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ELS SÒLIDS CONDUCTORS DE BAIXA DIMENSIONALITAT
MEMÒRIA LLEGIDA PER L’ACADÈMIC ELECTE
Dr. ENRIC CANADELL I CASANOVA
A l'acte de la seva recepció del dia 22 d'octubre de 2020

Enric Canadell Casanova
Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims Senyores I Senyors Acadèmics,
Senyores i Senyors:
És per a mi un honor i un plaer presentar aquesta memòria de recepció a la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Voldria començar expressant el meu profund agraïment als senyors i senyores acadèmics numeraris per haver-me elegit i, molt
especialment, al doctor Santiago Olivella, qui ha acceptat la tasca de respondre a la
meva memòria en nom de l’Acadèmia, com també als senyors i senyores acadèmics
que van presentar la meva candidatura i la van avalar per a ocupar una plaça de nova
creació amb la denominació química de l’estat sòlid.
Voldria donar les gràcies al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
i al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), les dues institucions dins
les quals he desenvolupat la major part de la meva carrera investigadora, per la llibertat i el suport que he tingut sempre a l’hora d’orientar i realitzar la meva recerca.
També voldria expressar el meu agraïment més sincer a tots els col·laboradors i col·
legues amb qui he tingut el plaer de treballar i a la meva família pel suport rebut
en tot moment.
Per a molts químics de la meva generació que vàrem estudiar a finals dels anys
seixanta i principis dels setanta, pensar que un dia podríem utilitzar els ordinadors per
a preveure i analitzar l’estructura, les propietats i la reactivitat dels sistemes químics
era una certesa, però que semblava encara força llunyana, si no ens volíem limitar a
sistemes model senzills. Tanmateix, el treball dels capdavanters de la química teòrica
a Catalunya —els professors Joan Bertran, Ramón Carbó i Santiago Olivella— ens
mostrava el camí que calia seguir. Avui és un gran plaer per a mi poder agrair a tots
tres el seu suport i amistat des que em va sorgir l’interès per la química teòrica.
No voldria acabar aquestes primeres paraules sense mencionar la fascinació que
vaig experimentar al final dels meus estudis per les celebrades regles de Woodward-
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Hoffmann, que, d’una manera summament elegant, explicaven un nombre enorme
de reaccions químiques a partir de raonaments basats en la simetria dels orbitals
moleculars, i que, sens dubte, són a la base del meu interès per la química teòrica.
Al llarg dels anys, el professor Roald Hoffmann, guardonat amb el Premi Nobel de
Química l’any 1981, va ensenyar-me la bellesa dels arguments qualitatius basats en
la teoria dels orbitals moleculars i, sens dubte, ha estat al darrere de moltes de les
decisions importants que han influenciat la meva carrera científica.
Els meus primers treballs teòrics, durant la tesi doctoral a la Universitat Autònoma
de Madrid i una estada postdoctoral a la Universitat de París Sud, varen tenir com
a objecte l’estudi de l’enllaç d’hidrogen intramolecular, així com reaccions de fragmentació de radicals aniònics que tenen un paper important en processos electroquímics. Aquests treballs varen ser per a mi l’ocasió de familiaritzar-me tant amb els
mètodes semiempírics com de càlcul ab initio de l’estructura electrònica molecular.
Més tard, a finals dels anys setanta, vaig interessar-me pel càlcul d’efectes cinètics
isotòpics en reaccions de radicals lliures, treball que vaig tenir l’ocasió de realitzar
en col·laboració amb el doctor Santiago Olivella. Per tant, fins llavors els meus interessos se centraven en el camp de la química orgànica. En aquell moment, però,
vaig creure que havia de prendre una decisió important respecte a la meva carrera:
o continuava treballant en l’aplicació dels mètodes cada vegada més sofisticats de
la química quàntica a l’estudi de l’estructura i reactivitat de sistemes més complexos
i realistes, o bé donava un gir més radical i canviava d’orientació, intentant aplicar
les metodologies que havia après en un camp completament diferent i en el qual es
poguessin aportar idees diferents i obrir nous camins. És en aquest punt que vaig
decidir reorientar la meva recerca vers la química de l’estat sòlid.
En aquells anys, tot just començava a despertar-se la curiositat dels químics teòrics
per la química de l’estat sòlid i la major part de les eines necessàries per a la creació
d’una teoria moderna de l’enllaç que permetés entendre l’estructura i les propietats
dels sòlids a nivell microscòpic estaven per fer. Tot just llavors, els professors Roald
Hoffmann, Jeremy Burdett i Myung-Hwan Whangbo (als Estats Units) treballaven
en aquesta direcció. D’altra banda, també en aquell moment es començava a desenvolupar un dels capítols més fascinants de la física i la química de l’estat sòlid: l’obtenció i caracterització de conductors de baixa dimensionalitat. Entendre la relació
entre l’estructura química d’aquests sòlids i les propietats anòmales que mostraven
era certament un repte, però un repte necessari si es volien controlar les propietats poc
comunes d’aquests sistemes. El meu retorn per a una estada que es perllongaria
prop de quinze anys a la Universitat de París Sud —un dels centres capdavanters
en aquesta recerca i que, per tant, em donava l’oportunitat d’interaccionar amb alguns dels millors grups d’aquest àmbit— va ser un dels factors essencials que varen
fer que, dins la química de l’estat sòlid, aquest hagi estat un dels aspectes que més
m’han interessat.
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Cal remarcar que, encara que l’extraordinari interès que inicialment varen despertar aquests sòlids era essencialment bàsic, la situació va canviar del tot amb la
descoberta de la superconductivitat a alta temperatura en els cuprats i, sobretot, més
recentment, amb la possibilitat de preparar molts d’aquests materials en forma de
capes senzilles, dobles, etc. Aquesta última possibilitat, així com avenços recents en
el camp de l’electrònica molecular, obren la porta a una gran quantitat d’aplicacions
en la preparació de dispositius i és la causa de l’enorme interès que han motivat.
Per tant, és molt important conèixer l’origen de les seves propietats i la manera com
es poden modificar.
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QUÈ ÉS UN SÒLID DE BAIXA DIMENSIONALITAT?
Òbviament, tots els sòlids són objectes tridimensionals: per tant, per què parlem
de sòlids de baixa dimensionalitat? En aquest sentit, cal remarcar que, al llarg d’aquesta memòria, quan parlem de sòlids ens referirem a sòlids periòdics —és a dir, amb
una cel·la unitat que es repeteix periòdicament al llarg de tres direccions de l’espai.
Probablement, l’exemple més senzill de sòlid de baixa dimensionalitat és el grafit
(figura 1a). Com podem veure, el grafit es compon d’una sèrie d’àtoms de carboni
units per enllaços químics forts al llarg de dues direccions que formen plans de grafè.
Aquests plans interaccionen d’una manera molt més feble per mitjà de forces de Van
der Waals en la direcció perpendicular a aquestes capes, la qual cosa fa que el grafit
sigui fàcilment exfoliable. Per tant, es diu que el grafit és un sòlid bidimensional (2D).
En la figura 1b es mostra l’estructura cristal·lina del bronze KMo6O17, que ha estat
molt estudiat per raons que veurem més endavant. Tenim capes de Mo6O17− construïdes a partir d’octaedres MoO6 i tetraedres MoO4, i entre les capes hi ha cations
potassi que han donat els seus electrons a les capes. Dins les capes, tenim una sèrie
contínua d’enllaços Mo—O i les capes es mantenen unides mitjançant interaccions
electrostàtiques entre elles, carregades negativament, i els àtoms de potassi, carregats
positivament. Aquesta interacció és molt més feble que l’energia associada als enllaços covalents Mo—O; per tant, el bronze és també un sòlid bidimensional. Aquest
sòlid és un metall i, si mirem la conductivitat al llarg de les diferents direccions, trobarem que la conductivitat és forta dins els plans Mo6O17−, però molt més feble en
la direcció perpendicular als plans. Això pot semblar una conclusió òbvia: com que
l’estructura és 2D, les propietats associades també ho haurien de ser. Tanmateix, això
no sempre és així. Per exemple, el bronze blau —K0,3Mo03— (figura 1c) és també un
sòlid 2D amb capes d’octaedres MoO6, però presenta una conductivitat pseudo-1D.
Un exemple paradigmàtic és el del bronze Li0,9Mo6017 (figura 1d). Com es pot veure,
aquest sòlid conté una sèrie contínua tridimensional (3D) d’enllaços químics Mo—O.
Aquest sistema és metàl·lic i superconductor a baixa temperatura; tanmateix, quan
es mesura la conductivitat es troba que és un conductor unidimensional (1D), molt
bon conductor en la direcció b, però molt poc conductor en les altres direccions
de l’espai. És a dir, és un exemple de sòlid amb estructura 3D, però conductivitat de tipus 1D. La dimensionalitat de l’estructura no determina necessàriament
la dimensionalitat de les propietats d’un sòlid. Quan parlem de la dimensionalitat
d’un sòlid, cal especificar el tipus de propietat a què ens referim. La raó és senzilla:
l’estructura d’un sòlid depèn de tots els nivells d’energia ocupats per electrons, mentre que una propietat determinada sol dependre d’un nombre reduït de nivells. Per
exemple, les propietats de conducció depenen únicament dels nivells molt propers
al nivell de Fermi. En aquesta memòria, ens interessem per com podem entendre i
modificar les propietats dels metalls de baixa dimensionalitat.
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Fig. 1. Estructura cristal·lina de: a) el grafit, b) el KMo6O17, c) el K0,3Mo03 i d) i el Li0,9Mo6017.
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QUAN SORGEIXEN ELS METALLS DE BAIXA DIMENSIONALITAT?
Els metalls de baixa dimensionalitat són sòlids per als quals nombrosos treballs teòrics havien previst unes propietats molt diferents de les que presenten els metalls
usuals, que són molt isòtrops. Aquestes prediccions provenen fonamentalment dels
treballs de Peierls [1] i Fröhlich [2] a començament de la dècada dels cinquanta del
segle passat. Malauradament, aquestes prediccions no es podien verificar, essencialment a causa de la manca de sistemes d’aquest tipus, però també de la dificultat per
posar de manifest les seves propietats amb els mitjans experimentals que existien aleshores. D’acord amb les prediccions teòriques, aquests sistemes haurien de presentar
inestabilitats en la seva estructura electrònica que donarien lloc a transicions del tipus
metall-aïllant o metall-metall, com a resultat de modulacions de les densitats de càrrega
o de spin —anomenades ones de densitat de càrrega (CDW) o ones de densitat de
spin (SDW). Aquestes modulacions modifiquen fortament les propietats de transport
dels sòlids que les presenten i són degudes a una topologia especial de la superfície
de Fermi (vegeu-ho més avall) dels metalls de baixa dimensionalitat.
El treball que va donar naixement a l’estudi experimental dels conductors de baixa
dimensionalitat va ser el de Comès i col. [3], en el qual es va posar de manifest l’existència d’una anomalia de Kohn en les sals de Krogman. Aquell treball va esperonar
la recerca en aquest camp i, poc després, diferents metalls de baixa dimensionalitat
varen ser preparats o redescoberts. D’una banda, cal remarcar els treballs de Wilson i
col. [4], així com de Williams i col. [5], que evidenciaren l’existència de modulacions
estructurals que afecten en gran manera la conductivitat de dicalcogenurs de metalls
de transició, com ara 2H-NbSe2 (figura 2a), 1T-TiSe2, 2H-TaS2, etc. Es va proposar que
aquestes modulacions estructurals, tant commensurables com incommensurables
amb la xarxa inicial, eren degudes a inestabilitats de la superfície de Fermi; és a dir,
es va dur a terme una generalització de les idees originals de Peierls i Fröhlich als
sistemes 2D. Aquest treball va tenir una influència enorme i molt aviat el NbSe3 —
un dels materials paradigmàtics dels conductors de baixa dimensionalitat— va ser
preparat i caracteritzat per Rouxel i col. [6]. Aquest sòlid, un conductor pseudo-1D,
va ser el primer a presentar conductivitat no lineal (és a dir, que no segueix la llei
d’Ohm) com a resultat de les CDW que ocorren a 154 K i 59 K, una descoberta de
gran importància, ja que confirmava una de les prediccions teòriques sobre el comportament anòmal d’aquests conductors.
Gairebé simultàniament, es va dur a terme una descoberta crucial en aquest àmbit: la preparació del primer sòlid molecular fet a partir de molècules orgàniques
que presentava un comportament metàl·lic fins a baixes temperatures, el TTF-TCNQ
(figura 3a) [7]. Aquest sòlid tenia una conductivitat elevada d’uns 500 S.cm-1 a temperatura ambient, que augmentava fins a 104 S.cm−1 a 50 K —temperatura a la qual
presenta una disminució dràstica a causa de la formació de dues transicions de Peierls,
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característiques dels metalls 1D, que donen lloc a un caràcter semiconductor. Amb
aquesta descoberta es feia realitat el somni de construir un sòlid amb propietats
col·lectives, que impliquen la deslocalització dels electrons al llarg de tot el sòlid,
a partir de molècules que conserven la seva estructura dins el sòlid, la qual cosa
sembla indicar que aquestes molècules conserven els seus electrons ben localitzats.
Poc després, es varen preparar les sals de Bechgaard —(TMTSF)2X (X: PF6, ClO4,
NO3…) (figura 3b)—, que varen ser els primers sòlids moleculars que presenten
superconductivitat [8].

