
Laudatio de la Dra. Dª. Irina Beletskaya pel professor D. Francisco 
Alonso Valdés. 
 
Representa per a mi un gran honor defensar avui davant de vostès, a proposta de 
l'Institut de Síntesi Orgànica i del departament de Química Orgànica, els mèrits de la 
Dra. Sra. Irina Belestkaya, professora de la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou, 
com a candidata a doctora honoris causa per la Universitat d'Alacant, en aquesta 
cerimònia de reconeixement públic de la seua labor científica, acadèmica i social. 
 
L'historial de Premis Nobel de Química ens revela que d'un total de 106 guardonats, 
tan sols quatre són dones. Així mateix, en l'arxiu d’investidures de doctors honoris 
causa per la Universitat d’Alacant figuren 76 acadèmics i, únicament, huit acadèmiques, 
cap ni una de ciències pures. És de tots sabut que la representació de la dona en la 
recerca científica és insuficient en tots els àmbits. Així, segons l'Institut d'Estadístiques 
de la UNESCO, les dones constitueixen només un 30% del personal investigador 
existent en el món. El que és més preocupant, malgrat el seu alt rendiment universitari, 
relativament poques dones aconsegueixen llocs estratègics, la qual cosa transmet a la 
societat el prejudici que la ciència pertany als homes. 
 
Els nous reptes que planteja el segle XXI requereixen l'aprofitament del talent tant 
d'homes com de dones, les contribucions de les quals al desenvolupament de la ciència 
i a nous descobriments han de comptar amb el reconeixement adequat. 
 
Dit açò, vull agrair sentidament l'oportunitat que se'm brinda per a, des d'aquesta 
estrada, rendir tribut a una dona que ha fet de la recerca i la Universitat el seu modus 
vivendi. Actes com el que ens reuneix hui ací dignifiquen l'aportació de les dones a la 
ciència. 
 
La professora Beletskaya va nàixer a Sant Petersburg –en aquell temps, Leningrad– en 
1933. El seu providencial trasllat a Uzbekistan als 5 anys va evitar que fóra víctima del 
setge que va patir aquesta ciutat durant més de dos anys per part de l'exèrcit nazi. Es 
va graduar en Química per la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou en 1955 –any 
històricament destacat per la signatura del Pacte de Varsòvia– i, a continuació, va 
començar la seua fulgurant i longeva carrera en el Departament de Química d'aquesta 
Universitat, a la qual van pertànyer químics il·lustres com Markovnikov i Zelinsky. En 
1958 va obtenir el títol de Candidat de Química i en 1963 el de doctora en Química, i va 
arribar a ser catedràtica en 1971, amb tan sols 38 anys. Comentar, a títol anecdòtic, 
que la seua defensa de la tesi doctoral va ser publicada en la premsa, que es referí a 
Beletskaya com “una jove de gran maduresa científica”, a més d’apuntar que “només 
un talent com el seu podia fer front a la bateria de preguntes dels científics cèlebres allí 
presents, a més, amb una vehemència i seguretat increïbles”. 
 
A més de la seua intensa dedicació a la recerca, sempre ha estat molt involucrada en la 
docència, impartint classes de Química Orgànica general en aquest Departament des 
de 1971, i cursos de postgrau sobre Química Organometàl·lica i Catàlisi amb metalls de 
transició. 
 



En 1970 va ser nomenada membre corresponent de l'Acadèmia de Ciències de l’URSS, 
de la qual va arribar a ser membre de ple dret (acadèmica) en 1992, després de la 
recent disgregació de la Unió Soviètica. Des de l'any 1989 és directora del Laboratori de 
Química dels Organoelements de la Universitat Estatal de Moscou. 
 
