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L’heroïcitat en un temps de tristor científica 

La Col·lecció de Biografies de la Fundació Catalana per a la Recerca 
i la Innovació (FCRI), la qual dedica el seu dotzè títol al Dr. Manuel 
Ballester i Boix (Premi FCRI 2003), és un instrument de divulgació cap 
a la societat de la carrera i les contribucions de les persones premiades 
per la nostra institució i, sobretot, de la transcendència de la seva recerca 
sobre la nostra vida com a ciutadans i ciutadanes, tot contribuint a 
reforçar una relació entre ciència i societat que cada cop ha de ser més 
estreta. 

El Premi FCRI té com a objectiu guardonar investigadors o 
investigadores que, per la seva trajectòria, han contribuït significativament 
a desenvolupar les ciències i la tecnologia a Catalunya. D’ençà la seva 
creació el 1990, ha premiat trenta-cinc científics i tecnòlegs catalans i 
s’ha convertit en un notable referent de prestigi per al Sistema Català de 
Recerca i Innovació. Continua existint un baix coneixement per part de 
la societat sobre el paper dels científics i la seva contribució a la millora 
de la nostra vida, un aspecte que la Col·lecció de Biografies FCRI vol 
contribuir a millorar, tot incidint especialment en la vessant humana 
dels investigadors i de les investigadores de Catalunya. 

El Dr. Ballester va evidenciar al llarg de la seva dilatada trajectòria 
un compromís veritablement heroic amb la recerca en unes condicions 
polítiques, socials i materials hostils. Una voluntat que va cristal·litzar 
en la creació d’una escola de química orgànica a Barcelona que encara 
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avui continua donant fruits amb noves generacions d’investigadors. 
Personatge contemporani i de dimensió comparable als grans Joan Oró 
i Severo Ochoa, va marxar com ells als Estats Units en un moment de 
tristor científica enmig d’una dictadura. Però el que diferencia Ballester 
és que ell va tornar a Barcelona com a científic del CSIC. Un altre fet 
que va marcar la seva recerca va ser l’obtenció de finançament directe de 
l’Administració nord-americana, la qual cosa li va permetre progressar, 
però treballant en el mateix desolador i limitador panorama que havia 
deixat enrere uns anys abans.

És un veritable plaer per a l’FCRI tenir Ballester com a protagonista 
d’un dels nostres llibres, ja que, tot i ser una personalitat cabdal 
internacionalment en la seva àrea de recerca (Premi Príncep d’Astúries 
d’Investigació Científica i Tècnica 1982, més de deu cops candidat al 
Premi Nobel...), roman aquí, al seu país, com un personatge relativament 
desconegut. Un fet que no li fa justícia ni com a científic ni com a persona. 
Una de les prioritats de l’FCRI és aprofundir —amb instruments 
efectius, innovadors i, si cal, arriscats— en l’àmbit de la divulgació i la 
socialització de la recerca i el coneixement científic en el teixit social 
català. Arriba el moment de propugnar i practicar una divulgació de 
la ciència per a tots els públics. La Col·lecció de Biografies FCRI, de la 
qual teniu a les vostres mans un nou llibre, pretén ser un pas ferm en 
aquesta direcció.

Finalment, tan sols em resta agrair la dedicació i l’encert de Javier 
Zuloaga, autor de la biografia; Joan Úbeda, autor del vídeo que 
l’acompanya, i molt especialment, a la família Ballester i amics que han 
fet possible l’edició d’aquesta obra.

Joan X. Comella
Director

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació



9

Pròleg
Professor Manuel Ballester Boix

Investigar consisteix a veure el que d’altres poden
veure també… i a pensar el que ningú no ha pensat.

Hans Krebs
Oxford, 1967

Premi Príncep d’Astúries de 1982 a la Recerca Científica i Tècnica 
per ser «descobridor dels radicals lliures inerts, substàncies de gran 
passivitat química i extraordinària estabilitat tèrmica, que han permès 
aprofundir en la natura i comportament dels radicals lliures constituïts 
per molècules fugaces i agressives, de summa importància en química, 
bioquímica i medicina.» Recordo aquell moment del mes de maig amb 
especial satisfacció —aleshores era ministre d’Educació i Ciència—, 
ja que considerava que era un gran encert el reconeixement del nostre 
compatriota català, espanyol, europeu, universal, que havia assolit un 
prestigi indiscutible en una parcel·la de la ciència de gran interès tant 
conceptual com pràctic. El somriure que, malgrat tot, lluïa gairebé de 
manera permanent Manuel Ballester es va ampliar encara en conèixer el 
veredicte del jurat, ja que no només havia de tenir en compte el premi 
que li atorgaven, sinó qui l’hi concedia. Presidit pel professor Severo 
Ochoa constava, entre altres eminències, de Luis Leloir, Nicolás Cabrera, 
Joan Oró, Francisco Grande Cobián, Julio Rodríguez Villanueva… 



10

Van prendre la paraula per glossar els mèrits del candidat i aconseguir 
l’unànime suport de dos grans figures contemporànies de la bioquímica 
i de la química: Alberto Sols i Antonio González. Un jurat «de luxe» per 
a un guardonat igualment de luxe. En efecte, si ens atrevim a imaginar un 
pòdium amb els més destacats científics espanyols de la segona meitat 
del segle xx, entre el jurat i el premiat ocuparien, sens dubte, la majoria 
dels primers llocs.

El 1964, el treball del professor Manuel Ballester sobre radicals 
lliures inerts (perclorotrifenilmetil) havia estat reconegut per la Real 
Sociedad Española de Física y Química, que el va distingir amb la seva 
Medalla, per acreditar la importància de les seves aportacions al millor 
coneixement d’uns compostos que tenien un gran potencial i múltiples 
dimensions.

Una altra distinció que considero important extreure de la seva 
extraordinària trajectòria humana i científica és la que va obtenir, 
juntament amb Joan Modolell, de la Fundació Catalana per a la Recerca i 
la Innovació l’any 2003 (XIV Premi). Quins dos catalans! Joan Modolell, 
pel descobriment d’un gen de la mosca Drosophila, de particular 
importància per aprofundir en el coneixement del desenvolupament del 
sistema nerviós. I a Manuel Ballester per haver complert sobre manera 
amb les expectatives que havia creat, feia més de trenta anys, amb els 
radicals lliures inerts.

Manuel Ballester no mirava, observava. Rere de les seves ulleres 
de carei color clar, els seus ulls denotaven una curiositat permanent, 
voler retenir el que estava veient, intentar veure més enllà del visible, 
de l’aparent. El mateix li passava en parlar. Li agradava la precisió i la 
brevetat. «Al pa, pa; i  vi al vi…» Havia estat educat en la pedagogia 
de la inquietud, en la valoració de cada instant i tenia una mentalitat 
prospectiva: sabia que tot el secret consistia a contribuir a forjar un 
futur a l’altura de la dignitat humana. Infatigable, imaginatiu. «Només 
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la imaginació és més important que el coneixement», havia proclamat 
Albert Einstein, científic per qui sentia una particular admiració. Havia 
heretat, segurament del seu pare, l’art de detectar la diferència en una 
col·lectivitat. 

Independència, objectivitat, audàcia. Sabia molt bé, i ho va aplicar tota 
la seva vida als seus deixebles i als seus lectors, que el progrés, en totes les 
facetes de la vida, depèn de la qualitat i del rigor científic. Aquest rigor 
que va saber transmetre en quelcom tan difícil com la difusió del saber. 
No només es tracta d’exposar de forma atractiva uns temes determinats, 
sinó de fer-ho utilitzant els termes adequats, comprensibles i que facilitin 
la lectura i l’enteniment. Són nombrosos els seus articles de divulgació, 
especialment a La Vanguardia. A través dels seus escrits els coneixereu: 
preocupació pel paper de la comunitat científica, mai sotmesa al poder, 
però aconsellant i afavorint aquelles mesures que redunden en benefici 
de la gent. Aquesta  «solidaritat científica» és una de les característiques 
més rellevants de la semblança de Manuel Ballester Boix. El coneixement 
sempre és positiu, però les seves aplicacions poden no ser-ho. Poden, 
fins i tot, ser perverses. 

Res no s’obté sense esforç. Només el que cerca troba… encara que 
no sempre trobi el que cerca. El descobriment implica aquesta tasca de 
desvetllar progressivament la realitat subjacent, tot sabent que el resultat 
final pot ser fortuït, la qual cosa no treu cap mèrit al descobriment. És el 
premi a l’esforç, a la imaginació, a la intrepidesa.

Institut Juan de la Cierva del carrer Jordi Girona de Barcelona,  
Escola de Química percloroorgànica: en la feina diària amb els seus 
col·laboradors i alumnes, el professor Manuel Ballester Boix deixava 
sempre traslluir, perquè d’aquesta manera no s’interrompés “l’estirp”, 
D. José Pascual Vila i D. Manuel Lora Tamayo. En particular, D. 
José Pascual Vila va tenir una influència especialment rellevant en la 
brillantíssima trajectòria del professor Ballester. Tant en els compostos 
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polihalògens de síntesi com en els trobats especialments a les algues i 
els coralls de la bellíssima vida submarina, havia de deduir accions 
biològiques i possibles aplicacions d’aquells radicals estables del carboni 
trivalent. 

Melòman, aficionat a l’astronomia, nascut a Barcelona el mes de juny 
de 1919, és també a Barcelona, poc abans de la seva mort, on pronuncia 
una conferència «per al demà» a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. 
Era el dia 24 d’octubre. Amb vuitanta anys complerts publica al Journal 
of Organic Chemistry l’article «Síntesi i estudi del primer etilè quasi 
perpendicular, no biradicalari».

La seva empremta al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
com a director de l’Institut Juan de la Cierva des de 1971 fins a 1985, 
abans de retirar-se als seixanta-vuit anys, és perdurable. 

El seu nom ha quedat incorporat per a sempre en la història de la 
química. La seva petja romandrà perquè, com m’agrada repetir, les 
estrelles moren físicament en un moment determinat, però la seva llum 
continua il·luminant la nit per sempre més.

Un viatger incansable. Les èpoques de feina a Amèrica del Nord van 
influir particularment en les seves opcions. Boston i Ohio formaven 
part del vast equipatge intel·lectual que, d’aquell personatge polièdric, 
profundament humà, ha quedat com a llegat intemporal.

Felicito molt sincerament la Fundació Catalana per a la Recerca i 
la Innovació per aquesta biografia que tantes vocacions pot accelerar, 
que tants camins pot il·luminar, perquè «més val un exemple que mil 
paraules».

A la seva filla Montserrat Ballester, que desa en l’esguard el mateix 
somriure inquisitiu del seu pare, i a Javier Zuloaga, la meva més cordial 
felicitació per haver dut a terme aquest excel·lent llibre en homenatge a 
un dels més rellevants éssers humans del nostre temps.

Federico Mayor Zaragoza
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Introducció

A més de la seva importància teòrica, els radicals 
lliures inerts han estat utilitzats intel·ligentment per 
l’Escola de Barcelona per a les aplicacions pràctiques 
que van des de components de sensors fins a sistemes 
d’alliberament de medicaments. Rarament en quí-
mica hom pot trobar aquestes sèries de compostos 
tan excitants, les plenes implicacions dels quals per 
a la teoria i la pràctica químiques, han presentat tan-
tes aplicacions intrigants. La descripció general que 
aporten Ballester i els seus col·laboradors obrirà una 
nova visió fascinadora d’aquesta ben estudiada famí-
lia química. La química dels radicals lliures, desenvo-
lupada tan eloqüentment pel grup Ballester, és de fet 
un homenatge a la qualitat de la ciència dut a terme 
pel Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Aquestes línies van ser escrites, l’octubre de 2004, per la rectora, 
Chancellor, de la Universitat de San Diego Marye Anne Fox i formen part 
del pròleg que aquesta eminent química i professora va acceptar publicar 
al darrer treball de Manuel Ballester Boix, el protagonista d’aquest llibre.

L’Escola de Química Percloroorgànica de Barcelona és un assaig en 
el qual el professor Ballester va voler deixar escrites les fites més impor-
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tants de la seva dedicació a la recerca química i conté les paraules que ell 
mateix va pronunciar a la Reial Acadèmia de Ciència i Arts de Barcelona, 
de la qual era membre numerari, en una conferència pronunciada el 28 
d’octubre de 2004, pocs mesos abans de la seva mort. Més endavant, el 
lector podrà llegir sobre el que va dir en aquella ocasió.

Poc temps abans i com una de les últimes grans fites del seu gran ta-
lent i lucidesa, Manuel Ballester, amb vuitanta-tres anys, havia publicat 
al Journal of Organic Chemistry, el JOC, l’article de portada sobre la 
síntesi i estudi del primer etilè quasi perpendicular no biradicalari, jun-
tament amb Carlos Miravitlles, Elies Molins i Enrique Espinosa.

Quan va publicar aquest article a la meca editorial de la química, 
havien passat disset anys des que havia deixat definitivament el seu des-
patx de director de l’Institut Juan de la Cierva, del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques. Però Ballester seguia en la primera línia 
de les grans publicacions científiques, les tribunes de l’excel·lència dels 
qui dediquen la seva vida a anar una mica més enllà, a la recerca.

Encara que administrativament estava retirat, a la seva vida real, i so-
bretot a la intel·lectual, es mantenia amb la mateixa inquietud i curiositat 
pel saber. Realment no estava jubilat.

Aquella publicació al JOC és, per a alguns, un acte de reconeixement 
i justícia científica, però per a d’altres, potser força, una mena d’envit de 
Manuel Ballester, en el qual la seva saviesa i el seu esforç van guanyar la 
partida a la caducitat que imposen les regles del retir professional. 

Els seus fills recorden que, gràcies a la seva gran perseverança, 
intel·ligència i lucidesa intel·lectual, Manuel Ballester va aconseguir en-
llestir l’article del JOC i pronunciar la seva darrera conferència a la seu 
de la Reial Acadèmia, al costat del Teatre Poliorama, a la Rambla de 
Barcelona. «Ho va fer [recorda Manel, el seu primogènit] sense la menor 
dificultat», afirmació que tanmateix no és compartida per algun altre 
membre de la família que va veure, en aquella gran lliçó de Ballester, 
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algun signe de cansament i, potser, deteriorament definitiu de la seva 
salut.

Però tornem al començament: qui és Marye Anne Fox? Té ara seixan-
ta-un anys, va néixer a Ohio i, com el seu col·lega i amic Ballester Boix, 
també ha dedicat la seva vida a la química. Des de fa quatre anys és la 
màxima autoritat acadèmica a la Universitat de Califòrnia-San Diego1 
on va arribar des del rectorat del campus estatal de Carolina del Nord. 
La seva carrera com a química i professora —n’hi ha que la consideren 
la Madame Curie dels nostres dies— es va desenvolupar principalment 
a la Universitat de Texas, en què va progressar des de la categoria de 
professora adjunta de química orgànica, fins a la de segona responsable 
de recerca i membre de la Waggoner Regents Chair, el grau més alt que 
podia assolir un professor en aquell camp.

Al llarg de la seva vida professional, ha pronunciat més de cinquanta 
lliçons magistrals al voltant del món, ha estat conferenciant a les més 
prestigioses universitats del seu país, Harvard, Iowa i Chicago, així com 
a la Pierre et Marie Curie a París i al Chemistry Research Promotion 
Center a Taipei, entre d’altres.

Ha estat guardonada en nombroses ocasions, però ella destaca en el 
seu currículum oficial dos premis: el Charles Lathrop Parsons Award 
2005, que atorga l’American Chemical Society, com a reconeixement 
del seu servei i dedicació a la societat; i el Monie Ferst Award, per la 
seva obstinació en el paper de tutoria d’estudiants de postgrau. Més de 
cinquanta estudiants van assolir graus acadèmics avançats sota la seva 
supervisió i més de cent becaris postdoctorals i investigadors invitats 
(sabbatical visitors) han tingut l’oportunitat de treballar al seu costat. 

1. Universitat de San Diego, <http://www.chancellor.ucsd.edu/biography.
html>.
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I era, a més, admiradora i amiga de Manuel Ballester Boix, amb qui va 
coincidir en diverses ocasions als Estats Units i a qui va visitar també a 
Barcelona. A ella li va demanar que prologués la seva darrera publicació 
científica. És per això que hem volgut que algunes de les seves línies ser-
veixin també de pròleg a aquest llibre, per situar el nostre protagonista 
en la seva gran dimensió dins de la química orgànica.

El que el lector continuarà llegint a partir d’aquestes línies només 
pretén ser un relat sobre Ballester Boix. És clar que, per fer-li justícia 
històrica com a persona i home de ciència, caldria reunir entesos, experts 
i algun observador neutral per acabar fent un treball documental i analí-
tic, tan ardu i minuciós com la vida del nostre protagonista.

Javier Zuloaga
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Néixer entre guerres

Tot va començar un dia abans de la signatura del Tractat de París, el 
28 de juny de 1919, que va voler posar fi a una de les dues grans tragèdies 
que han afectat Europa al llarg dels darrers cent anys. La Primera Guerra 
Mundial es tancava en fals amb vuit milions de víctimes civils i militars 
i sis milions d’invàlids, gairebé mentre començava a germinar, a la der-
rotada Alemanya, la llavor de la rancúnia per una humiliació que, vint 
anys més tard, tornaria a encendre la metxa de la bogeria col·lectiva.

Va ser un 27 de juny quan Isabel Boix i Ràfols va portar al món el 
primer fill del seu matrimoni amb Manuel Ballester Vigo, funcionari 
de la companyia d’electricitat Riegos y Fuerza del Ebro de Barcelona. 
Vivien a l’últim pis del carrer de la Mercè número 6 de Barcelona, entre 
el passeig de Colom i l’església aixecada com a devoció dels barcelonins 
a la seva patrona. Havia nascut Manuel Ballester Boix, el nostre prota-
gonista.

Si apliquéssim la vella dita que un fill ve al món amb un pa sota el 
braç, hauríem de dir el mateix sobre els aires de pau que haurien d’haver 
acompanyat el naixement de Manuel. Però res més lluny de la realitat.

L’escriptor alemany Sebastian Haffner, a la seva obra pòstuma 
Historia de un alemán, narra amb nostàlgia de quina manera la història 
del seu país, potser de tot Europa i per extensió del món, podria ha-
ver estat diferent si Walter Ratenau, ministre de Reconstrucció i Afers 
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Manuel Ballester Boix amb el seu pare, Manuel Ballester Vigo.
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Manuel Ballester Vigo i Isabel Boix Ràfols amb els seus dos fills, Manuel i 
Paquita.
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Exteriors de la postguerra, no hagués estat assassinat —poc després del 
tractat parisenc— per uns reaccionaris que després es van anomenar na-
zis. Jueu, pensador i carismàtic, Ratenau era un escull per a la rancúnia 
latent en una bona part de la societat alemanya, que finalment es va po-
sar a les mans de Hitler el 1933.

Barcelona vivia allunyada, encara que no per això despreocupada, de 
la inestabilitat que s’havia apoderat d’Europa, i decidia donar, de nou, 
impuls al seu projecte d’Exposició Universal, prevista inicialment per 
al 1912 i finalment celebrada el 1929, tot llegant a la ciutat unes senyes 
d’identitat que l’urbanisme d’avantguarda i el Modernisme havien unit 
a la rica història de la capital de Catalunya.

Quan va néixer Manuel Ballester Boix, Barcelona encara no havia 
digerit la vaga general del 5 de febrer, que va arribar a paralitzar el 70% 
de l’activitat econòmica de Catalunya, l’espurna de la qual cal cercar-la 
precisament en l’acomiadament de vuit treballadors de la companyia hi-
droelèctrica La Canadenca, per haver-se adherit a un sindicat indepen-
dent malvist pels patrons nord-americans.

A l’horitzó, els militars, més en concret el general Primo de Rivera, 
capità general de Catalunya, començaven a valorar l’oportunitat, sota 
pretext de les revoltes rifenyes, de manejar els ressorts del poder, ama-
gats rere la corona d’Alfons XIII.

La curiositat

Manuel Ballester Vigo, el pare del futur químic, era un home de cu-
riositat permanent i audaç en el seu afany per descobrir el perquè de les 
coses que tenia davant. Treballador del sector elèctric, quan va néixer el 
primogènit dedicava el seu temps lliure a conèixer com podia millorar 
el funcionament dels circuits radiotelefònics i observava «semiempírica-
ment» el comportament dels coloms missatgers.



21

Era barceloní i amant de la muntanya, com resultava consubstancial 
a bona part de la societat civil catalana, que s’apuntava a les societats 
excursionistes per descobrir el que hi havia més enllà de Collserola o 
el Montseny. Estimava la Cerdanya, comarca la màgia de la qual va in-
culcar al seu fill Manuel, influït segurament també pel fet que el seu avi, 
Francesc Vigo, va arribar a ser alcalde de Puigcerdà.

Els meus pares es van conèixer [recorda ara des de 
Maracay (Veneçuela) la seva segona filla, Paquita 
Ballester] en una festa familiar. Allà hi havia Isabel 
Boix, la meva mare, i crec que de seguida van fer una 
molt bona amistat, tanta, que Vicente Boix, el meu avi 
matern, va cridar el meu pare per saber quines eren 
les seves intencions. Es van casar el dia de Sant Jaume 
de 1918, però ho van fer en secret, perquè els meus 
avis paterns tenien ja «reservada» una xicota, pèl-roja 
i amb un nas horrible, per qui el nostre pare mai no 
es va sentir atret.

