans
professors i de magnífics estudiants de doctorat i múltiples companys i col·laboradors
nacionals i internacionals. Destaco especialment a Silvia Carrasco, Gabriel MolinaTerriza, David Artigas, Yaroslav Kartashov i Dumitru Mihalache. Desitjo agrair-los a
tots i totes els moments que ja hem viscut junts i els que viurem en el futur.
Una part central de la meva vida durant els darrers quinze anys ha estat al costat
dels membres de l’ICFO. Els més de mil ICFOnians i ICFOnianes, com ens agrada
anomenar-nos per recordar el sentiment de família formada per gent d’arreu del món
que compartim valors i passió per la recerca científica, m’han donat incomptables
moments d’alegria i de satisfacció, que he mirat de correspondre tant com he pogut.
Fer de l’ICFO un niu que acaroni i nodreixi els anhels dels joves investigadors ha
estat un dels meus principals objectius des de la creació de l’Institut.
Capítol específic mereixen la llarga llista de persones que han donat suport de
manera decisiva a les meves iniciatives, sovint pensant-les i somiant-les plegats. La
llista de noms és massa llarga per incloure-la aquí. Només voldria destacar el professor George Stegeman, que em va donar l’oportunitat d’iniciar-me de veritat en la
recerca; el conseller Andreu Mas-Colell, qui va creure en el projecte de l’ICFO malgrat que qui li proposava era massa jove per liderar-lo; els estimats senyors Pere Mir
i Jordi Segarra, que estimo com als membres de la meva família i sense els quals
res hagués estat igual durant la darrera dècada; els altres membres del Patronat de
les Fundacions Cellex i Mir-Puig, senyor Agustí Jausàs, senyor Josep Esteve i senyor
Josep Tabernero, i a les seves famílies, pel seu suport i encoratjament; els rectors de
la Universitat Politècnica de Catalunya Jaume Pagès, Josep Ferrer, Antoni Giró, Enric
Fossas i Xicu Torres; el senyor Joaquim Boixareu, el senyor Germán Ramón-Cortés,
la senyora Marta Lacambra i el senyor Albert Esteve, que discretament m’han ajudat
en diversos moments importants; i l’extraordinari científic i gran amic Ignacio Cirac,
els consells del qual han estat sempre de gran valor.
Dedico aquesta memòria a totes aquestes persones i a la meva família. Sobretot
al pare i a la mare, que trobo molt a faltar; al Lluís i a la Palmira; i a la Maria Àngels,
al Miquel i a la Paula, que són una joia. Potser un poeta sabria trobar les paraules
escaients per descriure la bellesa que adorna la seva personalitat.
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I. LA MIDA DE LES COSES
La capacitat que té la humanitat d’explorar i de comprendre els fenòmens que
tenen lloc al seu voltant en sentit ampli, incloent-hi des de l’Univers en general fins
als elements més petits que el formen, depèn de les prestacions dels instruments
dels quals disposa. Al seu torn, la comprensió de l’entorn, emprada de manera èticament responsable, obre les portes a la millora contínua de les condicions de vida,
a la prevenció i el guariment de malalties, al progrés sostenible i compatible amb
la cura de la Terra i amb la preservació activa del medi ambient, i a la cada vegada
més gran capacitat de realització personal i col·lectiva dels humans.
Al llarg de milions d’anys d’evolució, els éssers vius que habiten la Terra han
desenvolupat una extraordinària intuïció de les lleis de la natura a l’escala macroscòpica a la qual desenvolupen la seva existència, cosa que els ha permès adaptar-se
a les condicions de vida al planeta i anar evolucionant al llarg de generacions. Tots
els éssers vius en el món natural són el resultat de l’exquisida adaptació a l’entorn
que, quan escau, inclou el domini intuïtiu de les conseqüències de les lleis de la
física, malgrat desconèixer-les. El vol dels ocells més àgils (figura 1) il·lustra la idea.
Els humans proporcionen també exemples que causen admiració, com ara les fites
assolides pels esportistes d’elit en disciplines de velocitat o d’equilibri extrem. Les
imatges de la figura 2 —de l’espectacle Alegria del Cirque du Soleil— o les de la
figura 3 —del famós Eskil Rønningsbakken, només aptes per a persones alienes al
vertigen— constitueixen exemples enlluernadors del domini de l’equilibri de forces
que alguns humans assoleixen a partir del perfeccionament de les capacitats heretades mitjançant sensacions i experiència adquirides amb entrenament i repetició.
Afegir a aquest tipus d’intuïció nous graus d’inventiva —possiblement assaig i
error freqüent, i posteriorment aritmètica i després matemàtiques cada vegada més
sofisticades— va permetre als humans construir primer aixoplucs artificials, sistemes

Fig. 1. Vol d’ocells al límit de les lleis de la física. a) Àguila americana. b) Colibrí.
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Fig. 2. L’atleta Andrii Bondarenko, a l’espectacle Alegria del Cirque du Soleil.

a
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b

Figs. 3 a, b i c. L’acròbata
Eskil Rønningsbakken,
als fiords noruecs.

c
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de transport eficients, regadius i camins, i més endavant construccions cada vegada
més sofisticades, fins a les gegantines piràmides (figura 4) i les formidables catedrals
la construcció de les quals requeria unes quantes dècades a temps complet. Tot això
segles, i a vegades mil·lennis, abans d’Isaac Newton.

Fig. 4. Piràmides de Gizeh, una de les set meravelles del món antic.

Similarment, els xamans i sanadors —i posteriorment els metges de totes les
cultures— havien après a utilitzar els recursos al seu abast per pal·liar, i fins i tot
guarir, algunes malalties, malgrat disposar d’un coneixement molt limitat de l’origen
d’aquestes i del funcionament intern del cos humà, que només la biologia, la química
i la medicina modernes estan proporcionant.
Una vegada equipats amb les eines del coneixement científic, per bé que sovint
aquest estigui basat en lleis que escapen o fins i tot contradiuen la intuïció adquirida
en la vida quotidiana, a partir del segle xix, la humanitat ha estat capaç de transformar
el món de manera dràstica —sovint, amb conseqüències dramàtiques sobre la resta
d’éssers vius i sobre el mateix planeta, que en el futur s’hauran de corregir fins on
sigui encara possible. Els exemples són inacabables i abasten la majoria d’àmbits de
l’existència, des de l’agricultura, l’alimentació, la medicina i la cirurgia, fins als satèl·
lits artificials, els avions que transporten de manera segura centenars de persones a
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mil quilòmetres per hora dins d’aparells voladors molt més pesants que l’aire, o Internet i els telèfons mòbils que ens connecten a la xarxa global d’informació gairebé
de forma instantània des de pràcticament qualsevol indret del planeta.
Malgrat tot, l’impressionant coneixement científic adquirit durant els darrers segles
representa una part ínfima del que els humans voldrien conèixer i explorar, tot això
suposant que tinguin les capacitats suficients per fer-ho, ja sigui de forma natural,
o, si en el futur les poden adquirir, de manera artificial. En qualsevol cas, pel que
aquí ens interessa, aquest coneixement científic es limita a les parts de l’Univers a
les quals la humanitat ha tingut accés.
Si organitzem l’Univers en funció de la mida de les coses que sabem que hi existeixen, en l’actualitat faríem un esquema com el de la figura 5 (vegeu també Scale,
2018). L’aparent continuïtat del dibuix és parcialment enganyosa, ja que, mentre que
en algunes escales sabem que les coses més petites s’interrelacionen i en formen
d’altres cada vegada més grans, hi ha llacunes fonamentals on les esmentades relacions són desconegudes o, en el millor dels casos, només parcialment conegudes.
Tornarem sobre aquest punt, que és central, ben aviat més endavant.
Fixem-nos que l’esquema de la figura 5, malgrat les llacunes, és el que podem fer
avui, però que els humans al llarg de la història haurien fet esquemes més limitats.
Uns pocs segles enrere ni les persones més il·lustrades del planeta no podien saber
del cert de l’existència i les propietats reals de les coses la mida de les quals no és
accessible als sentits. L’esquema es podia teoritzar a partir d’hipòtesis basades en
raonaments estètics, filosòfics, geomètrics, religiosos o d’una altra classe, però no
de mesures experimentals objectives. Els conceptes creats pels grans filòsofs grecs,
que tant van influir en el pensament occidental durant prop de dos mil·lennis, il·
lustren la idea. La mancança, no cal dir-ho, era deguda en darrera instància a la no
disponibilitat d’instruments adients per observar el món natural més enllà de les
capacitats dels sentits.

Fig. 5. «La mida de les coses». La mida de les partícules anomenades elementals, com ara
l’electró, és una quantitat sobre la que actualment només es pot especular; se sap, però,
que, si és una longitud ben definible, ha de ser més petita que 10-18 metres. La mida més
petita amb sentit a la Física actual és l’anomenada longitud de Planck, que són uns 10-35
metres. La mida de tot l’Univers, no cal dir-ho, també és desconeguda; el diàmetre de la
part observable, d’acord amb els models cosmològics actuals, s’estima en uns 1027 metres.
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El canvi en aquest àmbit va donar un tomb definitiu amb Galileo Galilei, conegut en català com a Galileu, i els seus contemporanis i successors. Sidereus nuncius, publicat per Galileu el mes de març de 1610, és el primer treball del que es té
constància on es reporten observacions astronòmiques fetes mitjançant un telescopi
(figura 6). La publicació parla del descobriment d’accidents geogràfics a la superfície
de la Lluna i de l’existència de centenars d’estrelles i de lluminoses constel·lacions,
tots objectes invisibles a l’ull humà nu.
La literatura científica atribueix l’aparició dels primers telescopis a principis del
segle xvii als Països Baixos, per mitjà de Hans Lippershey, malgrat que la probable
connexió amb la «ullera per mirar lluny» construïda pel gironí Joan Roget uns anys
abans està essent objecte d’estudi en l’actualitat. Galileu va construir una versió millorada dels aparells disponibles, cosa que li va permetre, durant l’any 1609, fer les
observacions descrites a Sidereus nuncius. La publicació conté desenes de dibuixos
de la Lluna i de diverses constel·lacions, i exemplifica com la utilització d’una nova
tecnologia va permetre a la humanitat accedir a una part del món natural que li era
desconeguda.

