
DISCURS D'AGRAÏMENT DE LA DRA. Sra. IRINA BELETSKAYA AMB MOTIU DE LA SEUA 
INVESTIDURA COM A DOCTORA HONORIS CAUSA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT. 

 

Senyor rector, distingides autoritats i col·legues, senyores i senyors: 

És per a mi un gran honor i un plaer rebre el grau de doctora honoris causa de la Facultat de Ciències 
de la Universitat d'Alacant. Em sent veritablement feliç esdevenint un membre de la seua comunitat. 
Vull agrair al professor Alonso que iniciara el procediment d'aquest nomenament i també les seues 
generoses declaracions sobre les meues activitats. Estic convençuda que la nostra reeixida 
col·laboració portarà resultats nous i fructífers per a la nostra ciència en el futur. 

Permeten que els diga algunes paraules sobre la meua ciència favorita, la Química Orgànica, i per què 
és tan important per a la humanitat, fins a tal punt que la societat no podria existir sense aquesta 
disciplina. 

Quan vaig començar el meu curs de Química Orgànica en la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou, 
es coneixien prop de 3 milions de compostos orgànics, quasi tres vegades més que els coneguts en la 
naturalesa. Des de llavors, sobretot després de la introducció de nous mètodes de síntesi i de la 
química combinatòria, el compte ha augmentat a un ritme increïble. És difícil saber quin és el seu 
nombre real ara, però de segur que és superior als 100 milions de compostos. Això significa que els 
químics orgànics, en aproximadament un segle, han creat un món nou, un món artificial, que ara ens 
envolta pertot arreu. 

Per què necessitem tants compostos? Primer, és important per a la síntesi de productes farmacèutics. 
Vital com és, aquest no és l'únic objectiu. Necessitem nous materials com polímers i fibres sintètiques, 
plaguicides, herbicides i altres agroquímics; agents retardants de flama, coles i adhesius i, bé, també 
explosius. Si imaginàrem per un moment que no hi haguera tints sintètics, hi hauria molt menys color 
al nostre voltant. Avui dia, totes les tecnologies requereixen compostos orgànics. L'electrònica va ser 
una de les que va evitar la química orgànica des de fa molt temps, però des del començament del nou 
segle, els compostos orgànics van augmentant en aquesta àrea. Així, hui coneixem i usem els 
semiconductors orgànics, pantalles orgàniques molt brillants, tinta electrònica, colorants orgànics que 
milloren l'eficiència de les cèl·lules solars, noves cèl·lules d'energia eficaces basades en 
l'electroquímica en medis orgànics, etc. 

Llavors, per què la química orgànica, si és tan important per a quasi tot, rep tan poc suport dels 
governs? Crec que la raó principal és perquè els dirigents governamentals amb competències en 
ciència, en realitat no saben res sobre com els resultats de la ciència es transformen en  les coses reals 
i útils - ordinadors, tractaments mèdics, materials, etc. No saben que per a fer quelcom revolucionari o 
simplement útil, es necessita una gran quantitat de coneixement i recerca. La posició de la química 
orgànica és particularment difícil en aquest sentit, ja que quasi mai produeix productes de consum i 
serveis directament, i els compostos orgànics es troben emmascarats per altres tecnologies, que els 
funcionaris no poden entendre. A més, el llenguatge de la química orgànica – amb els seus noms 
interminables – no diu res a la majoria de la gent. Els dirigents no poden entendre'ns. 