Molt possiblement aquella decidida personalitat de Ballester Vigo va 
haver de passar als gens de Ballester Boix —el químic d’aquesta his-
tòria— que en més d’una ocasió a les seves conferències es referia al 
seu pare com el seu primer mentor. «A la tendra edat de dotze anys [va 
recordar el doctor Ballester quan el 2003 li va ser concedit el Premi de la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació] aquelles activitats del 
meu pare, que jo seguia i observava, em fascinaven profundament.»

Ballester Boix, Premi Príncep d’Astúries 1982 i candidat al Premi 
Nobel en onze ocasions, tenia amb el seu pare un deute públicament 
reconegut, que m’atreveixo a dir que li va llegar un patrimoni intangible 
compost per una fórmula màgica que no es pot treballar sobre les taules 
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dels laboratoris: la suma de la curiositat, l’inconformisme i l’afany de 
superació personal.

Montserrat Ballester Rodés, única filla i única química de la família 
d’un dels catalans més guardonats, recorda ara aquelles golfes del carrer 
de la Mercè com un espai a què s’accedia per una escala estreta, així com 
que encara quedaven, l’última vegada que va pujar-hi, evidències del seu 
ús anterior com a colomar. Reconeix que quan pujava a aquell lloc du-
rant les visites als seus avis —encara era un nena— no podia imaginar la 
transcendència del que allà havia ocorregut quaranta anys enrere.

L’afany per saber

L’afany per saber i descobrir d’aquell treballador elèctric sobre ma-
tèries tan dispars com ara la colombofília o els circuits radioelèctrics es 
va projectar sobre l’educació que volia per al seu fill. Aquesta va ser la 
raó per la qual va decidir que Manuel Ballester Boix entrés, el 1932, a 
l’Institut Escola de Barcelona, una institució tutelada per la Generalitat 
i nascuda de l’esperit de la Institución Libre de Enseñanza, que Giner de 
los Ríos va impulsar des de l’ostracisme al qual va ser condemnat per te-
nir idees pròpies i qüestionar aquesta tendència general dels governants 
i els pastors espirituals a barrejar el coneixement amb els dogmes.

Però abans havien transcorregut dotze anys d’una infantesa sobre la 
qual és avui difícil trobar records vius o frescos, ja que Ballester Boix, el 
protagonista d’aquesta història, hauria complert noranta anys el 19 de 
juny si no hagués acomiadat la seva vida d’immensa riquesa intel·lectual 
i personal el 6 d’abril de 2005. La seva germana Francisca, «Tía Paquita», 
cerca als racons de la memòria del viscut o escoltat, per situar-se en el 
perfil infantil del nostre protagonista. Descarta que abans d’iniciar la 
secundària, fes el batxillerat en un col·legi de monges proper a la casa 
on vivien. No degué coincidir llavors, sinó anys després, amb els seus 
amics de tota la vida, Josep Pacheco, Josep Vilas, Luis Carrió o Joan 
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Casulleras, que van plantar les arrels de la seva amistat amb Ballester 
Boix, mentre que al seu cap també començaven a arrelar les seves prime-
res idees i, finalment, la seva gran personalitat.

Paquita recorda també que a tots ells els unia la seva afició per la 
música i la banda que van arribar a formar, en la qual la flauta, el violí,  
la trompeta i l’harmònica intentaven anar juntes interpretant melodies de 
l’època. Degué ser en aquell col·legi de monges proper a la Mercè i Santa 
Maria del Mar on el petit Manuel va fer la seva primera comunió, un pas 
que va ser impulsat més pels avis —Manuel Ballester Tarascó era caixer 
del Banco Vitalicio— que no pas pel seu pare, que era indissimuladament 
anticlerical. La seva germana encara recorda que patia freqüents angines i 
que, quan aquell mal el postrava al llit, acostumava a demanar que li por-
tessin el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de l’editorial Sopena, amb 
el qual o bé passava les hores fins a recuperar-se o simplement es rendia 
a aquell ànim per saber-ho tot que el va acompanyar la llarga vida que 
l’esperava. Era tranquil, amb alguna rebequeria o una altra derivada dels 
seus pocs anys, però de tarannà tranquil, possiblement influït pel fet que 
a l’edifici del carrer de la Mercè, propietat del seu avi, Ballester Tarascó, 
vivien pocs nens, ja que aquest preferia famílies amb poca canalla per-
què hi hagués més concòrdia entre el veïnat. Aquella zona de Barcelona, 
recorda ara Paquita, era socialment distingida i no era per això habitual 
veure nens —tampoc Manuel— jugant als carrers, cosa que sí passava 
a altres paratges de la ciutat, on les famílies no podien ni sabien retenir 
els més joves a casa. «Al carrer de la Mercè [m’escriu des de Maracay] 
era habitual veure dames amb capa i guants passejant pel carrer seguides 
per criades i cavallers amb barret de feltre baixant de cotxes tirats per 
cavalls», quan sortien a les finestres de l’últim pis, on aquesta catalana, 
emigrada a Veneçuela com molts altres, encara recorda que el seu germà 
gran la deixava guanyar en la carrera que disputaven per abraçar primer 
el seu pare, com tocava l’harmònica i, sobretot, les hores que dedicaven 
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a disputar partides d’escacs, mentre el seu pare perfeccionava la seva 
ràdio galena i pujava una vegada i una altra al colomar. Ni a Manuel ni 
a Paquita no els agradaven els rafals del port de Barcelona que no els 
deixaven veure el port, el que avui és el Moll de la Fusta. El mar només 
se sentia o, per ser més exactes, s’intuïa per les sirenes o els fums dels 
vaixells que fondejaven o deixaven amollar amarres dels norais a l’altre 
costat del passeig de Colom, quan la ciutat encara hi vivia d’esquenes. 
Els xavals que deambulaven per aquell lloc recollien, després de llançar 
pedres, els dàtils de les palmeres que jalonaven aquell mirador marítim 
incomplet; la gent de Barcelona consumia bona part del seu temps en 
aquest ús, avui tan estrany, de ser caminants o passejants i l’absència de 
neveres feia que anar al mercat, en la nostra història el de Sant Josep, fos 
un costum que feia que les persones es comuniquessin més personal-
ment. Els germans Ballester Boix tenien molt clar, també, que el Raval i 
el Barri Chino eren paratges poc recomanables i que la seva vida havia 
de girar, fora de casa pel parc de la Ciutadella, on muntaven amb tricicle 
i en rucs que feien les delícies dels més petits que, quan cavalcaven sobre 
els seus lloms, no podien imaginar que aquells quadrúpedes acabarien 
sent un símbol de la terra que els va veure néixer.

Dels records de la germana de Manuel Ballester Boix es pot deduir 
que la inquietud per la recerca va néixer amb ell mateix. «Algunes nits, 
no sé si amb prismàtics o amb ullera de vista llarga, m’explicava els noms 
i la situació dels astres al cel. Seguia el seu índex fins que aconseguia 
descobrir el perfil de l’Óssa Major, Cassiopea, Betelgeuse, la Via Làctia, 
Venus. Crec que van ser uns anys de gran felicitat que sempre he man-
tingut vius.»
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L’Institut Escola - La Casa del Governador

El nou Institut Escola, al qual Manuel Balleter estava predestinat pel 
seu afany de saber i descobrir, va ser creat per la Generalitat de Catalunya 
el 1931 i per a desenvolupar el projecte va fer venir de l’Instituto Escuela 
de Madrid el professor de química Josep Estalella, especialitzat en eno-
logia, nascut a Vilafranca del Penedès el 1879 i, sens dubte, una de les 
figures clau d’un concepte de l’ensenyament que, fins i tot avui dia, es 
troba a pocs llocs.

Conxita Sugranyés viu des que es va casar, fa gairebé setanta anys, 
en una de les joies que Domènech i Muntaner va construir a l’Eixample 
barceloní, gairebé en la confluència del carrer Mallorca amb la Diagonal. 
El lloc, quan vas a remoure records, esglaia per l’evidència que hi va 
haver un temps en què la creativitat i l’art formaven part de la vida quo-
tidiana. Tot, les escaioles modernistes de les seves sales, les fusteries, 
les ferramentes de les seves portes, les rajoles del terra o els vitralls que 
donen llum al passadís de la casa des del pati de veïnat, traspuen història 
i identitat de Barcelona en el seu sentit més emblemàtic. És inevitable 
tractar de viatjar en el temps i imaginar com eren els nostres avis i com 
de diferents a ells —i en alguna mesura menys afortunats— som avui 
nosaltres.

És una dona menuda, ben pentinada i obedient a l’estètica que im-
posa el realitzador de l’enregistrament quan li demana que s’empolsi 
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una mica la cara perquè la suor de l’estiu i els focus no la facin aparèixer 
al documental amb brillantors immerescudes. Conxita viu amb el me-
nor dels seus onze fills i a les seves prestatgeries i armaris desa records 
d’aquells anys, cinc, en què va ser companya de Manuel Ballester Boix.

Estalella [diu Sugranyés sense que existeixin gairebé 
preguntes] volia fer dels seus alumnes homes i dones 
bons. Si sortien forts, doncs molt bé, però si a més 
eren savis, encara millor. Per això crec que a l’Institut 
Escola era més important la formació que la instrucció.

Recorda el nostre protagonista com un bon noi i company que des 
del primer any a l’Institut ja mostrava una curiositat per entendre i 
comprendre les matèries que estudiaven. «Era una persona que havia 
d’estudiar allà, era clar.»

Quelcom semblant, si no el mateix, degué pensar Manuel Ballester 
Vigo quan va anar al Palau del Governador del parc de la Ciutadella 
per matricular el seu primer fill a secundària. En aquell lloc, fins que la 
Guerra Civil i una postguerra van actuar com a despertador de somnis, 
el jove Manuel va poder establir les bases del seu coneixement i també 
de la seva personalitat.

Una gran empremta

Tots els fills del professor Ballester Boix: Manel, Eugeni, Montserrat, 
Albert, Lluís i Ricard, coincideixen a afirmar que l’Institut Escola va 
deixar una gran empremta en la personalitat del seu pare. Més que la 
derivada de les investigacions i els descobriments que faran que la seva 
obra mai no desaparegui de la història de la química.

M. dels Àngels Ferrer i Sensat —filla de la pedagoga Rosa Sensat—, 
impulsora i professora de ciències naturals de l’Institut Escola, escrivia 
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el següent a La Vanguardia el juny de 1979, amb motiu del centenari del 
naixement del professor Estalella.

[…] La Generalitat crea el Institut Escola en el 
parque de la Ciudadela y ofrece la dirección al doctor 
Estalella, considerándola la persona más idónea para 
llevar a cabo la obra. Se crea sobre las mismas bases 
que el de Madrid —formación integral del alumno, 
coeducación, supresión de exámenes y del libro de 
texto como única fuente de formación, supresión de 
emulaciones como premios y castigos, contacto directo 
con la naturaleza y el arte, cultivo del espíritu en todas 
sus manifestaciones, sentido moral en los deberes y 
en la conducta, etc.— pero el Institut Escola debía 
responder además a unos principios de educación que 
fuesen fieles a la peculiar manera de ser del pueblo 
catalán, a las exigencias de nuestra lengua, de nuestra 
cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra trayectoria 
y, en suma, de nuestra vida.

Aquella professora de ciències naturals recordava que el professor 
Josep Estalella sempre va somiar que els seus alumnes, per la seva con-
ducta, fossin identificats de tal manera que «on hi hagi un alumne de 
l’Institut, allà es troba integralment l’Institut Escola».

Conxita Sugranyés, setanta-un anys després, recorda que el director 
d’aquell col·legi màgic va decidir anar al domicili de la família Ballester 
Boix i parlar amb els pares del jove Manuel per dir-los que, en aquell 
estudiant ja madur per iniciar els seus estudis universitaris, es donaven 
totes les condicions perquè es fes un bon químic i no enginyer, com 
Ballester Vigo tenia pensat per al seu fill. Estalella sabia de què parlava, 
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perquè era un educador irrepetible i un químic convençut que aquell 
alumne alt, de cabells negres i ulleres a la moda, arribaria lluny en la seva 
professió.

Estalella: ha de ser químic

Sense altra cosa que la suposició, podríem acceptar que durant aque-
lla visita del director de l’Institut Escola a l’últim pis del carrer de la 
Mercè número 6, sota el colomar de les golfes, el treballador elèctric 
Ballester Vigo es va haver de dir a si mateix que tot allò que estava escol-
tant, encara que era diferent al que ell pensava, era també un triomf per-
sonal. No seria estrany que aquella mateixa nit, Manuel i Isabel miressin 
de reüll el seu fill gran i es preguntessin per quins camins el portaria la 
vida a partir d’aquell moment.

Conxita Sugranyés i Manuel Ballester es van tornar a veure molts 
anys després, quan aquella mena de complicitat i gran companyonia que 
els va unir en l’adolescència acadèmica va reaparèixer en els anys de la 
maduresa com una necessitat de cercar el millor de la pròpia biografia. 
Es trobaven sovint amb altres companys i explicaven què havia estat 
d’ells en tot aquell temps en què els cabells blancs havien fet la seva apa-
rició i els fills s’obrien camí com abans ho van fer ells mateixos.

Recorda que Manuel Ballester Boix, quan ja havia descobert el seu 
tresor personal, els radicals lliures inerts, intentava fer-los entendre les 
entranyes del tema amb poc èxit, perquè la seva saviesa en la química, 
més gran que la de moltes altres matèries que també dominava, havia 
arribat massa lluny per als qui s’havien encaminat cap a altres profes-
sions. Però en tot cas, recordava Sugranyés, sempre l’escoltaven amb 
gran atenció per la passió i l’energia amb què compartia els seus èxits.
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La química i Amèrica

Josep Estalella sabia bé el que feia en la seva visita a casa dels Ballester. 
Li ho deia la seva doble condició d’ensenyant i químic i sobretot ha-
ver observat aquell batxiller que es disposava a realitzar el seu examen 
d’Estat abans d’incorporar-se a la universitat. La República vivia llavors 
els seus últims moments i la incertesa acadèmica planejava sobre els qui 
havien nascut entre 1919 i 1920 i que, passat el temps, van passar a for-
mar l’anomenada lleva del Biberó per ser la primera que va complir amb 
les seves obligacions militars després de la contesa civil espanyola.

Per tant, la química va haver d’esperar, si bé Manuel Ballester Boix 
va tenir, per la seva miopia, un paper als serveis auxiliars de l’Exèrcit de 
Terra lluny del mosquetó i les desfilades.

Van ser, com per a les majories no adinerades, temps difícils, en els 
quals l’entrada a la universitat suposava despeses que desestabilitzaven 
del tot les economies familiars. Aquest va ser el cas del nostre protago-
nista, la matrícula del qual a la Universitat de Barcelona va ser costejada 
pels seus avis, amb un gran esforç per la ruïna de les seves propietats du-
rant els últims bombardeigs de la capital catalana. Fins que això va ocór-
rer, Manuel Ballester Boix es perdia entre les pàgines del Vademécum 
del químico, un llibre que la seva germana recorda que va comprar el seu 
pare amb un gran esforç.

Van ser cinc anys en què Ballester Boix va establir les bases per al des-
envolupament de la seva gran vocació. Es va llicenciar el 1944 amb Premi 
Extraordinari. Va continuar estudiant, mentre treballava com a professor 
agregat de química, fins que, el 1948, va ser investit doctor cum laude.

He tractat de recollir testimonis, records i anècdotes dels seus anys 
a la Universitat de Barcelona, però, desapareguts també els seus millors 
amics, no he aconseguit arribar gaire més allà en la recerca que als testi-
monis dels més veterans de la generació que el va seguir, sobre els quals 
escriuré més endavant.
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Harvard, 1949

Manuel Ballester Boix va estudiar i va investigar a la Universitat de 
Harvard, Boston, on va viure els seus dos primers anys de matrimoni 
amb Montserrat Rodés Garriga. Allà va néixer el seu primogènit Manel, 
catedràtic de Cardiologia a la Universitat de Lleida, inconformista i, 
com el seu pare, ment inquieta i, per això, font inesgotable d’iniciatives. 
Manel va ser un d’aquells joves cardiòlegs —també internista— que va fer 
d’avançada en les tècniques del trasplantament de cor des de l’Hospital 
de Sant Pau a Barcelona, juntament amb el doctor Queralps, lligat per 
mèrit propi i del seu equip a la història dels trasplantaments de cor.

Els descobriments del doctor valencià Francisco, Paco,Torrent Guasp 
sobre l’estructura helicoïdal del cor són avui estudiats, defensats i divul-
gats per ell, que pensa que la medicina no pot continuar veient només 
una anècdota en allò que en realitat és un dels descobriments més trans-
cendentals de la cardiologia. És una de les seves grans batalles professio-
nals sobre les quals sens dubte s’acabarà parlant, una vegada es trenquin 
els motlles que restringeixen les grans revelacions del coneixement.

A Boston, els Ballester-Rodés van engendrar també el seu segon 
fill, Eugeni, que va néixer a Barcelona pocs mesos després de tornar-hi. 
Alguna cosa degué tenir a veure l’atmosfera de permanent recerca en el 
futur d’aquest prestigiós pneumòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona, 
que afegeix a la seva especialitat el seguiment del descobriment dels ra-
dicals lliures en la salut humana. Amb ell, l’obra principal del doctor 
Manuel Ballester Boix continua bategant.

El protagonista d’aquesta història va ser arrossegat a Amèrica per la 
seva pròpia inquietud, però aquell projecte no hauria estat possible sen-
se el suport de qui va ser també mentor destacat en la seva biografia, el 
catedràtic de Química Orgànica, José Pascual Vila, que va dirigir la seva 
tesi doctoral i va donar suport al seu deixeble situant-lo al seu costat des-
prés com a professor agregat i fent tots els possibles, fins a aconseguir-
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ho, perquè el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) el 
bequés per investigar a Harvard. Va ocórrer el 1949.

La dona i els fills de Ballester Boix han posat a la meva disposició 
les cartes rebudes —i còpies de les enviades— pel matrimoni que va 
posar el rumb cap Amèrica en un Superconstellation que mai no acabava 
d’aterrar a l’aeroport de Nova York, on la parella va prendre un enllaç 
cap a la capital de Massachusetts.

Una carta cada dos o tres dies

Des del primer dia, Manuel i Montserrat es van prodigar en l’exercici 
epistolar, de tal manera que no passaven més de dos o tres dies sense 
que, ja fossin de caràcter familiar o professional, sortissin cap a, o arri-
bessin d’Espanya, cartes de contingut riquíssim.

M’he aturat en les que aquells dos catalans, que havien deixat enrere 
un país que digeria la tragèdia de la seva postguerra i intentava autocon-
vèncer-se de les bondats de l’autarquia econòmica, es van veure enlluer-
nats pel desenvolupament d’un país en el qual la modernitat s’imposava 
malgrat que feia només quatre anys que havia acabat la Segona Guerra 
Mundial. Amèrica els va fascinar i es notava a les seves cartes.

La seva primera llar va ser un apartament a Cambridge, encara que 
aviat en van trobar un més confortable i, sobretot, proper a la Universitat 
de Harvard, a la qual Manuel podia acudir caminant per perdre’s en 
l’univers de la recerca d’un altre gran científic que Ballester va elevar a 
la condició de mentor —al costat del seu pare, Estalella i Pascual—, el 
professor Paul Bartlett.

Montserrat Rodés dedicava el seu temps a la casa, a esperar la tornada 
del seu marit i a mirar al seu voltant amb l’agudesa del nouvingut, per 
projectar les seves impressions a les cartes que escrivia a la màquina que 
aviat van decidir comprar a terminis. Era petita i portàtil i hi van passar 
totes les seves anècdotes en aquells dos anys a Boston.
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[…] Si algún día llega a tus manos una revista 
americana [escrivia Montserrat Rodés a la seva amiga 
Mercedes Vallmitjana] no hagas caso del buen aspecto 
que tienen los platos que presentan, pues una vez los 
has probado te quitan toda la ilusión. Las muchachas 
americanas no tienen gracia ni para cocinar ni para 
vestir; debe ser por eso que los chicos no se fijan en 
ellas. De todos modos, como las españolas no han visto 
a ninguna. Hemos encontrado un piso muy gracioso, 
tiene un dormitorio, salón-comedor, cocina, cuarto de 
baño, una galería cubierta y un cuarto para los trastos. 
Hay una nevera eléctrica y un mueble-radio que yo 
tengo todo el día conectada para no sentirme tan sola. 
Ahora estoy todo el día ocupada para no sentirme tan 
sola, pero hay días en que viene a visitarme la señora 
melancolía. Pero nada chica, nos hemos de animar 
y cuando estemos en Barcelona ya haremos de las 
nuestras.

Però aquells dos anys ho van ser també de riques experiències i mo-
ments que els Ballester-Rodés narraven als seus amics i a familiars a les 
seves cartes, en les quals amb un humor fi descrivien situacions que ha-
vien viscut. Sens dubte, n’hi ha una que ha vingut a parar a les meves 
mans i que va escriure Montserrat Rodés el 29 de desembre als seus 
amics, els Jansana, que vivien a Barcelona.