Fig. 2. Estructura cristal·lina dels sistemes inorgànics de baixa dimensionalitat:
a) 2H-NbSe2 i b) NbSe3.

Fig. 3. Estructura cristal·lina dels sistemes orgànics de baixa dimensionalitat:
a) TTF-TCNQ i b) (TMTSF)2X (X: PF6, ClO4, NO3…).
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El nombre de sòlids de baixa dimensionalitat que s’han preparat i caracteritzat
des d’aquestes importants descobertes és molt elevat i ha donat lloc a l’observació
d’una sèrie de fenòmens físics i químics que no s’esdevé en els conductors isòtrops
(és a dir, els que condueixen de manera igual en totes les direccions del cristall, com
ara el coure). Com a exemple d’aquesta riquesa, la figura 4a mostra el diagrama de
fases dels conductors orgànics isoestructurals del tipus de les sals de Fabre (TMTTF)2X
i de Bechgaard (TMTSF)2X (X: PF6, ClO4, NO3…) [9]. S’hi pot observar l’extraordinària
diversitat d’estats fonamentals de naturalesa tan diferent com metalls, superconductors,
aïllants de Mott, SDW, aïllants antiferromagnètics o de Spin-Peierls, etc., que es poden
assolir variant la temperatura o la pressió, així com la naturalesa dels anions (el que
s’assimila a un canvi en la pressió química).

Fig. 4. a) Diagrama de fases de les sals de Fabre i de les sals de Bechgaard. S-PF6, S-Br
i Se-PF6 es refereixen a les sals (TMTTF)2PF6, (TMTTF)2Br i (TMTSF)2PF6, respectivament.
b) Resistivitat vs. temperatura per al NbSe3.

En tota la recerca sobre els conductors de baixa dimensionalitat, els aspectes químics i físics estan relacionats d’una manera molt subtil i complementària i, per tant,
caldrà saber dur a terme la traducció entre els llenguatges aparentment diferents que
han desenvolupat físics i químics si volem fer avançar la recerca en aquest àmbit.
Prenem com a exemple el de l’esmentat NbSe3. Aquest sòlid pseudo-1D (vegeu la
figura 2b) és metàl·lic a temperatura ambient i presenta dues anomalies de resistivitat
degudes a la formació de dues CDW en baixar la temperatura (vegeu la figura 4b).
La varietat monoclínica del TaS3, que és isoestructural i té el mateix nombre d’elec226
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trons de valència que el NbSe3, també presenta dues anomalies de resistivitat; però
després de la segona transició es comporta com a semiconductor, mentre que el
NbSe3 conserva el caràcter metàl·lic [10]. Aquest comportament del tot diferent de
la conductivitat a baixes temperatures, malgrat la semblança aparent a temperatures
més altes, ha d’estar necessàriament relacionat amb la subtil variació en la naturalesa dels àtoms tot i tenir els mateixos electrons de valència. Ara bé, com podem
desxifrar aquesta correlació?

227

12

COM PODEM ENTENDRE L’ESTRUCTURA ELECTRÒNICA
DELS CONDUCTORS DE BAIXA DIMENSIONALITAT?
Com en la major part de la recerca actual, l’estudi dels conductors de baixa dimensionalitat és essencialment multidisciplinari. Intentem controlar químicament propietats
que estan imposades per l’estructura electrònica d’uns sistemes que són periòdics i,
per tant, que no són els que tractem habitualment en la química molecular. Per això,
abans d’exposar algunes contribucions del meu grup a l'estudi d'aquests sòlids procuraré introduir breument el llenguatge de base emprat en aquest tipus de discussions.
Els sistemes metàl·lics periòdics es descriuen mitjançant la teoria de bandes, que
ens permet establir una correlació entre l’estructura cristal·lina i les propietats del sòlid [11]. Per a il·lustrar-ne els principis bàsics, prenem el cas de les sals de Bechgaard
(figura 5). Aquest sòlid es compon de capes del donador TMTSF separades al llarg
de la direcció c del cristall per capes de l’acceptor PF6, que es troba en forma d’anió
PF6−. La cel·la unitat del sòlid es compon de dues molècules del donador TMTSF i
una de l’acceptor PF6. Els anions estan ben separats els uns dels altres i no interaccionen entre ells, per la qual cosa els seus nivells d’energia són els del PF6− en el camp
electroestàtic creat pels cations orgànics. Les capes de donadors estan formades per
cadenes de TMTSF al llarg de la direcció a que es repeteixen al llarg de la direcció b
del cristall. Aquestes capes contenen nombrosos contactes entre àtoms de Se de diferents TMTSF que són més curts que la suma dels radis de Van der Waals. Aquests
contactes es donen tant dins les cadenes com entre les cadenes. Per tant, l’orbital
més alt ocupat (HOMO) d’un TMTSF interaccionarà amb l’HOMO d’altres TMTSF de
la mateixa cadena i de cadenes veïnes i, en conseqüència, es deslocalitzarà per tot el
sòlid. És a dir, a partir d’un orbital HOMO de la cel·la unitat, generem totes les combinacions possibles d’orbitals HOMO deslocalitzades per tot el sòlid. Com que el nombre
de donadors és molt gran, la diferència d’energia entre dos nivells d’energia successius
és extraordinàriament petita i, en la pràctica, tindrem una banda de nivells d’energia.
El nivell més baix de la banda és la combinació més enllaçant possible, mentre que el
nivell més alt correspon a la combinació més antienllaçant possible.
En general, per a cada orbital de la cel·la unitat generem una banda de nivells
d’energia deslocalitzats per tot el sòlid i el conjunt de bandes d’un sòlid es la seva
estructura de bandes. En el cas del (TMTSF)2PF6, tenim dos donadors per unitat de
cel·la i, per tant, per a cada orbital podem generar dues combinacions diferents.
A partir de cadascuna de les combinacions, podem generar una banda de nivells
d’energia. En el cas del (TMTSF)2PF6, l’estructura de bandes HOMO es compon de
les dues bandes que es mostren en la figura 5. Quina informació ens dona aquesta
estructura de bandes? Quan mirem la direcció G-X estem considerant les energies
dels nivells generats per la variació sistemàtica de les interaccions enllaçants i antienllaçants al llarg de la direcció a del cristall. En aquest cas, la dispersió entre els
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Fig. 5. Esquema on s’observa la relació entre l’estructura cristal·lina del conductor
(TMTSF)2PF6 i la seva estructura electrònica (estructura de bandes i superfície de Fermi).
Es mostren únicament les dues bandes HOMO.

