
¡¡ 
;1 .JUNTA DE ¿A FACUl T!/D OE {)U!14(CA-

J/2euw,o :IJ~'! 

LUW /Ía.~·cad l<cu¡¡c)'. ),/,e,¿ c:beu'1<&/e fwws q,U<'uu_ M«1,u.iM. dd ,¿w'i;i~ &9-.. 
>1v 0.J-tl/iJJlo lgqW&tdo"l 6 de féÍJr¡f//o c.f_e l?'f5. ~a/ó .~ fZMde«u"o. ctU !hu.o. {; (k. _ 

r.D. ?!'Cf. IJ~ai. fu. ~: .(f:w.,O t th'U .fu at14/eaua db M ,/bjoW C{-ffl J ál.Mff4 fe 

r-/). ')¡?P·!1J,r¡~ h~ /liÍA~oww . k7 //fAkueu Yo. ~~ e& !awlfad. .- . _ 
r!J.~ f!o7/-[)~ ' . fe (){lj)/¡J4 'aw/1 f-llR fa_.(J IJ),i:e'dl (,l.Clfltdo (,&U,A;1 IJ<lfuflJ._ 

7-.0./f(úJAd!4 fW),W.(Í¡_¡), /~ ro¡)¡f101.w..1»..c(fe Á;. r.luiúeAj,drJ.J, wt/.6hlw.1 fa ¡,mJa ~-
lW!C(vUP ~);,_ Focul !ad . 'l-l'c¡U» ..Pe- ""Cf'lieu le ~wp&-11 IXOu .• 

Á-}) fó_&,;,[{),W'i(A (&~ kffii .4) B:f wt /l;UA!véM/JAA'M , úLll{J a.Pt.{A-/11,,;~ 1 cu.m ró1 á.\·· 

blr/J.~A.é?~.(c:fu.~.AfJ/' 'J ~~ /9wfa(l)1J., /Ílo /i;wnx.uMr'~,úJnOjC!. rJtJ.díeukaJ. 
/{.l~ · .' 5rJfó cit. Lo> /k~?fJ //Jwi'1¡!}11,{¡¡JffM 1 Ull<1'70k.ufi0.veÍíJJ-f A JL-

{)¡r D J;o. ~ lkuto\. fa_ CU ( úJU.1,h-/u_¡d;;, a acc¡JIVI fock· fo, C<UWideJ ah> q--W 

Or /).fa.wPIJ. ~ ~ f ,,fP .f»o¡<-lW. .éú. 4> /lewft1(;V-M cb -4.Ju.uk, cql.uo .,;.. /?d.~_ 
1 MtP.., ru¿ /hdb uiuJhh<.icb hc;af m¿uk. .. . ªª ü . ~{ifÍj)¡ Bu- ¡ ¡p aw.vrrfe. . k{f/I CIM. /71~dc, !™'ª .i!Wd/itM ~ú.ilÍ.._ 

/hd;i kd&. 
1

1,uw.fe .ev., fl¿,hkffJ-~ /11(J¡)1J'.~ , hJ.i7{}//~(.uj!C{/I ef C</(_h:. 

Oo !1.~i!J,(wa.&.U111IM. : uJC'J @jt.1.1.Ll!t o & WttJhhci6-ll cf!J h ¡Juuk. 
. )UM.. ,; /o-o dde90:.d&t a'J ..& e1.kcL.cu.tk /?'ºf"6-é.lj.u fla c.&Ul- _ : 

: OreaJ(f) fhJjg.¡~1 Á,,ÁÁ:eu.~ oh Cf-WL ClftllO 17.f~b-lkw b di ÍIYi dw111.u.vJ de_ 
, {)!la~;,¡ khA faJ!;11j .. :Pv P./Ufwp(f/J a ,& jiw/o. ch,"JcWR.(i/a.Cl()i cJ..eJf1ú .. uf,/J ú.VJ 
~ /)J;J/t,i 1ªf /~f;¡(}JIJ ~úJJt;Á-0 , 1f» fv..~ CfJ. UUO 1 CWJJ .W. /U!(I;; éU A ú'c!Ú d.J J¡¡.J 9/W. -
¡a ~raJdh tJ?cAjeJi.i1pñ c1..e ,w.cW..(lw)c 1 ol//,f) c&-A) 9-iu-10 dt /01cfe,11CMwaJ 