L’estil de vida americà

Un domingo el doctor Bartlett (jefe de Manuel que el 
primer día le recibió con los pies encima de su mesa de 
trabajo mientras hablaba por teléfono), dio una «party» 
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A Boston, Manel Ballester i Montserrat Rodés van decidir comprar, a 
terminis, una màquina d’escriure portàtil. Era una Olimpia amb què tots 
dos van escriure, encara més, les seves cartes a Barcelona.
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(fiesta) en su casa situada a las afueras de la ciudad y 
nos invitó a ir. La fiesta comenzó a las tres de la tarde 
y viajamos en el coche de uno de sus colaboradores. 
Después de las presentaciones de rigor, el elemento 
masculino (incluido el doctor Bartlett y Manuel), se 
enfrascó en un violento partido de rugby en uno de 
los prados cercanos. Una vez acabado, se reunieron 
con nosotras, las señoras, que conversábamos, (yo 
también intervenía) en el salón de la casa. Y allí se 
les suministró a los jugadores cervezas heladas en lata 
que ellos bebían directamente de la lata.

Para nosotros [reconeixia Montserrat] fue un auténtico 
espectáculo contemplar a la gente que estaba allí 
reunida. Se parecían talmente, pese a sus semblantes 
respetables, a aquellos simios de la jaula del Parque 
de la Ciutadella: unos sentados sobre los respaldos 
de los sillones, otros tirados por el suelo conversando 
seriamente entre ellos, ¡vamos!, sin conservar ningún 
tipo de ceremonial. Pero eso no fue todo, hacia las 
seis y media, vimos que todos comenzaban a sacar, 
no sabíamos de dónde, paquetes de comida que se 
habían llevado para cenar allí mismo, lo cual fue una 
desagradable sorpresa por dos razones: porque nosotros 
no habíamos llevado nada y porque vimos que la 
fiesta se iba a prolongar hasta bien entrada la noche y 
nosotros estábamos acostumbrados a madrugar.

El mateix doctor Ballester, en una de les seves freqüents cartes als 
seus pares, situava la família de Barcelona en les diferències més evi-
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dents entre la societat espanyola i la nord-americana. En una carta de 
l’11 de desembre de 1949 a la seva germana Paquita, que s’havia interes-
sat per saber si el cinema era més o menys barat que a Espanya, li deia 
que una entrada costava quaranta centaus de dòlar i que el canvi estava 
en quaranta-cinc pessetes per cada moneda nord-americana, obligant-la 
d’aquella manera a exercitar la seva capacitat de càlcul.

A una pregunta sobre si hi havia, o no, pobres pels carrers de Boston, 
Ballester els deia que sí, encara que només n’havien vist dos fins al mo-
ment, ambdós de raça negra, així com la necessitat entre els afroameri-
cans els aguditzava l’enginy i que, no feia gaires dies, una dona negra 
havia trucat a la seva porta per oferir els seus serveis com a despertador. 
Eren temps en què els suïssos no havien descobert, encara, el públic ob-
jectiu que tenien entre la població de Nova Anglaterra.

Totes aquelles cartes, que ara hem recuperat del seu despatx de la casa 
familiar del carrer Turó de Monterols, eren dins d’una carpeta de cartró 
les tires elàstiques de la qual s’han retut al pas dels anys. Quan Eugeni 
Ballester me les va lliurar i vaig començar a fer-los una ullada, vaig sentir 
una cosa especial, difícil de descriure. Vaig pensar que escriure el que 
passa al teu voltant, dedicar un temps a explicar-se bé perquè altres et 
llegeixin, sàpiguen de tu i et responguin, fa que les persones ho siguin 
encara més perquè a un costat i a l’altre del servei de correus arriben les 
notícies i es comparteixen les emocions i els sentiments amb l’ajuda de 
la imaginació.

En aquells anys del paper fi i còpia amb paper carbó, hi havia gent 
que es prodigava molt més en quantitat i en qualitat a comunicar-se que 
el que ara fem amb les noves tecnologies, en la majoria de les ocasions 
de forma freda i abreujada, potser perquè els nostres missatges no van 
acompanyats de paper i tinta d’impressora.

Les cartes dels Ballester tenien quelcom de cinematogràfic, una mena 
d’afany perquè els qui les llegissin poguessin veure’ls com si es tractés 
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d’una pel·lícula, perquè, encara trobant-se tan lluny, els seus amics i els 
seus familiars els sentissin pròxims, com si fossin allà mateix.

Els fills de Manuel i Montserrat —Ricard no va ser viatger transoceà-
nic perquè va néixer quan la família es va assentar definitivament a l’àtic 
de Monterols 7— són unànimes quan recorden els anys d’Amèrica, no 
els de Harvard, però sí els posteriors d’Ohio el 1961 i 1962, com una 
gran experiència familiar i pensen també que si aquella malenconia i la 
nostàlgia de la Barcelona que va quedar enrere no hagués pesat tant, 
avui serien ciutadans de la primera potència del món, el seu president 
s’anomenaria Barack Obama i haurien fet seves totes les virtuts i defec-
tes que caracteritzen els ciutadans d’aquell país.

Va ser una travessia impressionant [recorda Manuel 
fill en rememorar el viatge amb el transatlàntic 
Augustus des de Barcelona fins a Nova York] amb un 
huracà i ones de quinze metres que ens van obligar a 
desviar-nos cap a Halifax i esperar que amainés. Es 
movia tot malgrat que es tractava d’un dels vaixells 
més ben equipats, fins i tot amb estabilitzadors. Una 
vegada a terra ens van traslladar amb tren a Nova 
York i des d’allà amb uns cotxes que havien crescut 
de mida respecte als que recordàvem de Barcelona. 
Eren els aigas.

Manel, amb els records més complets d’aquells anys, recorda la casa 
d’una planta, amb patis davanter i posterior front-yard i back yard, les flaix 
cards amb què els cinc germans van arrencar a parlar en anglès i els fullets i 
entrenaments de supervivència que realitzaven per preparar-se davant d’una 
possible guerra atòmica amb la URSS. Eren els temps de la Guerra Freda.
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Montserrat Rodés, actualment amb vuitanta-cinc anys, havia multipli-
cat per cinc les seves responsabilitats en aquell segon viatge a Amèrica per 
viure-hi gairebé dos anys. Al seu rol social de dona de prestigiós investiga-
dor, unia l’educació de cinc fills, quatre nois i Montse, als qui va integrar als 
Estats Units perquè va voler que la seva ment fos oberta al món i  
als qui va enviar regularment, a la seva tornada a Barcelona, a l’Institut 
d’Estudis Nord-americans, a la Via Augusta.

Va viure a l’americana, va cuinar com ells, va anar a supermercats 
que a Espanya no van obrir les seves portes fins molts anys després i va 
vestir els nois com ho feien els seus companys d’escola. Lluís, el cinquè, 
encara recorda com aquelles botes de goma i impermeables vermells que 
portava al col·legi a Dayton van provocar la burla dels seus companys 
quan el 1962 va començar de nou el col·legi a Barcelona.

«Passem d’un món en color a un altre en blanc i negre», ironitza 
Eugeni, el segon, donant a la diferència cromàtica una transcendència 
més profunda. Espanya semblava [i era] un món més fosc per a aquell 
batxiller, avui pneumòleg, que no ha volgut oblidar aquests matisos tan 
importants que, encara que no ho vulguin, mai no s’esborren de la me-
mòria de les persones.

La tirada per tornar a Catalunya i el suport que fins al 1973 va rebre 
dels Estats Units —em va confessar en una ocasió personalment el doc-
tor Ballester— va poder més que l’afany per descobrir nous elements a 
les casernes de l’avançada de la recerca mundial, sobre els taulells i als 
microscopis dels laboratoris nord-americans. 

Aquell duel entre la professió i l’emoció no va fer, tanmateix, que el 
seu ànim per anar cada dia una mica més enllà fos menor, a la seva tor-
nada a Barcelona, als laboratoris de l’antiga Universitat i als de l’Institut 
Juan de la Cierva, del CSIC, que va dirigir entre 1971 i 1985, quan es va 
jubilar.
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Però tots els qui van treballar amb ell han coincidit, quan hem parlat 
traient tot el que podíem de la seva memòria, que, a la feina, als mèto-
des i al tarannà del doctor Ballester era visible l’empremta del seu pas 
pels Estats Units. En aquells anys, la recerca espanyola era, sense der-
rotismes tòpics, el furgó de cua d’un tren del qual sempre han tirat els 
mateixos que governen el món. Encara que, és clar, sempre hi ha hagut 
excepcions.
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 Pensar i descobrir

Durant les dècades dels anys seixanta i setanta, com 
a director de l’Institut del Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques, vaig gestionar insistentment i 
vigorosament, encara que sense èxit, l’ingrés definitiu 
d’uns quants investigadors, que hagués representat, 
en certa manera, una consolidació de l’escola que, 
amb ajuda dels meus mestres i col·laboradors, ja ha-
via iniciat. Quan finalment van convocar places, va 
ser massa tard: aquells candidats il·lusionats, valuosos 
i pacients havien marxat ja.

Aquesta reflexió de Ballester, repetida més d’una vegada al llarg dels 
últims anys de la seva vida, sona punyent, ja que conté sentiments tro-
bats, el de la il·lusió perquè el seu projecte professional no acabés amb 
ell i el de la frustració en comprovar que la mola administrativa, com 
passa sovint, actua —en temps en què ja es pot accelerar i fer col·lisionar 
les partícules que componen l’àtom— com un autèntic fre d’idees, quan 
no les soterra definitivament.

Va ser un dels seus grans enemics, la manca de places per a investi-
gadors, davant o al mateix temps que la mediocritat. Els va enumerar 
en la conferència que ell mateix va titular Una ojeada a la investigación 
científica por dentro i en la qual va avançar, a qui l’escoltava, que el que 
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anava a dir contindria aspectes negatius amb la intenció que posar-los 
sobre la taula fos finalment una mica valuós i alliçonador. «Hablar de 
defectos y carencias puede ser útil y instructivo [va dir], por ejemplo, en 
mi niñez, aprendí a jugar al ajedrez con ayuda de un magnífico libro del 
gran maestro Znosko-Borovsky, titulado Cómo no jugar al ajedrez.»

Ballester no era un home de circumloquis, sinó que gaudia compar-
tint amb qui l’escoltava les seves reflexions sobre les raons i les conse-
qüències últimes de les coses. D’alguna manera, durant tota la seva vida, 
però més intensament als últims anys, reflexionava gairebé permanent-
ment sobre la transcendència del que havia realitzat professionalment. 
Es preguntava, com si ho volgués descobrir també dins del seu cap, so-
bre les claus de tot el que havia raonat, com si volgués investigar la ma-
teixa recerca.

Els qui xerraven amb ell el van sentir a parlar, més d’una vegada, de 
«la piràmide del mèrit», figura que Ballester utilitzava per descriure la 
suma de l’esforç, la voluntat, la perseverança i l’esperit de sacrifici, que 
deia que eren assumides per molt pocs i que eren derrotades freqüent-
ment per la peresa, la ignorància i la desmotivació.

Aquesta reflexió acostumava a ser prèvia a la incursió que feia dels 
mòbils de l’investigador, fos quina fos la seva activitat. «És raonable 
suposar que la llista estigui encapçalada per la vocació d’explorador o 
descobridor, però aquesta qüestió és una fal·làcia [deia], ja que tots els 
mòbils es troben entremesclats.»

En tot cas, en aquelles reflexions tan personals amb si mateix, acos-
tumava a enumerar les diferents classes d’investigadors, als qui concedia 
la condició comuna d’amants. Els de la riquesa, els del poder, els dels 
honors, els plaers, els de les coses pràctiques, la saviesa, el descobriment 
i els del proïsme, després dels quals avisava els navegants de la ciència 
sobre els perills que sotjaven més sovint els qui dedicaven la seva vida a 
investigar.
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Ballester Boix, dictant una classe a la Universitat de 
Barcelona.
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Repetia que havia vist desaparèixer als llimbs de la ciència molts que 
van poder i no van ser autèntiques promeses, que van errar el seu camí 
perquè, a diferència del rei d’Ítaca, Ulisses, «no havien comprès la ne-
cessitat d’amarrar-se a la seva pròpia nau a fi de resistir els dolços cants 
de les devoradores sirenes, trampes que a la Ciència ens paren cons-
tantment o que ens sotgen en cada una de les seves cantonades».

Manuel Ballester es referia al narcisime que atura de vegades l’activitat 
dels exploradors del saber, en objectes menors trobats durant la recerca, 
malgrat que les veus de la raó i la reflexió aconsellen que no ho facin. 
Es produeix llavors el fracàs per «haver seguit impulsivament els sen-
ders de la nostra imaginació de vegades esbojarrada». D’aquesta mena 
de celeritat perquè les coses siguin com hom vol que siguin i no com 
són, Ballester Boix treia, tanmateix, la utilitat derivada d’una amarga 
experiència.

Era realista i tocava de peus a terra quan reconeixia la importància 
dels diners en l’ordre d’interessos de l’investigador, tant com els ho-
nors, la glòria i el perfeccionisme intel·lectual, i estava apassionadament 
convençut que les «virtuts útils» no eren d’altres que l’entusiasme i la 
perseverança.

Ulisses i la ciència

Citant de nou la Ilíada, acostumava a parlar de la principal temptació 
que sotja els investigadors que es comporten com a quarantins experts 
que ensopeguen amb una atractiva mossa que, quan veuen que se’ls re-
sisteix, creuen endevinar virtuts singulars, per acabar, irremeiablement, 
formant-hi parella. Es referia, amb aquesta retòrica, a la política i al po-
der que aquesta proporciona a qui l’exerceix, però era autènticament de-
molidor a l’hora de descriure el seu efecte pervers: «la política els aparta 
gradualment de la ciència que tant els apassiona i que pretenen protegir 
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i sofreixen finalment l’amarga sensació d’haver frustrat la seva carrera, 
d’haver perdut l’últim autobús, encara que després alguns justifiquen o 
disfressen el seu fracàs tot pretenent una autoimmolació en nom de la 
societat o la ciència.»

Ballester no sabia, ni tenia, mitges tintes per afirmar allò del que estava 
convençut i ho deia tal com ho pensava, com si fos una formulació a la 
qual havia arribat després de llargues hores de reflexió i comprovació que, 
al laboratori, els seus experiments com a investigador, coincidien amb els 
seus punts de partida com a home de ciència. Era, en aquest i molts altres 
sentits, una persona de reconeguda i potent independència personal.

Com a bon perfeccionista, detestava tant la mediocritat com la frivo-
litat. «Tractar frívolament la recerca és, al meu entendre, una de les cala-
mitats de l’exercici lliure de la ciència» i en aquesta trista realitat trobava 
l’explicació a aquesta imatge desfigurada de bona part de la societat que 
veu en l’investigador un dilapidador de grans sumes de diners sense un 
altre propòsit que el de la gratificació de la pròpia curiositat, fins a haver 
convertit la recerca en una mena de caríssim joc intel·lectual. «El que és 
lamentable [deia Ballester] és que no van gaire errats.»

En les repetides discussions amb els seus propis arguments, acostu-
mava a cercar l’origen dels problemes que afecten el món de la ciència i 
sovint viatjava en el temps per recordar els seus anys d’universitari per 
concloure que a les aules de les facultats no s’ensenya el que cal per tal 
de ser un bon professional, ni es valoren degudament les capacitats de 
molts estudiants. «La universitat s’hauria de plantejar constantment que 
una cosa és saber i una altra saber fer», solia repetir.

D’aquelles aules de la Facultat de Químiques van sortir gairebé tots 
els seus col·laboradors al CSIC i els autors de les gairebé cinquanta tesis 
que va dirigir. La seva preocupació per l’encert a l’hora d’elegir els qui 
havien de treballar més a prop d’ell era coneguda, ja que d’això depenia 
que un equip s’estanqués o fins i tot desaparegués.
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Ballester Boix va ser director-investigador la major part de la seva 
vida com a científic a l’Office of Aerospace Research and Development 
dels Estats Units i a l’Institut de Química Orgànica Aplicada, CSIC, de 
Barcelona.

Els trets d’un investigador

També en aquesta faceta es mirava sovint al mirall i enumerava els 
trets que ha de tenir un director-investigador. Eren deu, tots insepara-
bles, i si algun d’ells fallava els projectes estaven, segons el nostre prota-
gonista, tristament condemnats al fracàs.

El director, segons Ballester, ha de tenir una ment marcadament crea-
tiva, generadora d’idees a la zona fronterera del coneixement; ha de pos-
seir una formació acadèmica superior i interdisciplinària, assolida a més 
d’una escola de formació; ha de tenir capacitat resolutiva de qüestions i 
problemes científics; tenir experiència i prestigi; ser hàbil per promoure 
els mitjans necessaris i assegurar la difusió de la tasca de l’equip; ser 
receptiu davant de les idees generades pels seus col·laboradors; propor-
cionar unes bones condicions de treball; vetllar pel reconeixement dels 
seus col·laboradors; ser respectat en l’equip pels seus mèrits i reunir les 
virtuts d’un bon investigador.

Podríem dir, tot adequant-nos al lèxic a l’ús en els temps en què es-
cric aquesta història, que aquest era el full de ruta que Manuel Ballester 
s’emportava cada matí a la memòria ram de la seva intel·ligència quan 
sortia de casa seva al carrer Monterols, a prop de la plaça Molina de 
Barcelona, per dirigir-se al seu despatx de Jordi Girona, al costat de les 
casernes del Bruc.

N’hi hauríem d’afegir dos, un de major rang i un altre una mica més 
anecdòtic. El primer, segons el nostre protagonista, era que, si un di-
rector d’un equip d’investigadors té facultats per assignar i distribuir la 
despesa a programes finançats, la seva vulnerabilitat s’esvaeix com per 
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art d’encantament; i el segon, recorden els seus col·laboradors i els seus fills, 
l’alt valor que concedia al temps. «Rere de la seva cadira, decorant la paret, 
tenia penjada una destral que li havien regalat durant la nostra segona estada 
als Estats Units. Sota ella, hi havia un petit marc amb una llegenda que deia 
“Sigueu breus”», recorda la seva filla Montserrat, que va fer la seva tesina 
sota la direcció del seu pare als laboratoris del CSIC de Barcelona.

A Dayton (Ohio), va treballar i va fer una profunda amistat amb un 
altre químic que, com ell, treballava en recerques per a la força aèria 
nord-americana. Era Leonard Spialter, «col·lega excepcional», que en 
una ocasió va compartir, amb el seu amic vingut de Barcelona, la seva 
teoria sobre les diferents classes de científics. «Vaig trigar massa a ado-
nar-me que nosaltres, els científics, ens dividim en dues classes, els qui 
llegeixen el que d’altres fan i els qui fan el que d’altres llegeixen.» Era 
una citació freqüent als articles i a les conferències de Ballester, després 
de la qual proclamava que el que deia el nord-americà era la demostra-
ció que en un extrem existeixen erudits o savis i a l’altre, investigadors i 
innovadors. I tots són importants.

Reserves sobre els erudits

En tot cas, Manuel Ballester degué tenir alguna reserva mental res-
pecte als erudits, perquè, a més de l’anècdota d’Spialter, acostumava a 
afegir-ne d’altres de relatives als perills de mirar-se massa en allò que 
d’altres han fet. «Polanyi, el gran teòric de la química, afirmava que l’ex-
cessiva lectura del que altres investigadors han realitzat, inhibeix i atro-
fia la capacitat de pensar independentment, amb originalitat i condueix 
a cursos aliens i, per tant, ja fressats.»

Wilhelm Bunsen, pioner de la teoria dels radicals [hi 
afegia] va ser preguntat en certa ocasió per un jove 
graduat sobre el que havia de llegir un bon investigador. 
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Bunsen va respondre «Lessen sie nichts!», No llegeixi 
vostè res!

Ho deien d’altres, però Ballester ho repetia, la qual cosa ha de voler 
dir quelcom. Potser que el nostre científic concedia a altres actituds no 
derivades estrictament de l’estudi, per exemple a la curiositat i alguna 
més que a continuació escriuré, una gran importància.

Va dedicar moltes hores de la seva vida a cercar les claus que fan d’un 
home de ciència un bon investigador, a indicar el camí que li va permetre 
arribar tan lluny i és per això que, dels apunts de les conferències que 
va fer els darrers anys de la seva vida, surten nombrosos pensaments so-
bre la qüestió. S’assemblen molt, però reflecteixen també algunes dife-
rències, potser a conseqüència d’aquest permanent estat de reflexió que 
acompanyava al nostre protagonista, una mena d’autorevisió del que el 
seu intel·lecte era capaç d’analitzar sobre el paper que havia elegit jugar 
en la vida.

Les virtuts de l’investigador

Les virtuts de l’investigador eren precedides de vegades, abans de ser 
enumerades, per bones dosis de sentit de l’humor. Així, acostumava a ex-
plicar com havia dedicat llarg temps a cercar un paper transcendental.

Perquè a casa hi ha un petit follet no identificat, 
crec que també es troba a altres llocs, que des de fa 
molts anys es dedica sistemàticament i constantment 
a traspaperar i amagar a llocs insòlits aquells papers 
que jo necessito o, simplement, en els qual m’interessa 
ficar-m’hi.
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La veritat és que, als qui vam haver de visitar casa seva en els últims 
anys de la seva vida, aquella frase ens arrenca un bon somriure, ja que 
al seu àtic del carrer Monterols s’havia produït, des que Ballester es va 
jubilar com a director del CSIC el 1985, una mena d’invasió de l’espai 
familiar per part del coneixement i l’estudi de la química.