Quines són les tasques que els químics orgànics han d’emprendre i quin és l'origen de l’entusiasme 
que els ajuda a superar aquestes dificultats? La seua tasca principal és sintetitzar molècules que 



integren noves propietats de gran vàlua. Per a aconseguir aquest objectiu, es necessiten nous mètodes 
eficients que permeten obtenir el producte amb pocs residus, d'acord amb les exigències de 
l’anomenada "Química Verda ''. Amb el desenvolupament de tals mètodes i l'obtenció de nous 
compostos, el químic té la sensació de ser un creador. Recorde que una jove estudiant de doctorat, 
una bona xica que treballava en el meu laboratori, va obtenir un cristall enantiomèricament pur; 
estava molt feliç per aquest fet i tots estàvem compartint la seua felicitat. Necessitem compostos 
quirals per a les  noves generacions de fàrmacs, però també necessitem comprendre l'origen de la 
quiralitat, ja que pot donar resposta als fonaments bàsics de la vida. 

Entendre els mecanismes de reacció és també molt important per a la Química Orgànica. Hi donaré un 
exemple: en 1930 els químics d'IG Farbenindustrie van estudiar els processos de carbonilació; Roelen 
va descobrir la reacció d'hidroformilació d'olefines que va permetre a la indústria química iniciar la 
síntesi a gran escala de compostos que contenen oxigen. Aquests van tractar de dur a terme la 
carbonilació de metanol per a produir àcid acètic, però sense èxit, malgrat aplicar pressions enormes 
de 1.000 bars. Un breu comentari sobre IG Farbenindustrie i la societat química alemanya. Aquesta 
companyia va ser un gran imperi industrial en l'Alemanya de la preguerra a partir de 1920; de fet, un 
estat dins d'un estat. Els documents que es coneixen ara revelen que va rebre molta tecnologia dels 
EUA i que els van ajudar en el desenvolupament d'una indústria química poderosa que va permetre 
produir enormes quantitats de metanol, polímers, gasolina d'alt índex d’octans, explosius, i va afavorir 
la construcció d’una economia forta amb la qual Hitler va arribar al poder i es va preparar per a la II 
Guerra Mundial. Per cert, els mateixos bancs i empreses en els EUA van continuar col·laborant amb la 
indústria alemanya durant tota la guerra. 

Després de la guerra, la producció d'àcid acètic, que es consumeix en milions de tones, es va convertir 
en l'objectiu de Monsanto Co. Més tard, els joves científics Paulik i Roth es van dedicar a desenvolupar 
un procés de carbonilació de metanol, però no era prou eficaç per a la indústria - els resultats eren 
prometedors però pobres. Una vegada el professor Halpern va ser convidat a Monsanto a donar una 
conferència, va explicar per què la carbonilació de metanol no va tenir lloc i va proposar la necessitat 
de iodur de metil en la reacció. Van afegir iodur d'hidrogen a la reacció catalitzada per rodi i van crear 
un nou mètode de producció d'àcid acètic, que prompte es va convertir en un procés practicat en tot 
el món. Les plantes per a la producció d'àcid acètic van ser adquirides per molts països, incloent-hi 
l’URSS. Una d'aquestes plantes es va instal·lar a Ucraïna, a la regió de Donbass, recentment afectada 
per la guerra. Aquest és un procés realment meravellós i un exemple il·lustratiu de com és d’important 
un bon científic acadèmic per a la creació de la nova tecnologia. 

Ara m'agradaria contar-los una mica sobre la química que jo faig i per què. El professor Alonso ja ha 
descrit els meus resultats i assoliments i vull mostrar-los, en general, la que ha sigut la meua 
contribució a les ciències químiques. Durant els meus primers anys, sota la supervisió de l'acadèmic  
Nesmeyanov, vaig treballar amb compostos d'arsènic i fòsfor. Entre aquests, hi havia productes 
eficients per a la guerra química de la primera i segona generacions. Aquesta química em va ensenyar 
a tenir molta cura durant el treball experimental, la qual cosa no és un mal hàbit per a un investigador 
compromès tota la vida amb la química experimental. Per sorprenent que semble, aquest estudi 
primerenc molt més tard em va donar l'experiència necessària per a encapçalar una comissió que va 
avaluar i va comparar els mètodes aplicats per a la destrucció d'armes químiques en la URSS i els 
EEUU. 