,l t!lw.c&t J)»;t.uJ, r ;Uu 1U;ntJeu&1fe dJJ (WlfO ~ -&\h~1.e.u. lcwh 0-iJ b. 
1º~dfow.µ; }h;.;Ufajtbe:if. e} Uhtgotia ro fo.w..PM, l'&uw MjluJ/!.Uktf:ed!.t Lej 
-~ L/;1ta1uao /Ínr¡tw-' (Miwj_,_tcÍ/úúJM cou;.;p;(/{JÍ!Á /o..jiw/c,, o.WMCÚI.. e"~ dfCÍJ.,IJ · 

~ D,l?a/a;_f! &1h !1~14, F/4. _ . · _. 
¡~ JI~. ¡/l!«'f1V. /M_W¡tdJ Ja ¿úu1a auwic/-0 ú'W.J.;_P,idivi A_1) UMfiltJ-1 efe [), 
?P~ )ia,;¡r¡M,fri<,fd, f(JU).{'Í,o o. Pa /.,aucioc:W .Áuw TeJ'e11'M, ¡V(l ,Í1J'-/l..ú1Í!.{f · 
ij:J)hu~-u.J Ílw.d /'o.4 '' .J:JJ- At Úú,,{!(!1AcW.cR di /)()redo. -
ffi ,: f.é ceiWAcio oce¡i(//¡ C4UM cúnh cCv Ú> tl.&P'o/iYJadl. 

',! ~··~~_ ¡oriJJ /@1iJ19{,;0ficJ) 1,w ~tár /CM& a.Pe~ rff , 
~ ;~ de !Joclm , c<..P Or, &11~1 , ~ cefJ Dr Gt@¡:;o, /zi,M--
ll ' f1Aq--t/l Lb, efe D Au ief JUa (},aiuá . 

LA UB SOTA EL FRANQU ISME - 155 

Acta 
de la primera 
Junta 
de la Facultat 
de Química, 
del 5 de febrer 
de 1975. 



Seminari 
de química 
als anys 
cinquanta. 

manca i una mica més tard, el 1925, es trasllada a Sevilla, on es queda fins a !'abril 
de 1933, quan demana !'excedencia voluntaria i s'incorpora, com s'ha comentat, a 
la Universitat de Barcelona com a professor agregat temporal per temps indefinit; 
el 1934 fou nomenat catedra tic numerari de Química Tecnica. Superat l' expedient 
de depuració, el febrer de 1941 Pascual pren possessió de la catedra de Química 
Organica, vacant per l' expulsió de García Banús, que ocupara fins a la seva jubila
ció, el 1965. 

Pascual fou un home important pera la Facultat en molts aspectes: mantingué 
el treball experimental com a base de la recerca, impulsa des del primer moment la 
necessitat que la UB conferís el grau de doctor, la construcció dels nous edificis de 
la facultat a Pedralbes i ajuda a incrementar i consolidar els exceHents fons del Se
minari de Química, que dirigí des de 1940 fins a la seva jubilació, i entre el 194 7 i 
el 1951 ocupa l'únic vicerectorat que hi havia aleshores. Quan el 1939 es funda el 
CSIC, hi establí de seguida fortes relacions i passa a formar part de la delegació local 
de la Sección de Química Orgánica de l'Instituto Alonso Barba del Patronato Alfon
so el Sabio, que el 1952 es transforma en el Departamento de Química Orgánica. 
El 1944 participa en l'establiment de !'Instituto de Investigación Tecnológica de Bar
celona (finarn¡:at pel CSIC i la Diputació provincial); firialment, el 1955 es crea a 
Barcelona una delegació del Patronato Juan de la Cierva del CSIC i Pascual n'és 
nomenat president. Aquests instituts del CSIC estaven ubicats al laboratori de Quí
mica Organica, al pati de Ciencies, i tenien uns equipaments i instruments (en espe
cial en el camp de !'espectroscopia) de que no disposava cap altra de les catedres 
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122. Vegeu l'apartat 
de l'annex dedicat 
a Josep Pascual, 
pagines 228-237. 