M’explico. Manuel Ballester treballava en un despatx que separava el 
seu dormitori del saló, on no hi havia un pam de paret lliure per penjar-
hi un quadre, perquè els llibres es comprimien els uns contra els altres, 
o tapaven qualsevol escletxa entre les lleixes. N’hi havia tants que, en un 
moment donat, no van tenir altre remei que expandir-se —com si fossin 
elements químics— cap a l’única via possible, ja que compartir llit amb 
ells hauria arribat a ser una mica incòmode, a més d’impropi d’un home 
ben casat.

Recordo com les tesis dels seus doctorands s’amuntegaven a les 
cadires del menjador i com la taula del menjador va anar cedint pro-
tagonisme al saber, fins a quedar gairebé oculta per llibres, carpetes i 
tota mena de papers entre els quals Ballester Boix trobava aquella dada  
que necessitava sempre per a l’article o conferència que havia de do- 
nar, que de fet va ocórrer fins a la seva malaltia, als vuitanta-cinc anys.

La bondat, deia el nostre home, és la primera, ja que l’investigador ha 
de ser un bon ciutadà, una bona persona.

L’objetivitat; no tenir-ne retarda el progrés de la ciència, deia, i 
il·lustrava la seva importància amb l’error d’un alumne seu que es va 
equivocar en un treball de laboratori, per haver aplicat un pas que ell 
mateix li havia explicat, com si allò fos una veritat indiscutible. Ballester 
explicava que, per a aquell cas, l’aprenent havia eliminat la comprovació 
de les dades experimentals oposades «per novençà i per creure que qui 
manava en la química era el doctor Ballester i no la naturalesa».

L’entusiasme era clau per al químic que perfilava com a ideal, però 
penso que el feia extensiu al conjunt de la vida de les persones, perquè 
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l’entusiasme s’havia apoderat d’ell mateix gairebé des que va tenir ús de 
raó. Il·lustrava el tema, com en gairebé tots els exemples o definicions 
que feia, amb una anècdota. En aquesta ocasió, en repetia una que el quí-
mic Pascual Vila, el seu mentor als seus inicis com a investigador, li va 
explicar sobre un doctorand que pretenia arribar a un mateix producte 
a través de dos camins diferents. El doctorand, arribada la nit, va decidir 
continuar l’endemà i, quan així ho va fer, va veure com Pascual Vila en-
trava en tromba al laboratori per conèixer el resultat. «Però, ¿és possible 
que vostè ahir a la nit aconseguís dormir? [explicava que li va comentar 
Pascual Vila] Jo no he pogut!». «El doctor Pascual [cloïa Ballester] tenia 
llavors uns seixanta anys, el seu doctorand, uns vint-i-tres. En qui residia 
l’entusiasme?»

L’originalitat i la imaginació. Li agradava dir que l’originalitat és filla 
de la imaginació i invocava Kekulé, un dels químics inorgànics més gran 
de tots els temps, el qual afirmava Lernen wir traümen, la qual cosa vol 
dir «Aprenguem a somiar!» Sostenia que Kekulé va descobrir el benzè, 
imaginant als seus somnis sis macacos cinocèfals ballant la sardana i que 
un altre químic, F. W. Finding, el 1886, va afegir que Kekulé havia des-
crit la dansa dels macacos ballant amb les seves quatre potes i l’apèndix 
caudal, és a dir, la cua.

L’habilitat experimental. Si no es dominen les tècniques del labo-
ratori, per desconeixement o per malaptesa, els resultats no són fiables 
i no tenen, per tant, valor. Era la línia amb què Ballester separava l’in-
vestigador de qui només havia arribat a ser un bon coneixedor. Com 
en totes les virtuts, il·lustrava aquesta amb la història d’una doctoranda 
que, per instruccions seves, va intentar en vuit ocasions l’obtenció de 
l’èster benzalacetacètic. En no aconseguir-ho, l’audaç investigadora va 
dir al doctor Ballester que la seva recepta estava equivocada, a la qual 
cosa el professor va respondre dirigint-se al laboratori amb ella, seguint 
els passos indicats i aconseguint-ho en el primer intent. «Es va posar a 
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plorar amargament [ironitzava amb indolència Ballester] i va abandonar 
la seva tesi doctoral i es va casar amb un magnat veneçolà del petroli. La 
seva decisió va ser correcta.»

Esperit d’observació. Repetia amb insistència que a la química cal es-
tar permanentment atent davant de qualsevol fet insòlit o inesperat, ja 
que en pot sorgir un descobriment important.

Habilitat crítica. Sostenia que cal dubtar de tot el que es llegeix, però 
que és molt més important la crítica de la tasca d’un mateix. «Perquè 
sigui valuosa ha de ser deliberadament negativa, despietada i sense com-
plaença ni cap concessió i, sens dubte, sense temor a les conseqüències 
que pugui comportar.» El wishful thinking, el pensament il·lusori per 
sobre del que es deriva del raonament i la recerca autocrítica era —se-
gons Ballester Boix— el gran enemic d’aquesta virtut.

L’honestedat. L’engany, el cheating sorgeix com a conseqüència de la 
pressió per obtenir resultats durant una recerca. A l’hora d’atorgar-li el 
seu autèntic valor, recordava el que li va explicar el professor Bartlett a 
Harvard, sobre un article publicat per un alumne seu en què explicava 
amb minuciositat els passos d’un descobriment al qual havia arribat. En 
repetides ocasions col·legues seus, propers i llunyans, van intentar fer el 
mateix sense èxit. «Aquell col·laborador havia falsejat amb habilitat ex-
trema tots els resultats, fins a aconseguir una tesi doctoral cent per cent 
falsa, però perfecament coherent.»

Humilitat. Contra la vanitat i la supèrbia, poques activitats humanes 
són tan efectives com la recerca, ja que aquesta està sotmesa a una mena 
de Tribunal d’Última Instància —així l’anomenava Ballester— que és la 
mateixa naturalesa, que es regeix per les seves lleis i no per les nostres 
conviccions. Quant a aquesta virtut, al professor li agradava parlar de la 
importància de la relació del mestre i el deixeble, en la qual —això és co- 
llita de l’autor d’aquestes línies— no sempre la humilitat hi és present.
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La transmissió dels coneixements del mestre [deia] 
permet que el deixeble se situï ràpidament a prop 
de la zona de penombra entre el conegut i l’ignot, 
des de la qual podrà explorar realment. Per ser-ho 
és possible que el deixeble arribi fins i tot a superar 
el mestre. Però sense mestre, en el millor dels casos, 
passarà una part important, possiblement decisiva, la 
dels seus anys potencialment més creatius, lluitant en 
terreny ja fressat.

La difusió dels resultats de la recerca. Publicar és difícil i les normes 
molt estrictes. És la conseqüència de la gran demanda de milers d’articles 
que cerquen un buit on oferir-se a la lectura dels curiosos i una oferta 
escassa a les publicacions d’alt nivell. «Si el coneixement no es divulga, 
arriba a esvair-se com per art d’encantament, sense deixar rastre», repe-
tia Ballester, que afirmava també que Plató s’hauria quedat consternat 
per la degradació a la qual ha arribat el coneixement, en comprovar el 
contingut pervers dels articles científics actuals que, concebuts segons 
normes rígides, es proposen ser objectius i imparcials.

La serendipitat. Aquí Ballester no dissimulava la seva passió. Era, 
per dir-ho d’alguna manera, la paraula clau per al bon investigador, una 
mena de talismà. El professor Ballester explicava a qui acudia a escoltar-
lo que una vegada està clar què és la creativitat, no és sobrer aturar-se a 
preguntar-se i a respondre d’on i quan sorgeix. La resposta era doble: 
tot partia de la il·luminació, una mena d’explosió conceptual, fruit de la 
concentració i la incubació mentals, i feia aparèixer llavors la serendipi-
tat, que definia com la capacitat per descobrir objectes impredictibles 
més valuosos que els perseguits originalment.

Ballester adjudicava també a la serendipitat èxits molt diferents als 
assolits a la química, com ara el descobriment d’Amèrica; l’estructura 



51

del teixit nerviós per Ramón i Cajal; la radioactivitat per Beckerel; el pri-
mer colorant artificial per Perkin; la soldadura elèctrica per Thomson; el 
niló per Carothers i Hill; el descobriment de l’argó per Lord Rayleigh; el 
procediment Sapper per a l’obtenció de l’anhídrid ftàlic i molts altres més.

La ruptura accidental d’un termòmetre, un camí errat en la recerca 
de nous gasos, la recerca de la síntesi impossible de la quinina… van 
acabar assenyalant el camí de nous fenòmens que homes de ciència van 
trobar al seu camí, com ara Arquimedes qui, mentre prenia un bany a 
casa seva, a Siracusa, va descobrir que les dimensions del seu cos podien 
ser calculades si mesurava el volum d’aigua desplaçada cap al terra quan 
se submergia a l’aigua.

No dubto gens que per explicar, com ell ho feia, la serindipitat, cal ha-
ver-la sentit com a pròpia en el més profund del cor i de la intel·ligència. 
Només des de la satisfacció d’haver corregut la cortina que ocultava 
una cosa desconeguda és possible relatar, com Ballester va escriure en 
un assaig que va distribuir entre els investigadors poc abans de morir, 
els orígens d’aquella paraula, que neix de la fàbula Els tres prínceps de 
Serendip, herois de llegenda que descobrien fenòmens que ens cercaven. 
Aquell professor de química, traient sempre bons recursos del seu sentit 
de l’humor, era capaç, fins i tot, d’afirmar que allò de Serendip procedia, 
etimològicament, de la molt hispana paraula chiripa.

El professor Ballester, encara que podia resultar heterodox en dir 
amb gràcia coses com a aquesta, afegia freqüentment una anècdota que 
reunia, a Nova York, dues mares jueves, una de les quals es lamentava 
que el seu fill no aconseguia obrir-se camí en la vida i deia a la seva 
contertuliana que el seu plançó, un xaval d’èxit, era un home de sort. 
Aquesta última, lluny de sentir-se molesta, va respondre: «és veritat, i el 
curiós és que, com més s’esforça, més sort té.»

Eugeni Ballester, segon en la saga de persones inquietes que van por-
tar al món Manuel i Montserrat Rodés, té papers desats sobre el seu pare, 
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tant d’ordre científic, com d’anecdòtics. En un d’ells, ha recopilat alguns 
d’aquests descobriments que van sortir al camí d’investigadors que, com 
bé deia el seu pare, més sort tenien a mesura que treballaven més.

Charles Goodyear, per exemple [escriu], va descobrir 
el procés de vulcanització del cautxú quan, per 
accident, va deixar un tros de làtex barrejat amb 
sofre sobre una estufa calenta. Durant molts anys, 
Goodyear havia estat obsessionat per trobar una 
manera útil per aprofitar el cautxú.

George de Mestral no tenia intenció d’inventar una 
veta adherent (Velcro) quan intentava esbrinar per 
què alguna cosa se li enganxava a la seva roba. I amb 
Friedel i Crafts, un accident de laboratori va donar 
origen a la nova química industrial. L’arqueòloga 
Mary Leakey, esposa d’un arqueòleg i mare d’un altre, 
va dir una vegada: «En arqueologia mai no trobaràs el 
que vas cercant.»

Fins i tot les bombes han ajudat. Al final de la Segona 
Guerra Mundial, àmplies zones d’algunes de les 
majors ciutats europees —entre elles Londres, Berlín, 
Rotterdam i Hamburg— van quedar en ruïnes per 
les explosions. Però això va proporcionar una ocasió 
única als arqueòlegs. A Londres, per exemple, cercant 
explosius, es va trobar un temple romà dedicat a 
Mitra.

Qualsevol d’aquests accidents va poder haver passat 
inadvertit, però gràcies a la sagacitat de les persones 
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que es van trobar amb ells, tenim avui explicacions 
de les lleis que governen el moviment dels planetes; 
el fonament de la química orgànica sobre una base 
racional; el començament de l’enteniment de la relació 
de l’estructura molecular amb l’activitat fisiològica; 
uns bellíssims colorants que qualsevol, i no solament 
els afortunats, es poden permetre; un aprofundiment 
en la cultura i el llenguatge de les civilitzacions 
antigues; els raigs X per al diagnòstic i el tractament 
mèdic; la vacuna contra la verola i altres malalties, i 
així la llista pot continuar creixent.

Però tot això amb una condició, expressada al seu dia 
per Pasteur [diu Eugeni]: «en els camps de l’observació, 
l’atzar afavoreix només la ment preparada.»

Després de les seves reflexions i ironies, Ballester Boix no amagava 
els seus pensaments més profunds sobre la raó mateixa de ser de l’home 
de ciència: «Els autèntics homes de ciència mai no s’han avergonyit que 
els seus descobriments hagin estat fortuïts, ja que van actuar més per 
amor a la ciència i pel bé de la humanitat, que cercant l’admiració dels 
seus congèneres.»

Quan deia això, acostumava a lamentar-se de la interpretació cruel 
que de vegades s’ha fet d’aquesta fortuna merescuda i afirmava, una ve-
gada i una altra, l’injust que va ser un periodista francès que va afirmar 
que no era clar si Bernard Courtois havia descobert el iode o si el iode 
havia descobert Courtois.

De la serendipitat, no se’n parla a les escoles, ni als instituts, ni gai-
rebé a la universitat i pot ser que molts homes cultes en desconeguin el 
significat.
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Tanmateix forma part del llenguatge dels Ballester-Rodés que, a me-
sura que creixien, comprovaven fins a quin punt la vida els havia portat 
a viure en un món una mica diferent, però intel·lectualment privilegiat. 
La serendipitat, quan Manel, Eugeni, Montse, Albert, Lluís i Ricard 
creixien, era paraula d’ús o coneixement normal. El professor havia ficat 
els seus a les seves alforges d’il·lusió, somnis, rigor, honestedat i, sobre-
tot, de gran curiositat.

Tots ells, poc o molt i d’acord amb les especialitats de la seva pro-
fessió, tenen en el seu caràcter l’empremta d’aquella paraula i aquell ta-
rannà que el seu pare els va deixar com un valor difícil de calcular, però 
molt gran, sens dubte, que altres més aparents i desitjables, però menys 
profunds.

Avui, tots ells són persones d’una gran fortuna, invulnerable als ci-
cles econòmics i a la tosca riquesa de l’especulació i l’aparença.
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El seu amic el clor

El 28 d’octubre de 2004, Manuel Ballester Boix pronunciava la seva 
última conferència, en què el químic rememorava el seu camí per la quí-
mica al llarg de cinquanta anys llargs.

La seva filla Montserrat el recorda entre la il·lusió i el cansament, 
encara que més tenaç que mai perquè, des de mesos enrere, era consci-
ent que el calendari li estava començant a passar factura. Havia de fer la 
síntesi de la seva obra i que quedés escrita, perquè temia que el pas del 
temps desdibuixés injustament les coses ocorregudes a la seva vida.

El propòsit d’aquesta Memòria [va començar dient 
Ballester a la sala de la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona] és deixar constància coherent i 
unificada de les realitzacions d’un grup de recerca cien-
tífica que es va formar al si de la Càtedra de Química 
Orgànica de la Facultat de Ciències de Barcelona, re-
gida pel Dr. José Pascual Vila, que va ser president 
de l’antic Institut de Química Orgànica del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques a Barcelona 
i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Bar- 
celona, grup que esdevingué l’Escola de Química 
Percloroorgànica, impregnada de dedicació, entu-
siasme, dinamisme, iniciativa i eficàcia, tot projectant 
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durant la segona meitat del segle passat una contribu-
ció innovadora a la química orgànica fonamental, així 
com la formació de personal investigador més enllà 
del seu propi entorn.

Sabia que la seva matèria primera, la química, és de fàcil compren-
sió per als experts, però que els seus símbols i conceptes convencionals 
feien necessari «relliscar sobre certs aspectes críptics, tot eludint el llen-
guatge científic especialitzat habitual i incloent-hi eventualment alguna 
vivència notable, fins i tot permetent-me alguna llicència festiva.»

Ballester no parlava només per a químics i homes i dones de ciència. 
Ho feia per a ser comprès per tots aquells que el volguessin escoltar.

I va començar per on s’ha de començar, pels inicis, recordant de qui-
na manera l’any 1774, Karl Wilhelm Scheele va obtenir, partint de l’àcid 
clorhídric, un gas verdós desconegut, enormement corrosiu, que molt 
posteriorment, el 1810, Humphry Davy va caracteritzar com un nou 
element químic: havia nascut el clor, que cent cinquanta anys després 
hauria de marcar el rumb de la seva vida.

«La seva gran agressivitat química davant la matèria en general, par-
ticularment cap als éssers vius, és precisament la causa que no es trobi 
lliure a la naturalesa, excepte en exhalacions volcàniques. És per això que 
al món de l’alquímia/bruixeria se’l va anomenar “element del diable”», 
va explicar Manuel Ballester per situar els més ignorants en aquestes 
matèries.

El clor [va dir], que pertany a la família dels elements 
cridats «halogenats», combinat químicament amb els 
metalls, principalment el sodi i el magnesi, és molt 
abundant a la naturalesa. Es troba a l’aigua del mar en 
la proporció d’un 2,6 per cent.
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No fa gaire temps que l’existència a la naturalesa d’un 
compost orgànic que contingués clor era considerada 
com una raresa. En realitat, partint del clor «inorgà-
nic» (salí), certs microorganismes vius produeixen 
autèntics arsenals de diversos compostos orgànics 
clorats, generalment en proporcions minúscules.
Fins a l’any 1954 se n’havien detectat una dotzena, però 
avui són ja uns 3.000. Aquest enorme augment és a cau-
sa de l’ús de noves tècniques analítiques i del nou ins-
trumental de gran sensibilitat i capacitat de detecció.
Organismes vius, com ara bacteris, fongs i líquens, 
sintetitzen compostos orgànics clorats, que es troben 
als pèsols, les llenties i les faves en forma d’àcid 
4-cloroindol-3-acètic (hormona de creixement) i el seu 
metilester; i al julivert, que conté una clorhidrina de la 
saxalina. Però on el clor, junt amb el brom i el iode, ha 
fet veritables filigranes biosintètiques és a organismes 
marins, com ara algues, esponges, ascidis, briozous 
i corals. Una alga vermella marina, l’Asparagopsis 
taxiformis, conté prop d’un centenar de compostos 
orgànics halogenats volàtils. Precisament, són els 
compostos orgànics halogenats volàtils, produïts per 
organismes marins, els causants de l’estimulant, o 
sedant, «olor a oceà».

Molt possiblement, no pocs assistents a la conferència, malgrat que 
no eren llunyans a la química, ja s’havien adonat que rere aquell element 
anomenat clor, alguna cosa hi havia que tenia a veure amb aquesta mà-
gica olor a mar; sospitaven que s’amagaven altres estimulants secrets que 
el conferenciant posaria aviat sobre de la taula, com així va passar.
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Ho va fer, però sense deixar abans clar el seu reconeixement a qui, poc 
o molt, havia estat relacionat amb la seva obra: el seu mentor universitari 
i investigador, José Pascual Vila; i el professor Manuel Lora-Tamayo. 
Ballester entenia que havien format el nucli dur de la química orgànica 
peninsular durant la segona meitat del segle passat. A tots dos, un cúmul 
de químics, cal afegir els qui Ballester va citar en aquella conferència: 
José Castells Guardiola, Juan Albaigés Riera, José Font Cierco i ell ma-
teix. Pascual va morir el 1979 i Lora-Tamayo, el 2002.

«Fins a mitjan segle passat, el coneixement d’aquest domini de la quí-
mica havia estat marcadament empíric, descriptiu i memorístic», va dir 
el conferenciant, que remetia els qui l’escoltaven a la mítica obra d’Hol-
leman-Richter, Tratado de Química Orgánica, editada a Alemanya el 
1898 i a Espanya el 1942.

Si el llibre del químic alemany va ser el seu primer gran referent, les 
lliçons del Dr. Pascual a les aules al Pati de Ciències de la Universitat van 
ser la xarxa en la qual Ballester Boix es va veure atrapat definitivament 
per la química orgànica. «Em van fascinar tant, que vaig començar a 
preveure la possibilitat d’ampliar estudis a l’estranger després de doc-
torar-me.»

El Dr. Pascual, recordava Ballester, va intuir el seu interès pels meca-
nismes de les reaccions orgàniques i li va assignar un tema de tesi doc-
toral sobre «la condensació d’orto i pseudoèsters amb compostos de 
metilè activat.» Per a la realització del projecte va haver de preparar di-
versos compostos orgànics d’alt contingut en clor. Els resultats que es 
van assolir no van ser plenament satisfactoris. Concretament, el doctor 
Ballester recordava que els èsters tetracloroftàlics (el normal i el pseudo) 
no van reaccionar, ni tan sols amb compostos metilènics tan actius com 
ara l’etilèster cianacètic i el dinitril malònic.
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Hidrogen versus clor

Tanmateix, a través del treball del doctor Ballester, es va arribar a una 
conclusió valuosa: que la substitució dels àtoms d’hidrogen per àtoms 
de clor a les molècules orgàniques aromàtiques en disminueix molt la 
reactivitat. El comptador de la recerca de Manuel Ballester al voltant del 
clor, pràcticament tota la seva vida, havia començat a caminar.

En la seva conferència de la Reial Acadèmia, el nostre protagonista 
va recordar, com, a partir de llavors, va jugar un paper decisiu en la 
seva vida un químic brasiler, parent llunyà seu, el Dr. Ramon Esteve, 
docent a la Universitat de Rhode Island (EUA), que amb l’ajuda del Dr. 
Pascual i una beca postdoctoral que li va concedir el Ministeri d’Edu-
cació i Ciència, li van permetre viatjar fins a la Universitat de Harvard 
(1949-1951) en la qual es va submergir en els projectes del professor 
Paul D. Bartlett, primeríssim mecanicista orgànic mundial.

