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En nom de la Facultat de Quimica de la Universitat de Barcelona, em
correspon 1'honor de presentar als membres d'aquest Claustre el nou doc-
tor honoris causa professor Roald Hoffmann. Segons els Estatuts de la
nostra Universitat, 1'atorgament d'aquest titol expressa un reconeixement
de la valua cientifica, cultural o artistica del candidat; del mestratge en la
seva especialitat; de les seves relacions cientifiques i personals amb la Uni-
versitat de Barcelona, i del seu respecte i defensa dels principis de llibertat,
democracia, justicia i igualtat que inspiren els nostres Estatuts. Permeteu-
me, doncs, que intenti en poques paraules fer-vos coneixer, encara que su-
perficialment, els merits cientifics del doctorand i alguns aspectes de la
seva personalitat.

Roald Hoffmann va rebre premonitoriament el seu nom en honor del
descobridor del pol Sud, Roald Amundsen, el 1937 a Zloczow, ciutat po-
lonesa que ara forma part d'Ucraina. Despres de sobrevirue a l'ocupacio
nazi, abandona Polonia i visque a Txecoslovaquia, Austria i Alemanya, i
arriba finalment a Nova York als onze anys, on va completar els seus estu-
dis primaris i secundaris i va obtenir el titol de Bachelor ofArts en quimica
a la Universitat de Columbia. Posteriorment va obtenir els titols de Master
en quimica i de doctor en quimica fisica a la Universitat de Harvard.

Us estalviare els detalls de la seva carrera academica posterior, desen-
volupada des de la seva posicio de professor a la Universitat de Cornell,

[Butll. Soc. Cat . Cieo.], Vol. XIV, Num. 1, 1993



IC I.A\i.SIiDURA DLL PROF. R. /IO/) 11.1 \A

fent el que ell anomena «quimica teorica aplicada». D'ella en son testimoni

les seves nombroses publicacions i els reconeixements atorgats per institu-

cions de molt diversos paisos. El Premi Nobel concedit Cl 1981 pets sews

estudis sobre la simetria orbital i la reactivitat organica es tan sols el mes

conegut. Tant significatiu o mes es el fet quc sigui 1'6nica persona a qui

l'American Chemical Society ha concedit el Premi Arthur C. Cope de qui-

mica organica (cl 1973), el Monsanto de quirnica inorganics (el 1982) i, mes

recentment, el maxim guardo d'aquesta societat, la Priestley Medal.

Pero aquestes fites no marquen encara un punt culminant en la seva

recerca. En el mateix discurs de recepcio del Premi Nobel va presentar una

Clara sistematitzacio de les analogies isolobals entre diversos f agments

moleculars organics i inorganics, que ha esdevingut una peca clau per a la

comprensio de moltes estructures, i tambe per al disseny de nous camins

de sintesi en quimica molecular. En la mateixa epoca es plantejava un nou

desafiament, introduint-se en un camp fins aleshores diferent: l'cstudi teo-

ric de les estructures i les propietats dels compostos en 1'estat solid, estat

en cl qual es troben al major part dels materials utils per a la humanitat. El

professor Hoffmann i el grup de cientifics que s'han dedicat a aquests to-

mes seguint el scu impuls, continuen explorant amb exit les zones fronte-

reres entre la fisica dc 1'estat solid, la cristal-lografia i la quimica molecular.

En tots aquest terrenys, 1'originalitat de la seva aportacio rau en la uti-

litzacio de tecniques mecano-quantiques desproveides dels scus aspectes

mes alambinats, posant 1'accent en els conceptes elementals que els qui-

mics experimentals poden comprendre i manipular, com ara l'clectronega-

tivitat i la simetria. A la base de tots els sous estudis hi ha sempre el lobul

que representa els orbitals atomics, i les regles senzilles per combinar-los,

dedu'ides de la teoria de pertorbacions. D'aquesta manera s'aconsegucix

proporcionar un llcnguatge comu per als diferents camps dc la quimica,

tant en el seu vessant teoric corn en 1'experimental. Aixi ha aconseguit que

el seu trcball i el dels sous deixebles hagi tingut una notable capacitat pre-

dictiva i, alhora, estimulava la realitzacio d'abundant recerca experimental.