de la faculta t. L' any 1967, un parell d' anys abans que 
la Facultat de Ciencies traslladés les seccions de Físi
ca i de Química a Pedralbes, possiblement gracies a 
les bones relacions amb el ministre i col·lega Lora 
Tamayo, s'inaugura, també a Pedralbes, el nou edi
fici del Centro de Investigación y Desarrollo (CID
CSIC). Aquest organisme estava constitui:t en aquell 
moment per l'Instituto de Química Orgánica de 
Barcelona, que tot just s'acabava de crear, l'Institu
to de Investigación Textil y de Tecnología del Cue
ro i el Departamento de Farmacología. Aquest nou 
centre, per les seves instaHacions i equipaments, 
passa a ser rapidament una referencia del conreu de la química a Catalunya, i molts 
joves investigadors que lentament s'anaven incorporant a l'incipient món de la 
recerca hi feren la tesi doctoral. Amb els anys aquest institut ha anat evolucionat i 
canviant la seva organització interna; actualment és l'Institut de Química Avarn;:a
da de Catalunya (IQAC): Professor Josep Pascual Vila 

La tasca de recerca de Pascual és important, particularment si es tenen en comp
te les condicions materials i morals en que es va fer; 122 com s'ha dit, la vinculació 
al CSIC des del primer moment li permeté disposar d'unes condicions no tan pre
caries com les que visqueren els laboratoris universitaris dependents exclusivament 
del Ministerio de Educación. Pascual tenia una molt bona formació, aconseguida 
inicialment sota el mestratge de García Banús i que completa amb una llarga esta
da postdoctoral a dos laboratoris europeus de gran prestigi, formació que li havia 
permes aconseguir una solida base experimental i un criteri organic dar que només 
poden adquirir-se en centres de primer nivell. Pascual dirigí una cinquantena de 
tesis doctorals, i molts d'aquests estudiants ocuparen i ocupen llocs de responsa
bilitat al món de la universitat, centres de recerca ( especialment, el CSIC) i la indús-,, 
tria. Entre d'altres, es poden esmentar R. Granados, que el substituira a la catedra 
quan es jubili; R. Mestres Quadreny, catedratic de la Universitat de Valencia, o 
R. Carreras, professor a la UB, encara que possiblement els noms de M. Ballester 
(1916-2005), F. Serratosa (1925-1995) i J. Castells (1925) són el nucli dels tres dei
xebles inicials i més propers que continuaran la seva obra i l'ampliaran de manera 
significativa, consolidant així l'anomenada escola de química organica de Barcelo
na, comern;:ada per García Banús i que encara és activa actualment. Conjuntament 
amb Castells, altres deixebles més joves com J. Font Cierco i el malaguanyat Mar
cial Moreno (Barcelona, 1941-2006) van organitzar la química organica a la Uni
versitat Autonoma de Barcelona quan es crea, l'any 1969. 

La recerca feta per Pascual, reflectida en més d'un centenar d'articles, publicats 
majoritariament als Anales, pot dividir-se en diferents etapes des del punt de vista 
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cronologic i tematic. El tema sobre els acid biliars, iniciat a Friburg i continuat a 
Salamanca i Sevilla, podría considerar-se proper a la química biologica, pero la prac
tica totalitat de la seva producció cau dins del camp de la síntesi organica. Entre les 
línies 123 de treball conreades hi ha: a-aminocetones i ~-hidroxi-a-aminoacids 
(1930-1959); estereoquímica de ciclans (1940-1969); ortoesters i pseudoesters 
(1944-1954); pirones i butenolides (1954-1966), finanyada perla Fundación Juan 
March; alcohols terpenics (1966-1969), mitjanyant un contracte amb el Departa
ment d'Agricultura dels Estats Units, i reductodímers de la pulegona (1961-1978). 

Pascual era un bon docent, molt ordenat i dar en les seves exposicions, i llevat 
d'un text, Lecciones de química general, adreyat a estudiants de medicina, que fou 
una de les assignatures que dona durant molts anys, no escrigué cap altre llibre de 
química organica; ja havia passat el temps en que els professors es dedicaven a 
escriure llibres de text, en canvi, sí que traduí una nova edició del prestigiós llibre 
de Holleman del qual García Banús havia traduit edicions anteriors. S'.ha de desta
car, també, la preocupació pels problemes de nomenclatura de la química orga
nica; empes per aquesta inquietud participa en diverses reunions internacionals de 
la IUPAC i traduí al castella el llibre blau de les normes i regles de nomenclatura. 
Pascual impartí habitualment els cursos de química organica de la llicenciatura, i 
durant bastants anys la química general per als estudiants de Medicina; també fou 
un dels catedratics que des de bon comenyament dona cursos de doctorat. 