El treball que li va assignar consistia a establir cinèticament el meca-
nisme de la Condensació de Darzens (condensació glicídica), d’impor-
tància en perfumeria de síntesi, objectiu que va assolir i que va ampliar 
successivament al llarg dels dotze anys següents.

«De tornada a Barcelona, el 1952, el Dr. Pascual em va assignar el 
meu primer doctorand, el llicenciat Carlos Molinet Sala, decisió que no 
solament em va satisfer summament, sinó que va tenir gran transcen-
dència. Ell, juntament amb Jordi Rosa Rius (1954), llavors llicenciat, 
van formar el nucli inicial de l’Escola de Química Percloroorgànica de 
Barcelona», recordava Ballester en aquella trobada acadèmica.

El següent pas va ser l’elecció del tema de tesi doctoral per a Molinet. 
En aquell moment, la Universitat de Barcelona i el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) coincidien al laboratori del doc-
tor Ballester, atesa la doble condició professional del professor Pascual 
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Vila. Més endavant, arran de la jubilació del Dr. Pascual Vila com a ca-
tedràtic, el personal investigador, dependent del CSIC, va passar al nou 
centre de recerca i desenvolupament, ubicat al campus universitari de 
la Diagonal de Barcelona, continuant el Dr. Pascual com a director de 
l’Institut de Química Orgànica, va recordar Ballester en aquella ocasió. 
«Quan el 1971 ell es va retirar definitivament, jo vaig passar a ocupar el 
seu càrrec.»

Al capdavant de l’Institut

Ja al capdavant de l’Institut, el 1971, Ballester es va veure davant 
d’aquella situació que havia vist venir i desitjava des de la primera línia 
del pati de butaques de la ciència. Ara era ell qui havia de prendre les 
decisions i assumir les seves conseqüències sobre un equip.

Quant a la tesi de Molinet, vaig considerar oportú 
aplicar els coneixements, les actituds i les noves 
tècniques adquirides a l’Escola del professor Bartlett 
respecte als problemes sorgits arran de la meva 
tesi doctoral: la percloració frustrada del toluè a 
perclorotoluè; és a dir, la impossibilitat de substituir 
els vuit àtoms d’hidrogen del primer (C7H8) per altres 
àtoms de clor (C7Cl8).

Ballester recordava trenta-tres anys després el raonament que va fer 
davant d’aquella primera gran responsabilitat: 

Els primers clorurs de carboni (CXClY) van ser ob-
tinguts per M. Farad el 1820, fa més de 180 anys: el 
percloroetà (hexacloroetà, C2Cl6) i el percloroetilè 
(tetracloroetilè, C2Cl4). Gairebé alhora, Julin va des-
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cobrir uns cristalls en una planta de fabricació d’àcid 
nítrid, que va resultar ser de perclorobenzè (hexaclo-
robenzè, C6Cl6: «el Clorur de carboni de Julin»).

Quan Ballester assumia les seves noves responsabilitats al CSIC, 
començaven a recollir-se els fruits de les inquietuds sorgides a Europa 
després de la Segona Guerra Mundial, en la qual els investigadors s’es-
forçaven en la recerca de nous materials, la qual cosa també es va esten-
dre als esforços per obrir nous camins en la química percloroorgànica.

«Grans figures de la química, com ara G. W. Wheland, Wiley i J. C. 
Tatlow, van afirmar que la química dels clorurs de carboni era un camp 
desert i erm, sense possibilitats ni perspectives de desenvolupament; és 
a dir, de contenir nombrosos compostos i materials. En efecte, a mitjan 
segle passat, el nombre de clorurs de carboni coneguts es podien comp-
tar amb els dits de les mans», recordava Ballester a l’Acadèmia, com una 
mena d’avís a navegants al paire de les marees.

La síntesi d’un clorur de carboni paradigmàtic, el 
llegendari perclorotoluè (C6Cl5-CCl3), es va intentar 
per primera vegada fa més de 130 anys per F. Beilstein 
i A. Kuhlberg, reiterant-se moltes vegades per altres 
químics; els productes d’aquests intents eren invaria-
blement toluens parcialment clorats, o bé resultat de 
clorolisi; és a dir, de fragmentació molecular, com ara 
l’hexaclorobenzè (perclorobenzè) i el tetraclorur de 
carboni.
He de puntualitzar que, de vegades, els avenços cien-
tífics, particularment en química, es nodreixen d’ano-
malies reaccionals o, simplement, de resultats insòlits 
i sorprenents; és a dir, d’observacions inesperades.
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Recordava llavors Ballester Boix aquella tesi de Molinet i, més en 
concret, com va demanar al doctorand que dugués a terme una senzilla 
cloració que requeria, tanmateix, una vigilància curosa. Consistia a bu-
llir a reflux, prolongadament, una solució, barreja de feniltriclorometà 
(fenilcloroform; C6H5-CCl3), monoclorur de sofre (S2Cl2), clorur d’alu-
mini i clorur de sulfuril (SO2Cl2). Aquest últim component, que actuava 
així mateix com a dissolvent, es descomponia previsiblement i lenta-
ment i donava dos gasos: clor i diòxid de sofre. Per tant, calia compensar 
aquesta pèrdua tot afegint gradualment i periòdicament més clorur de 
sulfuril, a fi de mantenir constant el volum de la massa reaccionant.

Molinet i l’amor

L’operació [va dir Manuel Ballester] es va iniciar al 
matí ben d’hora i acabaria en caure la nit. I així vaig 
marxar pensant que el doctorand Molinet podria 
tornar a temps per a la següent addició de clorur de 
sulfuril. Tanmateix la cosa no va anar així.
Molinet no va tornar al laboratori fins a les vuit 
de la tarda [va recordar Ballester] quan em va 
preguntar: «Que hi ha de nou, Dr. Ballester?», i jo 
li vaig respondre: «És a vostè a qui li toca dir-ho.» 
Sobtadament va empal·lidir: s’havia oblidat totalment 
de la seva reacció en marxa. Immediatament ens vam 
precipitar cap a la vitrina i, consternats, vam veure dins 
del matràs de reacció una massa fosca i espessa, que 
desprenia unes bombolles blanquinoses. Resultat: un 
residu —una «resinota» en l’argot químic— d’aquells 
que se solen llençar al cubell de les escombraries.
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Molt contrariat, li vaig dir: «Amic Molinet, la seva dis-
tracció és poc menys que imperdonable. Lamentant-ho 
molt, no em queda cap altra alternativa que demanar-
li quelcom desagradable. Es dedicarà immediatament 
a separar els components químics d’aquesta massa 
immunda.»
La resposta de Molinet: «Si us plau, Dr. Ballester, el 
que sigui menys això!» I és que aquella espècie de 
quitrà semblava indesxifrable. Jo em vaig mantenir 
inflexible, i ell va marxar preocupat i capbaix.

En aquella conferència, Ballester va conciliar l’afecte que sentia cap 
a Molinet amb el rigor de la correcta aplicació dels passos d’un procés 
empíric, però va aclarir que Molinet, com la resta dels humans, tenia el 
seu cor fora del laboratori.

Aquell oblit tenia nom i cognoms, Carmen Stocklin, «una noia 
intel·ligent, simpàtica i atractiva», d’origen centreuropeu, nascuda a 
Barcelona. «Per cert [va aclarir amb tota la seva humanitat Ballester], 
aquella anècdota va acabar en casament.»

Però la veritat és que el rigor de Ballester, superior als sentimenta-
lismes, va ser el detonador que va fer que, dies més tard, Molinet en-
trés entusiasmat al despatx del seu professor mostrant una pols blanca, 
cristal·lina que havia aconseguit aïllar com a component principal de 
la «resinota». L’anàlisi va demostrar que es tractava del «Perclorotoluè 
(C6Cl5-CCl3), el clorur de carboni perseguit infructuosament durant 
tant de temps!». Ocorria el 1954.
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El punt feble de la fortalesa

El professor Ballester Boix comparava el que havia passat amb la ir-
rupció en una fortalesa per un punt feble de la seva muralla. S’havia 
obert una bretxa, deia, que ens permetrà no només assolir una multitud 
de nous clorurs de carboni i altres compostos fortament clorats (per-
clorats) de funcionalitat química diversa, sinó, per afegiment, estudiar 
i descobrir fenòmens fonamentals i la síntesi de compostos i materials. 
És a dir, que s’estava obrint una nova era en la recerca de la química 
orgànica.

Amb la síntesi del perclorotoluè s’havia descobert, alhora, el reac-
tiu de substitució a la molècula orgànica de l’hidrogen aromàtic per 
clor i es va decidir llavors a batejar-lo: Reactiu BMC, sigles derivades 
dels cognoms dels seus descobridors (Ballester i Molinet) i del Dr. Joan 
Castañer, que va contribuir en les seves primeres aplicacions. 

S’imposava [deia Ballester-Boix en la seva última 
conferència] una vigorosa i intel·ligent exploració 
del nou domini de la química orgànica, obrint-lo de 
bat a bat; sintetitzant nous compostos i classes de 
productes; navegant pels seus desconeguts, intricats, 
atzarosos i tenebrosos, però fascinadors, senders de 
la ciència. Encara que quedava una pregunta crucial 
per respondre: ¿per què havíem aconseguit obtenir el 
paradigmàtic i inassequible perclorotoluè (C7Cl8)?

 Ballester va explicar, descendint a la comprensió dels menys posats 
en química orgànica, que la raó del descobriment va ser, principalment, 
el blindatge molecular dels àtoms del clor molt més voluminosos que 
els de l’hidrogen. En el procés de substitució de H per Cl, l’espai que 
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ocupa l’últim àtom d’hidrogen no deixa l’espai suficient que permeti l’aco-
modació del vuitè àtom de clor, llevat que aquest es deformi, per distorsió 
molecular, per a la qual cosa resulta necessària una gran energia addicional. 
«I aquesta energia és precisament la que transfereix el reactiu BMC.»

L’estudi posterior de l’espectre ultraviolat d’absorció del percloro-
toluè de Ballester i Castañer va mostrar que efectivament la molècula 
estava fortament distorsionada. El doctor Carlos Miravitlles i els seus 
col·laboradors van ratificar molt aviat aquestes comprovacions mitjan-
çant la denominada difracció de raigs X.

Per al desenvolupament dels fenòmens insòlits i desconeguts que el 
descobriment oferia en el camp de la química percloroorgànica, Ballester 
necessitava disposar no només de mitjans humans addicionals, sinó 
també d’instrumental tècnic especialitzat, inexistent al departament que 
dirigia, així com també espai de laboratori.

«Part d’això es va resoldre gràcies a la generositat del Dr. Pascual, que 
va posar a la nostra disposició mitjans d’utillatge, el Servei d’Anàlisi del 
Departament i dues habitacions a les golfes de la Càtedra de Química 
Orgànica, que van ser de summa utilitat», recordava Ballester a l’Acadèmia. 

Però l’autèntica solució al problema va sortir al pas de Ballester durant 
el XVI Congrés de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada 
(IUPAC), que es va celebrar a París (1967), al qual ell i el seu equip van 
ser convidats a presentar la seva irrupció a la química percloroorgànica.

La retrobada amb els americans

Al Congrés van assistir representants de l’Office of Aerospace 
Research (OAR) dels EUA, organisme interessat en nous materials, 
que el 1958 i com a conseqüència del seu pas per Harvard el període 
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1949-1950, havien acordat amb Ballester un programa de recerca que es 
va desenvolupar durant quinze anys (1958-1973), fins que el president 
Richard Nixon va decidir retallar els suports públics a la recerca pri-
vada, o d’altres àmbits diferents al públic nord-americà.

Tots els ajuts d’aquells anys van anar arribant al director del CSIC 
coincidint amb el final d’una política internacional dels països avançats, 
que girava l’esquena a una Espanya que es vanava de la seva pobresa en 
l’autarquia. Pocs mesos després del començament de l’ajuda de l’OAR, 
el general Eisenhower, heroi de Normandia i ja president dels Estats 
Units, va visitar Espanya el 1959 per instal·lar les seves bases i passejar-
se pels carrers de Madrid amb Francisco Franco.

Per al desenvolupament del seu programa amb l’OAR, Ballester sempre 
va reconèixer que va ser decisiu el suport del Dr. Leonard Spialter, director 
de la Secció de Química Orgànica dels Aerospace Research Laboratories 
(Dayton, Ohio, EUA), amb qui el nostre protagonista va treballar durant 
la seva segona estada als Estats Units, entre els anys 1961 i 1962.

«Aquell projecte ens va permetre concedir beques a nou personal i a 
l’adquisició de material per als estudis projectats. Per afegiment, l’OAR 
ens va deixar valuosos béns d’equip, com ara espectròmetres, osmòme-
tres i cromatògrafs, que ens van permetre realitzar una tasca moderna 
i de primera línia. Un cop finalitzats els projectes, aquests béns van ser 
cedits generosament a l’Institut de Química Orgànica de Barcelona 
(CSIC)», recordava l’investigador català en l’acte d’octubre de 2004.

El calendari i el Watergate

Encara que pugui semblar una mica frívol relacionar-ho, la veritat 
és que el calendari va jugar una mala passada a Ballester, ja que aquell 
Richard Nixon que decidia tancar les portes de la col·laboració científica 
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a l’estranger, estava tocat per l’escàndol Watergate, una de les pàgines 
més sonades de la història política dels Estats Units i de la independència 
periodística de tots els temps.

Nixon va dimitir poc després, exactament el 8 d’agost de 1974 i 
quan va frenar les seves col·laboracions internacionals, el Gran Jurat, el 
Washington Post i la societat nord-americana ja el tenien acorralat.

A partir de 1974, les investigacions van prosseguir, encara que ce-
nyides a uns menors recursos, però els èxits de l’equip de Ballester van 
continuar apareixent, de forma trepidant, en l’escena científica, dins de 
la inèrcia que l’ajuda de l’OAR va crear en les iniciatives de Ballester 
Boix, semblants a la que fa que els grans transatlàntics segueixin el seu 
rumb durant un temps gens menyspreable quan s’aturen les màquines 
i les hèlixs deixen de girar. De l’Escola de Química Percloroorgànica 
van sortir catorze patents (Espanya, EUA, Canadà), nombrosos articles 
científics, vint-i-cinc tesis doctorals i catorze tesis de grau.

José María Codina Vidal, Rafel Foguet Ambrós i Carlos Miravitlles 
Torras van col·laborar de prop amb el nostre químic. Codina ho va fer 
amb els seus estudis sobre els espectres electrònics d’estirens i àcids car-
boxílics aromàtics perclorats, i en el descobriment dels radicals lliures 
inerts, tot evidenciant el seu caràcter paramagnètic. El seu amic Foguet, 
llavors director de l’Electroquímica de Flix (Tarragona), li va subministrar 
compostos orgànics clorats de gran utilitat. Els doctors Miravitlles, Elies 
Molins i els seus col·laboradors, de l’Institut de Ciències de Materials del 
CSIC a Bellaterra (Barcelona), contribuïen treballant, per difracció de 
raigs X, en l’estudi de compostos percloroorgànics crucials sintetitzats.

Al si de la comunitat científica, l’Escola de Química 
Percloroorgànica de Barcelona va assolir la majo-
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ria d’edat i la seva consolidació gràcies a les seves 
contribucions a nombrosos congressos i simposis 
internacionals, incloent-hi l’organització i celebració, 
al si del CSIC, del Third International Symposium 
of Polyhalogen Compounds, que va tenir lloc a 
Barcelona del 22 al 26 d’octubre de 1973, al Palau 
de Congressos del recinte firal del Parc de Montjuïc, 
amb la participació de 125 autors d’Europa, Amèrica 
i Àsia, principalment, i la presentació de seixanta-tres 
treballs de recerca originals. Van secundar material-
ment aquell esdeveniment trenta institucions, orga-
nismes i societats industrials de prestigi.

Ballester viatjava successivament a Alemanya, l’Aràbia Saudita, 
Àustria, Bèlgica, el Brasil, el Canadà, França, Polònia, el Regne Unit, 
Suècia i portava a Barcelona eminències de la ciència, entre les quals 
destaca, sense cap dubte, el professor Linus C. Pauling, Premi Nobel 
de Química 1954 i Premi Nobel de la Pau 1962, que va pronunciar una 
conferència organitzada per l’Escola que Ballester Boix dirigia.

Durant prop de mig segle es van formar a l’Escola de Química 
Percloroorgànica de Barcelona multitud de químics, investigadors cien-
tífics, tècnics i dirigents empresarials que, va recordar Ballester, van 
aportar valors molt positius a la Societat i que, encara avui, continuen 
contribuint al seu progrés científic, tècnic i econòmic.

A més de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona i els 
Aerospace Research Laboratories (EUA), van col·laborar amb l’Escola 
la DOW Chemical Company (EUA), la University of Salford (Regne 
Unit), l’Institut de Ciència de Materials (CSIC) i el Varian Research 
Laboratory (Suïssa i Regne Unit), entre d’altres.
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Pel seu gran valor didàctic, reproduïm a continuació, sense tocar una 
coma, la manera com el doctor Ballester va explicar als qui l’escoltaven, 
aquell 28 d’octubre de 2004, el seu camí fins a arribar, quaranta anys 
enrere, fins als radicals lliures inerts. Que no s’espanti el lector poc entès 
en aquestes matèries, perquè, més endavant, tractarem que tot sigui més 
comprensible a través de les explicacions sobre l’aplicabilitat de tots els 
seus descobriments que el mateix Ballester donava quan era preguntat 
pels diaris.

Els radicals lliures inerts: així ho va explicar ell

A mitjan segle xix es va plantejar la qüestió hipo-
tètica, considerada absurda, de si algunes parts o 
fragments de les molècules quimicoorgàniques, els 
«substituents», podrien tenir una existència lliure real 
i independent. Per això, l’anunci de Moses Gomberg 
(USA, 1900) de l’obtenció d’una matèria cristal·lina 
constituïda per una classe de fragment de molècula or-
gànica; concretament el radical trifenilmetil, (C6H5)3C, 
en estat lliure, va sorprendre l’incrèdul món científic.
Posteriorment es va demostrar que el compost de 
Gomberg era en realitat una duplicació (dímer) d’aquell 
radical. Tanmateix, Gomberg tenia un punt de raó.
En efecte, es va observar que aquell hidrocarbur es 
dissociava espontàniament i parcialment en solució, i 
donava aquell radical lliure; un compost del carboni 
trivalent. Tanmateix, a l’aire, la seva existència era 
breuíssima.
Des d’aquell moment, al ritme dels ràpids avenços de 
la física experimental i de les noves tècniques analíti-
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ques de gran sensibilitat, es va demostrar l’existència 
d’una infinitat de radicals lliures del carboni trivalent, 
del nitrogen divalent, de l’oxigen monovalent i d’al-
tres elements de valència anòmala, de vida curtíssima, 
però perceptibles per Ressonància d’Spín Electrònic 
(ESR).
En general, la vida (vida-meitat) de la immensa majo-
ria de radicals lliures és curta, des d’una fracció de se-
gon a hores, ja que es destrueixen ràpidament i vigo-
rosament per l’acció de les molècules del seu entorn, 
particularment amb l’oxigen de l’aire, per descompo-
sició o per reacció entre si. Són veritables molècules 
«kamikaze», que moren matant.
És un plaer singular consignar que un prestigiós 
químic de principis del segle passat, el Dr. Antonio 
García Banús, professor de Química Orgànica de la 
Facultat de Ciències de Barcelona i alumne del pro-
fessor Julius Schmidlin a Alemanya, va estudiar els 
primers radicals lliures de baixa estabilitat (A. García 
Banús, Estudio sobre los Triarilmetilos).
Tornant a la química percloroorgànica, l’any 1964 as-
sagem amb èxit la percloració aromàtica de l’hidro-
carbur difenilmetà (C6H5)2CH2) amb ajuda del reactiu 
BMC. El producte resultant (C6Cl5)2CCl2), tractat 
amb clorur estanyós, va donar un elevat rendiment 
d’una substància microcristal·lina estable, d’un sor-
prenent color vermell ataronjat.
Es podria tractar d’un radical lliure de gran estabi-
litat? Em vaig preguntar. Era una possibilitat extre-
mament remota, un repte fenomenal a la naturalesa, 
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que vaig assumir immediatament amb una barreja de 
molta il·lusió i poca serenitat.
Malauradament, les tècniques d’anàlisis disponibles 
al nostre Laboratori no permetien comprovar-ho. No 
obstant això, si es tractava efectivament d’un radical 
lliure, aquella pols cristal·lina seria necessàriament 
paramagnètica per l’existència d’electrons solitaris 
(no compartits) a les seves molècules. És per això 
que em vaig posar en contacte amb el Dr. José Mª 
Codina, professor de Física de la Facultat de Ciències 
de Barcelona, que ens va facilitar l’ús d’un potent 
electroimant al seu Laboratori.
Va aflorar en la meva ment una iniciativa peregrina i 
perillosa: convidar el personal del nostre Laboratori a 
presenciar un experiment crucial, consistent a penjar 
d’un fil, a tall de pèndol, un comprimit d’aquella pols 
vermellosa, posicionant-lo de manera que quedés a 
uns centímetres de l’entreferro de l’electroimant.
L’expectació va ser majúscula, i amb els nostres nervis 
a flor de pell. Van ser presents a l’experiment el Dr. 
Codina i el Dr. Pascual.
Es va activar l’electroimant i el comprimit es va 
desplaçar immediatament i vigorosament, situant-se a 
la zona de l’entreferro de màxima intensitat del camp 
magnètic. Va ser un espectacle emocionant, i fins i tot 
els assistents van aplaudir.
Encara tinc calfreds quan penso en el ridícul que 
hauria caigut sobre nosaltres, especialment sobre mi, 
si l’experiment hagués fallat; és a dir, si el comprimit 
hagués romàs immòbil. Realment, ofuscat per la 
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perspectiva, el «wishful thinking» dels anglosaxons, no 
vaig pensar a realitzar prèviament l’experiment tot sol.
El radical lliure obtingut era efectivament el 
perclorodifenilmetil (PDM; (C6Cl5)2C-Cl5)2C), radical 
estable del carboni trivalent.
Seguint aquesta nova línia de recerca, van aconseguir 
preparar el radical perclorotrifenilmetil (PTM; 
(C6Cl5)3C) un altre compost del carboni trivalent, 
d’inèrcia química i estabilitat tèrmica colossals, 
superiors a la immensa majoria de substàncies i 
materials orgànics del carboni tetravalent coneguts.
Amb l’obtenció del radical PTM, i d’altres de com-
posició afí, van aconseguir el primer tipus de radicals 
amb una vida mitjana en solució i a l’aire de l’ordre 
(extrapolat) d’un segle. És a dir, uns milers de milions 
de vegades més persistents, amb estabilitat en una 
distància astronòmica d’aquella de la immensa majoria 
de radicals lliures orgànics.
Això fa dels radicals lliures inerts el «clímax» dels 
descobriments al si de la química percloroorgànica, i 
un dels més notables de la química orgànica general.
La gran resistència d’aquests radicals ha permès esbri-
nar i estudiar propietats insòlites dels radicals lliures, 
anteriorment poc menys que inescrutables a causa de 
la seva gran reactivitat. Per primera vegada va ser pos-
sible desar a l’aire un radical lliure del carboni triva-
lent. Una anècdota senzilla però il·lustrativa: En una 
ocasió el Professor E. G. Rosantzev, de l’antiga Unió 
Soviètica (Sant Petersburg), ens va demanar una mos-
tra substancial del radical PTM per als seus estudis 



