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Superconductiu

E l 2 de juliol va morir
el professor Manuel
Cardona, un científic
eminent nascut a Bar-

celona i un investigador clau
en el desenvolupament de la fí-
sica de la segona meitat del se-
gle XX. Es va graduar en Física
per la Universitat de Barcelona
el 1955 i es va doctorar per les
universitats de Madrid i Har-
vard. Fins al 1971 va treballar
endiverses universitats dels Es-
tatsUnits i va passar uns fructí-
fers anys d’investigació als labo-
ratoris RCA de Zuric. El 1971
se’l va nomenarmembre del co-
mitè científic, i va ser director
del nou Institut Max Planck de
Física de Estat Sòlid de Stutt-
gart, al qual va estar lligat fins
al final, a més de la multitud
d’estades científiques que va re-
alitzar en centres d’investiga-
ció de tot el món.
La seva vida científica va co-

mençar el 1956, any en què es
va atorgar el premiNobel als in-
ventors del transistor bipolar,
base de la revolució tecno-
lògica que vivim en l’actualitat.
Les possibilitats que s’obrien
en el campencara ermde l’estu-
di, comprensió i aplicacions
dels semiconductors van ser
un dels motors de la investiga-
ció de Cardona, fonamental-
ment mitjançant l’ús de tècni-
ques experimentals espectros-
còpiques.
Les seves investigacions van

ser essencials en el desenvolu-
pament d’aquest campde la físi-
ca. No en va, a Cardona se’l si-
tua entre els dos o tres investi-
gadors més notables en aques-
ta disciplina. L’altre camp d’in-
vestigació al qual va dedicar
grans esforços va ser el de la su-
perconductivitat, sobretot l’es-
tudi dels superconductors d’al-
ta temperatura, amb especial
èmfasi en l’anàlisi de materials
amb isotòps.

Els números que acompa-
nyen la seva tasca científica són
aclaparadors. Autor de més de
1.300 treballs d’investigació,
deu llibres monogràfics i un lli-
bre de text, i membre del con-
sell editorial de set revistes
científiques. Segons la base de
dades (http://isihighlycited.
com), Cardona ha estat un dels
8 físicsmés citats de forma contí-
nua des del 1970, per no enume-

rar la llarga llista de premis i ho-
nors que va rebre. Va ser inves-
tit 11 vegades doctor honoris
causa, entre elles per la UAB.
En aquest país sempre ha es-

tat reconegut: se li va atorgar la

medalla Narcís Monturiol i el
premi de la Fundació Catalana
de la Recerca, totes dues en la
seva primera edició, així com el
premi Príncep d’Astúries, en
justa correspondència a la seva
entrega a la millora de la cièn-
cia al país. Va ser president del

Comitè Assessor del Laborato-
ri del Sincrotró en el seu inici
(l’actual ALBA), membre del
comitè científic de l’ICN, presi-
dent del patronat de l’Icmab i
membre corresponent de la Re-
ial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona.
Va ser un mestre que va

crear escola, amb desenes de
deixebles escampats per tot el
món, que porten el seu segell, i
molt estimat per la seva condi-
ció humana.Mai no va dubtar a
manifestar-se públicament en
qualitat de científic davant si-
tuacions d’abús de poder polí-
tic en diferents països. Cardona
va tenir la joia de poder compar-
tir la seva vida amb una perso-
na meravellosa, la seva esposa
Inge Hecht, tan estimada per
tots els que la coneixem.

JORDI PASCUAL GAINZA
Catedràtic de Física Aplicada de la UAB

Esperit indestructible

AP ARXIU

A dolf Hitler li va estrè-
nyer lesmans i, d’aques-
tes Olimpíades del
1936, Louis Zamperini

es va emportar a casa un vuitè
lloc i una bandera esvàstica
furtada de la cancelleria mateixa
del Tercer Reich. Tot i això,
aquests no van ser els esdeveni-
ments més destacats de la vida
d’aquest lluitador nat, que vamo-
rir dimecres als 97 anys a Los An-
geles (Califòrnia) arran d’una
pneumònia.
A més d’atleta, Zamperini va

