
LAUDATIO PRONUNCIADA PEL PROFESSOR MIGUEL YUS AMB MOTIU DE LA INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS 

CAUSA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT  DEL SR. AVELINO CORMA CANÓS. 

 
Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant, digníssimes autoritats acadèmiques, benvolguts companys i alumnes, 

senyores i senyors: 

No és molt freqüent que un professor d’aquesta (o d’altra) universitat tinga l’opció d’apadrinar tres doctors honoris 

causa en tres ocasions diferents. Aquest és el meu cas en la Universitat d’Alacant, ja que ho he fet anteriorment amb 

els professors Elias. J. Corey (1999) i Ryoji Noyori (2003), 

ambdós guardonats amb el Premi Nobel de Química els anys 

1990 i 2001, respectivament. Els dos tenen en comú ser 

investigadors honoraris de l’Institut de Síntesi Orgànica que 

tinc l’honor de dirigir. Avui, representa per a mi una 

immensa alegria proposar com a doctor honoris causa el 

professor Avelino Corma, director (des de la seua creació i 

fins a fa tres mesos) de l’Institut de Tecnologia Química del 

Consell Superior d’Investigacions Científiques associat a la 

Universitat Politècnica de València, i també investigador 

honorari de l’Institut de Síntesi Orgànica, anteriorment 

esmentat. 

En l’escrit de sol·licitud de tràmit de la proposta de doctor 

honoris causa que va fer el nostre institut a la Facultat de 

Ciències vam escriure el següent: “El Dr. Corma és el químic 

espanyol més brillant de tots els temps, i l’únic amb 

possibilitats de viatjar un mes de desembre a Estocolm 

invitat per l’Acadèmia Sueca de Ciències per a rebre un 

premi”. Ara entendreu el segon nexe entre els dos 

investigadors abans citats i el professor Corma. 

Si fem una breu ressenya biogràfica, Avelino Corma va nàixer a Moncofa, província de Castelló, l’any 1951 i va estudiar 

química a la Universitat de València entre 1967 i 1973. Va fer la tesi doctoral en l’Institut de Catàlisi i Petroleoquímica 

del CSIC sota la direcció del Professor Antonio Cortés, que va presentar en la Universitat Complutense de Madrid l’any 

1976. A continuació es va traslladar al Departament d’Enginyeria Química de la Queen’s University a Kingston, Canadà, 



on va realitzar una estada postdoctoral de dos anys. Quan va tornar a Espanya l’any 1979 es va incorporar novament a 

l’Institut de Catàlisi del CSIC a Madrid, on va ser promogut Professor d’Investigació l’any 1987 amb només 36 anys. 

Tres anys després, el 1990 es va traslladar a València per crear l’Institut de Tecnologia Química, centre mixt entre el 

CSIC i la UPV del que ha sigut director durant 20 anys. 

La labor científica d’Avelino Corma és impressionant: ha fet més de 800 publicacions en revistes internacionals 

d’elevat prestigi i és inventor de més de 150 patents, onze de les quals es troben en període d’explotació en 

l’actualitat. Les seues contribucions han sigut citades més de 30.000 vegades en la bibliografia científica, dos de les 

quals (les més esmentades) acumulen més de 3.500 cites, un nombre que sobrepassa amb escreix el total de citacions 

per a la majoria de col·legues. Alguns dels seus resultats més excel·lents han sigut publicats en una dotzena d’articles 

en les prestigioses revistes científiques Nature i Science, llocs en què és quasi impossible trobar altres químics del 

nostre país, o de qualsevol altre dins del camp de la química. Aquest fet ens dóna una idea de l’extraordinari nivell de 

la qualitat de la investigació del Dr. Corma. 

Un aspecte que cal destacar de les contribucions de Corma és el seu caràcter aplicat, que es reflecteix en el conjunt de 

patents abans esmentat. Ja sé que no li agrada distingir entre el que se sol anomenar investigació bàsica i aplicada: 

Corma prefereix diferenciar entre investigació bona o roïna, i la primera és la que en algun moment podrà aplicar-se. 

En algun altre fòrum he comentat que quan un entra a uns grans magatzems i la porta s’obri sola ningú recorda 

Einstein i el seu descobriment del fotó: quan ell va publicar l’efecte fotoelèctric ningú va pensar que poguera usar-se 

per a l’obertura automàtica d’una porta, entre moltes altres aplicacions. Un altre exemple donat pel Professor 

Reinhard Hoffmann en una conferència recent al Japó, mostra la preparació industrial d’una important molècula (BAY 

W 6228), component fonamental d’un medicament que actualment es troba en el mercat. La seua síntesi transcorre a 

través de set etapes de reacció: cadascuna d’aquestes s’havia publicat de forma independent amb altres finalitats 

sintètiques, però que combinant-les adequadament preparen una molècula utilitzada com a medicament. Com podeu 

veure, un exemple d’investigació bàsica que troba posteriorment aplicació pràctica. Fins i tot si anem més lluny, ara 

arreplegue les paraules de Karl Ziegler (Premi Nobel de Química l’any 1963 i director de l’Institut Max Planck, on vaig 

tindre la sort de fer el meu període postdoctoral): Deia que “La investigació es divideix entre la que està ben feta i la 

que no ho està”, posant l’èmfasi en el rigor, l’honradesa, l’objectivitat científica i la claredat a l’hora d’interpretar les 

dades resultants d’una investigació. La investigació bàsica sempre troba aplicacions a mitjà i llarg termini. 