a

b

c
Figs 6. a) Llunes de Júpiter. b) Galileu, pintat per Joost Susterman.
c) Telescopis «cannocchiali», en exposició al Museu Galileu de Florència.
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Pocs mesos després —sembla que durant la nit del 7 de juny de 1610— Galileu
va utilitzar el seu telescopi per descobrir el que ell mateix va descriure inicialment
com «tres estrelles fixes, totalment invisibles a causa de la seva petitesa» al voltant
de Júpiter (figura 6). Les observacions fetes en les nits posteriors van convèncer
Galileu que no es tractava d’estrelles fixes, sinó de satèl·lits que orbitaven al voltant
de Júpiter. La revolució que aquesta observació va representar en l’astronomia, atès
que representava una contradicció explícita de la cosmologia aristotèlica imperant,
i les conseqüències que això va tenir sobre la vida de Galileu, són prou conegudes.
De tot plegat, aquí ens quedem amb les paraules de Galileu, del descobriment
d’uns objectes que eren «invisibles, a causa de la seva petitesa» i el fonamental impacte que el fet va tenir en la ciència.
Naturalment, els objectes que va observar Galileu són realment molt grans i apareixen petits a causa de la distància d’observació. Des de Galileu, els humans han
construït grans telescopis (figura 7) i immensos radiotelescopis que ens han permès

a

b

c

d

Figs. 7. a) Imatge de la galàxia M31. b). Telescopi Grantecan, a l’Instituto Astrofísico
de Canarias. c) Miralls del Giant magellan telescope, a l’Observatori Las Campanas de Xile.
d) Karl G. Jansky, Very large array radio telescope, a l’US National Radio Astronomy
Observatory.
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arribar a detectar objectes cada vegada més allunyats i tènues, i per tant aparentment més petits, fins a arribar al coneixement del contingut de l’Univers del qual la
humanitat disposa avui.
Cap a l’altra banda de la mida dels objectes, de les realment petites respecte a l’escala humana, la humanitat també estava limitada de manera important fins a l’aparició
dels microscopis. El descobriment del «món microscòpic» exposat per Antonie van
Leeuwenhoek cap a l’any 1670 (figura 8), també als Països Baixos, va ser el primer
pas cap a l’exploració de la corresponent part de l’Univers i de tot el que se n’ha
derivat a la biologia, la química, la mineralogia, la medicina, i totes les disciplines
científiques on aquest «món microscòpic» és determinant.
Com és natural, l’observació d’objectes i fenòmens que tenen lloc a escales de
l’Univers cada vegada més allunyades de l’escala humana —per petit o per gran, per
allunyat o per lent, per ràpid i fugisser, etc.— representa un repte corresponentment
més gran. Fins fa poques dècades, moltes d’aquestes escales eren encara totalment
inaccessibles a l’observació experimental. Això no obstant, la humanitat ha estat
capaç de construir instruments adients per a l’exploració d’escales inimaginables.

a

b
Figs 8. a) Antoine van Leeuwenhoek, pintat per Jan Verkolje.
b) Rèplica del microscopi utilitzat per Leeuwenhoek.
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Tal com el fonamental descobriment de Galileu va posar de manifest, per entendre
la natura a escales molt més grans que la humana —com ara el Sistema Solar en el
seu conjunt, la nostra galàxia i el grup de galàxies a les quals aquesta pertany i, ja en
el límit de les coses més grans a què podem tenir accés, l’Univers en conjunt— calia
esperar a disposar d’instruments científics adients. Entre els exemples recents podem
esmentar els satèl·lits de la missió COBE1 dissenyats per explorar la radiació de fons
de l’Univers (figura 9), que van produir mapes de la radiació còsmica de fons a tot

a

b

Figs. 9. a) Il·lustració artística del satèl·lit COBE de la NASA.
b) Full-sky fluctuacions de temperatura de la radiació de fons de l’Univers, a la banda
de les microones, obtinguda durant nou anys d’observacions WMAP.
1 COBE: Cosmic Background Explorer.
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l’Univers observable, o els sistemes LIGO2 (figura 10), que recentment han permès
les primeres observacions directes consistents amb l’arribada a la Terra d’ones gravitacionals provinents de la col·lisió de forats negres que es va produir només uns
quants milions d’anys després del Big Bang (figura 11). Que un esdeveniment així
s’hagi pogut detectar representa una fita extraordinària per a la ciència. Tornarem
sobre LIGO al final de la memòria.

a

b

c

Figs. 10. a) Interferòmetres de LIGO a Hanford, a l’estat de Washington, EUA. b) Simulació
de la col·lisió de dos forats negres. c) Imatge artística del sistema LISA de la NASA/ESA.
2 LIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory.
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Fig. 11. Senyal mesurat per LIGO de la primera observació directa d’ones gravitatòries,
el 14 de setembre de 2015.

A l’extrem dels objectes observables a escala petita, l’exemple paradigmàtic dels
extraordinaris instruments que ha hagut de construir la humanitat per poder explorar
fenòmens molt allunyats de la seva vida quotidiana són els acceleradors de partícules, com ara el CERN3 (figura 12). Les observacions fetes als acceleradors durant les
darreres dècades han permès comprovar una vegada rere l’altra les prediccions de
l’anomenat model estàndard, una reducció intel·lectual també tan extraordinàriament
bella que, a vegades, fa que hom es pregunti per què la composició íntima de la
natura sembla tan senzilla i per què els humans estem intel·lectualment capacitats
per entendre-la, encara que només sigui parcialment.
La construcció d’aparells tan formidables com LIGO o l’LHC4 del CERN ha obert
finestres a la humanitat a àrees senceres de l’Univers. Aquestes portes han permès,
per una banda, ampliar l’esquema de la figura 5, i per l’altra, explorar-ne àrees ja
sabudes però de contingut parcialment desconegut.
Aquest és el cas de l’escala dels àtoms, descrita per la mecànica quàntica, matemàticament ben establerta i utilitzada massivament per entendre i desenvolupar
els materials, l’electrònica i tot el que se n’ha derivat, però que, en les seves parts
3 CERN: Originalment, en francès, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire; actualment conegut
com European Laboratory for Particle Physics.
4 LHC: Large Hadron Collider.
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Figs. 12. Imatges del CERN.
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més íntimes, era inaccessible experimentalment fins fa poques dècades. De fet,
alguns dels fundadors més destacats de la mecànica quàntica no pensaven que mai
es pogués observar un sol àtom individual, cosa que, en canvi, des de principis del
segle xxi es realitza rutinàriament a molts laboratoris del món (figura 13). Paradoxalment, aïllar, observar i manipular uns pocs àtoms individuals ha passat a ser en
els darrers anys una àrea ben coneguda i dominada, fins al punt que actualment
està en marxa una cursa global, liderada per la Unió Europea, la Xina i els Estats
Units d’Amèrica per desenvolupar durant les properes dècades tecnologies basades
en les propietats més fonamentals de la mecànica quàntica. Els objectius inclouen
sensors quàntics, criptografia i comunicacions quàntiques, simuladors quàntics i
ordinadors quàntics.

Fig. 13. Imatges reals (fals color) de quatre ions de calci 40, obtingudes per Juergen
Eschner a l’ICFO.