73

d’aplicació. Li van enviar una ampolleta plena, sense 
cap precaució especial, com qualsevol altre producte 
químic estable i innocu.
El meu antic professor, el Dr. P. D. Bartlett, em va 
demanar una mostra de radical PTM per assajar-lo 
com a «radical scavenger» (recol·lector de radicals). 
Els seus experiments van mostrar que aquest radical 
és incapaç d’interrompre la propagació en cadena de 
polimeritzacions radicalàries; és a dir, que és passiu 
fins i tot davant de radicals de gran reactivitat.
Gràcies als nous coneixements adquirits, quant a l’es-
tabilitat tèrmica i la inèrcia química concurrents en 
els radicals lliures inerts, no només vam aconseguir 
sintetitzar uns 50 radicals inerts sinó, per afegiment, 
possibilitar la síntesi de radicals lliures estables no 
perclorats d’interès mèdic (Nycomed, Suècia), amb 
vida-meitat de setmanes.
En aquest punt, sorgeix sobtadament en la meva ment 
la frase d’un pensador, el nom del qual no puc recor-
dar, que va dir: «És curiós que mentre els homes pru-
dents avancen cautelosament cap a l’oblit, els audaços 
es precipiten cap a la immortalitat.» Evidentment, 
aquesta reflexió té poc a veure amb nosaltres, però sí 
amb l’epopeia dels radicals.
Partint dels radicals lliures inerts vam poder sinte-
titzar i aïllar, en forma de sals, carbanions i carbo-
cations del carboni trivalent, d’estabilitat química 
sense precedents. Exemples: el perclorotrifenilcar-
bocatió ((C6Cl5)3C

+) i el perclorotrifenilcarbanió 
((C6Cl5)3C-).
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A banda de la contribució de la química percloro-or-
gànica a la ciència fonamental s’han suggerit, fins i tot 
realitzat, certes aplicacions. Entre elles: bateries elèc-
triques recarregables totalment orgàniques; lubricants 
i additius de pressió extrema; compòsits fibra-resina; 
materials d’ablació aeroespacials; semiconductors or-
gànics; traçadors en hidrologia i en prospecció petro-
lífera; anàlisi bioquímica; efecte Overhauser, etc.

Final nostàlgic

En acabar aquella conferència, Manuel Ballester no va voler amagar 
una certa amargor pel declivi de l’activitat del centre que va dirigir com 
a investigador, ja que com a home de ciència, director de doctorands, 
conferenciant i autor de múltiples articles científics, va mantenir un rit-
me encara més gran si fos possible, fins i tot al final dels seus dies.

Després de l’acabament del conveni amb l’OAR 
(1973), l’empara del CSIC va assegurar durant un 
temps la continuació i acabament de les recerques 
iniciades o en curs de realització, incloent-hi tesi 
i tesines, així com la difusió dels resultats assolits a 
revistes de màxima envergadura i difusió.
Malauradament, malgrat els meus reiterats i persistents 
visites i esforços a prop del CSIC a Madrid, no vaig 
aconseguir la incorporació com a numeraris d’alguns 
excepcionals col·laboradors, especialment dos d’ells, 
casats i amb descendència, que haguessin rejovenit 
i assegurat una correcta i brillant orientació de 
l’Escola. En efecte, a mitjan anys vuitanta existia una 
alarmant crisi al si del CSIC, que va crear un creixent 
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desassossec entre el personal científic, acabant en la 
meva dimissió i retir voluntari seguits, al poc temps, 
per la diàspora del personal científic i, amb això, 
de l’esgotament de l’Escola de Química Percloro-
orgànica de Barcelona. 

Són les seves paraules, ni una més ni una menys.
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Viure en una bombolla

Quan el narrador cerca en la cronologia del protagonista, pot fer una 
primera valoració, en funció de la distribució de la seva obra en el temps. 
En el cas de Manuel Ballester, l’observació dóna alguna evidència potent.

Des que es va doctorar en química per la Universitat de Barcelona 
fins que es va retirar del món laboral, que no de l’intel·lectual, en què va 
ser en primera línia fins que va morir, van transcórrer trenta-set anys. 
D’ells, disset anys sota el paraigua nord-americà, entre 1949 i 1950 i des 
de 1958 a 1973.

Rosor, la seva secretària al CSIC, quan recorda qui va ser el seu cap, 
acostuma a parlar d’ombres, de l’americana i també de l’ombra del doctor 
Ballester. Ambdues, deia, eren molt grans i van ser la clau en l’activitat 
desenvolupada pel nostre protagonista en els seus anys com a director 
del centre.

El 1973 i com a conseqüència del final de l’ajuda nord-americana 
a Ballester, els despatxos de l’Institut Juan de la Cierva al carrer Jordi 
Girona van començar a llanguir. El panorama havia canviat i tots torna-
ven a viure al món real de l’Espanya dels anys setanta, que es preparava 
a dir adéu al franquisme. 

Almenys això es pot desprendre de bona part dels escrits de Manuel 
Ballester a la premsa, en els quals va anar mostrant progressivament la 
seva crítica cap a una política científica —que existia o inexistia en els 
primers anys de la democràcia— que Ballester i, per sota d’ell, el seu 



78

equip, no havien patit fins a sortir de la bombolla en la qual havien tre-
ballat durant divuit anys.

Els Estats Units, que havien protegit amb la seva ombra Ballester i 
els seus, tornava a ser la llunyana Amèrica, la de l’altre costat d’aquell 
oceà Atlàntic que el doctor Ballester va travessar en múltiples ocasions 
al llarg de la seva vida, en dues d’elles acompanyat dels seus per viure a 
Boston i Dayton.

Ballester Boix, el científic, va haver de començar a sentir-se com un 
gegant atrapat, encara que qui el va conèixer més de prop coincideix a 
dir que sempre va tenir clar que el seu lloc era a Barcelona, obrint les 
portes del coneixement a qui com ell mateix, temps enrere, va decidir fer 
de la curiositat un ofici. La generositat d’Estalella, a l’Institut Escola, i de 
Pascual Vila va pesar molt en la seva personalitat.

Les hemeroteques no menteixen

Era articulista habitual de La Vanguardia i va col·laborar en algu-
nes ocasions al diari Ya de Madrid i, encara que en no poques ocasions 
opinava sobre qüestions relatives a la salut de les persones, la veritat és 
que, del teclat de la seva màquina d’escriure i després del teclat del seu 
ordinador, van anar sortint creixents crítiques cap a un món real, el de la 
política científica espanyola, que no va voler fer seu, perquè per a això 
havia d’haver abaixat el cap.

Abans i després de ser-li concedit el Premi Príncep d’Astúries i men-
tre el seu nom apareixia una vegada i una altra, fins a onze ocasions, com 
a candidat al Premi Nobel de Química, Ballester Boix va esmolar la plo-
ma i va ser políticament incorrecte amb els usos i costums del moment.

I ho va fer assegut al seu despatx del CSIC, sobre la cadira del seu 
prestigi professional, amb exactitud, raons potents i sobretot autoritat 
audaç sobre el que deia i que a d’altres, molt possiblement, no se’ls hau-
ria permès.
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El professor Ballester amb el seu equip del CSIC a l’exterior de l’Institut, a 
Pedralbes, Barcelona.

Seu de l’Institut de Química Percloroorgànica, a la barcelonina seu del CSIC, al 
carrer Jordi Girona, a Pedralbes.
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I pot ser que l’espurna que va desencadenar aquella rebel·lia de la qual 
ara el lector podrà llegir una antologia d’idees fos la decisió del Ministeri 
d’Educació de suprimir l’admissió de becaris al CSIC, una imaginativa 
fórmula per tallar les arrels del gran arbre de la recerca.

Va ser a La Vanguardia del 23 de desembre de 1978, quan Ballester es 
va resquitar del rebuig que li va produir la decisió oficial de renunciar als 
seus «becaris», de suprimir el planter de la recerca pública.

Está perfectamente claro que las causas que han condu-
cido a la impopular y deplorable decisión de suprimir 
a rajatabla los becarios del CSIC, no dimana de éste. 
Son sus grandes y tradicionales resistencias externas, 
aquellas que han causado que entre las actividades in-
telectuales en España, la Investigación científica —el 
mecanismo de desarrollo de la ciencia— haya sido 
y siga siendo la cenicienta. A mayor abundamiento, 
nuestra cenicienta pasa desapercibida e ignorada, en-
tre el cúmulo de problemas sociales, políticos y econó-
micos que han aflorado a raíz del proceso de democra-
tización de la comunidad española.

En una demostració d’anticipació a possibles rèpliques d’altres plo-
mes, Ballester escrivia en aquella ocasió que també havien contribuït a 
la pobresa de la decisió que excloguessin els becaris, «ciertas campañas 
destructivas incubadas por intereses ajenos que sugieren que la investiga-
ción científica profesionalizada, ha fracasado en su misión de resolver los 
problemas de la comunidad. Esta insidiosa sugerencia ignora un hecho 
crucial, que la mayoría de tales problemas, lo son en realidad de política 
gubernamental, que contienen todo o nada de componente traducible a 
planteamiento científico… Es cómodo y astuto transferir a los científicos 
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responsabilidades que son de naturaleza fundamentalmente política… 
¿cómo es posible pretender que el investigador cargue con las culpas hijas 
de la incompetencia, el desconocimiento y la imprevisión de otros? ¡Si 
nunca ha existido una política científica respetable con perspectivas de 
continuidad!»

En aquell article, Manuel Ballester descrivia el paper del becari: «La 
entrega y el entusiasmo del becario representa una infusión de un espíritu 
renovador y vivificante, que aumentan el ritmo de nuestro pulso científi-
co y abre un poco más las ventanas de nuestra creatividad.» L’assumpte 
el va tancar amb un cert aire punyent i profètic quan va escriure que si 
aquells becaris, que ja no ho serien del CSIC, decidien emigrar, el millor 
que podien fer era no pensar a tornar-hi. «Que quemen sus naves, pues 
de lo contrario pasarán a engrosar la legión de ciudadanos de segunda 
clase en un país extranjero — España— tal vez deberíamos hacer algo 
práctico en 1979, erigir en el patio de algún centro de investigación, un 
monumento el “becario desconocido”. Así descargaríamos un poco nues-
tra responsabilidad frente a la juventud estudiosa y, tal vez, nos senti-
ríamos algo aliviados en el remordimiento por nuestro culpable silencio 
cuando debiéramos haber hablado.»

Aquestes línies les escrivia qui, des de la seva pubertat, havia estat to-
cat per la fortuna —potser va ser la serindipitat?— que va fer que, en la 
seva vida, es creuessin persones que van creure en el seu talent. Estalella 
a l’Institut Escola, Pascual a la Facultat de Químiques i al CSIC, Bartlett  
a Harvard, Spialter a Ohio i molts altres que van veure amb claredat 
que rere aquell estudiant i futur químic que a més enlluernava al Mundo 
Deportivo a les proves oficials de llançament de javelina i pes —¿ho 
devia fer aplicant sensates conclusions físiques?— hi havia un savi in-
conformista.

Ballester es va emportar amb ell, si és que n’hi va haver, les reaccions 
que les seves línies van produir als despatxos polítics d’una Espanya on 



82

encara persistien les velles tradicions de tallar el cap als insolents amb 
el poder. Els qui el van envoltar en aquelles dates pensen que no es van 
atrevir amb ell per l’escàndol que al món científic hauria produït el seu 
allunyament del despatx que ocupava i que alguna ombra protectora 
havia de tenir entre els qui sabien que aquell home que havia obert les 
portes d’una nova química amb els seus «radicals lliures inerts» tenia, 
per dret propi, una espècie de butlla per dir el que pensava.

Aristòtil i la mediocritat 

També a La Vanguardia, Ballester va escriure, el 1978, sobre les con-
seqüències de la inexistència d’un tarannà adequat i d’una escassa in-
quietud entre els professors en matèries científiques.

Per a això es va remuntar a Aristòtil, «inventor del mètode induc-
tiu», en els discursos als seus deixebles mentre caminava pels jardins 
del Liceu d’Atenes, en l’anomenada peripatos i va fer un gran salt en el 
temps fins al testimoni que, molts segles després, van recollir els palaus, 
els convents i les universitats.

«Pero desde hace más de cincuenta años se encuentra ya constituida 
una amplia y coherente base didáctica para la enseñanza de las ciencias, 
que se perfila y pule con la incorporación de nuevas aportaciones científi-
cas —generalmente de rango menor— que van produciéndose mundial-
mente, incorporación facilitada poderosamente por la enorme expansión 
de los canales clásicos de comunicación y de información y por la apa-
rición de otros nuevos de gran eficacia.» Ballester apuntava d’aquesta 
manera a un ensenyament científic per al qual n’hi ha prou de reunir el 
que és més a prop i és ja conegut, però en el qual la recerca ha deixat de 
ser una necessitat imperiosa.

Sin practicar una investigación [Ballester esmolava aquí 
la seva ploma] sus profesores podemos caer fácilmente 
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en el vicio de limitarnos —como dice hiperbólicamente 
C. E. Gregory profesor del California State Collage 
en su obra Management of Intelligence— a mantener 
vivo el fuego sagrado de la mediocridad, preservar 
el ritual de nuestra disciplina académica y recitando 
nuestro catecismo.

En aquell article, titulat «Un triángulo mágico», Ballester Boix tor-
nava a clamar —potser bramar?— per un CSIC potent i amb noves ge-
neracions de graduats que no solament vulguin esdevenir «treballadors 
de la ciència», sinó que anhelin entregar-s’hi. 

Con profunda amargura seguimos viendo en los 
ojos de los recién graduados con dotes y vocación 
excepcionales, el reflejo de la primera gran desilusión 
juvenil al encontrar prácticamente cerradas las vías 
de acceso a la forma de vivir a la que tan legítima y 
tiernamente aspiran.

Manuel Ballester, que signava els seus articles en la seva qualitat de 
membre de la Reial Acadèmia de Ciències i no com a director del CSIC 
a Barcelona, no amagava la mà després de tirar la pedra de la crítica al 
polític, però adjudicava també bona part de responsabilitat del desola-
dor panorama que descrivia als mateixos homes de ciència, incloent-s’hi 
ell mateix.

A «Raíces de un desconcierto» (La Vanguardia, 3 de maig de 1978), 
afirmava «también nosotros, los investigadores científicos, tenemos nues-
tra parte de culpa. Encerrados en nuestras “torres de marfil”, enfrascados 
en nuestras apasionantes y agobiantes exploraciones, no hemos sido pro-
pensos a difundir, más allá de nuestro limitado entorno, nuestras inquie-
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tudes, nuestras convicciones, tanto en cuanto a la filosofía que impregna 
la investigación, como en materia de sus requerimientos para su eficaz 
realización. Es posible que de habernos pronunciado se hubiera hecho 
caso omiso. Fue necesario que se concediera un premio Nobel a Ramón 
y Cajal para que las aún relativamente lozanas ideas sobre la investi-
gación científica por él vertidas en su ingreso en la Real Academia de 
Ciencias nueve años antes, tuvieran alguna difusión.»

Les evocacions històriques eren abundants als escrits de Ballester, 
com es pot llegir a l’article «No todo es orégano» (La Vanguardia, 12 
de juliol de 1978).

El doctor Ballester Boix recorria a una de les figures carismàtiques de 
la química moderna, Antoine Lavoisier, portat a la guillotina el 1794, en 
plena bogeria revolucionària, per qüestions que res no van tenir a veure 
amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Durant l’anomenat Regnat del 
Terror es van tancar les portes de l’Acadèmia de Ciències de França i 
Marat, poderós capitost revolucionari, va acusar Lavoisier d’haver par-
ticipat en complots absurds i va exigir la seva mort, que va tenir lloc, a 
l’actual plaça de la Concòrdia, el 8 de maig de 1794, dos mesos abans que 
el seny s’acabés imposant, però fos ja massa tard per recercar a la fossa 
comuna i donar el seu homenatge merescut a un dels més eminents quí-
mics de tota la història, autor del Tractado elemental de química.

Ballester va recordar en aquell article, com feia a les seves xerrades, 
la figura del jutge Pierre André Coffinhal, que va rubricar l’execució de 
Lavoisier, quan va afirmar una de les frases més eminents de l’antologia 
del disbarat: «La República no té necessitat de científics eminents.»

Sembla clar que l’extensa cultura del doctor Ballester, ja fos química 
o sobre qualsevol altra matèria, va fer de bàlsam davant del turment que, 
com altres grans homes de ciència, va sentir davant de la incomprensió 
habitual del governant. D’alguna manera, allò de Lavoisier, avui home-
natjat, com allò dels turments inquisidors per fer renegar Galileu de les 
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seves troballes, que avui, per fi!, produeixen el mea culpa al món de les 
mitres, havia de rondar pel cap del nostre protagonista i fer-lo sentir-se 
diminut en la història de la ciència que havia elegit.

En aquell mateix article en el qual rememorava Lavoisier, Ballester 
va aprofitar l’ocasió per deixar escapar les idees que destil·laven al seu 
gran cap de pensador: «Aparece alguna vez en escena un investigador 
mediocre, pero con un ansia irrefrenable de honores y de público recono-
cimiento, que culpa invariablemente de su impotencia, de sus fracasos y 
de sus errores a sus colaboradores, a sus jefes e incluso a la sociedad. Estos 
personajes son temiblemente eficaces para inducir y aglutinar el descon-
tento y el resentimiento.»

Aquestes afirmacions fan pensar que Ballester Boix era tan clar i ro-
tund com a diplomàtic i versallesc en les seves maneres, perquè ningú 
no se sentís al·ludit.

«Todos, absolutamente todos los investigadores del mundo debiéra-
mos esforzarnos, cada vez más, en desterrar de la investigación la des-
confianza, el egoismo, la envidia, la intriga y la difamación», va escriure 
en aquella ocasió el doctor Ballester com a evidència que creia, malgrat 
tot, en un món millorable.

En una entrevista concedida al «seu» diari, que va realitzar l’inquiet 
i viatger periodista Joaquín Luna, Ballester, ja llorejat amb el Príncep 
d’Astúries, va pronunciar una frase lapidària que a mi, quan la llegia, em 
va glaçar la sang per la seva contundència i veritat. «Investigar es muy 
frustrante [se sonríe], por eso somos gente muy especial. Aseguran que la 
esperanza es lo último que se pierde. Pues bien, yo hace tiempo que sólo 
tengo esperanza.» (SIC). 

En aquella peça periodística, realitzada per qui anys després va ser 
primer corresponsal permanent de La Vanguardia a Pequín, el químic 
català més universal es va mullar amb contundència sobre el sempre po-
lèmic —avui més que mai— afer de la recerca i l’ètica. «El gas mostaza 
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aniquiló a muchos soldados en la Primera Guerra Mundial y después ha 
sido aplicado en el tratamiento de la leucemia. La ciencia no tiene ética, 
sino que quienes la aplican hacen uso negativo y positivo», va contestar 
un home de ciència que entre el seu patrimoni personal va tenir la sort 
de no haver nascut tres segles abans, quan una afirmació com l’abans 
escrita li hauria portat tota mena de desgràcies davant dels dogmàtics, si 
és que hagués sobreviscut a la primera d’elles.