No obstant això, he estat sempre profundament interessada en les qüestions més fonamentals, duent 
a terme recerca en química orgànica-física. Com a resultat, va sorgir la teoria dels mecanismes de SE2 / 
SE1, de substitució electrofílica alifàtica. Una vegada més, això no era només ciència pura, perquè 
aquest coneixement va ajudar a descobrir com introduir grups que contenen fluor en molècules 
orgàniques utilitzant compostos que es pensava llavors que eren inerts, quasi "químicament morts". 
Vam poder controlar el mecanisme canviant d'una ruta SE2 / SE1. És ben sabut que la introducció de 
fluor en les molècules augmenta el seu potencial com a compostos biològicament actius, i molts 
d'aquests compostos han trobat aplicació com a medicaments potents. El fluor també és important 
per a la fabricació de nous materials, recordem el PTFE o tefló, conegut ara a tot el món. 
El nostre país, igual que Xina, posseeix un gran estoc natural de lantànids. Contràriament a la creença 
comuna, no són elements rars, de fet, la seua quantitat és bastant gran en el nucli de la terra. A pesar 
que estan dispersos, els països que disposen dels minerals corresponents són rics en lantànids i, 
naturalment, han tractat d'aplicar-los en la indústria i la tecnologia. En aquests països, ningú podia 
preveure el gran èxit que els lantànids han aconseguit hui dia en electrònica, però en el seu moment 
van tractar de descobrir com aplicar-los, per exemple, com a catalitzadors avançats en processos 
d’hidrogenació, hidrosililació i de polimerització. En 1987, Rhône-Poulenc Co. va reunir químics 
organometàl·lics a París on es van impartir conferències sobre la química dels lantànids. L'objectiu 
d'aquest simposi era decidir si la companyia podria reemplaçar els catalitzadors de Ziegler-Natta pels 
complexos de lantànids. Aquesta foto és molt interessant perquè ací es pot veure a tots aquells que, 
des de llavors, van influir seriosament en el desenvolupament de la química organometàl·lica, 
incloent-hi la catàlisi per compostos organometàl·lics. 

T. Marks es va dedicar a la química dels elements-f. Recentment, em va dir que la teoria de parells de 
iònics, que aplicàrem en els estudis de reaccions organometàl·liques en 1960, el va ajudar a proposar 
un nou catalitzador per a Dow Chemical Co., i que l'activitat d'aquest catalitzador va ser millorada 
dramàticament canviant simplement un contra-ió. Aquest contra-ió forma un parell iònic i millora 
substancialment el procés de polimerització estereoselectiva. H. Kagan es pot considerar com el pare 
del iodur de samari (SmI2) i un pioner de la catàlisi asimètrica. 

En 1970, es van realitzar notables descobriments en el camp de la catàlisi per complexos de metalls de 
transició. Els tres Premis Nobel concedits en una dècada són un bon testimoniatge de la importància 
d'aquest camp. Els parlaré de la reducció catalítica asimètrica (de nou en Monsanto Co). L'any 2001 el 
Premi Nobel va ser concedit a la reducció i oxidació asimètriques. A la fi de 1950 una tragèdia va tenir 
lloc a Alemanya, EUA i altres països - més de 10.000 xiquets van nàixer amb malformacions congènites 
en diferents regions, només en va sobreviure el 50%. La raó es va trobar ràpidament - totes les mares 
havien pres talidomida com a tranquil·litzant durant l'embaràs, que pot existir en dues formes 
enantiomèriques, S i R, els isòmers dret i esquerre. Només un d'aquests és un medicament, l'altre és 
un potent verí, un agent teratogen. Els químics que van desenvolupar la talidomida no sabien res 
sobre aquesta característica mortal, i no es van molestar a preparar la forma enantiomèricament pura, 
ja que la barreja racèmica és molt menys costosa de produir. 