L'obra de Pascual rebé el reconeixement que es mereixia. Era membre de diver
ses academies: de la RACAB, a la qual ingressa el febrer de 1944 amb el parlament 
Aportación al problema de la tautomería de las dicetonas 1,3 -i que presidí de 1962 
a 1977-; de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid 
( 1963 ); membre d'honor de la Société de Chimie Industrielle, i comanador de l'Or
de des Palmes Académiques ( 1961) franceses. Tenia la Gran Cruz de la Orden Civil 
d'Alfonso X el Sabio (1960); la Medalla d'Or de la Diputació de Barcelona i de la 
seva vila natal, Mataró, i la ciutat de Barcelona li concedí el Premi d'Investigació en 
Ciencies l'any 1963 i dona el seu nom al carrer que separa, avui dia, la Facultat de 
Química de l'Escola d'Enginyers Industrials. 

La simbiosi dels laboratoris del CSIC ambla catedra era intensa i part del per
sonal coHaborava en tasques docents, especialment en la impartició de cursos de 
doctorat. En aquest sentit cal citar els que dona Ballester, a partir de mitjan cinquan
ta, sobre química organica teorica i mecanismes de reacció; a partir de l'inici dels 
seixanta, Serratosa impartí l'assignatura de Síntesi de Productes Naturals i Castells, 
la d'Espectroscopia Organica, cosa que el convertí en !'introductor d'aquestes tec
niques, en especial de la RMN, a la UB i al país. 

Pascual es jubila el 1965; el 1967 fou substitult a la catedra per Ricardo Grana
dos, que guanya unes oposicions a les quals també s'havien presentat Ballester i Cas
tells, en una decisió molt comentada. Ricardo Granados Jarque (Barcelona, 1917-
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2006) havia fet la tesi amb Pascual; des de l'any 1946 va ser catedratic a la Univer
sitat de Valladolid, i posteriorment, des de 1956, de la de Granada. Simultaniament 
a !'arribada de Granados, s'incorpora coma professor agregat Eliseo Seoane, que 
passa a donar la nova assignatura optativa Química Organica de Productes Natu
rals (aquesta assignatura, que s'impartí per primera vegada el curs 1967-1968, fou, 
molt probablement, la primera de la llicenciatura en que es tractaven amb una cer
ta extensió les tecniques espectroscopiques moleculars); al cap de pocs anys accedí 
a la catedra a la Universitat de Valencia. 

L'arribada de Granados a la UB coincidí amb la inauguració de les noves 
instal·lacions del CSIC a Barcelona, que acolliren els laboratoris de Química Orºga
nica, fet que provoca la desaparició de practicament tot el personal i l' equipament 
i que les relacions, fins aquell moment íntimes, prenguessin un aspecte més nor
mal; arran d'aixo les coHaboracions dels investigadors del CSIC ambla Facultat s'es
paiaren. No fou fins bastants anys més tard, amb la incorporació de Castells, pro
cedent de la Universitat Autónoma, coma catedratic de Química Organica -quan 
Granados es trasllada a la Facultat de Farmacia el 1976- i, posteriorment, ambla 
llarga estada de Serratosa en comissió de serveis a la Facultat a partir del curs 1977 
-arriba a ocupar-ne el vicedeganat de 1982 a 1985-, que aquests deixebles direc
tes de Pascual retornaren a la UB. 

Granados124 hagué d'organitzar gairebé de nou els laboratoris d'organica, i un 
cop a la nova seu de la Facultat a Pedralbes posa les bases del Departament amb la 
formació dels futurs professors C. Gálvez, E. Giralt, E. Pedroso i J. Vilarrasa, que junt 
amb J. M. Ribó consolidaran, posteriorment, les noves línies de recerca; durant 
aquests anys, J. de Mendoza ocupa l'agregació del departament. El 1976 es traslla
da, d'una manera imprevista, a la Facultat de Farmacia, on orienta el departament 
cap a la Química Farmaceutica, amb la coHaboració del seu deixeble J. Bosch. 

