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El déu Quetzalcóatl va decidir compartir amb els humans un dels seus privilegis   

Una planta, el cacauer, un arbret que va 
plantar i va fer créixer, i que la deessa 
Xochiquetzal va ornar amb flors 

Amb els fruits, va ensenyar a obtenir 
un líquid escumós i de color fosc que 
va anomenar cacahuatl i que coneixem 
actualment amb el nom de xocolata 

Els altres déus, però, van decidir 
expulsar-lo de les terres sagrades. En 
marxar, va prometre que tornaria per la 
costa de llevant l’any ce-acatl. 

Quan l’any 1519 els vaixells d’Hernán 
Cortés van arribar a Mèxic, els 
asteques van creure que era el 
retorn del déu, i això va afavorir la 
ràpida conquesta del territori per 
part dels castellans 
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K. Sato. Barcelona 2014 
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Composició de la xocolata: Bàsicament es tracta d’una barreja de mantega de cacau, sucre i 

altres additius, en funció del tipus de xocolata que vulguem obtenir. 

▪ Xocolata negra: per ex. 70% de cacau (60% pasta de cacau + 10% mantega de cacau + 30% sucre 

▪ Xocolata amb llet: per ex. 40% de cacau (12% pasta de cacau + 28% mantega de cacau + 40% sucre) 

▪ Xocolata blanca: per ex. 30% de cacau (30% mantega de cacau + 25% llet en pols + 45% sucre) 

Components no greixosos  AROMA I SABOR 

Components greixosos (mantega de cacau) ASPECTE, TEXTURA I APLICACIONS 

TRIGLICÈRIDS (Components majoritaris d’olis i greixos alimentaris) 

Cadenes = Àcids grassos (àcid oleic, palmitic, esteàric,…) 

Laura Bayés 



Ciència i xocolata. Edicions UB. 2013 
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Volem obtenir la forma V de la mantega de cacau  PROCÉS DE TEMPERAT 

1.- Escalfar la xocolata (com a mínim) fins a 45 ºC  

     per tal que fongui 

2.- Refredar la xocolata fins a 27º C 

3.- Escalfar fins a 32º C 

Laura Bayés 



Quan la xocolata s’emmagatzema en condicions inadequades, apareix una capa 

blanquinosa denominada “fat bloom” deguda a la cristal·lització del polimorf VI.  

T fusió (forma VI, no desitjada): 36ºC 
La xocolata no fon tan 

fàcilment a la boca! 

Forma V  Superfície llisa  Textura agradable 

Forma VI  Superfície rugosa formada per cristalls aciculars  Textura desagradable 

T fusió (forma V, desitjada): 33ºC 
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Dia 32 Dia 64 

Dia 0 Dia 4 

CARACTERIZACIÓ DEL “FAT BLOOM”    Imatges de Crio SEM 





calcite (Materials Studio) sepiolite (Materials Studio) nanotube (Materials Studio) nylon (Materials Studio) octadecane (Materials Studio) Cu_pthalocyanine (Materials Studio) 

El gruix d’un cabell humà pot ser equivalent a 

un milió d’àtoms d’un Àngstrom de diàmetre  





Idealització de l’estructura interna d’un cristall (F. Schuiten et B. Peeters. Les Cités obscures. La 
fièvre d’Urbicande. Casterman edt. 1985). 



La forma d’un cristall reflecteix la 
simetria del grup puntual. 

Fluorita http://www.fabreminerals.com 

Topazi: http://www.ill.fr/dif/·D-crystals 

Topazi: http://www.ill.fr/dif/·D-crystals 
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granat 
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cristall i vidre 

http://crystalconection.files.wordpress.com/2011/11/escultura-de-aguamarina1.jpg


La cristal·lització és un procés extraordinari que 
aconsegueix ordenar aproximadament 1020 àtoms, 
ions o molècules, en una estructura periòdica que 

es tradueix en una forma polièdrica regular 

Imatge LEC Granada 

García-Ruíz, J.M. et al. Geology, 2007, 35, 4, 327-330 



Roca porfírica: cristalls envoltats de magma amorf. Google 
Diamant en kimberlita. Google 

Cova dels cristalls a Naica.JM García-Ruiz Atacama. Alexander Van Driessche 

 



Cristal·lització a partir d’una solució 



Cristal·lització a partir d’un fos 

Existeixen diversos mètodes (Verneuil, Czochralski, Bridgman, Creixement per zones, Skull). 

Tots ells tenen en comú que el procés consisteix en fondre la substància i fer-la cristal·litzar 

en forma d’un monocristall el més gran possible. 



Cristal·lització per sublimació 

Jordi Bemet-Buchholz, Granada, 2008 



clorur de calci + gel de sílice       tartrat de calci 

Cristal·lització per mètodes difusius: 
Cristal·lització en gels   



tetràedre regular 

cub 

octàedre 

dodecàedre pentagonal 

icosàedre 

foc 

terra 

aire 

aigua 

univers 

els sòlids platònics  

(Plató (427-374 aC.))  