Des d'aquesta tragèdia, les companyies farmacèutiques han pres decisions severes, i en el segle XXI 
tots els medicaments que contenen centres quirals deuen ser sintetitzats i utilitzats d'una forma 
enantiomèrica adequada. Aquesta tasca difícil pot ser resolta utilitzant un catalitzador complex de 
metalls de transició amb lligands quirals. En aquest cas, s'utilitzen petites quantitats de compostos 
quirals, cosa que és econòmicament avantatjosa i permet dur a terme la síntesi de només un 
enantiòmer (com en la naturalesa). Aquest tipus de tasca va ser realitzada per Knowles en Monsanto 



Co. reduint un àcid aminoacrílic substituït usant un catalitzador de Rh amb un lligand quiral. Com a 
resultat, es va poder obtenir L-DOPA, un fàrmac eficaç per al tractament de la malaltia de Parkinson. A 
causa dels esforços titànics de molts laboratoris a tot el món, en poc temps, es van sintetitzar 26 nous 
lligands quirals, la qual cosa va donar el producte quiral amb un excés enantiomèric superior al 96%. 
Des de llavors, van sorgir dotzenes de lligands de fosfina, aminofosfina i altres lligands quirals, que van 
permetre la síntesi de productes quirals amb una enantioselectivitat major del 99% (com en la 
naturalesa), utilitzant catalitzadors de rodi, iridi, ruteni i pal·ladi. 

 

Tenint en consideració la nostra dedicació als compostos organofosforats i el fet que la presència de 
l'àtom de fòsfor en una molècula augmenta la seua activitat biològica, desenvolupem la reducció 
asimètrica de diversos compostos proquirals que contenen fòsfor. Així, vam obtenir anàlegs fosforats 
d'alguns fàrmacs coneguts com el naproxèn i l’ibuprofè (antiinflamatoris no esteroïdals). També 
sintetitzem anàlegs fosforats d'aminoàcids naturals i �-hidroxiàcids. En tots els casos es va estudiar el 
metall (rodi, iridi, pal·ladi) i els lligands quirals per a obtenir el millor catalitzador. 

En els anys 70 va tenir lloc un altre esdeveniment notable, sovint considerat com una revolució en la 
síntesi orgànica: es va demostrar que els complexos orgànics de pal·ladi de valència zero catalitzaven la 
formació d'enllaços carbó (sp2) - carboni (sp2), és a dir, les reaccions d'acoblament creuat. Aquestes 
reaccions permeten una síntesi directa de diverses classes de compostos orgànics: biarils, estirens 
substituïts, estilbens, tolans. En presència de monòxid de carboni es poden obtenir els productes de 
carbonilació, com aldehids, cetones, àcids carboxílics, èsters i amides. Aquestes reaccions es poden 
efectuar amb nucleòfils de nitrogen, fòsfor, sofre i seleni, és a dir, van ser possibles les reaccions 
d’aminació, fosforilació, sulfitació de compostos aromàtics en una determinada posició. Aquest tipus 
de reacció va ser descobert en molts laboratoris, quasi simultàniament, la qual cosa va ser un 
maldecap per al Comitè del Premi Nobel!! El Premi Nobel va ser finalment concedit a Suzuki, Negishi i 
Heck que van investigar profundament les possibilitats d'aquest tipus de reaccions utilitzant 
compostos d'organoelements menys tòxics amb zinc i bor. Bastant abans que aquest Premi Nobel fóra 
atorgat, científics japonesos van organitzar una conferència a Kyoto a la qual van convidar totes les 
persones que van participar en aquest descobriment. Allí  van ultimar els detalls d'aquestes reaccions i 
les van presentar. 