A mides més grans que l’atòmica, trobem les escales nanomètriques, que inclouen
els objectes la mida dels quals va des d’unes dècimes a unes centenes de nanòmetre,
que és una mil milionèsima part d’un metre o, el que és el mateix, una milionèsima
part d’un mil·límetre. Sense saber-ho, la humanitat ha utilitzat propietats de nanomaterials des de temps immemorials: el color de les pintures i recobriments usats en
vaixelles romanes i en vitralls de les catedrals i esglésies romàniques (figura 14), així
com altres propietats de materials emprats des de l’antiguitat, ara sabem que en molts
casos són conseqüència directa de l’ús de nanopartícules d’una mida determinada o
de l’ordenació particular de la matèria a escala nanomètrica, que es produeixen de
manera espontània mitjançant processos mecànics i químics utilitzats pels artesans.
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b
Figs. 14. a) Copa romana Lycurgus, del segle IV, al Museu Britànic.
b) Rosetó de la catedral Notre-Dame d’Estrasburg.
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Això no obstant, fins a les acaballes del segle xx, en termes generals, la fabricació
i manipulació sistemàtica, i a vegades també la mateixa observació de la matèria a
escala nanomètrica, es trobava fora de l’abast dels instruments disponibles, sobretot
en el cas d’elements d’éssers vius en el seu entorn natural, o in vivo. La microscòpia
electrònica, sorgida a la dècada de 1930, i la llum de sincrotró, amb una resolució
d’ordres de magnitud més gran que la dels microscopis òptics, van permetre visualitzar aquesta part de l’Univers per primera vegada, encara que amb les limitacions
associades a la mateixa natura del procés de mesura que requereixen els feixos
d’electrons o de fotons, respectivament, en els quals es basen. Actualment, la combinació de tècniques disponibles permet explorar l’anomenat nanomon amb gran
eficàcia, i estudiar conceptes i abordar idees totalment inabastables fins fa ben poc.
En particular, els materials que constitueixen tot el que ens envolta tenen unes
propietats que depenen de l’organització que adopten els seus constituents a escala
no només atòmica sinó també nanomètrica, concepte que va adquirir una dimensió
radicalment nova quan es va aplicar a la construcció de metamaterials —és a dir,
materials amb estructures artificials, dissenyats i construïts perquè tinguin propietats
extraordinàries o propietats impossibles d’obtenir de manera natural. Entre aquests
darrers, hi ha els materials que permeten la «invisibilitat parcial» o que presenten un
«índex de refracció zero», que actualment es fabriquen de manera rutinària però que
fa uns anys eren pura ciència-ficció.
Encara de manera més dramàtica, l’escala nanomètrica és l’escala on reconeixem les peces de la vida en la seva forma més elemental. En aquesta escala és on,
per exemple, actuen les màquines moleculars, on comencen les malalties a nivell
molecular o on es produeixen els fenòmens fisicoquímics que tenen lloc durant les
infeccions víriques. Explorar l’escala nanomètrica des d’aquesta perspectiva obre
unes portes fascinants a les ciències de la vida i de la salut, per a la comprensió
fonamental de processos a través de la imatge i també per a la diagnosi i teràpia a
través de l’anomenada nanomedicina.
Si, en un viatge intel·lectual, anem pujant de mida, tornem a arribar a l’escala
dels éssers vius unicel·lulars i els microbis i, si continuem pujant, arribem altra vegada a l’escala quotidiana dels humans. Per anar des de l’escala de les partícules
elementals —on el model estàndard sembla descriure amb precisió espectacular
una bona part de la realitat— fins a la macroscòpica —on fins i tot el humans no
científics han après a entendre el seu entorn fins a l’extrem de passar d’un primat
poc rellevant a ser l’espècie que per bé o per mal regeix el destí del planeta— hem
travessat l’escala atòmica, la nanomètrica i la micromètrica. Les lleis efectives de la
física han anat canviant al llarg del viatge, des del model estàndard a la física clàssica passant per la mecànica quàntica. La transició ha passat per zones borroses i
per profundes llacunes.
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Per exemple, en alguns casos, els bilions d’àtoms que formen objectes de mida
macroscòpica s’han unit, agrupat i organitzat de maneres meravelloses i sorprenents,
però inertes (figures 15a i 15b). En d’altres, en canvi, els electrons i àtoms idèntics
als dels objectes anteriors s’han organitzat i han donat lloc a éssers vius, que neixen, creixen, estimen, odien i es reprodueixen (figura 15c). De manera individual,
no sabem que hi hagi cap diferència entre els àtoms de calci d’una roca del desert
i els que són essencials per a moltes de les funcions que realitza el sistema nerviós
central d’un mamífer superior. De manera col·lectiva, això no obstant, la diferència
és dramàtica, i està associada a l’organització diferent que els àtoms i molècules
adopten a l’escala nanomètrica i micromètrica. Aquestes escales són les de l’ADN,
les dels orgànuls de les cèl·lules i de les cèl·lules mateixes, i en definitiva dels actors
elementals de la vida.
Com dèiem més amunt, la transició entre les escales conté zones molt borroses,
on el coneixement actual és molt limitat. Per tal de seguir avançant, cal explorar les
zones borroses i per fer-ho es necessiten instruments i tecnologia adients.
És del tot esperable —però convé emfatitzar-ho— que els tipus d’instruments que
es requereixen depenguin críticament de l’escala, de la mida de les característiques
que es volen observar o manipular. Quan parlem de formar imatges d’objectes ens
referim a la resolució amb la qual els detalls es poden identificar, però és clar que
el concepte és més general i el podem extrapolar a qualsevol altre cas, on la relació
entre la funció per realitzar i la mida adient de l’instrument que cal utilitzar determinen la possible utilitat d’un instrument. Una cullereta de cafè és adient per manipular
les postres, però no per fer un túnel a una muntanya. A l’inrevés, una excavadora
és l’instrument adient per obrir pas a les muntanyes i fer-hi carreteres, però no pas
per extreure una brossa de l’ull.
Per explorar, estudiar i manipular les diferents parts i elements que constitueixen
el nostre món, incloent-hi tant el nostre entorn immediat i el llunyà com nosaltres
mateixos i els altres éssers vius, calen instruments i eines adients, capaços —segons
escaigui— de veure, analitzar, agafar, tallar, enganxar, estirar, foradar, tapar, pintar,
camuflar, polir, refredar, escalfar, etc. Sovint, moltes d’aquestes funcions s’han de
fer sense destruir ni malmetre els objectes en observació, especialment si es tracta
d’una part d’un ésser viu (les teràpies adreçades a suprimir teixits malignes en són
una excepció òbvia). Junt amb altres tecnologies, la fotònica proporciona moltes de
les eines de les quals disposa actualment la humanitat en aquest camí d’exploració.
Les noves eines requereixen combinacions de coneixements generats en moltes disciplines de la física, la química, la biologia, les matemàtiques, la ciència de materials
i les enginyeries.
La fotònica —és a dir, la ciència i tecnologia dels fotons— proporciona elements
essencials de la caixa d’eines, no només com a part d’instruments de visualització i
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c
Figs. 15. a) i b) Arquitectura natural a Antrim, al nord d’Irlanda, i a la frontera entre Arizona
i Utah, als EUA. c) Família nombrosa de felins.
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imatge, sinó també per a pràcticament totes les altres funcions esmentades. La fotònica
basada en llum làser, que proporciona fotons extremament ordenats i ben organitzats,
fa possible una varietat fascinant d’eines: pinces molt delicades, capaces d’atrapar de
manera no invasiva des de material biològic viu fins a àtoms individuals; mecanismes
per frenar, i per tant refredar, àtoms a temperatures properes al zero absolut; eines
per controlar i manipular objectes quàntics individuals; flaixos de llum ultracurts que
permeten monitorar el procés dinàmic d’ionització dels àtoms en què els electrons
són excitats i posteriorment reabsorbits; feixos de llum ultraprecisos que actuen de
nanobisturís; sistemes d’imatge de superresolució de detalls extremament petits en
materials in vivo; fonts d’energia externa per a nanomotors o nanorobots; i un llarg
etcètera. Així mateix, els fotons produïts per fonts làser adients són ingredients essencials a les tècniques que permeten mesurar, visualitzar o detectar, de manera directa
o indirecta, amb una precisió sense precedents, tota classe de processos d’interès
per a la física, la química, la biologia, la medicina i les enginyeries, amb aplicacions
puntuals a altres àrees de les ciències, com ara l’arqueologia, la geologia o les ciències del medi ambient, per esmentar-ne només uns quants exemples il·lustratius.
Com és habitual, algunes de les funcions que es persegueixen, com ara les pinces de llum o l’anomenada teleportació, les havien imaginat primer els creadors de
ciència-ficció (figura 16). Atrapar naus espacials amb llum o teleportar matèria no és
possible amb les lleis conegudes de la física, però atrapar suaument cèl·lules vives
individuals amb un delicat feix de llum o teleportar l’estat d’un sistema quàntic senzill ja són una rutina als laboratoris de recerca especialitzats del món en l’actualitat.

Fig. 16. «Tractor Beam» utilitzat per la imaginària nau espacial Enterprise, a Star Trek.
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II. ELS FOTONS, EINA DE FRONTERA
Les àrees de la recerca científica en les quals la llum làser proporciona elements
essencials per avançar la frontera del coneixement són nombroses i molt variades.
A continuació en descriurem, a tall il·lustratiu, alguns exemples. Per a una llista
més extensa ens referim a la bibliografia i, concretament, a The wonders of light, de
García-Matos i Torner.

Temperatures ultrafredes
Els canvis de fase i d’estat, les diferents transformacions que experimenten els
materials i els fenòmens que tenen lloc a mesura que es modifica la temperatura
de la matèria representen tota una àrea de coneixement. Obtenir temperatures cada
vegada més fredes és un repte en si mateix. A partir de l’establiment de l’existència
d’un valor mínim absolut —el zero de l’escala Kelvin, a −273,15 graus Celsius—, el
desenvolupament de tècniques que permetessin acostar-s’hi ha despertat un gran
interès i ha donat extraordinàries satisfaccions als que han anat superant les diferents fites.
Un dels exemples més remarcables es va produir l’any 1908, quan Kamerlingh
Onnes va aconseguir arribar a temperatures d’1,5 kelvin i, d’aquesta manera, obtenir
heli en estat líquid. El seu objectiu final era esbrinar el comportament dels metalls a
temperatures extremament fredes, cosa que el va portar, tres anys més tard, a descobrir el fenomen de la superconductivitat a un cable de mercuri. Per tot plegat, va
rebre el Premi Nobel de Física de l’any 1913.
Les tècniques d’Onnes estaven essencialment basades en conceptes termodinàmics,
en concret, l’anomenat cicle de Hampson-Linde. El camí a temperatures ultrafredes,
properes al zero absolut, el van obrir al darrer terç del segle xx les anomenades
tècniques de refredament làser, que es basen en la interacció dels fotons amb la
matèria. Concretament, a nivell fonamental, el procés es basa en l’absorció i l’emissió
d’un fotó per part d’un àtom, fenomen que ocasiona un canvi en el moment lineal
de l’àtom. Atès que en darrer terme la temperatura d’un gas està associada a la velocitat o quantitat de moviment de les seves partícules, el procés es pot preparar de
manera que redueixi gradualment la velocitat dels àtoms individuals i, per tant, la
temperatura del gas que formen en conjunt.
En un experiment típic de refredament làser, diversos feixos de fotons de freqüència adient il·luminen un núvol d’àtoms (típicament de sodi, potassi, rubidi o cesi)
i cada àtom es frena mitjançant la pèrdua de moment lineal descrita en el paràgraf
anterior (figura 17). El resultat són gasos d’àtoms a una temperatura d’uns 100 microK, que durant els últims anys han constituït un dels sistemes de referència per a
proves de concepte de diferents tecnologies quàntiques, des de sensors quàntics a
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memòries quàntiques. El procés funciona també amb àtoms i ions individuals atrapats en trampes magnetoòptiques i en xarxes òptiques.
Suplementades amb tècniques magnètiques i de refredament per evaporació,
la temperatura es pot fer decréixer fins a uns pocs nanoK, règim en què els gasos
esdevenen el nou estat de la matèria, anomenat condensat de Bose-Einstein, que va
ser observat experimentalment per primera vegada durant la dècada de 1990. Així
mateix, amb refinaments subtils de les tècniques, recentment s’han assolit temperatures de 100 picoK a sistemes de spin nuclear.
L’estudi de la matèria ultrafreda és una frontera important de la física, ja que l’estat
de la matèria a aquestes temperatures permet que els fenòmens quàntics apareguin
amb tota claredat i nitidesa. Tota la física fonamental que hi apareixerà i les corresponents aplicacions que se’n derivaran a tecnologies quàntiques no serien possibles
sense la capacitat de refredar matèria fins a temperatures tan extremes. En aquest
cas, com en tots els que veurem en aquesta memòria, l’objectiu final i les tècniques
necessàries per assolir-lo són variades i diverses, però la participació dels fotons al
refredament hi és essencial.

Fig. 17. Núvols d’àtoms de potassi i de rubidi, refredats a temperatures de microkelvin.
Imatges (fals color) obtingudes sota la direcció de Jan Arlt a la Universitat d’Aarhus,
a Dinamarca.

Fenòmens ultraràpids
Els sistemes de visió i les càmeres fotogràfiques i de vídeo convencional permeten capturar imatges estàtiques i imatges d’objectes en moviment relativament
lent. Amb excepcions remarcables, la majoria dels humans perceben com una font
de llum contínua una sèrie de flaixos amb freqüències de repetició de més de 50
Hz, atès que el canvi és massa ràpid per ser captat per l’ull humà. Així mateix, tots
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tenim l’experiència d’haver fet alguna vegada una fotografia borrosa, o en termes
col·loquials «moguda», no pas perquè nosaltres ens moguéssim quan fèiem la fotografia sinó perquè l’objecte s’havia mogut més de pressa del que el temps d’exposició
permetia. Per captar moviments ràpids cal disposar de sistemes capaços de generar,
i d’alguna manera detectar, intervals de llum molt breus.
La seqüència de la figura 18 il·lustra la idea. La imatge utilitza flaixos curts de
llum per reproduir una seqüència de la trajectòria d’un saltador. La durada i el ritme d’aquests flaixos depenen del procés físic que els genera: en aquest cas, una
descàrrega elèctrica intensa en un tub que conté xenó ionitzat. Harold Edgerton, un
professor del MIT5 i fotògraf apassionat, va començar a dissenyar aquestes làmpades
estroboscòpiques a la dècada de 1930. La tecnologia ha avançat molt des d’aleshores. Concretament, l’electrònica ha solucionat el problema pels moviments d’objectes
macroscòpics, de manera que en l’actualitat es disposa de sistemes que permeten
obtenir seqüències d’imatges perfectament nítides de moviments extremament ràpids.