Cristall prové del grec krýos que significa "fred 
gelat" o “aigua supercongelada”. Els grecs 
utilitzaven la paraula krýstallos, que significa "gel" i 
que en una segona accepció denominava el "cristall 
de roca", una varietat de quars. 

S. VIII aC.  

Theophrastus of Eresusʼ De Lapidibus 

Johannes Kepler (1571-1630)  

1611 

Nicolás Stensen (1638-1686) o Nicolaus Steno  

Jean Baptiste Romé de l’Isle (1736-1790)  

Llei de la constància dels angles diedres 

M.V. López Acevedo. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 101 (1-4), 
2006, 5-29. 

1669 i 1772 

Réné-Just Haüy (1743-1822)  

Llei de la simetria 
Llei dels índex racionals 
Molècula constituent 

1781 

Eilhard Mitscherlich (1794-1863)  

Polimorfisme i isomorfisme, la gran controvèrsia 

1819 

e 

e 

Samuel Christian Weiss (1780-1856)  

Els sistemes cristal·lins 

1816 

Auguste Bravais (1811-1863)  

Les 14 xarxes de Bravais 
Les 32 classes cristal·lines 

1850 

Louis Pasteur (1822-1895) 

De la dissimetria a la vida a través de les molècules quirals 

1847 

William Barlow (1845-1934)  

Arthur M. Schönflies (1893-1928)  

Els grups espacials de simetria 

1883, 1890, i 1891 
Evdraph Stepanovitsch Fedorow (1893-1919) 

Principi universal de simetria 

1894 Pierre Curie (1859-1906) 
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Wilhelm Röntgen (1845-1923)  

William Henry Bragg  (1862-1942)  

William Lawrence Bragg  

Max Theodor Felix von Laue (1879-1960)  

1912 

Paul P. Ewald (1888-1985) 

Planck 
Einstein 
Bohr 
Sommerfeld 
Heisenberg 
Schrödinger 
Born 
Pauli 
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Entrevista a Röntgen (març 1896) 
 
Sembla un nou tipus de llum. Segur que és alguna cosa nova. 
És llum? No, no pot ser reflectit ni refractat. 
És electricitat? No en alguna de les seves formes conegudes. 
 

Com no sabia el que era, li diu raigs X 
 

Poc abans de Nadal, du a la seva dona al laboratori, i li fa una radiografia de la ma… 

Barkla compara els raigs X amb la llum 

 Institut de Mineralogia i Dipòsits Minerals:  von Groth 
 Institut de Física Experimental (Röntgen) 
 Institut de Física Teòrica: (Sommerfeld) 



Et felicito pel teu fantàstic èxit. Aquest experiment restarà com un dels més 
bonics moments de la Física. 

Albert Einstein a M. Laue (10 de juny de 1912) 

Aparell Laue 

Seminaris Sommerfeld 

Café Luntz 



Gener 1912 
 
E: El cristall és una distribució regular de ressonadors 
L: Com ho saps? 
E: És la creença general dels cristal·lògrafs, sustentada en una teoria matemàtica elaborada 
L: Quines són les partícules que estan distribuïdes ordenadament? Són àtoms? 
E: No està ben conegut, i també podrien ser grups d’àtoms 
L: Quina és la distància entre les partícules? 
E: Es podria calcular a partir de la densitat del material, però hauria de ser d’unes mil·lèsimes o menys de la 
longitud d’ona de la llum 
… 
L: Què passaria si la longitud d’ona fos molt més curta que la de la llum? 

Intuïció de Laue: 
 
 Es poden irradiar els cristalls amb ones de menor longitud d’ona: raigs X 
 
 Si els àtoms formen realment una xarxa regular, podrien produir fenòmens 

d’interferència similars a les interferències de la llum en els experiments òptics 
 
 

Es discuteix en els seminaris del laboratori i en el Café Lutz 



La significació va ser doble: 
 
 Aportava llum sobre la naturalesa dels raigs X debatuda des del seu descobriment 
 
 El descobriment confirma la hipòtesis de la xarxa reticular espacial de Bravais, 

Schoenflies, Fedorov i Barlow 

Abril 1912. Munich. Institut de Física Teòrica 
 
“La placa fotogràfica , revelada després d’unes hores d’exposició, va mostrar la presència 
d’un número considerable de taques dels raigs X junt amb la traça del feix directe” 
(Conferència Nobel Laue 1915) 
 
Era el primer experiment, la primera fotografia que mostra la difracció dels raigs X per un 
cristall, en aquest cas de sulfat de coure pentahidratat en una orientació arbitrària. 
Després amb sulfur de ZnS, NaCl, i diamant. 
 
Walter Friedrich i Paul Knipping, tècnics experimentalistes, van jugar un paper molt 
important. 



Els dilluns, dimecres, i divendres utilitzo la teoria ondulatòria; els dimarts, 
dijous, i dissabtes penso en fluxos de quants d’energia o corpuscles. 

Sir W.H. Bragg (1922) 

William Henry Bragg (pare) conclou que el diagrama és un reflex de l’ordenament dels 
àtoms en el cristall, i opta per la teoria corpuscular. 
 