La seua activitat investigadora es va iniciar en el camp dels mecanismes de reacció. Els 
estudis que Hughes i Ingold van realitzar per a la substitució nucleofílica, Beletskaya els 
va efectuar per a la substitució electrofílica sobre carboni saturat. Va ser pionera a 
analitzar amb detall els mecanismes de les reaccions dels compostos organometàl·lics, 
confeccionant en aquell període una de les primeres escales d'acidesa de l’enllaç 
carboni-hidrogen, basada en correlacions amb dades electroquímiques. Aquestes línies 
de treball la van introduir en la recerca de la reactivitat de carbanions, dels 
mecanismes de substitució nucleofílica aromàtica i vinílica i, més recentment, en els de 
reaccions de substitució amb supernucleòfils organometàl·lics. 
 
La professora Beletskaya va ser de les primeres a aplicar elements de les terres rares en 
Química Orgànica, sintetitzant nous complexos organolantànids aplicats a processos 
catalítics altament efectius, tals com la hidrosililació, hidrogenació o oligomerització 
d'olefines. 
 
En els anys 70, de nou entre els capdavanters, es va adonar de l'enorme potencial d'un 
nou camp, l'aplicació de la catàlisi amb metalls de transició en síntesi orgànica. Va 
iniciar estudis sobre reaccions catalitzades per pal·ladi i níquel, desenvolupant una sèrie 
de mètodes per a la formació d’enllaços carboni-carboni i carboni-nitrogen, dels quals 
van sorgir procediments importants industrialment, com l'alcoxicarbonilació d'halurs 
d’aril i benzil. 
 
L'observació de l'activitat catalítica de diversos complexos de pal·ladi va revelar el 
paper crucial de l'aigua com a dissolvent, la qual cosa ajudà a concebre un tipus nou de 
catàlisi general al medi aquós i lliure de lligands, en particular, de fosfines. Aquesta 
fructífera metodologia es va caracteritzar per proporcionar una catàlisi altament 
eficient sota condicions molt suaus i amb una gran simplicitat experimental. D'aquesta 
manera, es va avançar al concepte de “Green Chemistry” i a la irrupció de l'interès 
global per la Química respectuosa amb el medi ambient. 
 
Una anàlisi rigorosa de la catàlisi aquosa lliure de fosfines va afavorir la troballa d'una 
altra característica essencial, la participació de nanopartícules metàl·liques, la qual cosa 
va permetre no solament desenvolupar nous sistemes catalítics, sinó també explicar la 
catàlisi amb quantitats ultrabaixes de catalitzador, a voltes anomenada “catàlisi 
homeopàtica”. 
 
Sorprenentment, l'activitat científica de la professora Beletskaya ha anat progressant a 
un ritme creixent, malgrat els severs problemes econòmics i la reducció del suport a la 
ciència patits des de la passada dècada. Així, les seues línies de treball són més diverses 
que mai, incloent-hi la química organometàl·lica, catàlisi, química supramolecular, 
nanoquímica, metodologia sintètica, etc. 
 



La professora Beletskaya es troba entre els científics més prolífics de la història de la 
Química, la producció científica de la qual es resumeix en més de 1.000 articles, 4 
llibres, 11 capítols de llibre, 35 revisions i la direcció de més de 100 tesis doctorals. 
Malgrat el veto a la internacionalització patida pels científics russos en els temps 
soviètics, ha participat com a ponent plenària o convidada en multitud de congressos 
internacionals i ha impartit més de 100 conferències en universitats o en la indústria 
fora de Rússia. 
 
La seua labor científica ha sigut reconeguda amb el nomenament de tres doctorats 
honoris causa per les Universitats de Còrdova (Argentina), Tècnica de Sant Petersburg i 
del Reial Institut de Tecnologia d'Estocolm; amb el de Membre Honorífic de l'Acadèmia 
de Ciències de Bashkir i “Tarrant Distinguished Visiting Professor of Organic Chemistry” 
per la Universitat de Florida; amb la concessió dels premis Lomonosov, Mendeleev, 
Nesmeyanov, Kapitza (UK), Demidov, Arbuzov i Balandin; va rebre la “Order of the 
Xarxa Bàner”, el títol de Profesora Honorífica de la Universitat Estatal de Moscou i el 
Premi Estatal de la Federació Russa. Com a conspícua dona científica ha sigut 
guardonada amb el "Women in the Engineering Science Award” (del “Swedish Research 
Council for Engineering Sciences”) i, en 2013, amb el “IUPAC Distinguished Women in 
Chemistry or Chemical Engineering Award”. 
 
