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scoltar Pierre-Gilles de Gennes és Els cristalls líquids són un estat de la L'aplicació industrial més notable dels 
r un salt cap al futur: els seus temes materia intermedi entre el solid i el cristalls líquids és la que aprofita les 
estudi d'avui seran els problemes de líquid: les molkcules, allargades, tenen seves propietats optiques per a formar 
oda de demit. De Gennes, amb el seu ordre d'orientació pero desordre de irnatges en pantalles de rellotges, 
ti1 &gil, r&pid ibrillant, té l'habilitat posició. A temperatures elevades, el d'ordinadors i, en un futur proper, de 
afribar al fons de l'entrellat físic del desordre predomina tant en l'orientació televisors ultraplans. Efectivamint, 

problema que l'ocupa. com en la posició: aquest és el cas del la presencia d'un petit voltatge electric 
líquid. A baixes temperatures, predo- és suficient per a produir una distorsió 

Més que el desenvolupament d'equa- mina l'ordre orientacional i posicional que modifica l'índex de refracció i els 
cions exactes ja plantejades prkviament del solid. És lógic, doncs, anomenar coeficients de reflexió dels cristalls 
per d'altres investigadors, li plau esbri- cristalls líquids aquests estats intermigs. líquids. D'aquesta forma, arnb una 
nar l'esskncia dels mecanismes físics Es distingeix tres tipus principals de 
que determinen les característiques 

tendkncies semiquantitatives més 
rellevants que se'n segueixen. totes direccions. En les fases esmkc- 

i són una mina de suggeriments teorics colest&iques, en fi, també hi ha una 
i experimentals, que molts d'altres distribució en capes. En aquest cas, 
investigadors s'apressen a explotar. 

De Gennes, professor del Collkge de 
France i director de lYÉcole de Chirnie distribució en espiral. sional de la membran 
et de Physique Industrielles de la Ville 
de París, ha publicat tres llibres que 
recullen tres notables facetes dels s 
treballs: superconductors, cristalls 
líquids (Oxford University Press, 19 
i polímers (Princeton ~ n i v e r s b  Press, 
1980). El Premi Nobel li ha estat 

dos damers camps, amb especial 



quen en ser-los aplicat un corrent altern 
de baixa freqüencia. 

A continuació, de Gennes dirigí el 
seu interés vers l'estudi de la viscositat 
de solucions molt concentrades de polí- 
mers, o de polímers fosos. Fou un dels 
formuladors del model de reptació, en 
el qual es considera que cada cadena 
polimerica es desplaca amb un movi- 
ment semblant a la reptació al llarg 
d'un espai tubular que li deixen les 
molecules de l'entorn. Aquest model, 
desenvolupat llargament per Doi 
i Edwards, ha estat molt fructífer. 

De Gennes, que inicia la seva activitat 
investigadora amb treballs sobre super- 
conductivitat, ha treballat també en 
problemes de mullat de superfícies, de 
percolació, de materia finament dividi- 
da i, en l'actualitat, en problemes 
d'adhesió. El seu interés en aquest pro- 
blema és una prolongació lbgica del seu 
interés en polímers, ja que el fonament 
de molts adhesius és la interacció entre 
dues lamines de polímers, que es van 
interpenetrant fins a esdevenir una sola 
l h ina .  Estudiar la d inhica  i la 
resistencia de l'adhesió tindra un gran 
interés en el futur, quan els avions es 
fabricaran amb materials molt lleugers, 
que no es podran soldar, sinó que 
s'hauran d'unir amb adhesius. 

Amb la seva figura alta i atletica, una 
gran curiositat per l'art, una gran crea- 
tivitat científica, una hhbil combina- 
ció de rigor i d'intüició, de gust per la 
teoria i per I'aplicació i, ara, amb el 
Premi Nobel, Pierre Gilles de Gennes 
és una de les grans figures de la ciencia 
europea d'avui. 

David Jou 

PREMl "JORDI PORTA I JUÉ" 
de la Societat Catalana de Física 

Convocat per trentena vegada el 23 d'abril de 1992, 
sera adjudicat el 30 de marc de 1993. L'import del 
premi és de 100.000 pessetes. 

El Jurat podra concedir per unanimitat un altre 
primer premi, i tant si el premi s'adjudica com si no, 
es podran concedir un o més acc~ssits. 

Poden prendre part en aquesta convocatoria 
estudiants de qualsevol centre un~iversitari. 

Els treballs que aspiraran al premi hauran d'ésser 
escrits en catala, i s'hauran de presentar en dos 
exemplars escrits a maquina i signats per I'autor, 
el qual indicara la seva adreca, així com la Facultat 
o Escola on estudia i el curs en que esta matriculat. 
En queden excloses les tesis doctorals. 

Fara I'adjudicació un Jurat format per tres mem- 
bres designats pel Consell Directiu de la Societat. 

Els premis es faran efectius el dia del lliurament 
dels premis de I'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. 

La Societat no s'obliga a retornar els treballs no 
premiats que no hauran estat recollits dins els tres 
mesos següents a la data d'adjudicació dels premis. 

Les obres aspirants al premi hauran d'ésser trameses, 
per correu certificat, a la Secretaria de la Societat, 
o bé presentades a la seu de I'INSTITUT D'ESTUDIS 
CATALANS, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona, 
abans del 31 de desembre de 1992. 
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