nivells d’energia de cada banda HOMO és relativament gran. Això es pot entendre
fàcilment, ja que l’orbital HOMO és un orbital de tipus p que es concentra al llarg
de la direcció de les cadenes. Per tant, la interacció serà forta i la dispersió en els
valors d’energia serà gran. En canvi, la dispersió és molt més feble en la direcció G-Y
i és pràcticament nul·la en la direcció G-Z. Al llarg de G-Y, estem variant el caràcter
enllaçant i antienllaçant entre HOMO en la direcció b, que és perpendicular a les
cadenes, i, a causa de la direccionalitat de l’orbital HOMO, aquestes interaccions són
febles. Finalment, al llarg de G-Z estem variant el caràcter enllaçant i antienllaçant
entre HOMO en la direcció c —és a dir, de donadors a diferents capes— i, com que
la distància és gran, l’efecte sobre l’energia és pràcticament nul.
Ara cal omplir aquests nivells amb electrons. A causa de l’estequiometria, cada
dos TMTSF donen un electró al PF6. Per tant, dels dos nivells HOMO de la unitat de
cel·la, un d’ells estarà ocupat amb dos electrons i l’altre, amb un. Per tant, de les dues
bandes HOMO de la figura 5, la inferior estarà completament plena, mentre que la
superior estarà únicament mig plena. Aquesta banda té una dispersió d’energies gran
i només està ocupada parcialment: aquesta situació, precisament, és la que defineix
un estat metàl·lic. El sòlid (TMTSF)2PF6 és un metall a temperatura ambient amb
conductivitat més elevada en la direcció de les cadenes. La conductivitat en la direcció perpendicular a les cadenes i perpendicular als plans de donadors és dos i cinc
ordres de magnitud inferior, respectivament. Remarquem que aquest comportament
metàl·lic és possible perquè es donen les circumstàncies següents: a) l’estequiometria
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es 2:1, la qual cosa fa que la banda HOMO de més alta energia estigui parcialment
ocupada, i b) l’estructura cristal·lina és tal que permet la interacció entre HOMOs de
diferents donadors, i porta a la formació d’una banda d’energia amb forta dispersió.
Cal notar que l’estructura de bandes és fortament anisòtropa, però aquesta anisotropia no és exactament la que esperaríem per consideracions purament estructurals. Dins
dels plans dels donadors, els contactes Se···Se més curts són contactes entre TMTSF de
cadenes diferents, mentre que les interaccions més fortes són les que es donen al
llarg de les cadenes. Això es deu al caràcter p de l’HOMO.
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QUIN ÉS L’ORIGEN DE LES INESTABILITATS ELECTRÒNIQUES
(CDW I SDW)
DELS CONDUCTORS DE BAIXA DIMENSIONALITAT?
En el cas del sòlid (TMTSF)2PF6, la banda més alta ocupada ho està parcialment.
El nivell més alt ocupat d’un metall s’anomena nivell de Fermi. Atès que la diferència
d’energia és extraordinàriament petita entre els nivells successius d’una banda, en el
cas d’un metall el nivell més alt ocupat i el nivell més baix desocupat estan degenerats.
Una banda es compon de tots els nivells que es poden generar a partir d’un orbital
de la cel·la unitat, i per tant tenim un nombre molt gran de nivells. En la pràctica, a
l’hora de calcular l’estructura de bandes d’un sistema cristal·lí és més fàcil treballar
en l’espai recíproc; la llista de tots els valors possibles de l’energia d’una banda és
la dels associats a la zona de Brillouin, que és un objecte tridimensional en l’espai
recíproc. En el cas dels metalls, una part d’aquesta zona de Brillouin correspon a
estats electrònics ocupats i una altra part, a estats electrònics buits. Es defineix com
a superfície de Fermi la superfície (o les superfícies) que separen els nivells ocupats
dels buits. En el cas de la sal de Bechgaard (TMTSF)2PF6, la superfície de Fermi es
compon de dos plans ondulats (vegeu la figura 5). La superfície de Fermi ens indica,
entre altres aspectes, la possible anisotropia en la conductivitat d’un sòlid, ja que la
conductivitat té lloc en la direcció normal a la superfície de Fermi. Si aquesta és esfèrica o pseudoesfèrica —com en el cas del coure—, tindrem una conductivitat 3D,
isòtropa; mentre que si és similar a un cilindre, la conductivitat serà 2D, i si són un
parell de plans, la conductivitat serà 1D. En el cas de la sal de Bechgaard, els plans
són ondulats, de manera que tindrem una conductivitat pseudo-1D.
La superfície de Fermi és un concepte clau per a entendre les propietats dels
metalls de baixa dimensionalitat. No només ens permet comprendre tot el que està
associat amb la conductivitat, sinó també preveure els tipus d’inestabilitats electròniques que poden presentar aquests metalls, com les CDW i les SDW. Si una part de
la superfície de Fermi es pot superposar amb l’altra per una translació mitjançant
un vector q de l’espai recíproc, es diu que el vector q és un vector de nesting. La
figura 6a mostra un exemple de superfície amb un nesting perfecte (les figures 6a-c
són representacions bidimensionals, és a dir, suposem que les interaccions al llarg
de la tercera direcció són nul·les, però en realitat sempre hauríem de fer representacions tridimensionals com la de la figura 6d). Es tracta de la superfície de Fermi
d’un sistema 1D perfecte i és, precisament, el tipus de superfície de Fermi que es
troba tant de manera experimental com teòrica per al bronze Li0,9Mo6O17 (figura 1d).
Les superfícies de Fermi de les figures 6b i 6c corresponen a metalls 2D i pseudo1D. Com es pot veure a la figura 5, els plans ondulats de la superfície de Fermi del
(TMTSF)2PF6 també poden ser superposats per un vector de nesting q. Els metalls
que tenen una superfície de Fermi amb vectors de nesting poden donar lloc a mo-
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dulacions de la densitat de càrrega (CDW) o de spin (SDW), amb una periodicitat q
que destrueix les zones de la superfície de Fermi relacionades pel vector q (és a dir, en
aquestes zones s’obre un gap d’energia) [4], [12] i [13]. Per tant, si el nesting és complet,
tota la superfície de Fermi es destrueix i la transició és del tipus metall-aïllant. Si el
nesting és només parcial, una part de la superfície de Fermi es manté i la transició és
del tipus metall-metall. En el cas d’una modulació de la densitat de càrrega, tindrem
simultàniament una distorsió periòdica de la xarxa per adaptar-se a la nova distribució
electrònica, la qual cosa es coneix com a distorsió de Peierls. Aquestes transicions són
exemplificades per les transicions metall-aïllant del bronze blau K0,3Mo03 (figura 1b),
deguda a una CDW, i de la sal de Bechgaard (TMTSF)2PF6 (figura 3b), deguda a una
SDW, o les transicions metall-metall del NbSe3 (figura 2b).

Fig. 6. a) Representació bidimensional de la superfície de Fermi d’un metall 1D,
b) d’un metall 2D i c) d’un pseudo-1D.
d) Representació tridimensional de la superfície de Fermi de la figura 6c.

L’aplicació d’aquestes idees al cas dels sistemes 1D és molt senzilla, ja que la
presència del vector q es pot preveure simplement a partir de l’ocupació de les
bandes. Per exemple, l’ocupació de la banda que dona lloc a la superfície de Fermi
de la figura 6a és d’1/2, és a dir, un electró. Per tant, el vector q té una component
d’1/2 al llarg de la direcció horitzontal, que és la direcció d’alta conductivitat. Com
que es tracta d’un vector de l’espai recíproc, la modulació de càrrega o de spin que
es produirà en l’espai real farà que es dobli la periodicitat en aquesta direcció. En
general, per a un sistema 1D, si la banda té una ocupació d’1/n, la modulació que
es produirà en l’espai real farà que la nova unitat de cel·la sigui n vegades més gran.
És important remarcar que els metalls, siguin o no de baixa dimensionalitat,
poden presentar un altre tipus de transició metall-aïllant, completament diferent de
l’anterior, deguda a les repulsions electròniques i que no dona lloc a una modulació de la densitat de càrrega o de spin. Es tracta de la transició de Mott. Com que
no és específica dels metalls de baixa dimensionalitat, no la discutirem en detall en
aquesta memòria.
El punt important a remarcar és que la superfície de Fermi es construeix a partir de l’estructura de bandes i aquesta es compon a partir dels orbitals dels àtoms
i molècules de la cel·la unitat del sistema. Això vol dir que podem relacionar tots
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els detalls de la superfície de Fermi amb els de l’estructura cristal·lina a partir de
l’anàlisi de l’estructura de bandes —podem veure quins canvis químics, estructurals
o de nombre d’electrons ens cal introduir en la cel·la unitat d’un sòlid per tal de
modificar l’estructura de bandes, de manera que es produeixi la superfície de Fermi
que ens interessa. Això és especialment eficaç si utilitzem una combinació lineal
d’orbitals atòmics per a generar els orbitals de la cel·la unitat, ja que llavors podem
servir-nos de tot el que sabem sobre la manera de comprendre i modificar les interaccions entre orbitals que ha estat tan útil per a entendre l’estructura i la reactivitat
de les molècules. En el fons, estem adaptant el llenguatge modern de la teoria de
l’enllaç químic als sòlids conductors.
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SOBRE ALGUNS CONDUCTORS MOLECULARS
DE BAIXA DIMENSIONALITAT
A partir del que hem explicat en la introducció dels conductors moleculars de
baixa dimensionalitat, queda palès que en la base d’aquesta recerca hi ha hagut durant molt temps algunes idees ben acceptades:
1) Les molècules que formen part d’aquests sòlids utilitzen únicament un orbital
molecular —l’HOMO en el cas dels donadors o el LUMO (orbital més baix
desocupat), en el cas dels acceptors—, per a donar lloc a les bandes parcialment ocupades del sòlid.
2) Tots els conductors moleculars han de tenir forçosament dos components
químics, un dels quals actua com a dopant i fa que l’altre presenti bandes
parcialment ocupades.
3) Les molècules que exerceixen el paper de dopant actuen únicament com a
donadors o acceptors d’electrons i, generalment, no tenen cap paper important
en les propietats dels conductors moleculars.

Fig. 7. Algunes molècules utilitzades en la preparació de conductors moleculars.

Aquesta situació era la que hi havia al començament de la dècada dels noranta.
Avui, però, i gràcies en bona part a la recerca del nostre grup, està ben establert que
cap de les tres idees no és correcta. Tot seguit veurem breument alguns exemples
que ho justifiquen, encara que em limitaré als dos primers punts. Cal remarcar que, a
conseqüència del punt 2, la gran majoria de conductors moleculars són forçosament
de baixa dimensionalitat, ja que les molècules que donen lloc a la conductivitat estan
separades en forma de capes o cadenes a causa de la presència de les molècules
que actuen com a dopant. A partir d’ara ens referirem a aquests sòlids únicament
com a conductors moleculars.