La professora Beletskaya ha ocupat o ocupa multitud de càrrecs de gestió i 
administració científica en l’àmbit nacional, incloent-hi el d'editora en cap de la revista 
“Russian Journal of Organic Chemistry”, membre del consell editorial de “Russian 
Proceedings of the Academy of Science”, dels consells científics sobre Catàlisi i Química 
Orgànica de l'Acadèmia de Ciències de Rússia i de la Universitat Estatal de Moscou, 
component dels consells academicocientífics del Departament de Química de la 
Universitat Estatal de Moscou i de l'Institut de Física-Química de l'Acadèmia de Ciències 
de Rússia, membre de la Divisió de Química del Comitè de Premis Estatals en Ciència i 
Tecnologia, així com de la Comissió Governamental sobre l'Estat de la Ciència i 
Tecnologia afiliada a l'oficina del president de la Federació Russa. 
 
En l’àmbit internacional, ha format o forma part del consell editorial de destacades 
revistes de recerca, tals com Journal of Organometallic Chemistry, Mendeleev 
Communications, Chemistry A European Journal, Journal of Molecular Catalysis, 
Chemistry Letters, Organometallics o Current Organocatalysis. Des de 1998 és membre 
del programa COST (“European Cooperation in Science and Technology”). Ha sigut 
també component del consell científic d'INTAS, una associació internacional que 
promou la cooperació amb científics dels nous estats independents de l’antiga Unió 
Soviètica. 
 
Possiblement, la seua major aportació a la gestió en l'àmbit internacional haja sigut la 
dels serveis prestats durant molts anys a la IUPAC (“International Union of Pure and 
Applied Chemistry”), organisme dedicat a l'avanç de les ciències químiques en el món i 
a la seua aplicació al servei de la humanitat. Va actuar com a secretària de la Divisió de 
Química Orgànica de la IUPAC a la fi dels anys 80, per a passar a ser-ne vicepresidenta i, 
finalment, presidenta d'aquesta Divisió entre 1991 i 1993. Ha sigut membre del Comitè 
Científic Internacional de la IUPAC i representant d'aquesta en multitud de congressos i 



simposis. Finalment, la seua sensibilitat envers l'ús apropiat de la Química la va portar 
a ocupar, de 1991 a 2005, el càrrec de vicepresidenta del Comitè sobre Destrucció 
d’Armes Químiques de la IUPAC. 
 
Benvolguda professora Beletskaya, vull expressar-li la meua gratitud personal per 
acceptar aquest doctorat honoris causa per la nostra Universitat. Esperem que aquesta 
vitalitat i professionalitat que la caracteritza siga perdurable, que seguisca enriquint el 
patrimoni científic amb el seu coneixement, i que la seua tenacitat i consagració a la 
ciència siguen l’ànima mater per a les generacions més joves de científics. 
 
Em permetran que em dirigisca a la professora Belestkaya amb aquestes mateixes 
paraules però en la seua llengua materna: 
 
Estimada professora Beletskaia. Vull expressar la meua gratitud personal per que haja 
acceptat aquest doctorat honoris causa de la nostra universitat. Esperem que el seu 
coneixement i la seua tan característica energia i professionalitat continuaran enriquint 
l'herència científica del món. Estem segurs que la seua tenacitat i dedicació a la ciència 
continuarà sent un exemple i una font d'inspiració per a les noves generacions de 
científics. 

Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licite amb tota consideració i encaridament pregue, que s'atorgue i conferisca a 
l'Excma. Sra. Irina Belestkaya, el suprem grau de doctora honoris causa per la 
Universitat d'Alacant. 

Moltes gràcies 