Granados, amb una preocupació perla docencia molt superior a la dedicada a 
.~. 

la recerca, tenia una clara vocació perla gestió universitaria. En els deu anys que esti-
gué a la Facultat fou <lega de la de Ciencies uns mesos l'any 1969; de la de Quími
ca de 1974 a 1976, i de la de Farmacia de 1980 a 1983; previament ho havia estat a 
la de Valladolid des de 1946, l'any de la seva arribada, fins a 1956, quan es traslla
da a Granada. El febrer de 1984 disputa el rectorat a Antoni Badia en el claustre 
constituent que havia de redactar els nous estatuts de la UB després de l'aprovació 
de Ley de reforma universitaria; presenta una proposta clarament individualista, 
defensant, en certa manera, la universitat més tradicional, sense copsar del tot els 
enormes canvis que s' estaven produint al país aquells anys tan peculiars de comen
<;:ament dels vuitanta. 

L'altre nom de referencia de la química organica a la UB és Ferran Calvet, tam
bé deixeble de García Banús, que gracies a les seves estades a l'estranger evolucio
nara cap a la bioquímica, que en aquells moments estava naixent coma ciencia inde-
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pendent. Ferran Calvet Prats (1903 -1988), fill de Vilafranca del Penedes, féu el bat
xillerat a Reus i ingressa a l'Institut de Química Aplicada, on es donaven ensenya
ments de directors d'Indústries Químiques; més tard es llicencia en Química a la 
UB el juny de 1923, i s'incorpora coma ajudant de classes practiques al laboratori 
de García Banús. El 1925, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les de Madrid li adjudica la pensió corresponent a Espanya de la Ramsay Memo
rial Fellowship Trust per anar al Queen's College d'Oxford a treballar amb F. D. 
Chattaway. Es queda allí fins al 1928 estudiant mecanismes de reaccions de conden
sació entre el cloral i fenols coma cas particular del general de la condensació fenol
aldehid, procés interessant perles aplicacions tecniques en la fabricació de la baque
lita i altres resines plastiques, que li permeteren obtenir el grau de doctor per aquesta 
prestigiosa universitat anglesa. De tornada a Barcelona es reincorpora al laborato
ri de García Banús, a qui substitueix a les classes en les seves absencies, i el 1929 es 
doctora a Madrid amb la tesi Una nueva reacción de condensación de fenoles y ald
heidos: la condensación del cloral con los fenoles para-sustituidos, amb el treball expe
rimental fet a Oxford. A continuació obté una beca de la Fundació Rockefeller per 
anar a Munic, on estigué un any i mig, amb H. Wieland, per estudiar les estructu
res i propietats dels alcaloides, especialment de !'estricnina, la brucina i la vomici
na, recerques que publica als Liebigs Annalen. El 1930 guanya per oposició la cate
dra de Química Organica de la Universitat de Santiago de ComposteHa. La Secció 
de Química s'havia creat uns anys abans, el 1922, i entre els nous professors desta
ca de seguida Calvet, que arriba amb vint-i-sis anys ple de fon;:a, d'iHusió i estil d'an
gles: porta de la Gran Bretanya una nova forma detracte i relació amb els alum
nes, introdueix l'interes per l' esport - en particular, el rugbi- , s'incorpora al món 
nacionalista gallee -intentant aportar experiencies catalanes- i s'involucra en la 
redacció de l'estatut de la Universitat i de Galícia. Dóna classes a Ciencies, Me
dicina i Farmacia, organitza un institut d'investigació que treballa en alcaloides 
del segol, crea un Servei d' Analisi Elemental Organica i estableix relacions amb el 
món industrial local, coHaborant en l'establiment dels Laboratorios Miguel Servet 
de Vigo. 

Passa els anys de la Guerra Civil fora del país, i en tornar comern,:a un període 
llarg i complicat, que de fet no acaba fins trenta anys després, quan, finalment, acon
segueix la catedra de Bioquímica a la UB. Abans, el 1935, que és un any decisiu en 
la carrera de Calvet, havia fet el pas definitiu cap a la bioquímica, en anar a trebal
lar amb Hans von Euler, 125 a l'Institut de Bioquímica d'Estocolm. Estudia deshidro
genases de la fermentació alcoholica i participa en l'alllament del coenzim adeno
sindinucleotid. En plena Guerra Civil passa el curs 193 7-1938 a la Facultat de Me
dicina de la Universitat d'Edimburg amb G. Barger, on va reprendre els treballs 
sobre alcaloides. Durant la seva absencia, l'agost de 1936, fou destitult de la cate
dra perla seva participació en moviments republicans i galleguistes. A l'abril de 
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