Fig. 18. Moviments ràpids capturats del nedador Burt West, fetes per Harold Edgerton
mitjançant tècniques amb múltiples flaixos de llum. La imatge pertany al museu del MIT.
5 MIT: Massachusetts Institute of Technology.
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Això no obstant, per explorar els moviments ultraràpids que tenen lloc durant
la formació o destrucció d’enllaços a les reaccions químiques, o fins i tot durant els
processos d’intercanvi d’electrons i d’ionització, calen noves eines que no són a l’abast
de l’electrònica. Aquests processos tenen lloc a l’escala dels femtosegons, en el primer
cas, i dels attosegons, en el segon. Un attosegon és la 0,000000000000000001 part
d’un segon, o 10−18 segons. Proporcionalment, un attosegon és a un segon el que un
segon és a l’edat estimada de l’Univers (13,7 mil milions d’anys, o 4,32 × 10 17 segons).
La generació de polsos de llum de durada tan curta és un repte formidable, que
s’ha assolit gràcies a unes quantes dècades de desenvolupament de tecnologia làser
de gran estabilitat i prestacions (figura 19). Un dels passos clau en el camí va ser la
comprensió dels processos de generació d’alts harmònics (o HAG, de high-harmonic
generation) en sistemes atòmics, on va tenir un paper molt destacat l’investigador
ICREA6 a l’ICFO7 Maciej Lewenstein (Lewenstein, 1994).
El rècord de generació de polsos ultracurts actual es troba al voltant dels 50 attosegons (Chang, 2017). Els làsers que generen polsos d’uns quants femtosegons
(mil vegades més llarg que un attosegon) es van inventar a la dècada dels vuitanta
i actualment són equipament rutinari arreu dels laboratoris de recerca del món, així
com a la indústria i als hospitals i clíniques on s’utilitzen, per exemple, en diversos
tipus de cirurgies en oftalmologia.
Els flaixos de l’escala de centenes d’attosegons es poden generar dirigint làsers
intensos d’uns pocs femtosegons sobre una cambra que conté heli. En una visió
semiclàssica del procés, quan l’intens camp elèctric interacciona amb cada àtom, hi
accelera un electró, que primer s’allunya i després torna a l’ió progenitor. En tornar
a l’ió, l’electró es recombina i crea un flaix de llum de longitud d’ona extremament
curta, amb longitud d’ona a la banda dels raig X tous, en l’escala de temps de desenes d’attosegons.
En un estudi publicat a la revista Science a les acaballes de l’any 2016, investigadors de l’ICFO liderats per l’investigador ICREA Jens Biegert, en col·laboració amb
col·legues establerts a Dinamarca, Alemanya i els Països Baixos, van reportar per
primera vegada la visualització directa del trencament d’un enllaç químic a una molècula d’acetilè, en un procés d’una durada total de 9 femtosegons (Wolter, 2016).
Per assolir-ho, van monitorar molècules d’acetilè amb una resolució espacial de
0,05 àngstroms —menys de la meitat de l’amplada d’un sol àtom— i una resolució
temporal de 0,6 femtosegons. La tècnica, il·lustrada a la figura 20, és l’equivalent del
saltador de la figura 18.

6 ICREA: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats.
7 ICFO: Institut de Ciències Fotòniques.

490

27
L’attociència obre una fascinant finestra d’exploració dels fenòmens desconeguts
fins avui per la humanitat i que són al cor de preguntes tant de naturalesa fonamental
com aplicada. El pas següent a la visualització de la dinàmica dels processos físics i
químics a les escales atòmica i molecular és el seu control i manipulació, anomenat
dinàmica coherent a escales ultracurtes. Per exemple, a l’experiment mencionat en
el paràgraf anterior, els investigadors van forçar —amb un pols de llum adient— el
trencament de només un dels enllaços de la molècula d’acetilè i, per tant, van monitorar com el protó corresponent deixava la molècula.

Fig. 19. Evolució de la durada de polsos de llum làser disponibles al llarg dels anys, amb
indicació dels dominis d’aplicació. La figura ha estat produïda per Louis DiMauro, de la
Universitat Estatal d’Ohio, EUA, amb adaptacions de Jens Biegert de l’ICFO.

Fig. 20. Il·lustració artística de l’anomenada selfie molecular. Recerca liderada
per Jens Biegert de l’ICFO. Per a detalls científics, vegeu el text i Wolter (2016).
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La utilització de polsos ultracurts, de l’escala de femtosegons, per estudiar la
dinàmica de reaccions químiques constitueix el camp de la femtoquímica, pel qual
Ahmed Zewail, d’origen egipci i treballant als EUA, va rebre el Premi Nobel de Química l’any 1999.
La comunitat espera grans avenços en el camp de l’attociència i en les seves
multidisciplinàries aplicacions, que de segur que rebran l’atenció dels comitès Nobel en les properes dècades. S’albiren implicacions futures de gran importància, per
exemple, en el camp del disseny de reaccions químiques i potser fàrmacs, i en el de
l’energia —on l’objectiu és millorar la comprensió dels processos de recombinació
dels electrons als materials d’interès per a bateries, fotosíntesi artificial o energies
fotovoltaiques.
En aquest context, cal mencionar que una de les tècniques que actualment permeten obtenir polsos làser ultracurts i ultraintensos ha estat guardonada amb la meitat
del Premi Nobel de Física del 2018, concedit a Donna Strickland i Gérard Mourou.
L’altra meitat va ser atorgada a Arthur Ashkin, per la invenció de les anomenades
pinces òptiques, que actualment s’empren com a pinces de precisió per atrapar objectes en biologia i en diverses àrees de la física.

Mesures ultraprecises
Les extraordinàries característiques de la llum làser —pel que fa a coherència,
amplada espectral, estabilitat, etc.— la fan especialment adient com a regla de mesura en els aparells que operen al límit de la precisió. Els exemples són molt nombrosos, i es troben arreu en els àmbits de la ciència, des dels sistemes de detecció
de molècules individuals i tota classe de dispositius nanooptoelectrònics fins a les
nanobalances amb les quals es mesura directament la massa d’un virus individual.
Potser l’exemple més extrem és el paper dels làsers en la recent detecció directa
d’ones gravitatòries.
Efectivament, l’interferòmetre làser és una de les peces clau del sistema LIGO que
al setembre de 2015 han permès la primera —i en certa manera sorprenent— detecció
de les ones gravitatòries, l’origen de les quals s’atribueix a la col·lisió de dos forats
negres d’unes 36 i 29 masses solars cadascuna. Les mesures són consistents amb
una col·lisió que va alliberar més de 3 masses solars en forma d’ones gravitatòries,
produïda a una distància de més de mil milions d’anys llum de la Terra. Malgrat la
immensa magnitud d’energia alliberada, el seu efecte en la posició de la Terra és
extraordinàriament petit.
Per intentar mesurar l’efecte, s’utilitzen interferòmetres làser. A LIGO (figura 10),
cada branca de l’interferòmetre té 4 km de llargària i permet que un feix làser dividit
en dos il·lumini i sigui reflectit per dos miralls penjats de les masses de prova. Quan
una ona gravitatòria passa per l’interferòmetre, la deformació de l’espai-temps fa
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que les branques de l’interferòmetre s’estirin i arronsin alternativament, de manera
que els feixos de llum que es propaguen per les dues branques es desplacen distàncies lleugerament diferents, diferència que produeix un efecte d’interferència quan
els dos feixos reflectits pels miralls se superposen. La interferència és, en principi,
mesurable. Això no obstant, atès que la diferència de camí òptic és proporcional a
l’amplitud de l’ona gravitatòria, en el millor dels casos, la diferència per mesurar és
una petita fracció del diàmetre de la densitat de probabilitat d’un protó. Només les
extraordinàries propietats dels fotons produïts per un làser poden donar, en principi,
alguna possibilitat d’arribar al grau de precisió que es requereix.
Malgrat que, en principi, la detecció sigui possible, a la pràctica posa extraordinaris desafiaments a tots els nivells, també a les característiques de l’interferòmetre
i del làser. A LIGO (2018), es pot trobar una discussió detallada de les solucions
adoptades per fer que les branques de l’interferòmetre fossin suficientment llargues,
que la potència del làser fos prou gran i que tota l’òptica complís les especificacions
requerides.
Pel que aquí ens interessa, la qüestió és que sense l’absolutament extraordinària
precisió que els làsers i les tecnologies associades proporcionen, els experiments
LIGO serien impossibles, potser impensables. Les evolucions, com ara els sistemes
LISA, basats en interferòmetres làser entre satèl·lits, donaran resultats encara més
impressionants que els experiments pioners fets a la superfície de la Terra. Tot plegat
obre una finestra radicalment nova a l’observació de l’Univers, molt en l’esperit de
la motivació descrita a la part i d’aquesta memòria.
Com s’ha mencionat a l’inici d’aquesta secció, LIGO il·lustra el potencial de la
llum làser per a la realització de mesures de precisió fins a extrems extraordinaris.
Hi ha molts altres exemples en la ciència quotidiana, en la física, la química o la
biologia, en què l’esmentat potencial es posa a treballar cada dia per fer avançar
fronteres de la ciència.

Superresolució òptica
Des dels aparells utilitzats per Leeuwenhoek al segle xvii fins a l’actualitat, la microscòpia ha avançat de manera espectacular. En primer lloc la microscòpia òptica,
i posteriorment la microscòpia electrònica i la llum de sincrotró amb una resolució
ordres de magnitud més gran que els microscopis òptics, han permès ampliar la
capacitat de resolució a tots els nivells.
L’avenç continua any rere any. Sense anar més lluny, Premi Nobel de Química de
l’any 2017, va ser atorgat a Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson,
pel desenvolupament de la criomicroscòpia electrònica (cryo-electron microscopy),
que permet la determinació de l’estructura de biomolècules en solució i, per tant,
evita haver de cristal·litzar les mostres que s’observen. Similarment, la llum de sin493
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crotró aporta cada dia més possibilitats, més enllà de la cristal·lografia i l’espectrometria que li eren tradicionals. Una frontera que ha experimentat avenços clau els
darrers anys han estat les tècniques anomenades de superresolució òptica, que, en
condicions adients, permeten millorar la resolució dels microscopis òptics en mostres
directament in vivo. Per alguns dels avenços pioners en aquest camp, William Moerner, Eric Betzig i Stefan Hell van rebre el Premi Nobel de Química de l’any 2014.
La difracció de la llum imposa un límit fonamental a la microscòpia, descrit per
Ernst Abbe: les lents no poden resoldre punts que estiguin separats per menys de
d = l/(2NA), on l és la longitud d’ona de la llum i NA és l’obertura numèrica de la
lent. Per a la llum visible, el límit de difracció és 200-300 nm, aproximadament. La
microscòpia de superresolució són un conjunt de tècniques per generar imatges en
què els punts separats per distàncies menors al límit de resolució es poden distingir
—sense infringir la llei d’Abbe. Els darrers anys s’han desenvolupat un ventall de
mètodes per aconseguir imatges de detalls subcel·lulars, com ara orgànuls cel·lulars
o estructures proteíniques. Aquests mètodes es fonamenten en la detecció de la
llum emesa per una mostra en què algunes molècules s’han tractat amb fluoròfors.
La fotoactivació i la fotointerrupció permeten un control actiu de la llum emesa per
les molècules on s’ha apuntat un feix làser. Aquest control evita la superposició de
punts de difracció que corresponguin a dos emissors propers. La imatge final és una
reconstrucció de la posició més probable de cada emissor identificat.
Un exemple d’aquestes tècniques és STORM (stochastic optical reconstruction
microscopy). Altres tècniques fluorescents redueixen els punts de difracció mitjançant un disseny especial de la resposta òptica de la mostra, desactivant-ne selectivament els fluoròfors. Per exemple, en el microscopi STED (stimulated emission
depletion-microscopy), els fluoròfors s’apaguen seqüencialment, i la mostra s’escaneja
simultàniament amb un làser d’excitació enfocada i un làser de depleció amb forma
d’anell. Es poden aconseguir fàcilment resolucions de 20-30 nm i, en alguns casos,
es pot arribar a 1 nm.
STED i STORM formen part d’una àmplia varietat de tècniques, basades en principis semblants, que fan possible abordar qüestions bioquímiques inabastables d’una
altra manera. Un exemple il·lustratiu (figura 21) són els treballs publicats, l’any 2015,
a la revista Cell per les investigadores Melike Lakadamyali i Maria García-Parajo de
l’ICFO i Maria Pia Cosma del CRG8, en els quals es reporta l’observació, no assolida
fins aleshores, de l’ordenació irregular de nucleosomes al llarg de la cromatina al
nuclis de cèl·lules mare (Ricci, 2015).
L’accés a aquesta informació fa possible plantejar preguntes biològiques de gran