Conductors de dues bandes
Com hem mencionat, durant molt temps es va assumir que els conductors moleculars eren conductors d’una banda. Això no va donar lloc a cap problema en la
interpretació dels resultats experimentals fins al final dels anys vuitanta. La raó és
que la major part dels conductors moleculars contenien molècules orgàniques (per
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exemple, TMTTF o BEDT-TTF; vegeu la figura 7a-b) per a les quals la diferència
d’energies HOMO-LUMO és gran, i, en tot cas, és més gran que la dispersió de les
bandes que es generen. Això ja no és necessàriament cert en el cas de complexos
de coordinació plans que també es poden utilitzar per a preparar conductors moleculars. N’és un exemple el cas dels complexos bis(ditiolat) de metall de transició
Ni(dmit)2 i Pd(dmit)2 (figura 7c), els quals actuen com a acceptors en molts conductors moleculars. Per tant, es considerava que les bandes parcialment plenes dels
sòlids corresponents eren les generades per l’orbital LUMO d’aquests complexos. La
separació entre els orbitals HOMO i LUMO d’aquests complexos és molt més feble
que la de les molècules orgàniques utilitzades en els conductors moleculars, i del
mateix ordre que l’amplada de les bandes de molts d’aquests conductors. Per això,
l’any 1989 [14] vàrem proposar que, encara que es comportessin com a acceptors,
probablement no es podia entendre l’estructura de bandes —i, per tant, les seves
propietats— sense tenir en compte també les bandes HOMO. De fet, era pràcticament impossible racionalitzar les propietats de transport dels conductors moleculars
que contenien Ni(dmit)2 i Pd(dmit)2 si no s’admetia aquest fet.

Fig.8. a) HOMO i LUMO del Ni(dmit)2 i b) estructura de bandes DFT del TTF[Ni(dmit)2]2.

Els primers conductors per als quals vàrem proposar que calia considerar els
dos tipus de bandes (conductors de dues bandes) foren el TTF[Ni(dmit)2]2 i el a’TTF[Pd(dmit)2]2 [14], en què els acceptors estan en forma de cadenes uniformes que
donen lloc a capes. Com es pot veure a la figura 8b, les bandes HOMO i LUMO de
Ni(dmit)2 es recobreixen i el nivell de Fermi les creua. El resultat és que les bandes
HOMO estan parcialment buides. Cap raonament basat únicament en una transferència electrònica del donador TTF vers les bandes LUMO de l’acceptor no pot descriure
correctament l’estructura electrònica i les propietats d’aquestes sals. La nostra proposta
era consistent amb els resultats experimentals de difracció difosa de raigs X i, molt poc
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després, va ser confirmada per mesures de ressonància nuclear magnètica i susceptibilitat magnètica. Aquests resultats varen tenir un gran ressò, ja que posaven fi a la
creença que els conductors moleculars són conductors d’una banda.
La proposta dels conductors a dues bandes també pot tenir conseqüències importants quan els acceptors no formen cadenes uniformes, sinó cadenes dimeritzades, com, per exemple, en el Cs[Pd(dmit)2]2 o el (NMe4)[Ni(dmit)2]2 [15]. Com es pot
veure en la figura 9a-b, a causa de la dimerització, cadascun dels nivells HOMO i
LUMO es desdobla en dos (Y+HOMO / Y-HOMO i Y+LUMO / Y-LUMO). Segons com de gran
sigui la força de la interacció, la combinació antienllaçant dels HOMO (Y-HOMO) pot
mantenir-se per sota de la combinació enllaçant dels LUMO (Y+LUMO) o pot creuar-la
(figures 9a-b). En el sòlid, cadascun d’aquests nivells donarà lloc a una banda. En el
primer cas, una explicació basada únicament en el LUMO dels acceptors serà correcta, però en el segon serà completament incorrecta [15]. Com es pot veure a la figura 9c-d, en el conductor (NMe4)[Ni(dmit)2]2 no hi ha encreuament dels dos nivells,
mentre que en el Cs[Pd(dmit)2]2 sí que hi ha la inversió. Això afecta les propietats
de transport, òptiques, etc. Fins i tot, en alguns sistemes —com ara el a-(EDT-TTF)
[Ni(dmit)2]—, les bandes generades pels nivells Y-HOMO i Y+LUMO es troben a energies
similars i es barregen fortament [16]. La mateixa problemàtica s’ha trobat en molts
altres conductors moleculars basats en complexos bis(ditioat) de metall de transició
[17]. La utilització del concepte conductor a dues bandes, especialment per al grup
de R. Kato [17], ha donat lloc a una gran varietat de comportaments físics en aquest
tipus de sòlids moleculars.

Fig. 9. La combinació antienllaçant dels HOMO (Y-HOMO) pot a) mantenir-se per sota
de la combinació enllaçant dels LUMO (Y+LUMO) o bé b) creuar-la en sistemes dimeritzats
de complexos bis(ditiolat) de metalls de transició. Es mostren les estructures de bandes
extended Hückel per als conductors moleculars (NMe4)[Ni(dmit)2]2 c) i Cs[Pd(dmit)2]2
d) com a exemples representatius de les dues situacions.
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Metalls moleculars d’un sol component
La confirmació que alguns complexos bis(ditiolat) de metall de transició donaven
lloc a conductors de dues bandes posava en dubte la noció que cal alguna forma
de dopatge per a aconseguir metalls moleculars. El fet de tenir orbitals ocupats i
buits pròxims en energia significa que en l’estat sòlid les bandes d’energia generades
per aquests orbitals es poden recobrir (figura 10a). En la pràctica, això fa que es
produeixi una transferència d’electrons de la banda HOMO cap a la banda LUMO i
ambdues bandes quedin parcialment ocupades. Si la dispersió d’aquestes bandes és
apreciable, es compliran els requeriments per a tenir un comportament metàl·lic, tot
i que només hi hagi un sol tipus de molècula. Així, hem substituït la transferència
electrònica intermolecular amb el dopant dels conductors amb dos components per
una transferència electrònica intramolecular. És a dir, els metalls moleculars d’un
sol component són, en principi, perfectament possibles, i així ho vàrem proposar
l’any 1997 [18]. L’experiència acumulada sobre el comportament dels conductors a
dues bandes basats en complexos bis(ditiolat) de metall de transició ens suggeria
que aquests eren els millors candidats per a la seva obtenció, sempre que es complissin uns requeriments estructurals que vàrem proposar i que el metall de transició
fos dels grups 10 o 11.

Fig. 10. a) Representació esquemàtica de la transferència electrònica intramolecular que
dona lloc al caràcter metàl·lic en un conductor de dues bandes, i b) complexos bis(ditiolat)
d’or utilitzats per a preparar metalls moleculars que contenen cadenes en la seva estructura.

Evidentment, l’obtenció de metalls moleculars amb un sol component només és
possible si es donen les condicions estructurals i electròniques que permeten la formació de bandes amb una dispersió suficient i que es recobreixin. Si prenem com a base
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els complexos bis(ditiolat) de metalls de transició, hi ha essencialment dues estratègies
a seguir. En primer lloc, utilitzar complexos bis(ditiolat) de metall de transició dels
grups 10 o 11 substituïts que s’allarguin en la direcció de l’eix principal de la molècula,
que tinguin àtoms que surtin del pla molecular en la part més exterior i que tinguin
diversos àtoms de S o Se al llarg de tota la molècula (vegeu la figura 10a). El fet de
tenir àtoms que surtin del pla de la molècula afavorirà la formació d’un sòlid 3D, ja
que les parts terminals de la molècula es voldran evitar i tendiran a formar estructures
més 3D, que no contenen cadenes. El fet de tenir àtoms de S o Se al llarg de tota la
molècula farà que en formar-se el sòlid 3D hi hagi molts contactes S···S o Se···Se, i, per
tant, recobriments moleculars forts i bandes d’energia amples que se superposaran.
D’altra banda, el fet de tenir una estructura 3D farà que les inestabilitats electròniques
dels sistemes 1D, que donarien lloc a una transició metall-aïllant, no es puguin donar
i el caràcter metàl·lic sigui estable.
El primer metall d’un sol component va ser preparat l’any 2000 per A. Kobayashi
i col·l., i és, precisament, un bis(ditiolat) de Ni que compleix aquest requeriments, el
[Ni(tmdt)2] (vegeu la figura 10a) [19]. El nivell HOMO de la molècula Ni(tmdt)2 està
doblement ocupat i el LUMO és buit. En l’estat sòlid, el sistema és estructuralment
3D i les bandes HOMO i LUMO es recobreixen i donen lloc a dues superfícies de
Fermi tancades; és a dir, es tracta d’un metall 3D [20]. Això va ser provat experimentalment, entre d’altres, per mesures de resistivitat i magnetoresistència [21]. Aquesta
va ser la primera verificació experimental de la nostra proposta.
La confirmació de l’existència de metalls amb un sol component ens va portar
a intentar una segona via, a priori, més complexa: la preparació de metalls amb
un sol component que es trobin en forma de cadenes. En aquest cas, tenim la dificultat addicional d’haver d’evitar que es produeixi la transició metall-aïllant típica
dels sistemes 1D. En col·laboració amb el grup experimental de Dominique Lorcy i
Marc Fourmigué a la Universitat de Rennes, vàrem decidir treballar sobre complexos
bis(ditiolat) d’or. En aquest cas, la molècula té un electró de valència addicional, és
a dir, el LUMO de la figura 8a es troba ara ocupat amb un electró. Això fa que la
transferència interna sigui més difícil, ja que les bandes LUMO estan ja parcialment
ocupades amb un electró (per això en aquest cas les anomenem SOMO; vegeu la figura 10b).
Vàrem escollir el tipus de molècula que es mostra en la figura 10b, en què es podien
variar tant els substituents R com els àtoms en les posicions X i Y. Aquestes molècules
tendeixen a formar cadenes en el cristall, de manera que si es varien els substituents
R (R: Et, Me…) podem modificar les interaccions en diferents direccions del cristall.
D’altra banda, si es varien els àtoms en les posicions X i Y (Y: S, Se, O) modifiquem essencialment l’amplada de la banda al llarg de les cadenes. La preparació
de diferents sòlids d’aquest tipus, així com l’estudi de la conductivitat en funció de
la temperatura i la pressió, i també de l’estructura electrònica, ens va guiar a poc
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a poc cap a una molècula en què totes les posicions X i Y són àtoms de sofre i el
substituent R és un metil. De fet, la major part dels sòlids preparats presentaven un
comportament aïllant i els càlculs d’estructura electrònica mostraven que era degut
al fet que les bandes SOMO presentaven una ocupació que no s’allunyava suficientment d’un electró per molècula, i el sistema tendia a formar una cadena de radicals
en interacció antiferromagnètica en lloc de deslocalitzar els electrons al llarg de les
cadenes. Això és el que en el llenguatge de la física es coneix per transició de Mott.
Tanmateix, amb pressions moderades es podia passar a l’estat metàl·lic. Si es modifica la naturalesa dels àtoms X i Y (X, Y: S, Se, O), es pot fer variar l’amplada de les
bandes; és a dir, la substitució química equival a una pressió química [22]. Tot això
suggeria que augmentant lleugerament la interacció al llarg de les cadenes augmentaria la transferència interna, cosa que dificultaria la transició de Mott i afavoriria el
caràcter metàl·lic. Si al mateix temps podíem fer que els contactes entre cadenes
augmentessin lleugerament (per exemple, utilitzant un substituent R poc voluminós),
podríem fer que el sistema fos menys 1D; així evitaríem també la transició de tipus
CDW i l’estat metàl·lic podria ser estable en un interval gran de temperatures. Tot
això ens va suggerir que, si teníem en compte els requeriments químics d’estabilitat,
solubilitat i absència de desordre, la utilització d’un grup metil com a substituent R
i àtoms de sofre en les posicions X i Y, podríem assolir el nostre objectiu.