Els sous articles constitueixen tambe un model pel seu caracter didac-

tic i la riquesa i naturalitat del seu llenguatge, encara que molter vegadcs

hagi hagut de veneer fortes resistencies dels editors de revistes per I'exten-

sio i I'elevat nombre de figures que acostuma a incloure-hi. Amb aquesta

vocacio didactica, no es estrany que hagi impartit quasi cada any cursos de

quimica de primer any i molt sovint cursos de quimica per a no-quimics

o sobre quimica i societat. Un dels seus darrers esforcos, adre4at a una au-

diencia mes amplia, ha estat dedicat a la creacio i prescntacio d'una serie de

programes de video sobrc El mon de la quimica.

Tot aixo quc he cornentat molt superficialment, Pero, no explica ('im-

portant paper del Prof. Hoffmann en la quimica dels nostrcs dies. Una de
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Ics clans es potscr la seva internacionalitat. Viatgcr infatigable, tant pro-
nuncia una conterencia en un congres internacional corn en una universitat
sense recursos dun pais poc desenvolupat Un bon testimoni do les seves
excel-tents relacions amb cientifics d'arrcu del mon son Ics sexes frequents
visites als paisos oficialment comunistes, fins i tot en Ics epoques mes ti-
bants de la guerra freda.

La seva mirada penetrant va mes enlla del man de la quimica. Es ben
evident el sets interes per Ics dues cultures, incloent-hi la pintura, diferents
manitestacions de la musica, Pesport, la filosofia, la literatura, la politica...

Fs, doncs, natural que hagi trcballat conjuntament amb una pintos en un
projecte de llibre malauradament incdit,'" o que del scu (lapis hagin Sol-tit
estudis originals i interessants sobre aspectes socials, estctics o semiologics
de la ciencia, dels quals tindrem una pctita mostra en el scu discurs d'avui.

Malgrat tot, Roald Hoffmann no respon a l'estereotip del cientific fa-
mos: inaccessible i encarcarat. I-Is qui hem trcballat amb A hem pogut
aprendre quelcom mes que quimica o que una manera d'abordar teorica-
ment cis problemes quimics. Hem apres que Ics descobertes cicntifiques
poden resultar d'una habil combinacio do treball, imaginacio, intercanvi
d'idees i col-laborac16. Que la feina del cientific no s'acaba amb l'obtenc16
d'uns resultats ni amb la seva interprctacio, sing que cal un decidit esfor4
per a comunicar tot aix(') de manera entenedora i convincent. Quc es pot
ter que en tin equip d'invcstigacio la gent, a tries de treballar, s'hi trobi a
gust i entre amics. Que es pot ter compatible la dedicacio professional a la
ciencia amb el cultiu d'altres aspectes de la cultura i de la propia persona-
litat. Quc es pot, fins i tot, ballar ]'square dancing, explicar Ics regles del
football america, o comentar amb delit les sever preferencies en matcria de
bolets comestibles. Horn arriba a Ia conclusio que el dia tc mes bores per
a ell que per als altres.

La Iacultat de Quimica de la Universitat de Barcelona ha tingut Cl
privilegi d'escoltar el nou doctorand coin a professor d'un curs intensiu a
l'estiu de 1984, i que alguns investigadors catalans hagin estat rebuts al scu
grup dins de I acollidora Universitat de Cornell, corn a part d'una col-labo-
raci6 cientifica que, almenvs per a nosaltres, ha resultat molt estimulant i
enriquidora. I's per aixo que volem agrair al Claustre d'aqucsta Universitat
i al Vlagnific Senvor Rector que hagin acollit de bon Brat la proposta de
conccssio d'aquest titol de doctor bonoris causa, I al professor Hoffmann
la scva gcntilcsa d'acceptar-lo. Nomes cm resta dcsitjar que la seva incor-
poracio a aquesta comunitat univcrsitaria no sigui tan cols honorifica sin')

:' I'ostcrionncnI publicat: K. Hoffmann i V. Torrence, Cbeinistri I l n inc 1. Rcflcctlorr^
In Screnrcc, Blur Rider Summit (Pennsvlsania), Smithsonian Institution press, 1993.
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efectiva; que continuem en el futur tenint ocasici d'escoltar les seves Ili-

cons, i que hi trobi noun amiss amb qui compartir una taula i poder parlay

de totes les cores que preocupen els homes i ics doncs, si uin cientifics o

no.
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