L’investigador errant

Quan l’ocasió així ho requeria, el nostre químic escrivia també entre 
línies el que pensava sobre allò que passava a Espanya. El 1981, al diari 
Ya de Madrid, comentava el seu recent viatge a l’Aràbia Saudita, on va 
ser convidat pel rei Khaled Ibn Abd al-Aziz Al Saud perquè parlés de 
l’aplicabilitat dels seus radicals lliures inerts en la indústria petrolífera.

Los hombres que delinean y dirigen actualmente la 
investigación científica en la Arabia Saudita [escrivia 
Ballester] no son políticos de la maniobra, de la 
zancadilla o de la demagogia; tampoco son funcionarios 
imbuidos de rigideces ni tecnócratas obsesionados por 
ideas provincianas y desfasadas. Son especialistas que 
sienten un auténtico amor por su país y están dotados 
de una vocación de futuro, que conocen la ciencia 
por dentro, que han adquirido y pulido su formación 
en reputados centros de la investigación científica 
institucionalizada y en famosas universidades europeas 
y estadounidenses. 
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Aquell professor de química orgànica sempre va mirar per la finestra 
que donava al món exterior, per recordar, comparar i —finalment— se-
guir cap endavant.

Ballester i els seus van caminar pels Estats Units en dues ocasions i 
ell sabia, per això, d’aquest neguit de l’intel·lectual llunyà al país on va 
néixer. Claudio Sánchez Albornoz, historiador i ministre de la Segona 
República, a qui vaig conèixer el 1980 a Buenos Aires parlava de tristesa 
de l’ànima.

Potser és per això que Ballester, al seu article «Cómo ahuyentar 
nuestros cerebros» (La Vanguardia, 21 de desembre de 1979), dedicava 
un record als qui, contràriament al que ell va fer, van decidir no tornar a 
Espanya i seguir els camins del descobriment a paratges més agraïts.

Muchos de nuestros mejores investigadores jóvenes, 
algunos que han completado su formación en el 
extranjero y que creen haberse equivocado atrozmente 
con su decisión de volver a nuestro país, desean emigrar 
definitivamente.

Mesos abans, al diari del carrer Pelai (La Vanguardia, 15 de febrer 
de 1979), en un article titulat eloqüentment «Enjaular a un gorrión», 
Ballester feia una mena de brindis al cel en afirmar amb alguna desespe-
ració, «sería terrible para el futuro de la Humanidad que se pasara de 
la mitificación de la Ciencia, alcanzada desgraciadamente en algunos 
casos, a una actitud general de indiferencia e incluso de desprecio hacia 
ella. El éxito en evitarlo depende del grado de humildad y de la capaci-
dad de percepción con que los organismos gubernamentales ataquen la 
formulación de las políticas científicas, así como de la competencia y dig-
nidad desplegada por nosotros, los investigadores científicos, tanto en el 
acto de elaborar nuestros proyectos como en la cooperación con aquellos 
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organismos. Con tal tarea nuestro país contrae una grave responsabili-
dad, puesto que si no se actúa bien y a tiempo, ese gorrión que es nuestra 
investigación científica, se nos morirá de frío y por falta de horizontes 
naturales.»
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Les carpetes del despatx de Manuel Ballester

Manuel Ballester es va aquarterar al seu petit despatx del carrer 
Monterols de Barcelona, una petita peça de poc més de deu o dotze me-
tres quadrats, quan va deixar el que havia ocupat a l’Institut Juan de la 
Cierva-CSIC del carrer Jordi Girona, a pocs metres de les casernes del 
Bruc i gairebé davant de l’actual biblioteca de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC).

Tenia 66 anys i estava retirat a efectes administratius, la qual cosa 
no volia dir res des del punt de vista real, perquè la seva vida va iniciar, 
a partir d’aquell moment, una activitat que bé podria fregar el frenesí 
intel·lectual, dit amb tot el respecte degut a aquest protagonista.

Conferències, viatges, entrevistes, cartes, correus electrònics, semi-
naris, doctorands, i articles a revistes de renom, quan no la conversa 
amb gent del seu món, van passar a ocupar tot el temps, i fins i tot una 
mica més, que havia dedicat al despatx i a les taules de laboratori del 
CSIC a Pedralbes.

Va ser un canvi en la seva forma de treballar. Des del seu permanent 
desig de raonar tot el que ell mateix feia, va saber assumir brillantment 
una activitat intel·lectual que poc havia d’envejar a la que el va portar 
fins a les entranyes del seu amic el clor o els metalls orgànics.

En aquell despatx i amb els seus fills, hem cercat papers, pistes per a 
aquest escrit que Montserrat, la filla química de Ballester, m’ha dit que 
més aviat sembla un passeig, la qual cosa em satisfà perquè difícilment 
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no pot un periodista de formació humanística fer una incursió ortodoxa 
i amb èxit en la biografia d’un investigador que va descobrir una de les 
claus de la química moderna.

Entre aquells papers, n’havia desat un en el qual no apareixia una sola 
frase de Ballester, encara que sí una foto on acompanyava el personatge 
que era entrevistat. Era un retall de l’entrevista que Rafael Paredes va 
fer a La Vanguardia el 23 d’agost de 1987 al doctor Denham Harman, 
biogerontòleg, professor emèrit de la Universitat de Nebraska- Medical 
Center i eminent investigador sobre el paper dels radicals lliures en 
l’envelliment de les persones. El 1995 va ser guardonat amb el Premi 
Nobel de Medicina.

La trobada va ser a Barcelona, durant una conferència celebrada el 
1987, a la qual el nostre protagonista no podia deixar d’assistir ja que 
tenia l’ocasió de comprovar les conseqüències de la seva trobada, vint 
anys enrere, amb els radicals lliures inerts, la porta de la nova química. 
Un al costat de l’altre, en aquella fotografia, il·lustraven, per als entesos, 
la transcendència de la recerca seriosa, i el periodista, concisament però 
amb exactitud, deia al peu de foto que Denham Harman estava conver-
sant amb un dels «pares» dels radicals lliures, Manuel Ballester.

Harman explicava a l’entrevista com havia explorat entorn de 
l’oxidació i al paper clau dels radicals lliures en algunes malalties com 
ara el càncer, l’arterioesclerosi i l’envelliment general de les persones, 
encara que es mostrava prudent davant dels resultats obtinguts, amb 
animals, per comprovar el resultat de l’aplicació d’antioxidants i de for-
ma especial davant d’una pregunta del periodista sobre el possible retard 
de la vellesa de les persones com a conseqüència de les seves recerques.

Tot allò va haver de satisfer especialment Ballester Boix, «pare de la 
criatura» gairebé vint anys enrere, i estava desat al costat de les entre-
vistes que li van fer amb motiu del Premi Príncep d’Astúries 1982 a la 
Recerca Científica i Tècnica per ser «descobridor dels radicals lliures 
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inerts, substàncies de gran passivitat química i extraordinària estabilitat 
tèrmica, que han permès aprofundir en la naturalesa i comportament 
dels radicals lliures constituïts per molècules fugaces i agressives, de 
summa importància en química, bioquímica i medicina.»

De les múltiples entrevistes que es van publicar amb el guardonat, 
he pres, per la seva claredat, la que Francesc Arroyo va publicar a El 
País el 31 de maig de 1982, l’endemà de la decisió del jurat d’aquella 
segona edició dels premis que, cada any, el príncep Felip lliura al teatre 
Campoamor d’Oviedo.

Va ser una bona peça periodística en la qual Ballester explicava al pri-
mer rotatiu espanyol el perquè del seu treball, l’entrellat de la química 
percloroorgànica i què eren aquells radicals lliures inerts que l’havien 
portat a aquell premi, avui consolidat. Tampoc en aquella ocasió, de ce-
lebració, Ballester Boix no va deixar de ficar de manera provocadora el 
seu dit a l’ull dels qui al seu judici podien i no feien tot el que l’havien de 
fer perquè a Espanya hi hagués una recerca com Déu mana.

Em sembla una audàcia destil·lar un bon treball periodístic, quan 
aquest ha estat el resultat d’un esforç de traslladar al lector qüestions de 
gran complexitat, la comprensió de les quals acostuma a estar a l’abast 
d’uns quants. Aquella conversa entre Arroyo i Ballester mereix ser re-
produïda en la seva integritat perquè el lector no es perdi detalls enri-
quidors. 

«A veces sientes la sensación de estar acorralando a la naturaleza y que 
 ésta va a contestar», va ser la frase que El País va elegir com a titular de 
l’entrevista.2 

2. www.elpais.com/articulo/sociedad/veces/sientes/sensacion/estar/
acorralado/naturaleza/va/contestar/elpepisoc/19820531elpepisoc_1/Tes.
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Manuel Ballester Boix, a quien se concedió el Premio 
Príncipe de Asturias de Ciencias 1982 el pasado viernes 
día 21, nació en Barcelona en 1919. Licenciado en 
Ciencias Químicas en 1944, ingresa como investigador 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ese mismo año, aunque él dice que en realidad 
entró como «aprendiz de investigador». Sus principales 
aportaciones en el campo de la física se centran en 
el desarrollo de la química perclororgánica y en el 
descubrimiento de los radicales libres inertes. Ha 
publicado cuatro libros: dos en Estados Unidos, uno 
en el Reino Unido, y el cuarto y último en España, 
titulado Química orgánica física. Fundamentos y 
espectrometría (1978).

Pregunta. Usted es prácticamente el pionero de la 
química perclororgánica. ¿Cómo llegó a interesarse 
por ella?
Respuesta. Fue en parte una casualidad. Cuando 
estaba haciendo mi tesis doctoral, que apenas tenía 
que ver con ella, el doctor Pascual me pidió que 
investigara la posibilidad de obtener un determinado 
percloro. Entonces ni él ni yo sabíamos que este campo 
de la química había sido considerado estéril por los 
científicos. Naturalmente, fracasé. Acabé mi tesis 
doctoral y fui a Estados Unidos para ampliar estudios; 
a mi vuelta, como la falta de instrumental me impedía 
trabajar sobre los mecanismos de reacción en química 
orgánica física, me dediqué a tratar de demostrar que, 
efectivamente, la química perclororgánica era estéril. 
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En el curso de los experimentos cometí un grave error 
y resultó que eso abrió un campo que era riquísimo. 
Ahora bien, en el origen hay un error, que es como se 
producen casi siempre los descubrimientos.

P. ¿En qué consistía exactamente el descubrimiento? 
R. En mostrar la posibilidad de sustituir determinados 
átomos de hidrógeno por otros de cloro en las 
moléculas orgánicas. El cloro era un elemento apenas 
explorado. Tras conseguir algunos elementos, como 
el percloro etileno, el tetracloruro de carbono y el 
exaclorobenceno, la cosa quedó parada y se dictaminó 
la imposibilidad de seguir avanzando. La causa de tal 
opinión derivaba de que el átomo de cloro es mucho 
más grande que el átomo de hidrógeno y, debido a 
ello, no cabía en la molécula. Yo quedé sorprendido 
cuando comprobé el error, y es que el descubrimiento 
siempre sorprende al químico. Hay veces que tienes 
la sensación de que estás acorralando a la naturaleza, 
sometiéndola a un interrogatorio a través de los 
experimentos por uno y otro lado, y que, por tanto, la 
naturaleza va a acabar contestando algo. Y entonces, 
no siempre, pero a veces, responde, y la respuesta es 
algo insólito, porque la investigación procedía por 
descarte de posibilidades. Yo he tenido la suerte de ser 
sorprendido dos veces, y las dos veces con respuestas 
inesperadas e insólitas. 
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Motivos para un premio 

P. La primera produce la apertura de la química 
perclororgánica; la segunda, los radicales libres 
inertes. 
R. En efecto. Este es el motivo esencial de que me 
hayan dado el premio Príncipe de Asturias 1982. 

P. ¿Qué son exactamente los radicales libres inertes? 
R. El carbono es, como es sabido, el elemento esencial 
de las sustancias orgánicas. Tiene cuatro valencias, 
que se unen entre sí formando cadenas. Y cada una de 
las valencias dispone de cuatro puntos de enlace que 
se unen a otras sustancias. Un radical libre de carbono  
es un radical que tiene átomos de carbono trivalentes, es 
un átomo monstruoso. Esto le hace inestable —a veces 
su vida no alcanza la millonésima de segundo— y 
le confiere una enorme agresividad física, por lo que 
no puede llegar a formar materia. Hasta mediados 
de los años sesenta no se lograron radicales libres con 
cierta estabilidad, que en ningún caso superó las ocho 
horas. Paralelamente se demostró que estos radicales 
intervenían como sustancias intermedias en procesos 
como la polimerización y también en algunos procesos 
vitales y patológicos. Nosotros empezamos a trabajar 
en experimentos destinados a demostrar que de- 
terminadas reacciones químicas pasaban a través 
de un radical libre que podíamos detectar a tra- 
vés de productos residuales. Variamos la molécula 
e intentamos aumentar su estabilidad. Cuando lo 
conseguimos no acabábamos de creerlo. Recuerdo 
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Quan el 1985 es va jubilar com a director de l’Institut de Química 
Percloroorgànica, Ballester Boix va iniciar, al despatx de casa seva, al 
carrer Turó de Monterols, a Barcelona, una activitat intensa que no va 
abandonar fins pocs mesos abans de la seva mort.
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que pedí al doctor Codina, de la Universidad de 
Barcelona, que me dejara utilizar su electroimán 
para comprobarlo, y dio positivo. La sorpresa fue 
mucho más grande cuando resultó que en condiciones 
ambientales duraba más de ocho horas. Luego hemos 
podido establecer que su duración es de un siglo por lo 
menos y, por tanto, tiene una estabilidad superior a las 
sustancias de carbono normales. 

P. ¿Cuál es el motivo de esta superior estabilidad? 
R. Pues se debe a que el esqueleto del carbono está 
protegido por el cloro. Esto hace que resista ataques 
exteriores de increíble virulencia, incluso que soporte 
una inmersión de veinticuatro horas en ácido sulfúrico 
concentrado. Por otra parte, tienen propiedades 
magnéticas y eléctricas, lo que abre un nuevo campo a 
la investigación, aunque posiblemente las aplicaciones 
amplias de los radicales inertes yo ya no llegue a 
verlas. 

Aplicaciones de un descubrimiento 

P. Sin embargo, usted ha iniciado ya la aplicación de 
los radicales libres inertes a determinados campos. 
R. Sí, en estos momentos estamos trabajando con la 
Universidad de Arizona y con algunas universidades 
españolas para ver si pueden aplicarse a la hidrología. 
Y hasta el momento han mostrado buenos resultados 
en prospección petrolífera, ámbito en el que están 
desplazando con éxito a los sistemas tradicionales, 
el impopular de inyectar yodo radiactivo y el más 
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antiguo de la fluorescencia. Es de esperar que también 
puedan aplicarse a la electrónica, en eso también 
trabajamos, y a la farmacología, aunque ahí apenas 
se ha investigado. 

P. Usted lleva 38 años en el CSIC y ha estado también 
en centros extranjeros. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la 
investigación en España y cuál es su situación actual? 
R. Al principio era un desierto. Hay que tener en 
cuenta que entre nuestra guerra y la segunda guerra 
mundial estuvimos casi diez años aislados del resto 
del mundo. Pero, incluso a mi vuelta de Estados 
Unidos, la situación era penosa. No disponíamos ni 
de elementos ni de aparatos; en mi caso se añadía 
además el hecho de que era el único que investigaba 
en la química orgánica física. El aislamiento era total. 
En estas presenté un trabajo en un congreso de París 
y unos científicos americanos apreciaron la labor 
desarrollada cuando volví a Barcelona encontré una 
carta preguntándome si aceptaríamos una ayuda 
económica para proseguir en la línea de investigación 
por cuenta de Estados Unidos de América. Era una 
ayuda sin condiciones, es decir, que las patentes no 
pasaban a ser americanas. Bien, en realidad sí había 
una condición: que no comunicáramos nuestros 
descubrimientos a los rusos. Como en aquella época 
la posible conexión con los rusos era de lo más remoto, 
aceptamos. Empezamos a recibir dinero y pudimos 
crear una pequeña América en lo referente a material 
y becarios. Eso duró quince años, hasta que Nixon 
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eliminó las ayudas federales a la investigación, incluso 
en el interior de Estados Unidos. 

Falta de tradición científica 

P. Es decir, que la ayuda española estuvo ausente, ni 
empresas ni Estado. 
R. El Estado ha hecho algo, aunque insuficiente. 
Las empresas, más bien poco. Aquí no hay tradición 
científica; ni el público ni las empresas ni el Estado 
están sensibilizados al respecto. Las empresas además 
exigen del CSIC cosas imposibles, cosas que superan 
nuestras fuerzas, de por sí escasas debido a la falta de 
instrumentos y material. 

P. ¿Hay solución para ello? 
R. La solución es larga. Se necesitaría crear una 
ciencia potente, de la que surgiría una tecnología 
también potente. Para eso sería conveniente dedicar 
a la investigación un 4% del PNB, no de golpe, 
porque tampoco sabríamos qué hacer, pero sí de una 
forma planificada. Con eso se podría paliar el retraso 
evidente, pese a que hay investigadores de gran valía. 
Pero en lugar del 4% resulta que se invierte un 0,3%. 
Es vergonzoso. 

P. ¿Cuáles son las causas principales de esta 
situación? 
R. Son de estructura. Como no hay una investigación 
a la que puedan pedírsele resultados de calidad, las 
empresas recurren a la investigación repetitiva o a la 
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compra de patentes al extranjero. Y es comprensible y 
en nuestras circunstancias incluso lícito. Sería un crimen 
si tuviéramos una investigación como la de Alemania o 
Estados Unidos. Pero no es el caso. Y resulta lamentable 
que no sea así. La culpa es de toda la sociedad. Este es 
un país de una cultura única: la literaria, que se puede 
hacer con un papel y un bolígrafo. 

L’orfenesa

Ballester ja era conegut i aquesta mena de personalitats amb facilitat 
per arribar a l’emoció electritzant podien treure pit, situant el químic 
català a l’orla dels grans homes i dones que enriquien la grandesa del 
país. Es repetia la mateixa història dels grans protagonistes de la història, 
ja fossin esportistes que ho van haver de guanyar tot amb el seu esforç, 
o homes de ciència que amb prou feines existien socialment fora dels 
seus laboratoris o lluny dels seus microscopis. Va començar la gresca i 
l’alegria manipulada, encara que alguns, pocs, no es deixaven enlluernar 
per l’artifici oficial.

Però no mancaven els qui tenien les idees clares. Antonio Farrás, pe-
riodista d’ABC, indissimulat admirador de Ballester —a qui va entrevis-
tar en més d’una ocasió—, va ser contundent a l’entradeta de l’entrevista 
que li va fer amb motiu del Premi Príncep d’Astúries:

Constante candidato al Premio Nobel, el gran químico 
se encuentra cada año con el mismo problema: su 
orfandad. Nuestro hombre se enfrenta a la Academia 
Sueca de Ciencias siempre solo, contando con el único 
respaldo de su impresionante historial; pero esto no 
basta, pues, como en casi todos los órdenes de la vida, 
al Nobel hay que ir apoyado y España no parece estar 
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por la Ciencia, abrumada por el politiqueo a corto 
plazo, ciega y miope, abandona a sus pensadores a un 
destino desalentador.

Segurament que aquestes línies van fer que Ballester desés aquelles 
dues pàgines del diari que van fundar els Luca de Tena al costat dels seus 
articles més estimats i potser va pensar que no estava del tot sol. Farrás 
estava amb ell.

En tot cas, i encara que Ballester mai no va deixar d’agrair a la 
Fundació Príncep d’Astúries el guardó rebut —dies abans del seu òbit 
va excusar elegantment la seva assistència a l’acte de lliurament dels pre-
mis de l’any 2005 al qual va assistir des que va ser premiat—, la veritat és 
que van poder més els sentiments d’incomprensió que els oripells fàcils i, 
potser per aquesta raó, els seus fills recorden que les jornades posteriors 
a la notificació del Premi Príncep d’Astúries van ser dies normals i que 
no es va organitzar cap festa major que l’orgull evident que Montserrat 
Rodés i els seus fills, Manel, Eugeni, Montserrat, Albert, Lluís i Ricard 
van sentir —com els passava ja des de feia molt temps— de tenir a casa 
tant talent excepcional.

Montserrat, la química de la família, va viatjar fa pocs mesos a Estocolm 
i va poder parlar privadament amb el Premi Nobel de Medicina de l’any 
2000, Arvid Carlsson, guardonat per les seves aportacions al tractament 
del Parkinson. Aquest investigador suec, que recordava Ballester i les 
seves nominacions al Nobel, va felicitar la filla de l’investigador català 
perquè si estava nomenat, va dir, és que tenia els mèrits per rebre’l, en-
cara que, com va escriure el periodista d’ABC, només amb això no n’hi 
ha prou.
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Viatjar al futur

Al final de la meva carrera, al Laboratori de Química 
Orgànica del doctor Pascual, es parlava d’un doctor, 
un gran químic, que havia tingut l’oportunitat de 
fer un «stage» llarg als Estats Units, i que venia amb 
noves idees i amb coneixements i que en aquella època 
haver pogut estar als Estats Units, el país del món de 
química i indústria, doncs era una cosa important. 
Se’m va formar aquesta idea una mica idealitzada 
del doctor Ballester sense arribar a conèixer-lo d’una 
manera directa al principi.