Avui en dia, especialment entre els científics, s’és molt donat a usar indicadors anomenats asèptics per a calibrar el 

nivell d’excel·lència, i el més utilitzat és l’índex de Hirch o índex h. Doncs bé, en el cas de Corma aquest valor en data 1 

de gener del 2011 és de 84, i és de l’orde del doble dels seus més destacats col·legues al nostre país. Ell ocupa en la 

mateixa data el lloc 55 del món de tots els químics de totes les àrees de la química, i és, per tant, i amb molta 



diferència, el químic espanyol que més alt ha pujat en el rànquing de la química mundial de tots els temps. Ara 

comprendran, amb xifres, la meua asseveració plasmada en la proposta de Doctor Honoris Causa. Observen que quan 

els he donat les dades anteriors he indicat la data en què han sigut preses: s’ha de fer així, perquè en el cas de Corma 

aquestes varien de forma positiva cada setmana. 

Els indique a continuació un parell d’apunts personals que donen idea de la transcendència internacional de les 

aportacions del Dr. Corma. L’any 2001 amb motiu d’un congrés internacional en síntesi orgànica a Oxford vaig tindre 

ocasió de parlar amb John Brown, eminent investigador anglès, de la química espanyola i jo li vaig dir que Corma era 

un dels químics espanyols més destacats, a la qual cosa ell em va contestar que no sols d’Espanya sinó d’Europa: al 

final vaig fer al·lusió al clàssic refrany espanyol que diu que ningú és profeta en la seua terra. La segona anècdota va 

tindre lloc durant el congrés sobre noves fronteres de la química orgànica de la Fundació Lilly celebrat a L’Escorial l’any 

2005: parlant amb Manfred Reetz, actual director de l’Institut Max Planck de Mülheim abans citat, jo li vaig parlar de la 

projecció científica de Corma, a la qual cosa em va comentar que si proposava Corma per al Premi Nobel li ho diguera 

per a donar suport entusiàsticament a la proposta.  

Si considerem les aportacions científiques, el professor Corma ha obert noves fronteres en l’estudi de nous compostos 

usats com a catalitzadors en la conversió de residus procedents del petroli i pissarres bituminoses en productes 

d’elevat interès en el camp de l’energia (combustibles) i en el sector petroquímic (olefines). En tots aquests processos 

s’han aplicat coneixements fonamentals al desenvolupament de processos industrials que tendeixen a millorar el 

balanç energètic i la producció sostenible. En aquest sentit, Corma ha fet projectes d’investigació en connexió amb les 

més importants empreses del sector energètic, de les quals és, a més, consultor científic. Per la repercussió de la seua 

tasca investigadora, ha sigut nomenat membre de la Reial Acadèmia d’Enginyeria d’Espanya, de l’Acadèmia Europea i 

de la National Academy of Engineering dels Estats Units. És membre del Consell Científic de les més prestigioses 

publicacions científiques en el camp de la catàlisi i ha sigut reconegut amb nombrosos premis, entre els que destaquen 

el premi Dupont (1995), el premi Nacional de Ciència i Tecnologia ‘Leonardo Torres Quevedo’ (1995), el premi 

Burdiñola (1997), premi Iberdrola (1998), el premi de la North American Catalyst Society (1998), el premi Jaume I de 

Noves Tecnologies (2000), el premi Francois Gault (2001), el premi Eugene J. Houdry (2002), el premi Breck (2004), 

medalla de la RSEQ (2005) i el premi Paul Sabatier (2006). A més ha sigut nomenat doctor honoris causa per les 

universitats d’Utrech, Munic, Bochum, UNED, Jaume I, i València. 

Finalment, em dirigiré a Corma en la seua llengua materna: Avelino, a nivell personal representa per a mi un 

grandíssim honor actuar de padrí teu en aquesta cerimònia de proposta de Doctor Honoris Causa per la Universitat 

d’Alacant i haver posat de manifest els teus extraordinaris mèrits per a aspirar al títol més alt que pot concedir la 



nostra institució. A mes, la Universitat d’Alacant s’enorgulleix de poder comptar amb el teu en el futur entre els 

Doctors del nostre Claustre. 

La breu ressenya que antecedeix justifica, al meu parer, de forma sobrada la proposta a favor del Professor Avelino 

Corma com a doctor honoris causa per aquesta Universitat. Així, doncs, considerats i exposats tots aquests fets, 

digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i encaridament us pregue, que s’atorgue i conferisca 

al Sr. Avelino Corma el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant.  

 
 