Nosaltres estàvem involucrats en aquesta química des dels anys 70, però vam proposar una altra 
solució al problema. Utilitzàrem halurs de pal·ladi (PdX2), que donaven pal·ladi (0), en les reaccions de 
compostos orgànics amb estany, mercuri i bor sense lligands addicionals, emprant aigua o un medi 
aquós-orgànic com a dissolvent. Per descomptat, el pal·ladi (0) no pot sobreviure sense lligands, però 
els clústers que es formaven promovien la reacció catalítica homogènia bastant bé sense els cars 
lligands. Més endavant, per a millorar la miscibilitat, utilitzàrem microemulsions i vam demostrar que 
les partícules de pal·ladi formades eren, de fet, nanopartícules. Aquesta tendència, la de la  catàlisi per 
nanopartícules, no solament de pal·ladi i no solament metàl·liques, ha arribat a ser molt important en 
la química catalítica del segle XXI. 

Les reaccions d'acoblament creuat, la reacció d'Heck, la metàtesi d'alquens  i les reacciones “clic” sota 
catàlisi de coure són ara àmpliament utilitzades en la síntesi de productes naturals, productes 
farmacèutics, polímers, materials per a electrònica, l'òptica no lineal o en la formació d'agregats 



supramoleculars de diferent arquitectura. El pas catalític que involucra complexos de metalls de 
transició, especialment els de Pd, és el principal i el determinant de la velocitat en la síntesi de nous 
compostos. 

És bastant obvi que per a una enorme varietat de molècules, l'obtenció d'unitats de construcció 
molecular es va convertir en un procediment de rutina després de la invenció dels mètodes sintètics 
catalítics. 

Seria prou esmentar la síntesi de Reppe (de nou recordem IG Farbenindustrie), desenvolupada durant 
la Segona Guerra Mundial, quan Alemanya va perdre totes les fonts de petroli i es va quedar només 
amb el carbó - l'únic recurs per a l’obtenció d'acetilè i d'altres compostos orgànics. Reppe va utilitzar 
un carbonil de níquel molt tòxic i perillós com a catalitzador, amb el qual va aconseguir obtenir els 
derivats d'àcid acrílic requerits per a la fabricació de fibres. Recentment, hem demostrat que moltes 
reaccions d'addició a triples enllaces poden dur-se a terme sota condicions suaus usant 
nanocatalizadors de pal·ladi o níquel, i que tals catalitzadors poden ser reutilitzats. Curiosament, 
l'addició de tiofenols es catalitza millor amb els derivats de níquel, mentre que l'addició de tiols 
alifàtics ho fa amb un material de pal·ladi similar. Els resultats són intrigants - els rendiments dels 
productes objectiu depenen més de la grandària i la morfologia de les nanopartícules que  de la 
naturalesa del metall en el catalitzador. 

En parlar sobre el gran impacte de la catàlisi en el desenvolupament de la química acadèmica i 
industrial, no puc deixar d'esmentar la nova tendència en la catàlisi orgànica - la catàlisi amb 
molècules xicotetes orgàniques quirals, tant àcids de Brønsted com de Lewis, tals com aminoàcids 
senzills. El progrés d'aquest camp és impressionant i ha permès la síntesi de molts compostos 
biològicament actius, precursors de fàrmacs, amb molt alt rendiment i puresa òptica. 

Estic molt agraïda als meus companys de treball i als estudiants que sempre han sigut molt entusiastes 
i han mostrat una alta activitat i productivitat en la recerca. N’estic molt orgullosa.  

Per a concloure, permeten que els mostre el retrat de Marie Curie, una dona meravellosa i dues 
vegades guanyadora del Premi Nobel, que va deixar aquestes paraules molt importants per als 
científics: “el treball científic ha de realitzar-se per a si mateix, per a la bellesa de la ciència, i sempre hi 
ha la possibilitat que un descobriment científic arribe a ser, com el radi, un benefici”. 

Una vegada més, estic molt agraïda per aquest honor. Vull donar les gràcies a tots els meus col·legues 
de la Universitat d'Alacant l'actitud de la qual ha sigut sempre molt amable, i particularment als meus 
amics els professors Alonso, Yus i Nájera. Gràcies a tots per la seua amable atenció. 