Fig. 11. Estructura cristal·lina del sòlid molecular [Au(Me-thiazdt)2].
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La preparació i caracterització d’aquest compost, Au(Me-thiazdt)2, va donar lloc al
primer metall molecular amb un sol component de tipus radical, estable a temperatura
ambient i fins a temperatures molt baixes tot i el fort caràcter 1D [23]. Com es pot
veure en la figura 11, en aquest compost hi ha contactes S···S al llarg de la direcció
entre cadenes, tant dins de les capes com entre les capes, i el tipus de recobriment
entre molècules necessari per a tenir una forta interacció al llarg de les cadenes.
Això condueix a una estructura electrònica en què el recobriment entre les bandes
SOMO i SOMO-1 —i, per tant, la transferència electrònica interna— ha augmentat
de manera que l’ocupació de les bandes SOMO s’allunya suficientment d’un electró
per molècula, la qual cosa fa que la transició de Mott ja no sigui favorable. Al mateix
temps, en part a causa dels contactes entre cadenes, la superfície de Fermi conté
plans corrugats o cilindres, de manera que les transicions CDW que destruirien el
caràcter metàl·lic són inviables. Com es veu en la figura 12, el sòlid presenta tant la
conductivitat com la susceptibilitat magnètica típiques d’un bon metall fins a temperatures molt baixes, i demostra clarament que s’ha assolit l’objectiu de crear un altre
tipus de metall molecular estable amb un sol component.

Fig. 12. a) Estructura de bandes, b), orbitals moleculars que donen lloc a les dues bandes
parcialment plenes, c) superfície de Fermi i d) variació de la conductivitat
i de la susceptibilitat magnètica amb la temperatura del sòlid molecular [Au(Me-thiazdt)2].
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La recerca de conductors moleculars amb un sol component és molt activa i,
encara que no està del tot confirmat, tenim indicacions que també es pot arribar a un
comportament superconductor en altres complexos bis(ditiolat) d’or. De fet, s’ha
assolit ja en el cas d’un complex bis(ditiolat) de Ni, [Ni(hfdt)2], sotmès a pressions
entre 7,5 i 8,7 GPa [24]. La utilització de complexos bis(ditiolat) de metall de transició no es l’única estratègia que podem pensar a fi de preparar aquest nou tipus de
conductors moleculars i la recerca en aquesta direcció continua. Una vegada més,
es confirma que en la química de l’estat sòlid la utilització d’idees provinents tant
de la química com de la física és absolutament necessària a fi de superar idees ben
establertes i, per tant, progressar.
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SOBRE ALGUNS BRONZES I CALCOGENURS
DE BAIXA DIMENSIONALITAT
Com hem discutit al principi d’aquesta memòria, un nombre important de sòlids de baixa dimensionalitat són sòlids amb estructura complexa, la major part
dels quals són calcogenurs de metalls de transició o bronzes de molibdè i tungstè.
La recerca sobre els calcogenurs ha ressorgit molt recentment atesa la possibilitat
d’estudiar aquests materials en forma de capes senzilles, dobles, etc. Les propietats d’aquestes capes poden diferir notablement de les dels sòlids tridimensionals.
A més, aquestes capes es poden dopar per a fer variar el nombre d’electrons que
contenen les seves bandes per mitjà de mètodes físics, sense que sigui necessari
introduir els àtoms o molècules dopants en els espais buits entre les capes —com
en el cas d’un sòlid tridimensional—, la qual cosa pot tenir una influència important sobre les propietats del sòlid. Aquesta és una de les raons per les quals molts
d’aquests sistemes tornen a tenir un gran interès. Tot seguit, veurem uns quants aspectes de la recerca sobre metalls de baixa dimensionalitat inorgànics en què el nostre
grup ha estat implicat.

Sobre la necessitat d’elaborar models qualitatius de l’estructura
electrònica dels metalls de baixa dimensionalitat
Com podem veure a la figura 1b, c i d, l’estructura dels òxids i bronzes de molibdè que han mostrat un comportament propi dels metalls de baixa dimensionalitat
—també és el cas de molts calcogenurs de metalls de transició— és complexa. Per
exemple, la cel·la unitat del bronze blau, K0,3MoO3, és deu vegades la seva fórmula
química i, per tant, implica un nombre elevat d’àtoms i encara més d’orbitals. Això
fa que sigui molt complicat preveure l’estructura de bandes d’aquests sòlids i, en
conseqüència, poder fer la connexió amb la seva estructura cristal·lina. Tanmateix,
cal recordar que aquests sòlids són interessants sobretot per les seves propietats de
transport, les quals estan determinades pels nivells molt propers al de Fermi, i, per
tant, podem restringir-nos a aquestes bandes si volem entendre aquestes propietats.
Com hem demostrat en nombrosos treballs, és possible elaborar un model senzill
per a descriure la forma de l’estructura de bandes i la superfície de Fermi de tots
aquests sistemes [12].
Tornem al cas del bronze blau, en què les capes estan formades per octaedres
MoO6. El recompte d’electrons ens mostra que, amb una cel·la unitat de deu àtoms
de Mo, tenim tres electrons per a ocupar les bandes del molibdè; és a dir, no cal
considerar les 10 × 5 bandes construïdes a partir dels orbitals d dels molibdens,
sinó només les més baixes, que seran per tant del tipus Mo t2g. Cal tenir en compte
que els orbitals Mo t2g són antienllaçants respecte als oxígens veïns. Així, si un dels
enllaços Mo—O s’escurça, els orbitals t2g que estiguin implicats en aquest enllaç es
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desestabilitzaran. Com es pot veure en la figura 13a, si un enllaç Mo—O s’escurça,
hi haurà dos orbitals t2g que es desestabilitzaran i deixaran de tenir una contribució
important a les bandes t2g més baixes. Només l’orbital que és perpendicular a l’enllaç
escurçat quedarà a baixes energies i podrà contribuir a les bandes més baixes. En
els bronzes de baixa dimensionalitat, molt sovint tenim distorsions tals que el Mo es
desplaça al llarg d’un dels eixos de l’octaedre i dona lloc a una distància Mo curta i
una de llarga; en conseqüència, només l’orbital perpendicular al desplaçament del Mo
queda a baixes energies. Si el Mo es desplaça al llarg d’una diagonal (vegeu la figura
13a), és a dir, es donen dues distàncies curtes, llavors els tres orbitals t2g es desestabilitzen. L’octaedre corresponent no contribuirà de manera significativa a les bandes de
tipus Mo t2g més baixes, que són les que ens interessen. Aquesta anàlisi ens permet
determinar, a partir de l’estructura cristal·lina, quins orbitals del Mo cal tenir en compte
per a construir de manera qualitativa les nostres bandes. Per exemple, en el cas del
bronze blau, els octaedres blaus no hi poden contribuir, ja que el Mo es mou cap a
una diagonal, mentre que en els octaedres grocs i verds només l’orbital contingut en
el pla del dibuix , el dxz, quedarà a baixes energies. Per tant, en total només tenim
vuit bandes per considerar de les cinquanta possibles.

Fig. 13. a) Evolució dels orbitals Mo t2g en funció del desplaçament de l’àtom de Mo i
b) els tres tipus d’octaedres en l’estructura cristal·lina del bronze blau.

El pas següent consisteix a dibuixar les vuit combinacions dels orbitals dxz i repetir-les per als punts extrems de cada banda i veure quants orbitals px dels oxígens es
poden barrejar per simetria en aquests orbitals. Cada vegada que tenim una contribució dels oxígens compartits, hi ha dues interaccions antienllaçants. Només comptant
el nombre de contribucions dels oxígens podem establir una estructura de bandes
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qualitativa al llarg de la direcció de les cadenes (vegeu la figura 14a), ja que, de fet,
el que estem efectuant, de manera gràfica, és un càlcul tight-binding de l’estructura
de bandes de la cadena. Podem fer el mateix al llarg de qualsevol de les direccions,
i així podem generar un diagrama de bandes qualitatiu com el de la figura 14a. Si
tenim en compte els detalls de l’estructura cristal·lina del compost, podem veure
si s’han de mantenir les degeneracions, si els encreuaments són reals o no, etc. Això
ens permet tenir una aproximació molt bona a l’estructura de bandes calculada —o
la corresponent superfície de Fermi—, per mitjà de qualsevol mètode —per exemple,
l’estructura de bandes extended Hückel del bronze blau de la figura 14b— i tenir una
base de raonament per a entendre el càlcul, relacionar-lo amb l’estructura del sòlid
i veure què cal fer per a modificar l’estructura de bandes o la superfície de Fermi
[12]. Aquest tipus de raonament es pot fer per a qualsevol tipus de sòlid i ha estat
important amb vista a preveure un comportament de baixa dimensionalitat en sòlids
que aparentment no ho eren, com és el cas dels bronzes monofosfats de tungstè [12].