8 CRG: Centre de Regulació Genòmica.
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Fig. 21. Imatge de la cromatina a l’interior del nucli d’una cèl·lula. Recerca liderada
per Melike Lakadamyali i Maria García-Parajo de l’ICFO, i Maria Pia Cosma del CRG.
Per a detalls científics, vegeu el text i Ricci (2015).

Fig. 22. Imatge d’una nanoantena òptica obtinguda a la punta molt esmolada
d’una fibra òptica. Recerca liderada per Niek van Hulst de l’ICFO.
Per a detalls científics, vegeu el text i Novotny (2011).
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importància. És sabut que durant la reprogramació de les cèl·lules mare la cromatina
experimenta transformacions importants, però saber exactament quines són aquestes
transformacions i de quina manera i a quin ritme tenen lloc, és un altre assumpte.
Per intentar esbrinar-ho, cal disposar dels instruments, com ara STORM, capaços de
visualitzar l’interior del nucli de les cèl·lules in vivo, sense malmetre-les. El nucli de
les cèl·lules d’interès en aquest cas és un orgànul molt petit, l’interior del qual pertany plenament a l’escala nanomètrica.
Una aproximació alternativa per eludir el límit de difracció és fer servir puntes
molt esmolades que proporcionen una emissió lumínica augmentada en un volum
molt reduït. Les nanoantenes (figura 22) sondegen la resposta òptica d’una mostra
en el nivell d’una sola molècula escanejant superfícies punt a punt. A més de proporcionar informació sobre l’estructura de la molècula, la imatge generada també
pot informar de la seva composició bioquímica. Aquestes tècniques aconsegueixen
resolucions d’uns 10-20 nm i són molt adients en l’estudi de mostres i de processos
biològics a escales nanomètriques que tenen lloc en superfícies, com ara la membrana
cel·lular. En aquest àmbit, els investigadors ICREA a l’ICFO Niek van Hulst i Maria
García-Parajo hi han fet aportacions molt importants, tant al desenvolupament de les
tècniques (Novotny, 2011) com a la seva utilització per tractar problemes d’interès
biològic i bioquímic.
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III. DISCUSSIÓ I CONSIDERACIONS FINALS
A la part ii hem volgut il·lustrar breument el paper insubstituïble dels làsers i les
tècniques fotòniques en general per abordar fronteres fonamentals de la ciència que
interroguen els límits espacials i temporals —en sentit ampli— de fenòmens naturals,
incloent-hi els corresponents processos de localització, detecció, mesura i control,
possibles a partir de les tecnologies disponibles a cada moment. La motivació ha estat
il·lustrar que el fet de superar els límits permet explorar fenòmens i coneixements
inaccessibles fins aleshores. Els nous territoris intel·lectuals són el lloc on, amb gran
probabilitat, es dirimeixen una llarga llista de preguntes que actualment no tenen
resposta i que són de capital importància per a la humanitat.
En són un exemple les anomenades tecnologies quàntiques, que aspiren a aprofitar els fenòmens que tenen lloc en el règim regit per la mecànica quàntica per desenvolupar estris i tecnologies pràctiques. Parlem de la segona revolució quàntica,
la que es basa essencialment a emprar propietats intrínsecament quàntiques, com la
superposició i l’anomenat entanglement (en català, entrellaçament quàntic).
La primera revolució quàntica ja ens va portar els semiconductors, i per tant tota
l’electrònica moderna, i els làsers mateixos. El transistor i el làser, cor de l’electrònica
i de la fotònica, respectivament, han fet possible les tecnologies de la computació
i les comunicacions actuals —i, per tant, la societat digital, la connectivitat arreu,
l’Internet global i la digitalització i robotització creixents—; és a dir, són elements
centrals de l’actual civilització. A la vegada, part dels aparells d’imatge avançada i de
diagnosi utilitzats rutinàriament en els hospitals, com ara els aparells de ressonància
magnètica i els de tomografia, així com algunes teràpies per a oncologia, són producte de les tècniques derivades de la primera revolució quàntica.
La segona revolució quàntica vol portar nous sistemes de criptografia (avui ja
parcialment disponibles), nous sensors i dispositius de metrologia més precisos que
els actuals, simuladors quàntics i —potser— potents ordinadors quàntics. És un
potencial que té per fonament les propietats més delicades de la matèria a escala
atòmica, delicadesa que al mateix temps constitueix el desafiament més important
per desenvolupar les tecnologies associades a escala industrial.
Els ordinadors quàntics aprofitaran la capacitat dels sistemes quàntics d’evolucionar simultàniament en diversos estats. En lloc d’utilitzar bits que tenen el valor 0 o
1, es basen en qbits —bits quàntics—, que consisteixen en la superposició d’ambdós
estats. Processant aquests estats, un ordinador quàntic pot fer algunes operacions
de manera exponencialment més ràpida que un de clàssic. És a dir, els ordinadors
quàntics de capacitat suficient serien capaços de fer càlculs de complexitat intractable
per a un ordinador convencional. Val a dir que els fenòmens físics de partida són
extremament delicats i, per tant, construir aquestes màquines d’una mida gran és un
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repte formidable. S’espera que els anomenats simuladors quàntics arribaran primer,
potser durant la propera dècada. Es tracta de màquines quàntiques analògiques que
imiten el comportament d’un sistema quàntic concret.
Alguns dels científics que van descobrir la física quàntica van expressar dubtes que
la humanitat mai pogués controlar la matèria amb el grau de precisió que requereix
la segona revolució quàntica. Tot i així, durant les últimes dècades s’han fet avenços
inimaginables a mitjans del segle passat. En concret, avui als laboratoris d’investigació
es treballa de manera quotidiana amb sistemes atòmics individuals i es pot fer que
evolucionin de forma controlada seguint les lleis de la física quàntica. La temàtica ha
donat una dotzena de premis Nobel durant els últims anys, entre els quals:
—
—
—
—
—

Any
Any
Any
Any
Any

1997:
2001:
2003:
2005:
2012:

Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips
Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl E. Wieman
Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett
Roy J. Glauber, John L. Hall, Theodor W. Hänsch
Serge Haroche, David J. Wineland

Una de les àrees en què els simuladors quàntics podrien ser de major utilitat
és la ciència de materials, on la possibilitat de realitzar modelitzacions quàntiques
de hamiltonians que descriguin l’estructura de la matèria podria ajudar a millorar
propietats dels materials. L’exemple paradigmàtic és la possibilitat, que fins ara ha
resultat elusiva, de dissenyar materials macroscòpics que presentin superconductivitat a temperatura ambient. Qualsevol avenç en aquesta direcció tindria un impacte
important en la sostenibilitat energètica de la nostra civilització.
En la mateixa línia, els avenços en la comprensió fonamental dels processos
que tenen lloc a nivell atòmic durant l’absorció de fotons i la seva conversió en
energia química en la fotosíntesi, així com la comprensió i control dels mecanismes
que s’esdevenen en l’anomenada fotosíntesi artificial i en l’absorció de fotons en
els nous materials potencialment útils per a dispositius fotovoltaics, podrien representar grans salts amb vista a la utilització d’energia solar de forma massiva en el
futur (figura 23).
Els continus avenços i popularització de les nombroses tècniques d’imatge d’alta
resolució (incloent-hi les tècniques multifotó que permeten la realització d’imatges
d’alta resolució sense marcadors externs i, per tant, troben un camp fèrtil d’aplicació en entorns especialment sensibles, com ara les neurociències) i les tècniques
de superresolució, en esquemes mínimament invasius, ja estan demostrant la seva
capacitat d’ajudar a la comprensió de l’origen molecular de processos bioquímics
a nivells cel·lular i intracel·lular. En el futur proper, tot fa pensar que les mateixes
tècniques i les seves evolucions aportaran també eines d’una importància cabdal per
entendre l’origen i la manera d’entorpir i alentir —i, potser, frenar o evitar— l’evolució d’algunes malalties actualment devastadores, com ara l’Alzheimer (figura 24).
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Figs. 23. L’energia solar, que ja és la que fa possible la vida a la Terra, tindrà
cada vegada un paper més important en la nostra civilització, mitjançant l’aprofitament
d’energia fotovoltaica. Una de les línies de treball intenses és la fabricació
de cel·les solars transparents o semitransparents que es puguin integrar
de manera òptima a l’arquitectura.
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Fig. 24. Imatge obtinguda in vivo amb tècniques de dos-fotons de plaques amiloides
(color blau) al voltant de neurones en models animals (ratolins) amb Alzheimer,
obtingudes sota la direcció de Jochen Herms al Centre Alemany
per a les Malalties Neurodegeneratives (DZNE).