William Lawrence Bragg (fill) sembla optar per la reflexió d’ones electromagnètiques en un 
conjunt de plans reticulars. 
 
Segons Bragg pare, el problema no és decidir entre les dues teories, sinó trobar una 
teoria que posseeixi les capacitats de les dues. 
 
Tan sols després del descobriment de l’efecte Compton (1923) i de la formulació de L. de 
Broglie de les relacions entre les propietats de la llum i les dels àtoms, la natura dual dels 
raigs X va ser realment entesa. 



J.M. Díaz (2014) 

Equacions de Laue, Llei de Bragg, Esfera d’Ewald i xarxa recíproca 



Francisco Pardillo Vaquer (1884-1955) 

S. Galí.  
Centenari Dpt. Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals 



Peter Debye (1884-1966) 
Paul Scherrer (1890-1969)  

Difracció de pols 

1916 1919-1966 

Ralph W. G. Wyckoff (1897-1994)                                               Taules de simetria espacial 

Paul Niggli (1888-1953)                                       Grups espacials i extincions sistemàtiques 

Yakov (J.) Il'ich Frenkel (1894-1952)                                                        Teoria de la difracció 

Arthur Lindo Patterson (1902-1966)                                                        Funció de Patterson 

Frederik William Houlder Zachariasen (1906-1979)                    Mètode de l’àtom pesant 

David Sayre (1924-2012)                                 Mètodes directes de resolució d’estructures 

Herbert A. Hauptman (1917-2011)                     Desenvolupament dels mètodes directes 

David Harker (1906-1991)             Determinació de la fase en cristalls no centrosimètrics 

Jerome Karle (1918 - 2013) i  
Isabella H. Karle (1921- )                Procediment d’adició simbòlica en mètodes directes 

Kathleen Yardley (Lonsdale) (1903-1971)  

Estructura cristal·lina del benzè 

1929 

Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910 - 1994)  

Estructura de la penicilina 

1949 

Francis Crick (1916-2004),  
James D. Watson (1928- ),  
Maurice H. F. Wilkins (1916-2004),  
Rosalind E. Franklin (1920-1958)  

Estructura cristal·lina de l’ADN 

1953 

John Cowdery Kendrew (1917-1997) 
Max Ferdinand Perutz (1914-2002) 

Primera estructura cristal·lina d’una proteïna 

Mioglobina 
Hemoglobina 

1958 

André Guinier (1911-2000)  

1937 - 1967 

Powder Diffraction File  

Tei-ichi Ito (1898-1980)  

Hugo Rietveld (1932- )  

Josep Basas . CCiTUB 
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H. Rösner and C. Kübel et al., Acta Mat., 2011, 59, 7380-7387. 

1912-Càmera de Laue 

1924-Càmera deWeissenberg  

1933-Microscòpia electrònica  de transmisió 

1970- Difractòmetre automàtic 

1945-Difracció de neutrons 

1985-AFM 

1954-Sincrotró 
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Walther Ludwig Julius Kossel (1888-1956) 

Creixement cristal·lí 

Yury Viktorovich Wulff (1863-1925)  

Ivan Nikolov Stranski (1897-1979 

Joseph D. H. Donnay (1902-1994)  
David Harker (1906-1991)  

W.R. Burton, Nicolás Cabrera (1913-1989) & 
Frederick Charles Frank (1911-1998)  

Piet Hartman (1922- ) & W.G. Perdock 

1908 a 1955 

http://oden.cbuc.cat/mapabibsccuc/index.php?i=Universitat de Barcelona&s=13


Fuente: Imagen del patrón de difracción, Physical Review Letters (1984), vol. 53, páginas 1951- 1953; imagen del 
mosaico en el Attaraine Madrasa en Fez, Asociación Marroquí de Cristalografía.  

Dan Schechtman PN-2011 

Quasicristalls 



Phase transition between a nematic (left) and smectic A (right) 

phases observed between crossed polarizers.  

Schematic of alignment in the smectic phases Chiral nematic phase 
Wikipedia 

Otto Lehmann (1855-

1922)  
Georges Friedel (1865-1933)  

Cristalls líquids 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polarizers


• En 1950 s’inventa el làser 
• El “free-electron laser” (FEL) va ser demostrat 

en la regió de l’infra-roig en 1975 per John 
Madey 

• El mètode XFEL proporciona breus pulses de 
radiació làser, de 10 fs  

• ´Les primeres aplicacions apareixen en 2011 en 
diagrames de difracció de virus, i nanocristalls 
d’una dotzena de cel·les unitat 

El proper XFEL europeu serà capaç de recollir 
diagrames a una velocitat de 27000 per segon, 
que pot ser suficient per a recollir 105 − 107 
diagrames en minuts, permetent imatges de 
difracció de raigs X de conjunts de molècules 
en fase gas alineades 

? 



Laura Bayés 

“Diamants del vi de qualitat”:  tartrats 





Form I Form II 
Nichols, G. et al.; Journal of Pharmaceutical Sciences  87, 6, 1998 





Natural iron oxide pigments (M. Sauveté) 
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moltes gràcies per la vostra atenció… 