ser pilot del Cos Aeri de l’exèrcit
dels Estats Units durant la Sego-
naGuerraMundial. Després d’es-
tavellar-se al pacífic el 27 de
maig del 1943, el govern el va do-
nar permort. Al juny, els seus pa-
res van rebre la tràgica notifica-
ció per correu, de pròpia mà del
president: “En memòria del ti-
nent primer Louis S. Zamperini,
que va morir al servei del seu
país… La llibertat viu, i a través
d’aquesta ell viu. Firmat: Fran-
klin D. Roosevelt”.
No havia mort, sinó que era a

la deriva amb tres companys. Va
passar 47 dies en alta mar al cos-
tat del tinent segon Allen Phillips
i va veure morir el tercer inte-
grant de la seva particular calami-
tat, el sergent Francis McNama-
ra. Alimentant-se de peixos,
ocells extraviats i l’aigua de la plu-
ja, van passar els dies i les nits
fins que van ser rescatats... per
l’enemic.
Els japonesos els van capturar

i els van enviar als camps de pre-
soners. Encara quedaven dos
llargs anys de guerra. A Ofuna,
Omori i Naoetsu, Zamperini i al-
tres nord-americans van patir hu-
miliacions i tortures tant físiques
compsicològiques. Colpejat i pri-
vat de cures mèdiques, va rebre
un tracte especial (negatiu) de
MutsuhiroWatanabe, el setè cri-
minal de guerra més buscat del
Japó –que mai no va ser jutjat–.
El seu entrenament com a atle-

ta el va ajudar a suportar l’odis-
sea. “El més difícil d’aguantar
eren els intents de destruir la te-
va dignitat i convertir-te en res”,
va explicar en una entrevista. La
seva història va guanyar rellevàn-
cia amb la publicació el 2010
d’Unbroken –Invencible en la se-
va versió espanyola–, de Laura
Hillenbrand. El llibre va ser nú-
mero u en vendes de The New
York Times. El proper dia de

Nadal, als Estats Units, s’es-
trenarà la pel·lícula basada en
l’aclamada biografia sota la direc-
ció d’Angelina Jolie i amb guió
dels germans Coen. Encara no hi
ha data d’estrena a Espanya.
Louis Silvie Zamperini va néi-

xer el 1917 a Olean, Nova York. El
seu pare, d’origen italià, va ense-
nyar-lo a boxejar per defensar-se
dels maltractaments d’altres
nens a l’escola. El 1934, va esta-
blir la millor marca nacional dels
1.500 metres i dos anys més tard
es va classificar per als Jocs Olím-
pics de Berlín després d’empatar
amb el plusmarquista mundial,
Don Lash, en la prova dels 5.000.
Va quedar vuitè en els Jocs, en
l’Olympistadion on se li va acos-
tar Hitler i li va dir “Ah, tu ets el

noi que té un final ràpid”. Des-
prés de superar l’alcoholisme
que va afrontar després del seu
alliberament el 1945, Zamperini
es va dedicar a predicar les seves
vivències i les virtuts del perdó.
Va ser portador de la torxa als
Jocs d’Hivern del 1988 a Nagano
(Japó), entre d’altres, i allà va in-
tentar sense èxit reconciliar-se
amb el seu antic torturador.
A l’Alemanya nazi va comen-

çar la vida adulta del “nen impos-
sible però home indestructible”,
com el descriu Hillenbrand. Des-
prés de donar la mà a l’enemic
–“En aquell moment no tenia ni
idea de política i Hitler em sem-
blava un tipus graciós”, va dir–,
va lluitar contra la catàstrofe, la
naturalesa i elmartiri. Una autèn-
tica història de supervivència, co-
ratge i resistència; també la cròni-
ca d’una victòria existencial.

GUILLE ÁLVAREZ

OBITUARIS

Mai no va dubtar a
manifestar-se, com
a científic, contra
l’abús del poder
en diferents països

Físic
Atleta olímpic i presoner de guerra dels Estats Units

Avui fa un any
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