Una línia de recerca que té impacte en diverses àrees de la fotònica, i a la qual
l’autor ha dedicat una part significativa de la seva activitat de recerca durant les darreres dues dècades, és la focalització i localització espaciotemporal de feixos de llum,
així com la seva manipulació i formació de patrons tant en el règim clàssic com en
el quàntic. L’objectiu ha estat descobrir i desenvolupar noves maneres d’estructurar
la forma de feixos de llum (Torres, 2011) o fotons individuals (Molina-Terriza, 2007)
i de localitzar i controlar llum en forma de solitons òptics (Torner, 1996, i Kartashov,
2011), ones guiades a superfícies òptiques (Takayama, 2014) o estats lligats dins del
contínuum inspirats en idees descobertes per Wigner i Von Neumann fa gairebé un
segle (Gomis-Brescó, 2017). En termes generals, aquests objectius són necessaris a
les tecnologies de la informació, la microscòpia de superresolució, els sistemes de
conversió de freqüències òptiques i la nanocirurgia de precisió, entre d’altres.
Els anomenats solitons òptics pertanyen a aquesta àrea de recerca i van ser intens
objecte de treball durant la dècada dels noranta i el tombant de segle en el context
de la cerca de sistemes de telecomunicacions de llarga distància amb més capacitat
i d’esquemes de processament totalment òptic de la informació. El primer objectiu
s’ha assolit amb sistemes que utilitzen multiplexació en freqüència i formats de modulació que tenen en compte explícitament el caràcter no lineal de la propagació dels
polsos de llum a l’interior de les fibres òptiques, malgrat no ser en forma de solitó. El
segon objectiu segueix pendent. La principal limitació ha estat la manca de materials
òptics amb propietats adients, és a dir, no linealitat suficientment alta amb pèrdues
de propagació prou baixes. El repte continua totalment obert.
Un exemple de la utilització de feixos de llum amb perfil diferent dels feixos
gaussians que s’obtenen normalment dels làsers són els anomenats vòrtexs òptics,
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que són petits tornados de llum, que presenten un nul d’intensitat al centre on hi ha
una singularitat de fase. El flux d’energia efectua una espiral al voltant de l’eix de la
singularitat a mesura que el feix es propaga. Aquests feixos s’utilitzen, per exemple,
en aplicacions de l’astronomia (en els sistemes anomenats vortex coronagraphs), de
la microscòpia de superresolució STED abans mencionada i en sistemes de pinces
òptiques i micromotors, entre d’altres. S’ha proposat també la utilització de feixos
de llum anomenats «estructurats» (figura 25), dels quals els vòrtexs són un exemple,
en sistemes de comunicacions clàssics i quàntics (Molina-Terriza, 2007) i en sistemes
d’inspecció (Torner, 2005), possibilitats que actualment es troben en fase de recerca
a diversos laboratoris del món.

Figs. 25. Feixos de llum anomenats vòrtexs, que presenten rampes de fase espiral
i que permeten produir diversos patrons de llum i nous estats clàssics i quàntics.
Il·lustració de l’ICFO.
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La localització i focalització de llum a l’escala nanomètrica ha esdevingut un camp
de recerca en si mateix durant la darrera dècada. Els plasmons òptics i les seves derivades —ja mencionats més amunt— són l’eina central en aquesta àrea, que troba
aplicacions en tecnologies de la informació, en sensors portàtils i molt precisos, i en
la nanomedicina, entre d’altres. En aquestes darreres subàrees, l’investigador ICREA
de l’ICFO Romain Quidant hi ha fet aportacions molt destacades (figura 26).
Per als científics, no hi ha cap conjuntura millor que la que es presenta quan
s’inicia l’exploració d’un nou territori intel·lectual. Pel camí es faran troballes que
tothom considerarà importants a primer cop d’ull. A vegades, però, trobaran coses
aparentment insignificants o de dubtosa utilitat pràctica aparent a causa de la seva
petitesa o llunyania de les tecnologies quotidianes, que el temps en canvi transformarà
en pilars de la civilització. Un exemple l’il·lustra la preciosa reflexió de J. J. Thomson
sobre el seu descobriment de l’electró:
Could anything at first sight seem more impractical than a body which is
so small that its mass is an insignificant fraction of the mass of an atom
of hydrogen? —which itself is so small that a crowd of these atoms equal
in number to the population of the whole world would be too small to
have been detected by any means then known to science.
Per altra banda, la disponibilitat de tecnologies cada vegada més poderoses i
amb capacitat d’influir sobre els elements constitutius dels éssers vius obre portes
fascinants a potents tècniques de diagnosi i teràpia construïdes a partir dels principis de la nanomedicina, on la fotònica té també un paper fonamental a través de
tècniques basades en nanopartícules sensibles a la radiació òptica i tot el camp de
la plasmònica que se’n deriva, tal com s’ha mencionat una mica més amunt (figura
26). En l’actualitat estan en desenvolupament molt actiu nanorobots que utilitzen
fotons per a diferents propòsits, amb un ritme de progrés que podria portar als primers dispositius d’ús mèdic extensiu en una o dues dècades.
En aquest mateix camp, les tècniques d’activació molecular amb llum que
s’agrupen dins del nom optogenètica mereixen una discussió separada (figura 27).
En termes generals, aquestes tècniques consisteixen a actuar sobre cèl·lules vives,
principalment neurones, que han estat modificades genèticament perquè expressin
canals sensibles a la llum. La tècnica requereix la identificació de gens i de proteïnes que responguin a excitacions amb fotons, i el desenvolupament d’una bateria
de tècniques que permetin aportar els fotons a les cèl·lules a l’interior dels éssers
vius on estiguin situades, típicament al cervell o a altres parts del sistema nerviós.
Els primers sistemes, desenvolupats a la dècada passada, utilitzaven llum contínua
subministrada mitjançant fibres òptiques, mentre que els darrers avenços fan servir
llum làser polsada i fins i tot polsos ultracurts (Paul, 2017), com els descrits a la
secció corresponent de la part ii. D’aquesta manera, s’aconsegueix activar respostes
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neuronals a partir dels processos químics que es generen mitjançant il·luminació
amb radiació adient.
Aquest camp de recerca és relativament nou, però ja ha produït resultats remarcables. Els objectius que es persegueixen van des d’utilitzar l’activació selectiva de
cèl·lules per esbrinar la funció de determinats circuits neuronals, fins a pal·liar els
efectes de malalties neurològiques que cursen en activació descontrolada de certes
neurones, com ara en la malaltia de Parkinson. La tècnica és a les beceroles, però
alguns estudis preliminars han donat resultats molt vistosos en experiments en ratolins (figura 27).

Figs. 26. Utilització de ressonàncies plasmòniques per crear sensors ultrasensibles
i generadors de calor local per a aplicacions en oncologia, entre d’altres, en la recerca
liderada per Romain Quidant a l’ICFO.

Figs. 27. L’optogenètica és una tècnica
molt recent que busca actuar sobre cèl·lules
vives, principalment neurones, mitjançant
excitacions fotòniques externes.
Els avenços i les implicacions pràctiques
i ètiques són formidables. Un dels pioners i
líders de la recerca en l’àmbit és Karl
Deisseroth de la Universitat de Stanford, EUA.
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Malgrat que, com dèiem, el camp és nou i les capacitats actuals de la tècnica
són molt limitades, alguns científics ja han imaginat possibles aplicacions futuristes
d’aquestes tecnologies no com a eina de comprensió científica o de tècnica mèdica
pal·liativa, sinó com a instrument de modificació de les capacitats intrínseques del
cervell humà, i per tant de la intel·ligència humana. A partir del grau de desenvolupament actual de les tecnologies res fa pensar que s’arribi a assolir aquest objectiu a
curt o mitjà termini, però, malgrat tot, s’ha de constatar que hi ha entitats de recerca
públiques així com alguna entitat privada, amb afany de lucre, que declaren obertament que aquest és el seu objectiu a llarg termini.
Aquest objectiu ens il·lustra de manera clara que avançar els límits de la ciència
—que, com diem, és una de les especialitats de la fotònica— obre portes fascinants,
algunes de les quals amb utilitat pràctica directa molt ben benvinguda, com ara la
curació de malalties, i també algunes com les que s’acaben d’esmentar, que plantegen preguntes ètiques de primer ordre.
Charles Townes —qui va compartir el Premi Nobel de Física l’any 1964 amb
Nikolay Basov i Alexander Prokhorov pel desenvolupament del maser i, d’aquesta
manera, va obrir les portes a la creació precisament dels làsers—, era un científic
experimental, enamorat de la recerca i d’ampliar contínuament els límits del coneixement. Va escriure (Townes, 1995):
Civilization needs people who know how to do things.
But it needs most those who know what to do.
Entre altres coses, el seu clam és una crida a la recerca responsable, on no tot el
que és possible fer s’ha de fer o és bona idea fer.
Townes també explicava que durant els primers anys d’existència del làser tothom li deia que aquest era «the perfect solution looking for a problem» (figura 28),

Figs. 28. Charles Townes (1915-2015), en dos moments diferents de la seva vida.
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afirmació que a la vista de les extraordinàries aplicacions que ha acabat tenint ha
esdevingut un clàssic a l’argumentari dels exploradors de les fronteres del coneixement quan són preguntats per la utilitat de la seva recerca. En aquesta mateixa línia,
en el context de l’esquema de la figura 5 associat als àtoms, molècules i objectes de
l’escala nanomètrica, acabarem amb la celebrada frase de Richard Feymann (figura 29):
There is plenty of room at the bottom (Feynman, 1959)
Plenty indeed, i la fotònica és una de les eines fonamentals per a la seva exploració. El viatge tot just ha començat i ens depara sorpreses i aplicacions que en aquest
moment no podem ni imaginar.