Fig. 14. a) Esquema de la construcció d’una estructura de bandes qualitativa
per a les bandes més baixes parcialment ocupades del bronze blau i b) comparació
amb les calculades.
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Buscant el ‘nesting’ on sembla que no hi és
L’anàlisi de la superfície de Fermi requereix una atenció especial si un sistema té
més d’una banda parcialment ocupada. En aquest cas, les bandes es poden encreuar,
com s’il·lustra esquemàticament a la figura 15a, i en canvia la naturalesa. Si aquest
encreuament té lloc molt a prop del nivell de Fermi, la superfície de Fermi associada a una banda canviarà de composició al llarg de la zona de Brillouin. Per tant, un
metall de baixa dimensionalitat amb diverses bandes parcialment plenes pot donar
lloc a superfícies de Fermi en les quals aparentment no hi hagi nesting, tot i que a
les superfícies de Fermi que tindríem si no hi hagués encreuaments sí que n’hi hauria. En aquest cas, el nesting està “amagat” a causa dels encreuaments. Tanmateix,
la superfície de Fermi total és la que imposa el comportament del sòlid i, en aquest
cas, el sòlid pot presentar una CDW associada amb aquest nesting amagat que destruirà les parts de la superfície de Fermi relacionades pel vector q en la superfície de
Fermi total. Aquest concepte de nesting amagat, que vàrem introduir el 1991 [25], és
essencial per a entendre les inestabilitats electròniques de molts òxids i bronzes de
molibdè i tungstè, i ha estat utilitzat per molts grups per a comprendre els resultats
de les mesures de fotoemissió (ARPES), difracció de raigs X o neutrons i transport.
Vegem-ne alguns exemples. El bronze KMo6O17 conté capes hexagonals Mo6O17− i
és un metall 2D fins a 120 K, temperatura a la qual es produeix una transició metallmetall associada amb l’aparició d’una modulació estructural que implica, en els diagrames de Bragg, l’aparició de taques de Bragg de superestructura en els punts a*/2,
b*/2 i (a*-b*)/2; és a dir, que la cel·la es dobla al llarg de les tres direccions principals
de la xarxa hexagonal [26]. Per tant, tenim un sistema perfectament isòtrop dins el pla
de les capes pel que fa a la conductivitat (2D), que es comporta com si fos realment
una sèrie de tres cadenes (1D) al llarg de les direccions a, b i (a-b) del cristall i dona
lloc a bandes mig plenes. Els bronzes de Na i Tl es comporten de la mateixa manera.
Aquests resultats no es poden entendre sense el concepte nesting amagat. Utilitzant
l’estat d’oxidació 2− per a l’oxigen, i atesa l’estequiometria del compost, resulta que
tenim tres electrons per unitat de cel·la per a ocupar els nivells dels Mo de cada capa.
Com es pot veure a la figura 1b, les capes contenen tres tipus diferents de poliedres
de coordinació del Mo. Simplement mirant les distàncies d’enllaç de cada poliedre,
es pot veure que els nivells dels Mo al centre dels tetraedres i dels octaedres de color
verd es trobaran a energies molt més altes que els dels Mo al centre dels octaedres
blaus, ja que en l’últim cas les distàncies Mo-O són més llargues i els nivells d, que
són antienllaçants, es trobaran a energies més baixes. El càlcul de l’estructura electrònica confirma aquesta anàlisi. L’estructura de bandes, que s’il·lustra a la figura 15b,
mostra que hi ha tres bandes parcialment ocupades, la qual cosa dona lloc a les tres
superfícies de Fermi de la figura 15c. Aquestes superfícies de Fermi no presenten
cap vector de nesting que permeti explicar els resultats experimentals. Tanmateix,
si combinem les tres superfícies de Fermi en una de sola, s’obté la que es mostra a
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la figura 16a, la qual, de fet, es pot considerar que resulta de la superposició de tres
superfícies de Fermi 1D (com s’observa a la figura 16b). On són les cadenes que
donarien lloc a les bandes i superfícies de Fermi 1D?

Fig. 15. a) Esquema de l’encreuament entre dues bandes a prop del nivell de Fermi,
b) estructura de bandes a prop del nivell de Fermi i c) superfícies de Fermi calculades per
a cadascuna de les tres bandes parcialment ocupades del KMo6O17.

Si representem les capes internes dels octaedres blaus de la figura 1b, de manera
que es vegi clarament el caràcter hexagonal de les capes, s’obté la representació de
la figura 17a. I per mitjà d’una representació dels octaedres en què remarquem l’existència de quatre àtoms en un pla que també conté el Mo (àtoms basals), i dos àtoms
per sobre i per sota d’aquest pla (àtoms apicals), s’aconsegueix la representació de
la figura 17b. Com que tot octaedre regular presenta eixos ternaris de simetria en la
direcció perpendicular al pla de la figura, podem obtenir tres versions equivalents
de la mateixa figura (figures 17b-d). Aquestes representacions il·lustren el fet que la
capa es pot considerar un seguit de cadenes paral·leles d’octaedres en ziga-zaga al
llarg de les direccions a, b i (a-b), que són precisament les direccions de les cadenes
que els resultats experimentals suggereixen.
Cal recordar que tot àtom de Mo en coordinació octaèdrica presenta tres orbitals
degenerats del tipus t2g. Cadascun d’aquests orbitals presenta dos lòbuls en la direcció de l’eix ternari, i els altres dos, en un dels plans basals de les tres representacions anteriors (figura 18a). Això vol dir que cadascun d’aquests orbitals pot donar
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lloc a bandes amb una forta dispersió al llarg de la direcció d’una de les cadenes,
com es mostra a la figura 18b. D’altra banda, els orbitals d’una cadena no poden
interaccionar amb els de les cadenes paral·leles, ja que la interacció és de tipus d
i cap orbital dels oxígens apicals no té la simetria apropiada (és a dir, les diferents
cadenes paral·leles es comporten independentment). Les cadenes al llarg de les tres
direccions tampoc no interaccionaran d’una manera apreciable perquè els tres orbitals t2g són localment ortogonals. Per tant, totes les cadenes es comporten com a
pràcticament independents.

Fig. 16. a) Superfície de Fermi total del KMo6O17; b) superposició de tres superfícies
de Fermi 1D que, per hibridació, donen lloc a la mostrada en a, i
c) il·lustració dels vectors de nesting màxim.

Fig. 17. a) Representació esquemàtica de la capa hexagonal interna del KMo6O17
en la direcció perpendicular a les capes, i b), c), d) com a cadenes en ziga-zaga al llarg
de les direccions equivalents a, b i (a-b) de la capa hexagonal.
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Si recapitulem aquestes informacions, veiem que hi ha tres tipus de cadenes i tres
tipus d’orbitals del Mo que donen lloc a bandes independents al llarg de les tres direccions a*, b* i (a*-b*). Com que tenim tres electrons per a omplir aquestes bandes,
cadascuna estarà ocupada a la meitat. Per tant, és natural que el sistema es comporti
com si fos el resultat de la superposició de tres tipus de cadena mig plena al llarg
de les tres direccions equivalents del pla hexagonal. Notem que, una vegada més,
dimensionalitat estructural i electrònica no necessàriament han de coincidir, i aquest
n’és un exemple ben il·lustratiu. Si observem la superfície de Fermi de la figura 16b,
veurem que podem superposar al màxim la superfície de Fermi si utilitzem un vector
de nesting comú a dues superfícies de Fermi 1D (figura 16c). Aquests vectors són
exactament a*/2, b*/2 i (a*-b*)/2, que es corresponen del tot amb l’observació experimental cristal·logràfica (taques de Bragg addicionals a a*/2, b*/2 i (a*-b*)/2 per sota
de la temperatura de transició). A causa de la petita hibridació de les superfícies de
Fermi, després de la transició quedaran petites bosses al voltant dels punts d’encreuament de les superfícies ideals; per això, el sòlid conservarà el comportament metàl·
lic [26]. Si aquest mecanisme és correcte, abans de la transició caldria observar línies
difoses en els diagrames de Bragg al llarg de la direcció perpendicular a les cadenes,
com passa en tota transició 1D. Aquestes línies foren observades per al KMo6O17 i
varen confirmar el mecanisme [25]. Poc després també va ser confirmat en un estudi
del bronze de Na mitjançant espectroscòpia fotoelectrònica amb resolució angular.

Fig. 18. a) Els tres orbitals t2g del Mo i b) il·lustració de la formació de bandes al llarg de la
direcció de les cadenes del KMo6O17. G = (0,0,0) i X = (a*/2, 0, 0).

Aquest tipus de mecanisme es dona en altres sistemes, com, per exemple, la llarga
sèrie dels bronzes monofosfats de tungstè que presenten diverses transicions CDW
successives [27] i [28], i que han estat molt estudiats a causa de les seves propietats
anòmales. De fet, les propietats d’aquests bronzes no s’havien estudiat abans que
nosaltres féssim la predicció que serien sistemes amb nesting amagat. L’originalitat
d’aquests bronzes és que les cadenes no són equivalents com en el cas del KMo6O17,
la qual cosa implica una gran diversitat de possibilitats respecte a les inestabilitats
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electròniques. En la figura 19 es mostra l’estructura cristal·lina i la superfície de Fermi
calculada per a un dels membres d’aquesta família, el P4W12O46. És ben clar que la
seva superfície de Fermi, com la dels altres membres de la mateixa família estructural, resulta de la superposició de tres parells de plans en diferents direccions (com
és el cas dels sistemes amb nesting amagat).

Fig. 19. a) Estructura cristal·lina i b) superfície de Fermi calculada per al bronze P4W12O46.

Modulacions estructurals dels metalls de baixa dimensionalitat:
es deuen sempre a inestabilitats de la superfície de Fermi?
L’èxit de moltes interpretacions de les observacions experimentals sobre metalls
de baixa dimensionalitat a partir de la noció de nesting de la superfície de Fermi
ha fet que, gairebé sistemàticament, es consideri que aquest mecanisme és el correcte. Tanmateix, en un nombre important de casos hi ha indicacions que això no
seria així. Per aquest motiu, molt recentment hem iniciat una revisió de molts casos
paradigmàtics de metalls de baixa dimensionalitat que presenten modulacions de
càrrega o de spin. Com hem explicat abans, la formació d’una CDW a causa de la
superfície de Fermi va sempre acompanyada d’una distorsió periòdica de la xarxa.
Com en tota modificació estructural, els orbitals del sistema distorsionat es poden
expressar com una combinació lineal dels orbitals del sistema no distorsionat i es
pot utilitzar la teoria de pertorbacions per a entendre com es barregen els orbitals.
En el cas de les CDW, l’operador causant de la barreja és l’acoblament electró-fonó.
Si aquest acoblament és feble, només els orbitals buits i ocupats que difereixin molt
poc en energia podran interaccionar i barrejar-se per a conduir als nous orbitals. És
a dir, en el cas d’un acoblament electró-fonó feble, només els nivells que estan a la
superfície de Fermi o molt propers poden interaccionar. Si l’acoblament electró-fonó
és fort, els orbitals buits i plens associats amb energies força diferents poden interac-
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cionar fortament, depenent de la seva composició. Quan això passa, la superfície de
Fermi no té un paper primordial i ni tant sols és necessari que el sòlid inicial sigui
metàl·lic per a poder distorsionar-se. És ben sabut que, si el nesting de la superfície
de Fermi és l’origen de la inestabilitat, l’anomenada funció de resposta de Lindhard
—que quantifica l’energia d’interacció entre els electrons i els forats— presenta una
singularitat precisament pel valor del vector de nesting, q [13].

