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Considerat l'introductor de 
la fotónica a Espanya, José 
Antonio Martín Pereda va 
ser nomenat doctor honorís 
causa per la Universitat 
Politécnica de Catalunya el 
4 de novembre a proposta 
d'Ellsa Sayrol, directora de 
l'Escola Técnica Superior 
d'Enginyeria de 
Teleconiunlcació de 
Barcelona (ETSETB). El pro-
fessor Luis Castañer va ser 
el padrí de la ceremonia. 

El nomenament de Martín 
Pereda, professor de la Uni-
versitat Politécnica de Madrid, 
respon al reconeixement que fa 
la UPC al científica que es consi-
dera l'iniclador de la recerca i de 
la docencia en ciéncies fotóni-
ques i cornunicacions óptiques a 
Espanya. A l'hora ha estat l'lm-
pulsor i el creador del primer 
departament de tecnología fotó-
nica en una universitat espanyo-
la. Els seus treballs iniciáis van 
donar origen a nombrosos grups 
de recerca i departaments de 
cornunicacions óptiques, que 
han estat determinants en l'im-
puls a nombrosos grups i depar-
taments. 

"E l láser és un element 
estrany que la física ha 
proporcionat a l'enginyeria" 
José Antonio Martín Pereda és un deis creadors del primer Pía nacional de recerca 
espanyol i aconsella a les universitats el replantejament de les seves prioritats mit-
jangant l'anállsi deis camps de recerca en qué destaquen. Aquests són els camps en 
els quals han de posar tot l'émfasi I els recursos, ja que és evident que no es pot ser 
excel-lent en totes les árees del coneixement. La seva especialltat és la fotónica. 

Diuen que vosté és el pare de la fotónica a 
Espanya. Pero..., qué és la fotónica? 

És intentar fer amb llum el mateix que es fa amb electrons. 

Alguna aplicació quotidiana? 
Quan anem al supermercat, per exemple, i ens passen el 

producte per la caixa registradora, aquesta detecta el codl 

de barres i te'n dlu el preu; aquí hi ha fotónica, perqué un 

raig de llum ha llegit el codi de barres i ha donat el preu 

del producte. També la fotónica és present en el moment 

que canvlem de canal amb el comandament a distancia, 

o quan reproduím música amb un DVD... En tots aquests 

casos és el láser el que processa la informació. 

S'utilitza per a tot... 

Sí, s'aprofita una part de la radiació que tenim al voltant per 

realitzar multitud de funcions. Moltes d'aquestes funcions 

es poden fer amb camps electromagnétics, amb camps 

eléctrica.. Pero amb la fotónica ens podem desplagar cap 

a una zona que, mitjangant l'ús de color, té la capacitat de 

transmetre més informació que les altres técnlques. 

La idea és clara. La llum pot moure una quantitat d'in-
formació més gran. Ah! I també és més precisa. 
Actualment tothom s'opera de miopía o de tumors 
amb láser. Aixó es pot fer grácies al fet que, amb el 
"color" que té aquella radiació, es poden enfocar zones 
molt més petltes que les que es podrlen enfocar amb 
qualsevol altra radiació. Per tant, a tall d'exemple, hi ha 
més precisió a l'hora de matar les cél-lules canceríge-
nes i no afectar les cél-lules sanes. 

En els seus inicis el láser es coneixia com el raig 
de la mort. Quin coneixement es té ara del láser? 
Actualment el láser ja es coneix perqué s'utilitza en 

cirurgia; fins i tot, a la televisió veiem anuncis que ens 

diuen "amplií la velocltat de xarxa grácies al láser". Les 

persones ja no pensen en el ralg de la mort, pero, sob-

tadament, ara sí que exlsteix aquest raig de la mort. 

Com? 
Ho veiem a les pel-lícules. No és que el raig mati, natu-

ralment. A més, no s'hauria de dir raig, sinó feix de 

llum. A les pel-lícules veiem que algú apunta un objec-

tiu amb el láser d'una pistola, pero no és aquest el que 

mata, sinó que és l'encaminador de l'arma. 

D'on sorgeix el seu interés per l'estudi de la fotó-
nica? 
De veritat? Perqué té colors molt macos. El raig com a 

tal és una radiació amb colors purs com el vermell, el 

groe, el verd..., que tan sois pots veure amb el láser. Si 

es vol treballar amb la bellesa, el láser et dona l'opor-

tunltat de fer-ho. 

Quin reptes están per arribar? 
Infinitat... El primer cop que es va parlar de com utilitzar 

el láser ens plantejávem el següent: tenim una solució I 

hem d'esbrlnar els problemes! Avui dia és el mateix. 

També hem d'esbrinar com la radiació del láser afecta el 

comportament deis éssers vius. 

Com veu la recerca en fotónica a Espanya en 
comparació de la resta del món? 
Indivldualment hi ha grups que es poden posar, perfec-
tament, al nivell de qualsevol lloc del món. En canvl, el 
tema empitjora en materia de centres o grups. Cal dir 
que aquí, a la UPC, teniu l'lnstitut de Ciéncies 
Fotóniques, que no té res a envejar a cap centre 
estranger perqué ha tingut una política molt diferent de 
l'habitual en portar no tan sois investigadors d'Espanya 
o Catalunya, sinó talent procedent d'altres pa'ísos. 
Aquesta és rúnica manera de continuar. 
El problema d'Espanya és el de sempre: que no s'acon-
segueix un producte tangible per a la societat o per al 
PIB nacional. 

Ais anys 80 va ser un deis arquitectes del primer 
Pía nacional de recerca espanyol. Qué hauria de 
fer el Govern per Impulsar la recerca? 
El primer que haurien de fer és no canviar les estructu-

res cada dos, tres o quatre anys. Cada nou govern les 

vol canviar. Contínuament s'han carregat el 90% d'alló 

que mig funcionava. D'altra banda, quan no hi ha can-

vis, el que manca és un programa que no sigui indefi-

nit al llarg deis anys. La ciéncia canvia cada any i el pía 

que avui funciona no servirá l'any 2014. 