Figs. 29. Richard Feymann (1918-1988), a Caltech, EUA.
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RESUM
FOTÒNICA: UNA DE LES EINES CLAU PER A L’EXPLORACIÓ DE
LES FRONTERES DE LES CIÈNCIES NATURALS
La capacitat que té la humanitat d’explorar i de comprendre els fenòmens que
tenen lloc al seu voltant en sentit ampli, incloent-hi des de l’Univers en general fins
als elements més petits que el formen, depèn de les prestacions dels instruments dels
quals disposa. Al seu torn, la comprensió de les lleis de la natura, emprada de manera
èticament responsable, obre les portes a la millora contínua de les condicions de vida,
a la prevenció i el guariment de malalties, al progrés sostenible i compatible amb
la cura de la Terra i amb la preservació activa del medi ambient, i a la cada vegada
més gran capacitat de realització personal i col·lectiva dels humans. La fotònica —és
a dir, el camp de la ciència i la tecnologia que estudia les propietats i les aplicacions
dels fotons de la part de l’espectre electromagnètic que va des de les freqüències de
terahertz fins als raigs X tous passant per l’infraroig i la banda visible— proporciona
nombrosos elements essencials de la caixa d’eines. La contribució de la fotònica no
es limita a sistemes de visualització i imatge, sinó que, mitjançant la utilització de
polsos i feixos de fotons exquisidament controlats produïts pels làsers, cobreix un
ampli ventall de funcions i abasta diferents àmbits científics, especialment la física,
la química, la biologia, la medicina i diverses enginyeries.
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RESUMEN
FOTÓNICA: UNA DE LAS HERRAMIENTAS CLAVE
PARA LA EXPLORACIÓN DE LAS FRONTERAS DE LAS CIENCIAS
NATURALES
La capacidad que tiene la humanidad de explorar y comprender los fenómenos
que tienen lugar en su entorno en sentido amplio, incluyendo desde el Universo en
general hasta los elementos más pequeños que lo forman, depende de las prestaciones de los instrumentos de los cuales dispone. A su vez, la comprensión de las
leyes de la naturaleza, utilizada de manera éticamente responsable, abre las puertas
a la mejora continua de las condiciones de vida, a la prevención y la cura de enfermedades, al progreso sostenible y compatible con el cuidado de la Tierra y con la
preservación activa del medio ambiente, y a la cada vez mayor capacidad de realización personal y colectiva de los humanos. La fotónica —esto es, el campo de la
ciencia y la tecnología que estudia las propiedades y las aplicaciones de los fotones
de la parte del espectro electromagnético que va desde las frecuencias de terahercio
hasta los rayos X blandos pasando por el infrarrojo y la banda visible— proporciona numerosos elementos esenciales de la caja de herramientas. La contribución de
la fotónica no se limita a sistemas de visualización e imagen, sino que mediante la
utilización de pulsos y haces de fotones exquisitamente controlados producidos por
láseres, cubre un amplio abanico de funciones y alcanza distintos ámbitos científicos,
especialmente la física, la química, la biología, la medicina y diversas ingenierías.
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SUMMARY
PHOTONS: A KEY TOOL TO EXPLORE THE FRONTIERS
OF THE NATURAL SCIENCES
The ability of humankind to explore and understand the phenomena that occur
around it in broad terms, from the Universe as a whole to the smallest elements
that constitute it, is limited by the instruments we have available to us at any point
in time. In turn, understanding nature’s laws and applying them following proper
ethical standards, opens the door to the continuous improvement of the conditions
of human life and wellbeing, the prevention and cure of diseases, sustained progress
compatible with caring for the Earth and the environment, and to the ever increasing
individual and collective realization of human potential. Photonics – the field of
science and technology that studies the properties and applications of photons from
the portion of the electromagnetic spectrum from the terahertz frequencies up to soft
X-rays, including the entire infrared and visible bands – provides many of the essential elements of the toolkit. Photonics contributes not only systems for visualization
and imaging, but also many other functionalities based on the use of exquisitelycontrolled pulses and beams of laser light, and impacts several scientific disciplines,
especially physics, chemistry, biology, medicine and many branches of engineering.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
POR LA ACADÉMICA NUMERARIA
Dra. MARIA JOSEFA YZUEL GIMÉNEZ
Excelentísimo Sr. Presidente de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona,
Excelentísimos Sras. y Sres. Académicos,
Autoridades,
Señoras y Señores:
Es para mí un gran honor y un privilegio que la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona (RACAB) me haya designado para apadrinar al doctor Lluís Torner i Sabata en su acto de ingreso como académico numerario. Agradezco a esta
Real Academia el gran honor de poder contestar en nombre de la corporación a la
memoria presentada por el doctor Torner.
En el año 2013, la Sección Segunda aprobó por unanimidad que una plaza vacante de la que disponía tuviera el nombre de Fotónica y, en ese mismo año, presenté esta propuesta, como directora entonces de la Sección Segunda, a la Junta
General de la RACAB, y fue aprobada por la misma. Meses más tarde, el doctor
Lluís Torner i Sabata fue elegido para ocupar esta plaza de fotónica y se convirtió
en académico electo de esta institución. Los numerosos cargos de responsabilidad
que el académico electo ha desempeñado en estos últimos años han ido retrasando
la presentación de su discurso y, hoy, todos sentimos una gran alegría al presenciar
su ingreso y contar, a partir de este acto, con el doctor Torner entre los miembros
numerarios de la RACAB.
Lluís Torner nació en Berga en 1961 y obtuvo la licenciatura de ciencias físicas en
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 1985, alcanzando el grado de licenciatura en 1986. Prosiguió sus estudios de doctorado en el Departamento de Teoría
de la Señal y las Comunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicaciones de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
El tema de su tesis doctoral ya se enmarcó en el área de la fotónica, la cual sería la
línea de investigación en la que el doctor Torner ha desarrollado toda su brillante
carrera profesional. Dicha tesis llevaba por título «Comportamiento de corte de las
guías de onda para Óptica Integrada. Modos leaky en estructuras anisótropas», y
obtuvo el título de doctor en 1989 con Premio Extraordinario de Doctorado.
Durante el periodo de 1993 a 1995 realizó estancias postdoctorales en dos universidades de los Estados Unidos, que son consideradas entre las de mayor prestigio
en el campo de la óptica y la fotónica: CREOL (Center for Research and Education in
Optics and Lasers) en la Universidad de Florida Central y el Optical Sciences Center
de la Universidad de Arizona.
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Lluís Torner ha ocupado cargos docentes que van desde profesor ayudante a
profesor titular y desde el año 2000 es catedrático de universidad en la UPC. La brillante investigación de Lluís Torner se ha centrado en óptica no lineal y sus aplicaciones, con particular énfasis en solitones ópticos. Ha publicado más de 350 artículos
en revistas científicas de muy alto impacto y ha sido citado 18.000 veces, siendo su
factor h de 65, que es muy elevado en nuestro campo de trabajo. Resultados de la
investigación de Torner han sido seleccionados por The Optical Society (OSA) para
su sección «Optics of the Year» de la revista Optics and Photonics News en los años
1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2014.
Ha sido elevado a la categoría de Fellow Member de la Optical Society of America (2000), de la European Physical Society (2010) y de la European Optical Society
(2010). El doctor Torner ha recibido numerosos premios, entre los que destacan la
Medalla Narcís Monturiol al mérito científico (2009), el Premio Optoel (2011), Premio
embajador Regió 7 (2012), Premio 2012 del Casal Europa Berguedans en el Mundo,
el Premio Salvà i Campillo a una personalidad distinguida en 2012, Service Appreciation Award de la European Physical Society (2011), OSA Leadership Award de la
Optical Society of America (2011) y uno de los Nature Mentoring Award en 2017. Es
presidente honorífico de ProcareLight. En 2016, el doctor Torner recibió el Premio
de Investigación de Catalunya.
Ha sido miembro de numerosos comités internacionales, tales como la Junta de
Gobierno de la European Physical Society’s Quantum Electronics and Optics Division,
el International Council of the Optical Society of America, y el International Council
on Quantum Electronics. Fue miembro del comité asesor de la European Commission’s Future and Emerging Technologies (2014-2015) y del comité de expertos para
European Quantum Technologies Flagship (2016-2017). Desde 2010 es miembro del
Board of Stakeholders de la Plataforma Tecnológica Europea Photonics21 y preside
la European Centres for Outreach in Photonics Alliance. También actúa en comités
asesores y en paneles de expertos de instituciones académicas y de agencias de
financiación de la investigación en varios países de la Unión Europea, en Estados
Unidos, en Canadá y en Australia.
A nivel nacional es miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Barcelona Global, y del Patronato de la Fundació Catalunya-La Pedrera, de la institución
Fundació CIC y del Centro Barcelona para Asuntos Internacionales. Fue presidente
de la Asociación de Entidades de Investigación de Catalunya, ACER (2009-2014), y
actuó como portavoz de la Asociación en todos los foros nacionales e internacionales. Fue vocal de la Junta de Gobierno de la Confederación Española de Sociedades
Científicas, COSCE (2011-2015). En la actualidad es presidente de la Comisión para
la Evaluación de la Calidad de la Investigación en Catalunya.
Ha impartido numerosas conferencias invitadas en universidades y en congresos
científicos, pero quiero destacar que muy pocos científicos han sido invitados por
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el Ayuntamiento de Barcelona para pronunciar el pregón de La Mercè, y el doctor
Torner lo fue en 2012. Aprovechó ese amplio foro para comunicar a las autoridades
y al público, en general, el interés de la ciencia y de la investigación en la frontera
del conocimiento.
Muchos son los méritos que acumula el doctor Torner en investigación y en docencia, pero su obra maestra ha sido y es el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO).
El doctor Torner concibió la idea, la puso en marcha, siendo su fundador, y la ha
desarrollado, siendo su director desde el comienzo del ICFO en 2002. Es un centro de excelencia en la investigación en fotónica y está reconocido como tal en los
ámbitos nacional e internacional. El ICFO ha tenido dos acreditaciones sucesivas
Severo Ochoa, con proyectos dirigidos por el doctor Torner, y el ICFO es miembro
de numerosos proyectos financiados por la Comisión Europea, actuando como líder
en las líneas punteras de grafeno y de tecnologías cuánticas. Desarrollan también
importantes proyectos en colaboración con industrias tales como Corning, GSMA y
AXA y hospedan un centro de excelencia de Nikon y otro de Leica. Desde 2010, el
doctor Torner ha conseguido para el ICFO una financiación para la investigación
muy generosa de las fundaciones privadas Cellex y Mir-Puig, que constituye la mayor
donación filantrópica a una institución científica en España.
Ya había conocido a Lluís Torner en congresos científicos, pero fue en la visita
que nos hizo a los compañeros de Óptica de la UAB, para explicarnos su idea de
crear un instituto de investigación en fotónica, cuando pude percibir su visión de
futuro de la investigación, su empuje para llevar adelante este proyecto, su enorme
capacidad de trabajo, así como su entusiasmo por la óptica y la fotónica. Desde entonces han sido numerosas las veces que hemos hablado de la evolución y desarrollo
del ICFO y su vinculación a organismos internacionales y sociedades científicas. He
visitado varias veces el ICFO, en algunas ocasiones, acompañando a investigadores
de centros extranjeros, y he podido apreciar la dirección acertada del instituto que
el doctor Torner ha desarrollado, tanto en la elección de líneas de investigación en
la frontera del conocimiento con una visión de futuro, como en la selección de los