Fig. 20. a) Funció de Lindhard calculada per al bronze blau K0,3MoO3 i
b) per a una capa aïllada de 2H-NbSe2. c) Estructura de bandes de fonons calculada
per a una capa aïllada de 2H-NbSe2.

Per tant, el que realment ens pot dir si el nesting de la superfície de Fermi és la
causa primària de les modulacions és l’estudi de la funció de Lindhard. Pràcticament
tots els estudis d’aquesta funció s’han fet utilitzant funcions analítiques, però el que
ens fa falta, de fet, és calcular-la per mitjà de mètodes ab initio i utilitzant l’estructura
cristal·lina real dels sistemes (en aquest cas, la discontinuïtat es convertirà en un màxim
molt abrupte). Darrerament, hem dut a terme un estudi molt ampli de la funció de
Lindhard per a molts conductors de baixa dimensionalitat i s’ha obtingut que, en un
nombre considerable d’aquests —aproximadament, la meitat—, el mecanisme que
dona lloc a la modulació estructural és independent de la superfície de Fermi. En la
figura 20 es pot observar la funció de Lindhard calculada per al bronze blau [29] i
per a una capa aïllada de 2H-NbSe2 [30], que, de la mateixa manera que en el cas del
cristall, a baixa temperatura origina una transició cap a una modulació incommensurable de la seva estructura, però molt propera a 3 × 3. Després de la transició, el
sistema continua essent metàl·lic. El bronze blau presenta una transició metall-aïllant
a 180 K [26], i després de la transició la unitat de cel·la al llarg de la direcció b ha
esdevingut quatre vegades més gran. Ambdós comportaments s’han interpretat amb
base al nesting de la seva superfície de Fermi. Com es pot veure a la figura 20a-b, la
funció de Lindhard per al bronze blau presenta el màxim brusc característic de les
inestabilitats degudes al nesting de la superfície de Fermi, la qual cosa no succeeix
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en les capes aïllades hexagonals del 2H-NbSe2. Per tant, en aquest cas la modulació
ha de ser deguda a la inestabilitat d’un fonó i no hauria de tenir un efecte important
sobre la superfície de Fermi. Com es veu en la figura 20c, l’estructura de bandes
de fonons d’aquest últim presenta un fonó amb freqüència imaginària per un valor
proper, però no igual a 1/3, fet que explica la modulació d’aquest sistema. D’acord
amb aquesta interpretació, la conductivitat pràcticament no varia en el moment de
la transició. Malgrat que l’estudi experimental del 2H-NbSe2 als anys setanta [4] i [5]
va portar a la proposta que el nesting de la superfície de Fermi originava les modulacions estructurals dels dicalcogenurs [4] —de fet, fou una de les propostes que va
cridar l’atenció cap als metalls de baixa dimensionalitat—, ara veiem que no és el
cas. Es pot dir el mateix de sòlids com el TaTe4, el Mo8O23, el Ta2NiSe7, el (TaSe4)2I
o el 1T-TiSe2 —considerats durant molt temps exemples de metalls subjectes a una
inestabilitat deguda al nesting de la superfície de Fermi— l’origen de les inestabilitats
dels quals ha de ser revisat. D’altra banda, el bronze blau, NbSe3 i TaS3, la fase de
Magnéli Mo4O11, els bronzes monofosfat de tungstè, el conductor orgànic TTF-TCNQ,
les sals de Bechgaard o a-(BEDT-TTF)KHg(SCN)4 són sòlids que sí que presenten
inestabilitats electròniques degudes a la superfície de Fermi.

251

36

CONSIDERACIONS FINALS
Com en tots els àmbits de la recerca actual, la química de l’estat sòlid requereix
una estratègia clarament multidisciplinària per a donar lloc a nous desenvolupaments
útils i/o inesperats. En aquesta memòria, hem discutit el cas dels conductors de baixa dimensionalitat i hem posat de manifest com la utilització conjunta de conceptes
provinents de la moderna teoria de l’enllaç químic i de la física de l’estat sòlid permeten entendre o, fins i tot, fer prediccions que deixen enrere idees ben establertes
sobre aquests sòlids. Hem vist, per exemple, que el desenvolupament d’alguns conceptes, com ara conductors a dues bandes o nesting amagat, ha possibilitat donar
explicacions relativament senzilles per a comportaments que semblaven estranys o
difícils de comprendre en alguns d’aquest sòlids. La utilització d’aquests conceptes
també ha permès posar en dubte algunes idees ben establertes i donar lloc a nous
tipus de materials —com els metalls amb un sol component—, a més d’assenyalar
l’interès de diversos materials coneguts a la literatura i no ben caracteritzats —com
els bronzes monofosfats de tungstè, que han mostrat un comportament inesperat a
baixes temperatures. Encara que en aquesta memòria hem discutit únicament les propietats conductores, es poden utilitzar els mateixos raonaments en el cas d’altres
propietats [31] i [32]. El desenvolupament recent de sistemes amb una sola capa o
amb poques capes aïllades, així com els avenços recents de l’electrònica molecular,
fan que aquest tipus de recerca sigui de gran actualitat i interès, ja que obre la possibilitat d’utilitzar les propietats poc comunes dels materials de baixa dimensionalitat
per a la fabricació de molts tipus de dispositius.
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RESUM
Els conductors de baixa dimensionalitat han donat lloc a algunes de les descobertes més interessants i innovadores de la química i la física modernes de l’estat
sòlid. El progrés en aquest camp requereix una gran interacció entre químics i físics,
així com el desenvolupament d’un llenguatge comú. A diferència dels conductors
més isòtrops, els conductors de baixa dimensionalitat presenten un gran nombre
de fenòmens associats amb la naturalesa especial de la seva estructura de bandes i de
la seva superfície de Fermi. La superfície de Fermi conté molta informació no solament respecte a l’anisotropia de la conductivitat, sinó també pel que fa a possibles
inestabilitats estructurals i electròniques que donen lloc a transicions metall-aïllant i
metall-metall. Com que l’estructura cristal·lina imposa en gran manera tant l’estructura
de bandes com la superfície de Fermi d’aquests sòlids, és important desenvolupar
mètodes d’anàlisi que permetin establir fàcilment aquesta correlació. En aquesta
memòria utilitzem un marc conceptual basat en la utilització de conceptes de la moderna teoria de l’enllaç químic (recobriment d’orbitals, simetria, etc.) i de la física de
l’estat sòlid per a discutir alguns resultats experimentals difícils d’entendre, així com
la predicció de nous materials interessants com ara òxids i bronzes de metalls de
transició i conductors moleculars. La possibilitat de preparar molts d’aquests materials en forma de capes senzilles, dobles, etc., desenvolupada recentment, així com
avenços en el camp de l’electrònica molecular, obren la porta a una gran quantitat
d’aplicacions per a la preparació de dispositius i és la causa de l’enorme interès que
han motivat. Per tant, és molt important comprendre l’origen de les seves propietats
i la manera com es poden modificar.
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RESUMEN
Los conductores de baja dimensionalidad han dado lugar a algunos de los descubrimientos más interesantes e innovadores de la química y la física modernas del
estado sólido. El progreso en esta área precisa de una fuerte interacción entre químicos y físicos, así como el desarrollo de un lenguaje común. A diferencia de los
conductores más isotrópicos, los conductores de baja dimensionalidad presentan un
gran número de fenómenos asociados con la naturaleza peculiar de su estructura de
bandas y de su superficie de Fermi. La superficie de Fermi contiene mucha información en relación no solamente con la anisotropía de la conductividad, sino también
respecto a la posibilidad de diferentes inestabilidades estructurales y electrónicas
que dan lugar a transiciones metal-aislante y/o metal-metal. Dado que la estructura
cristalina impone en gran manera tanto la estructura de bandas como la superficie
de Fermi de estos sólidos, es importante desarrollar métodos de análisis que permitan establecer fácilmente esta correlación. En esta memoria utilizamos un marco
conceptual basado en la utilización de conceptos de la moderna teoría del enlace
químico (recubrimiento de orbitales, simetría, etc.) y de la física del estado sólido
para discutir algunos resultados experimentales difíciles de entender, así como la
predicción de nuevos materiales interesantes como óxidos y bronces de metales de
transición y conductores moleculares. La posibilidad de preparar muchos de estos
materiales en forma de capas sencillas, dobles, etc., desarrollada recientemente, así
como avances en el campo de la electrónica molecular, abren la puerta a muchas
aplicaciones para la preparación de dispositivos y es la causa del enorme interés
que han suscitado. Por lo tanto es muy importante comprender el origen de sus
propiedades y como modificarlas.
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ABSTRACT
Low-dimensional conductors are at the origin of some of the most interesting
discoveries in modern solid state chemistry and physics. Progress in this field requires a strong interaction between chemists and physicists and there is a need to
develop a common language. Low-dimensional conductors exhibit a wealth of interesting phenomena associated with the special nature of the band structure and
the shape of their Fermi surface. These Fermi surfaces contain very rich information
concerning not only the dimensionality of the conductivity but also the possibility
of different structural and electronic instabilities leading to metal-to-insulator and/or
metal-to-metal transitions. Because the band structure and Fermi surface are to a
great extent imposed by the crystal structure, it is important to develop conceptual
models to find the link between the crystal structure and the Fermi surface of these
systems. An approach based on simple ideas of overlap, symmetry, and chemical
bonding as well as condensed matter theory concepts is used to understand some
puzzling observations as well as to predict new developments concerning a number
of low-dimensional metals including oxides, bronzes, and molecular metals. The
recently developed possibility of preparing many of these materials as single-layers,
double-layers, etc., as well as advances in molecular electronics, open the door for
the preparation of devices with very interesting functionalities. Thus, it is very important to understand the origin of their properties and how to modify them.
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DISCURS DE RESPOSTA PER L’ACADÈMIC NUMERARI
EXCM. SR. DR. SANTIAGO OLIVELLA I NEL·LO

Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims Senyors i Senyores Acadèmics,
Senyores i Senyors:
És un honor i un plaer per a mi rebre en aquesta Acadèmia el doctor Enric Canadell Casanova, perquè ocupi la plaça de nova creació de la Secció Tercera, intitulada
química de l’estat sòlid.
El doctor Enric Canadell nasqué a Castellfollit de la Roca (la Garrotxa) el 31 de juliol
de l950. Cursà i obtingué la llicenciatura de ciències químiques a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB) el l973. Acabats els seus estudis, ben aviat el
doctor Canadell es va interessar per la recerca científica i va iniciar el treball experimental de la tesi de llicenciatura en un laboratori de recerca del Departament de Química Orgànica de la UB. L’objectiu principal de la tesi era la identificació i extracció
de diferents productes naturals d’unes plantes mediterrànies (Thymus chamaedris i
Thymus caespititius) emprant tècniques clàssiques de separació de productes naturals. Aquest treball esdevingué rutinari i el doctor Canadell va anar perdent interès
per la química experimental. D’altra banda, feia temps que el doctor Canadell havia
iniciat l’estudi (autodidacte) dels principis fonamentals i els conceptes elementals
de la química quàntica. Aquesta disciplina és una branca de la química teòrica en
què s’aplica la mecànica quàntica per a descriure matemàticament el comportament
fonamental de la matèria a escala molecular. Una aplicació de la química quàntica
és l’estudi del comportament d’àtoms i molècules, quant a les seves propietats òptiques, elèctriques, magnètiques i mecàniques, i també la seva reactivitat química.
Posats a triar entre la química quàntica i la química orgànica, els interessos científics
del doctor Canadell es van decantar sens dubte cap a la química quàntica.
L’estudi de la química quàntica té una forta i activa relació amb diferents àmbits científics com la física molecular, la física atòmica i la fisicoquímica. Les contribucions
en aquesta àrea provenen tant de físics com de químics. A Catalunya, la recerca en
química quàntica no es va començar a desenvolupar fins a finals dels anys seixanta

261

46

del segle passat, malgrat que en altres països com Alemanya, França, la Gran Bretanya, Itàlia i els Estats Units ja hi tenia una llarga tradició. Aquest lamentable retard
va ser causat principalment per la manca d’un ensenyament modern de la química física a la UB i, sobretot, per la falta d’una assignatura de química quàntica en
els plans d’estudi de la llicenciatura de ciències químiques anteriors a l’any 1969.
Amb tot, cal destacar la intensa activitat investigadora en química quàntica iniciada
i impulsada a l’Institut Químic de Sarrià (IQS) pel doctor Ramon Carbó, professor
d’àlgebra lineal a l’època. Durant el període de realització de la meva tesi doctoral,
el doctor Canadell i jo ens trobàvem sovint a la biblioteca del Centre d’Investigació
i Desenvolupament del CSIC, a Barcelona, per discutir i resoldre dubtes relacionats
amb l’estudi de la química quàntica. En aquest punt, vull destacar que per diferents
raons no va ser possible que el doctor Canadell fes la tesi amb el doctor Carbó.
Tanmateix, recordo que el doctor Carbó tenia en el seu despatx de l’IQS la majoria
de llibres de química quàntica publicats fins la data, els quals amablement sempre
ens va deixar consultar.
Davant les dificultats per trobar a Barcelona un director de tesi doctoral de l’àmbit de la química quàntica, el doctor Canadell es va traslladar a Madrid per fer la tesi
al Departament de Química Cuántica de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).
L’objectiu principal de la tesi va ser l’estudi teòric de l’enllaç d’hidrogen intramolecular en fenols i anilines. El professor José Ignacio Fernández Alonso (catedràtic de
Química Física de la UAM) va ser-ne el director.
Després d’un període inicial a la UAM, a la Universitat de París Sud (Orsay) i a
la UB, en què es va interessar en diferents aspectes dels mecanismes de reacció en
química orgànica, el 1983 va decidir treballar en l’estudi de l’estructura electrònica
dels sòlids.
En aquest punt, és important remarcar que l’objectiu principal del doctor Canadell
al llarg de la seva dilatada carrera científica ha estat el desenvolupament d’idees per a
entendre de manera senzilla, però alhora precisa, com estan relacionades les propietats
dels sòlids amb la seva estructura electrònica. No va ser un canvi d’orientació fàcil, ja
que en aquella època molts pocs científics estaven interessats a aplicar els conceptes
de la moderna teoria de l’enllaç químic als sòlids. Aquest canvi en l’orientació científica
va coincidir amb una estada molt prolongada a l’estranger, primer a la Universitat de
Chicago i després a la Universitat de París Sud, on va ser director de recerca del Centre
National de la Recherche Scientifique i va liderar un grup de teoria dels sòlids. Encara
que el doctor Canadell ha treballat sobre molts aspectes de l’estructura electrònica dels
sòlids, s’ha focalitzat especialment en els sòlids conductors de baixa dimensionalitat.
Ha contribuït a aquest camp amb més de tres-centes publicacions científiques i ha
desenvolupat algunes idees que han tingut un gran impacte en aquest àmbit. Per
exemple, com a resultat del seu treball sobre conductors moleculars que contenen
Ni, Pd i Au, va desenvolupar la idea dels conductors a dues bandes i va preveure la
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possibilitat de preparar metalls moleculars sense cap tipus de dopatge. La idea dels
conductors a dues bandes anava en contra d’un dels conceptes de base de la física
dels conductors moleculars, però finalment la predicció va ser verificada uns anys
després pel grup de Kobayashi (Tòquio) i, més tard, per Lorcy (Rennes). La base
d’aquesta idea va servir també per a comprendre molts resultats de la física dels
conductors moleculars. Un altre concepte que va contribuir a desenvolupar i que va
tenir una gran influència en el camp de la baixa dimensionalitat va ser el de hidden
nesting (nesting amagat). Aquesta idea, que va servir per a explicar moltes inestabilitats electròniques en òxids, sulfurs, selenurs i bronzes de baixa dimensionalitat, va
ser també verificada experimentalment mitjançant diferents tècniques (fotoemissió,
raigs X difosos, etc.). Com a resultat d’aquests treballs, el 1995 el doctor Canadell va
rebre un dels premis de física (Prix Rochat-Julliard) de l’Acadèmia de Ciències de
França. L’any 1996 va tornar a Barcelona amb el càrrec de professor d’investigació
del CSIC a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, amb l’objectiu de crear el
Departament de Teoria i Simulació d’aquest institut. Del 1996 al 2001 també va ser
responsable de la coordinació nacional de l’Àrea de Ciència de Materials del CSIC.
D’entre els problemes en què ha treballat des de llavors, cal mencionar l’anàlisi de
resultats de noves tècniques d’efecte túnel (tunneling) en superconductors a dues
bandes, possibles efectes de dissipació en sòlids moleculars que contenen rotors i
conductors a la vegada, influència de la quiralitat en les propietats de transport de
conductors moleculars, transicions d’ordre de càrrega en sòlids inorgànics i conductors moleculars, oscil·lacions de la magnetoresistència en conductors moleculars a
baixa temperatura, propietats òptiques de semiconductors III-VI i òxid de zinc dopat, relació entre estructura i propietats de sòlids que contenen rotors moleculars,
fases de Zintl, etc. Recentment, junt amb dos antics col·laboradors va elaborar molts
aspectes d’aquesta recerca en un llibre sobre la moderna teoria de l’enllaç en els
sòlids orientat a l’ensenyament (Orbital approach to the electronic structure of solids, Oxford University Press, 2012). L’any 2013 va ser elegit membre de l’Academia
Europaea (secció de química) i el 2017 va rebre el títol de doctor honoris causa de
la Universitat de Rennes.
Entendre l’estructura electrònica dels compostos amb els quals s’està treballant
al laboratori potser no és una necessitat essencial per a un cientfíic experimental,
però certament pot facilitar el seu treball de recerca. L’estructura electrònica és la
connexió més útil entre l’estructura i les propietats de qualsevol sòlid. Per exemple,
si sabem encaixar l’estructura electrònica d’un cert material a partir de la dels fragments químicament significatius que el formen, podrem dissenyar i preparar nous
materials que tinguin unes propietats determinades.
L’impressionant augment de la potència de càlcul dels ordinadors i el desenvolupament de nous codis de simulació de sòlids han proveït recentment als investigadors
de ciència de materials d’eines molt eficients per a accedir als detalls de l’estructura
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electrònica de gairebé qualsevol sòlid periòdic. Això no significa necessàriament que
podem comprendre fàcilment l’estructura electrònica de qualsevol sòlid d’una manera
precisa i simple, que permeti el disseny i la preparació de materials amb propietats
específiques. El desenvolupament d’eines computacionals i conceptuals eficients és
l’única manera d’aconseguir una interacció fructífera entre la teoria i l’experiment.
Per a entendre la relació entre l’estructura electrònica i les propietats dels sòlids, habitualment s’han fet servir conceptes de la física que utilitzen un llenguatge
molt diferent del dels químics. A fi de pal·liar aquestes dificultats, a principis dels
anys vuitanta, Hoffmann, Burdett i Whangbo, cercant tendències amb vista a predir
quins materials podrien exhibir unes certes propietats, van començar a emprar sistemàticament conceptes d’estructura electrònica estretament relacionats amb detalls
estructurals. La introducció en el camp de la ciència de materials d’idees d’interacció
d’orbitals, que han estat tan útils en la racionalització de l’estructura i la reactivitat
de les molècules, ha generat un autèntic breakthrough. Clarament, l’elaboració pas
a pas de molts conceptes utilitzats en el context de la teoria de bandes dels sòlids
—com ara estructura de bandes, densitat d’estats, superfície de Fermi, etc.—, basats
en idees d’interacció d’orbitals, ha portat a la creació d’una valuosa eina conceptual
que és molt intuïtiva i senzilla d’emprar, que permet l’anàlisi dels resultats de càlculs
quantitatius o la racionalització d’observacions experimentals (per exemple, propietats estructurals i de transport, l’origen de diferents transicions de fase i modulacions
estructurals, la naturalesa d’imatges de microscòpia d’efecte túnel i de forces atòmiques de materials complexos, etc.) que han estat racionalitzats amb èxit amb base a
aquest tipus d’aproximació teòrica. Atès que molta informació estructural detallada
està inclosa en els arguments de la interacció d’orbitals, a través d’aquesta metodologia és relativament fàcil relacionar l’efecte de possibles modificacions estructurals
amb l’estructura de bandes o la superfície de Fermi, etc., i, en conseqüència, anticipar
com poden alterar aquests canvis l’estabilitat, la conductivitat o les propietats relacionades d’una estructura donada.
Estic segur que tot el que s’ha exposat justifica a bastament l’interès d’aquesta Reial
Acadèmia per la creació de la nova especialitat denominada química de l’estat sòlid.
Benvolgut Enric, és un plaer donar-te la benvinguda en aquesta antiga Acadèmia.
Esperem que et sentis a gust amb tots nosaltres.
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