investigadores que iban a colaborar con él para poner en marcha los laboratorios
de primer nivel con los que hoy cuenta el ICFO.
Soy miembro del Scientific Advisory Board del ICFO y he participado dos veces en
las comisiones de evaluación, nombradas por CERCA, para la evaluación del centro.
El crecimiento rápido, hasta contar con 400 personas trabajando en el instituto, ha
llevado unida la consolidación de grupos de trabajo de gran reconocimiento internacional, con una producción científica de enorme prestigio.
En 2010 se celebró a escala mundial el quincuagésimo aniversario del primer láser
creado por Theodore Maiman en 1960. Esta Academia conmemoró dicha efeméride
con dos conferencias y una de ellas fue impartida por el profesor Torner con el título
«50 Años de Luz: De Einstein a la Nanomedicina».
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El profesor Lluís Torner trabajó con el profesor John Dudley, entonces presidente
de la European Physical Society, en la petición a la UNESCO y a las Naciones Unidas
para que 2015 fuera declarado Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz. Tras la aprobación de esta petición comencé a trabajar con el doctor
Torner en la constitución del Comité Español para el Año Internacional de la Luz y
de las Tecnologías basadas en la Luz y en el impulso, a través de dicho Comité, de
actividades en diferentes sitios de España. La RACAB colaboró con dicho comité,
con la Sociedad Española de Óptica y con instituciones como el ICFO y el sincrotrón
ALBA, organizando en sus dependencias (Teatro Poliorama) el acto de inauguración
en España del Año Internacional. Basándose en el éxito de las actividades a escala
mundial, la UNESCO ha declarado el 16 de mayo como Día Internacional de la Luz.
Se pretende hacer llegar a la sociedad en general el valor que la luz y las tecnologías
basadas en la Luz tienen para el bienestar de la humanidad. Para seguir impulsando la divulgación en estas líneas se ha restaurado el mencionado Comité y allí sigo
trabajando con el doctor Torner y el ICFO.
Y paso ahora, como es preceptivo, a comentar el discurso presentado por el
académico electo doctor Torner. En esta memoria, que lleva por título «Fotònica:
una de les eines clau per a l’exploració de les fronteres de les Ciències Naturals», el
doctor Torner nos presenta un discurso profundo y a la vez ameno que muestra el
interés de la fotónica en muchas ramas de la ciencia, ayudando a avanzar los límites
del conocimiento. He leído varias veces la memoria presentada por el doctor Torner
y he disfrutado mucho en su lectura, aprendiendo cosas nuevas y apasionándome
nuevamente al repasar el avance que ha habido recientemente en las tecnologías
fotónicas y lo que nos anuncia el doctor Torner que está por venir. El viaje intelectual que nos describe en su discurso de ingreso comienza mostrando cómo el ser
humano va utilizando las leyes de la física y de las ciencias naturales sin conocerlas
y cómo la humanidad avanza después, una vez está equipada con las herramientas
del método científico, aprendiendo mucho más, y más deprisa, sobre el universo y
el mundo que le rodea. Así, en la primera parte de la memoria nos va describiendo
la evolución del pensamiento de la humanidad, desde la intuición al método científico y cómo para conocer la naturaleza a escala macroscópica, los instrumentos
han jugado un papel muy importante. Nos sitúa en un momento crucial que corresponde a Galileo Galilei y la publicación del Sidereus nuncius, donde ya se tiene
evidencia de observaciones astronómicas hechas con un telescopio. Varias son las
obras de Galileo Galilei en la Biblioteca de la RACAB y es una delicia ver algunas
obras del autor escritas en forma de cartas y publicadas en 1613 y 1623. De la obra
Sidereus nuncius o Noticiero sideral, que cita el doctor Torner en su discurso, y que
fue publicada en 1610, se dispone en la Biblioteca de la traducción del latín editada
por MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología), en 2010, como edición
conmemorativa del IV Centenario de su publicación. Las observaciones de Galileo
Galilei a través del telescopio amplían el saber de la humanidad sobre el universo y
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una parte del mismo que le era desconocida o invisible a los sentidos. Es un punto
crucial, como lo fue también el microscopio en el siglo xvii para descubrir las cosas
pequeñas. Dando un salto en la instrumentación en estas dos líneas de descubrimientos de la materia lejana o la materia pequeña, el doctor Torner pasa a mencionar
algunos de los instrumentos extraordinarios de la actualidad, como los satélites de
la misión Cobe, los sistemas LIGO o el LHC del CERN.
Cuando en 2013 presenté a la Junta de Gobierno de la RACAB la decisión de la
Sección Segunda de que la plaza vacante llevase el nombre de Fotónica decía que
habíamos considerado que es una línea de gran interés científico, que presenta un
aspecto multidisciplinar de amplio impacto social. En 2005 se estableció Photonics21
como una de las plataformas tecnológicas de la Comisión Europea y se redactó la
primera Agenda Estratégica de Investigación, que se ha actualizado en años posteriores. El doctor Torner ha tenido una gran participación en la orientación y desarrollo de Photonics21. La utilización del láser, con la ampliación de la óptica a lo que
hoy conocemos como fotónica, ha abierto nuevos avances, antes inabordables, y le
ha valido que en 2009 la Comisión Europea designase la fotónica como una de las
cinco tecnologías clave (KET, key enabling technology), que facilitarían los avances
cruciales de los próximos años y que contribuirían al desarrollo de nuestra prosperidad. De acuerdo con la declaración de Lund de julio de 2009, la investigación en
Europa debe enfocarse a resolver los grandes retos de nuestro tiempo. La fotónica
está bien situada para enfrentar estos retos, y así la comunidad científica ha identificado temas que ayudarán a resolver retos como el cuidado de la salud de una
sociedad que se envejece, la eficiencia en el uso de la energía y la conservación del
medio ambiente. La investigación en fotónica puede contribuir eficazmente en estos
campos, como queda bien reflejado en la memoria de ingreso del doctor Torner,
en la que nos explica magistralmente cómo la fotónica proporciona nuevas herramientas que permiten abordar estudios de la materia y de su comportamiento que
antes eran impensables, tales como atrapar material biológico o átomos con pinzas
ópticas, enfriar átomos a temperaturas próximas al cero absoluto, y otros muchos
avances que ayudan a estudiar procesos interesantes en física, química, biología,
medicina e ingeniería.
En la segunda parte de su memoria, se para a detallar algunas áreas científicas en
las que la aplicación de tecnologías fotónicas, basadas en la utilización de luz láser,
hacen avanzar las fronteras del conocimiento, como son los fenómenos relacionados
con temperaturas ultrafrías, fenómenos ultrarrápidos, medidas ultraprecisas y superresolución óptica. No quiero repetir en mi discurso de respuesta lo que el doctor
Torner explica magistralmente en su memoria, pero resaltaré que son líneas cruciales
de avance de la ciencia y la tecnología y que, en cada una de ellas, nos describe los
logros más importantes alcanzados, las aplicaciones de los mismos, y hacia dónde
se plantean los nuevos avances. Nos describe también las contribuciones importantes de algunos grupos de investigación del ICFO en estas líneas de investigación.
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A temperaturas ultrafrías la materia tiene un comportamiento diferente, de allí
su interés. Nos describe el doctor Torner como a lo largo del siglo xx van avanzando las tecnologías que llevan a aproximarse al cero de la escala Kelvin, llegan al
enfriamiento láser y combinándolo con técnicas magnéticas y de enfriamiento por
evaporación se llega a pocos nanogrados Kelvin y recientemente a 100 picogrados
Kelvin. El estado de la materia ultrafría abre nuevas puertas de investigación y de
desarrollo, permitiendo avanzar en tecnologías cuánticas.
El hecho de poder disponer de fuentes de luz láser con pulsos ultracortos del
orden del femtosegundo e incluso de centenas del attosegundo permite observar
fenómenos ultrarrápidos como los que tienen lugar en la formación y destrucción
de enlaces en las reacciones químicas o procesos de intercambio de electrones y
de ionización. Se abren nuevas líneas de investigación en áreas conocidas como
femtociencia y attociencia.
En el avance de la capacidad de realizar medidas ultraprecisas se pueden describir
muchos logros, pero el doctor Torner se centra, de forma acertada, en poner de manifiesto lo que han supuesto los interferómetros láser y la óptica avanzada utilizados
en el sistema LIGO, que ha hecho posible la detección de las ondas gravitatorias.
Cuando presenté mi último trabajo de turno en esta Academia, en 2015, ya les
hablé de los avances en superresolución óptica, gracias a nuevas técnicas que valieron el Premio Nobel de Química, en 2014, para William Moerner, Eric Betzig y Stefan
Hell. El doctor Torner en su memoria nos describe magistralmente la evolución de la
microscopía óptica y los límites en la resolución y cómo la microscopía electrónica
y la luz de sincrotrón han permitido una resolución mayor. Volviendo a la llamada
superresolución óptica, el doctor Torner detalla los avances de las técnicas STED y
STORM, entre otras, y describe otras alternativas como las nanoantenas para sondear
la respuesta óptica de una muestra a nivel de una sola molécula. Resalta en estas
líneas los logros obtenidos por grupos de investigación del ICFO.
Y llegando a la tercera parte de su memoria, el doctor Torner nos explica que
su motivación al elegir los ejemplos anteriores ha sido ilustrar que la superación de
los límites permite explorar fenómenos nuevos y ampliar el conocimiento a campos inaccesibles hasta ese momento y que en estas líneas el láser y las tecnologías
fotónicas juegan un papel primordial. Dedica una buena parte de esta sección a
describir el interés y el estado actual de las tecnologías cuánticas, que se centran en
los fenómenos que tienen lugar en el régimen de aplicación de la mecánica cuántica. Es lo que se conoce como segunda revolución cuántica, que nos puede aportar
nuevos sistemas de criptografía, nuevos sensores, nuevos simuladores cuánticos y
posiblemente nuevos ordenadores cuánticos, mucho más potentes que los actuales.
Son muchas las contribuciones excelentes de la investigación del doctor Torner
en óptica no lineal y solitones ópticos, como he dicho en el comienzo de este discurso de respuesta, pero vuelvo a ello, considerando que, al final de su memoria,
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el doctor Torner nos explica los resultados de su investigación en las últimas décadas, que se integran en las áreas descritas en su memoria de ingreso. Los encuadra
dentro de la focalización y localización espaciotemporal de los haces de luz y su
manipulación, formando distintos patrones, tanto en régimen clásico como cuántico
y nos describe la utilización de los vórtices ópticos y de haces estructurados de luz
en astronomía, microscopía de superresolución, pinzas ópticas y sistemas de comunicaciones clásicos y cuánticos.
Y, al final de su discurso, el doctor Torner nos plantea una inquietud, porque las
mismas tecnologías que pueden traer enormes beneficios a la humanidad pueden
plantearnos cuestiones éticas que es necesario prever y abordar.
Teniendo en cuenta la capacidad del doctor Torner para percibir las líneas de
más interés en investigación en fotónica, así como prever el futuro de las mismas y
de sus aplicaciones, y, sabiendo su valía, no solo para investigar sino también para
transmitir a la sociedad los resultados interesantes de la ciencia y de la tecnología,
no me cabe duda de la importante labor que el doctor Lluís Torner va a desarrollar
en esta Academia.
Partiendo de la memoria de ingreso del académico electo y de lo expuesto en mi
discurso de respuesta, le ruego al Excelentísimo Presidente de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona que proceda a investir al doctor Lluís Torner i Sabata
como académico numerario. En nombre de la RACAB, y en el mío propio, le doy la
bienvenida al doctor Torner y puedo prever lo mucho que esta corporación se va a
enriquecer con las cualidades científicas y humanas del nuevo académico numerario.
Enhorabona i benvingut, Lluís!
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