La meva idea era la indústria, m’agradava molt i em 
vaig dedicar a la química industrial. Vaig continuar 
tenint contactes amb el doctor Pascual, al Laboratori 
de Química Orgànica i amb aquests contactes doncs 
coneixia també els col·laboradors directes, i un d’ells, 
el doctor Ballester. Llavors en el cas del doctor 
Ballester vam coincidir quan ell estava treballant amb 
productes perclorats orgánics, i jo havia fet fins i tot 
instal·lacions industrials d’una certa envergadura, 
importància, milers de tones a l’any de productes 
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perclorats orgànics. Llavors és clar, es va crear un 
corrent d’allò de compartir coneixements.

Rafael Foguet és el president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona i, molt possiblement, una de les persones que de més a 
prop va conèixer Ballester Boix. Químic i alumne —com Ballester— del 
doctor Pascual Vila a la Universitat de Barcelona, Foguet va encaminar 
la seva vida —com ara recorda— cap al món de l’empresa i va exercir 
destacades responsabilitats, al Grup Cros (a la química de Flix i després 
com a director general de l’esmentat grup) i trenta-dos anys com a con-
seller delegat i vicepresident del Grup Ferrer Internacional, alhora que 
va obrir les portes de la seva vida personal a relacionar-se amb eminents 
investigadors, de forma destacada amb Severo Ochoa i el mateix Manuel 
Ballester, amb qui es veia molt sovint per raó del seu treball i per passar 
bons moments en companyia de les seves respectives esposes.

L’acostament de Ballester al món de l’empresa no va ser casual i algu-
na cosa hi va tenir a veure, com gairebé en el conjunt de la seva persona-
litat, el seu pas pels Estats Units. Entre 1949 i 1951, va poder veure com 
s’estenien els resultats de les primeres aliances entre el món universitari 
i els emprenedors que anaven teixint la xarxa empresarial més poderosa 
del món.

Onze anys abans, el 1938, dos joves graduats en enginyeria, William 
Hewlett i David Packard, havien creat, a Palo Alto, al costat del campus 
d’Stanford, el germen del que avui és ja una de les marques paradigmà-
tiques de les tecnologies, HP. En aquella fita hi va tenir molt a veure un 
professor, Frederick Terman, que va animar tots dos joves i va facilitar 
els terrenys per aixecar les primeres parets de la nova companyia, a canvi 
del lloguer simbòlic d’un dòlar.

Lluny de ser una simple iniciativa de mecenatge, en les intencions del 
catedràtic s’amagaven projectes sanament ambiciosos. La universitat, la 
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recerca i l’empresa podien sumar coneixement, recerca i aplicabilitat. 
Era el 1938 i ja havia nascut, de veritat, aquesta idea màgica, després 
anomenada R+D, que ha d’aparèixer en el programa de qualsevol polític 
que es preï de ser-ho, encara que no poques vegades siguin sigles buides 
de contingut.

Per això, la relació de Foguet i Ballester estava plena de realisme ca-
talà. Era una col·laboració de peus a terra que s’hauria d’estudiar a les 
escoles de química com a exemple per a seguir. Durant cinquanta anys 
no van perdre el contacte i es van trobar a les sales inquietes de la Reial 
Acadèmia, on Ballester va apadrinar Foguet quan va ingressar com a 
acadèmic i Foguet, ja com a president d’aquesta institució, va presidir 
l’última conferència de Ballester Boix, poc abans de morir. Quan s’es-
colta Foguet, un descobreix el valor de l’autèntic.

«El 1974 Manuel Ballester crea l’Institut de Química Orgànica de 
Barcelona, que presideix ell també. I això va ser una aportació, una de 
les seves aportacions, molt interessant i molt brillant, nomenar un con-
sell assessor en el qual hi havia evidentment gent de la Universitat, i hi 
havia investigadors, però també hi havia gent del món industrial, i un 
d’aquests del món industrial vaig ser jo. M’hi va incloure. El 1974 pensar 
que això pel que havíem estat lluitant molts anys alguns entre universitat 
i empresa... ja que era realment una cosa molt rara, però ell ho va fer», 
explica Rafael Foget a l’hora d’il·lustrar aquest avenç gairebé permanent 
que Ballester va tenir respecte al que, a Espanya, era moneda corrent.

El president de la Reial Acadèmia reconeix que s’emociona en re-
cordar-lo, especialment quan evoca la seva última lliçó a les sales de la 
institució de la qual Ballester no només participava en les matèries que 
dominava, sinó també en les d’humanitats, atesa la gran cultura que l’es-
tudi i la lectura havien acumulat al seu cap. «Era un home de… jo diria 
de… de xerrada fàcil però molt precisa i amb les paraules adequades. 
Quan deia alguna cosa, era per comunicar i per fer aportacions, sinó, 
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més aviat estava callat i escoltava. Una cosa en la qual, evidentment, ens 
aveníem molt. I si alguna vegada hi havia algú que treia una mica les co-
ses d’òrbita, i presentava objeccions no raonades, o no raonables, ell era 
molt… jo diria molt… concís, tenia respostes educades però definitives. 
No deixava marge perquè algú pogués dubtar que tenia raó. Això per 
a mi dóna una característica d’una gran personalitat que jo apreciava 
moltíssim.»

El perfeccionisme era un tret que, segons Foguet, definia el nostre 
protagonista, tant en els seus plantejaments intel·lectuals com al labo-
ratori quan investigava: «Va ser, com a home i com a investigador, molt 
perfeccionista, molt exigent amb si mateix, però també amb els seus dei-
xebles. I alguna queixa m’arribava a mi, en ser amic d’alguns dels seus.»

Recorda l’acadèmic, que encara té fresca a la memòria, el que els deia 
a aquells col·laboradors de Ballester que, una mica desesperats, acudien 
a demanar-li consell i una mica de protecció. «Escolti [els deia] però té 
raó. Sí, sí, té raó… doncs si te raó… aguanta’t i continua treballant-hi.»

Precisió i mètode van ser denominadors comuns i constants en 
Ballester Boix segons aquest gran amic de la seva maduresa. Quan parla 
de la seva obra, vol anar una mica més enllà dels radicals lliures inerts i 
considera que el seu descobridor va ser un breakthrough en el conjunt 
de la història de la química.

Hi ha un altre aspecte que per a mi també és molt important i 
sobre el qual no s’ha parlat gaire i és que ell va ser un expert es-
pecialista en mecanismes de reacció amb base quimicofísica. Era 
una reacció en la qual cercaves la línia de síntesi. I estava molt bé, 
però per què passa allò? Diria que no és tan brillant com els radi-
cals lliures, però això és molt important. Perquè el que permetia 
era una mena d’economia de treball al món de la síntesi química, 
de manera que síntesi era que, de deu o dotze passos per a fer-se, 
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si coneixies el mecanisme de reacció des d’aquí a on volies anar, 
podies d’alguna manera idear fórmules d’estalviar-te passos. I 
això és una gran aportació al món químic, on es pensa que cada pas 
suposa una pèrdua de rendiment, és a dir, un encariment del pro- 
ducte. Si tu, dotze passos els redueixes a sis, és molt probable que 
tinguis una economia, diguéssim un cost, molt més baixa que si 
 fessis l’altre. I d’això, ell en sabia molt.

Els seus treballs continuen vius

Dels records de Foguet reneixen els perfils d’un químic que mai no 
va voler posar barreres al saber i al descobriment, fins i tot hi va lluitar 
contra. Però també un tarannà futurista i molt possiblement somniador, 
encara que no he trobat, als escrits que els seus fills m’han donat per 
llegir, audàcies de ficció. Segurament per a ell era més important el rigor 
empíric que la llicència de navegar pel desconegut, encara que la seva 
obra, sobretot els seus radicals lliures inerts, va obrir una porta que, 
encara avui, convida a imaginar fins i tot que és possible retardar l’enve-
lliment dels éssers vius.

José Elguero Bertolini, químic madrileny de 74 anys, president del 
CSIC a Madrid entre 1983 i 1984, doctor en ciències químiques per les 
Universitats de Montpeller i Madrid, està especialitzat en química he-
terocíclica, espectroscòpies i química teòrica, i química orgànica física. 
Ha publicat més de mil articles i és membre del consell assessor de dotze 
publicacions científiques. Ha estat guardonat amb nombrosos premis 
nacionals i internacionals per la seva activitat científica.

I a més és un admirador sincer i autèntic de la figura i de l’obra de 
Ballester Boix. Quan li hem demanat unes línies per recordar el nostre 
protagonista, amb prou feines ha trigat uns dies a fer-nos-les arribar.
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Eran los años sesenta y estaba yo trabajando en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Montpellier 
en Francia. Había un ciclo regular de conferencias 
donde, además de franceses, acudían profesores de 
otros países, estadounidenses, alemanes, ingleses, 
escandinavos. Nunca españoles. 

Los españoles en el mediodía francés, Montpellier, 
Tolosa, Burdeos [recuerda Elguero no sin cierto 
desgarro irónico] tenían fama de honrados y de 
trabajadores pero no de científicos. La gran mayoría, 
sobre todo los de la última gran emigración, eran 
albañiles, obreros agrícolas, señoras de la limpieza, 
empleadas del hogar.

En llegir Elguero, se’n van els records fins a aquells anys seixanta en 
què el gran director de cinema espanyol Pedro Lazaga va portar fins a 
les pantalles la inoblidable Vente a Alemania Pepe, immortalitzada per 
Alfredo Landa. Era així, com ho explicava Elguero, tant al Migdia fran-
cès com a una Europa a la porta de la qual cridava Espanya i que només 
s’entreobria per deixar entrar milions de treballadors que pujaven a les 
bastides, agafaven els escombralls de la netedat pública i netejaven els 
terres de les cases d’uns veïns del nord que, en l’àmbit econòmic, ens 
treien molts caps de distància i que tenien coses més importants i ren-
dibles a fer.

Un día anunciaron una conferencia del profesor 
Manuel Ballester sobre espectroscopía ultravioleta. No 
le conocía (yo era un químico orgánico de heterociclos). 
Fui con curiosidad a oírle y descubrí con enorme 
orgullo que sus conocimientos en ese campo estaban 
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muy por encima de los de los profesores franceses 
que me rodeaban. Salí del anfiteatro con ánimos 
redoblados. Es una anécdota que he relatado muchas 
veces, incluido a él mismo cuando hemos coincidido 
en algún acto.

Elguero ens insisteix que aquestes línies són un homenatge a un gran 
científic espanyol.
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El complex món de la recerca

Dir que un assumpte és complex acostuma a ser un recurs fàcil quan les 
persones no saben com sortir indemnes d’una situació enutjosa, o no poden 
respondre a una pregunta sobre una qüestió intricada. Però la complexitat, 
en el seu significat autèntic, és just l’oposat al que és senzill, al més simple.

I és per això que goso escriure que el món de la ciència i dels científics 
és complex, perquè dins d’ell i entre els seus protagonistes, s’entrecreuen, 
entre moltes altres coses més, les conviccions personals, la lluita a trobar 
una explicació per al desconegut i la competició científica per aconse-
guir la paternitat d’un fet nou i deixar, sobre la taula de la ciència, bones 
claus perquè els futurs investigadors sàpiguen com seguir els camins que 
ells van aconseguir obrir.

La ciència i els científics són complexos com la vida mateixa, però, 
escrivint sobre Ballester i des de la frescor del meu origen a les humani-
tats, em sembla que molt més.

Rosor Sánchez Setó, catorze anys secretària de Manuel Ballester en 
la direcció de l’Institut Juan de la Cierva (CSIC), manté calents, més 
encara que vius, els seus records al costat del químic d’aquesta història i, 
sense els lligams del que és políticament correcte, no es torba en dir amb 
bastant ironia: «Ara tots són alumnes del doctor Ballester.»

Ella va governar l’avantsala del gran investigador, el de la gran ombra 
com abans el lector ja haurà llegit, però prefereix deixar la qüestió allà, 
sense descendir als detalls i molt menys als noms propis.
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Pesen molt més en la seva memòria la gratitud i l’admiració i agraeix, 
a qui va ser tants anys el seu cap, que li ensenyés a mirar la vida d’una 
altra manera, «amb altres paràmetres, menys abstractes, més basats en la 
realitat i la veritat.»

Per a Rosor Sánchez Setó, Ballester era científic de dia i de nit i encara 
té en la memòria escoltar-lo despatxar amb algun col·laborador del seu 
equip dient-li que «ahir a la nit, mentre estava llegint al llit, vaig pensar 
que la solució al problema que intentàvem resoldre ahir…»

El professor Ballester Boix, segons la seva ombra a la feina era tre-
mendament minuciós, caminava i descaminava el camí fins a donar amb 
el camí correcte i no deixava res a la casualitat, sinó que reflexionava una 
vegada i una altra sobre les coses que tenia davant.

«Prohibit parlar del que no se sap» i «Com sap vostè el que acaba de 
dir?», eren, segons recorda Rosor, dues de les falques amb què Ballester 
obsequiava afectuosament, però implacable, a qui treballava amb ell.

Però, sempre d’acord amb aquests records, Ballester ho volia con-
trolar tot, no acceptava que del seu institut sortís res que ell no hagués 
supervisat, fins i tot les tesis que dirigien alguns dels seus subordinats.

Si això va ser realment així, cal plantejar-se què hauria estat del nostre 
protagonista en un món en què les noves maneres de gestionar-ho tot 
passen per la delegació de responsabilitats, encara que també penso que, 
en qualsevol cas, el seu valor individual hauria fet que els grans nuclis de 
la recerca se l’haguessin disputat perquè aglutinava en la seva formació, 
experiència i lliurament un valor científic que rares ocasions reuneix un 
equip regit per les claus màgiques del management.

«Estava enamorat d’aquella senyora que es deia química. Allà la 
senyora Ballester tenia una rival molt difícil de guanyar», ens va expli-
car Rosor, parlant sempre amb especial afecte de Monserrat Rodés, la 
discreta esposa de Ballester Boix i mare dels seus sis fills. Gratant una 
mica, a aquesta secretària que ara planifica la seva vida respectant de 
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forma gairebé sagrada el seu abonament del Liceu, li surt de la memòria 
l’espartà i reduït comiat de Ballester quan va ser jubilat, però prefereix 
no entrar en els detalls.

Poques dates abans d’acabar d’escriure aquest relat, la meva dona, 
Montserrat Ballester i jo mateix, vam assistir a un homenatge —amb 
estovalles generoses i màgia audiovisual— a un eminent metge i in-
vestigador. Allò no va ser un homenatge, sinó un epitafi, i van abun-
dar en els nombrosos testimonis la referència al ja passat, convertint 
així l’homenatjat en una mena de patrimoni de la història —i no de 
l’actualitat— de la ciència. Tan sols alguns, dos o tres personatges ben 
coneguts, van parlar del doctor, que no ha de passar gaire dels 65, com 
una font de coneixement activa, bategant, experta i amb tant recorregut 
futur com la salut i la vida li vulguin donar.

En sortir d’aquell sopar, Montse i jo vam coincidir que no haguéssim 
volgut un homenatge així per al seu pare.

Al professor Ballester el recorden els qui com ell, al costat d’ell o 
paral·lelament a ell, van dedicar la seva vida a la química orgànica. En 
funció d’aquesta proximitat, les visions són diferents, com ho serien en 
qualsevol altra història. No és el mateix compartir el dia a dia, les ale-
gries o les amargors, que tractar-se amb una certa distància, amb aques-
tes persones amb qui comparteixes la vocació per una mateixa activitat. 
«No és el mateix ser a casa que anar de visita», solia dir-me la meva mare 
quan era petit.

Carlos Miravitlles va estar molts anys a prop de Ballester, a qui va 
conèixer a través del seu mestre en qüestions de cristal·lografia, Manuel 
Font Altaba. Quan evoca les seves trobades, acaba rient en explicar de 
quina manera tots dos professors eren capaços de parlar, alhora, de les 
qüestions de l’especialitat de l’altre. Així, Ballester raonava i envaïa els 
terrenys de la cristal·lografia intentant arribar encara més lluny, mentre 
Font Altaba feia el mateix en els camps de la síntesi.
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Recordava Miravitlles les seves trobades posteriors, sobre el suport 
que li va donar en la seva recerca sobre els radicals lliures, la seva amistat 
amb Estapé, el rector de la UB, i de la sobrietat però contundència del 
caràcter de Ballester. «Si alguna cosa era blanca, doncs era blanca…», re-
corda Miravitlles que deia quan sentia els laments i les crítiques que, en 
alguna ocasió, li arribaven per la manera de fer i ser de Ballester Boix.

Avui Miravitlles està al capdavant de l’Institut Torroja, del CSIC, a 
Madrid, defensant, com feia el seu admirat Ballester, que no és or tot el 
que lluu i, sobretot, que en la recerca, els succedanis són només això, 
succedanis.

El dia que Montse i jo vam compartir un dinar amb ell, vam evocar 
multitud d’anècdotes amb Miravitlles, una persona de gran personalitat 
i evident independència, que admirava el nostre protagonista en el cien-
tífic i en l’humà. En recordar Pascual Vila i la lleialtat i admiració que 
Ballester sempre va sentir cap a ell, Miravitlles afirma que «el doctor 
Ballester Boix no va matar el seu pare», afirmació que fa també seva 
quan es refereix al seu mestre, Manuel Font Altaba.

L’article al Journal of Organic Chemistry, el JOC, sobre la «Síntesi i 
estudi del primer etilè quasi perpendicular no biradicalari», que el 2004 
va signar junt amb Elias Molins, Enrique Espinosa i el mateix Ballester 
és molt viu a la memòria de Miravitlles.

Recorda com Ballester Boix va anar a veure’l, va posar uns papers da-
munt la taula i li va demanar que en millorés el contingut, que hi cerqués 
errors que els autors poguessin haver comès i que afegís la seva visió 
sobre aquell tema tan especial. Miravitlles recorda que li va dir «però 
doctor Ballester, si jo d’això, no en sé”, a la qual cosa el químic d’aquesta 
història va respondre: «Doncs, aprengui’n.»

«No era un personatge còmode per a ningú perquè deia sempre el 
que pensava», ens va dir de forma clara Carlos Miravitlles, que estenia 
aquesta inducció pròpia de l’investigador a la capacitat de desenvolu-
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pament intel·lectual del químic Ballester. «El que no sabia —recorda 
l’actual director del Torroja— ho deduïa», frase que va causar molta 
alegria a Monserrat Ballester perquè li va venir al davant el rebuig que el 
seu pare manifestava a ajudar-la en els seus estudis partint de les fórmu-
les matemàtiques o químiques universalment acceptades. «Ja arribarem 
a aquesta fórmula, comencem des de zero», li deia el doctor Ballester 
perquè la seva filla distingís de forma clara de què anava allò de l’esperit 
investigador.

Miravitlles, quan preníem els cafès, va respondre a la incògnita de 
què hauria estat d’ell si hagués fet arrels als Estats Units i no hagués tor-
nat a Barcelona. Per a ell està clar que podria haver estat més universal 
encara, però és rotund quan afirma que «era molt català, molt espanyol 
i molt pronord-americà, però, per a ell, el coneixement estava molt per 
davant dels interessos nacionals». Després d’això, el director del Torroja 
reconeix que potser els dos grans somnis de Ballester van ser obrir les 
portes de la recerca en la química a joves llicenciats i tornar a Catalunya. 
«Ell sempre va voler ser aquí.»

Josep Font Cierco és catedràtic de Química Orgànica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Va estar unit a Ballester per haver compartit 
mestre, el químic Pascual Vila, però mai no van arribar a treballar al 
mateix laboratori.

El doctor Manuel Ballester, en aquells moments era 
investigador al Consell, o sigui, estava treballant i 
investigant als laboratoris de la càtedra del doctor 
Pascual, però per sota, com a investigador del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques.

El doctor Font Cierco va ser doctorand de Pascual Vila a les aules de 
l’antiga Universitat de Barcelona i recorda avui que l’exemple del seu 
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professor va ser el que el va animar a marxar a Amèrica per continuar 
estudiant i investigant. Anar a Amèrica en aquells anys, evoca el doctor 
Font, era inusual, ja que l’horitzó dels investigadors més inquiets era a 
Alemanya, França o Anglaterra.

En tornar, em vaig integrar també com a investigador, 
col·laborador de primer nivell es deia, al CSIC que 
ja no s’ubicava a la càtedra de la Universitat i tenia 
edifici propi al carrer Jordi Girona Salgado i allà 
ens vam tornar a retrobar amb el doctor Ballester. 
Ell continuava amb el seu grup de recerca, i jo em 
vaig integrar en un altre grup i teníem una relació de 
companyonia, com abans, però una mica més perquè 
jo llavors ja era doctor.

Font Cierco va marxar aviat a la Universitat Autònoma i insisteix 
que, encara que no va treballar mai amb Ballester, va ser a prop d’ell, 
seguint els seus resultats i avenços i els del seu equip. 

La seva va ser una recerca importantíssima al vol-
tant dels compostos orgànics perclorats, aromàtics 
perclorats, i que després va desembocar en una línia 
també fonamental bàsica i molt important, que és la 
dels radicals lliures inerts. Gràcies a aquest canvi dels 
hidrògens dels compostos orgànics per àtoms de clor, 
això els donava una estabilitat molt important en tots 
aquests compostos i sobretot als radicals lliures. I és 
clar, això per a nosaltres, encara que estiguéssim en 
un altre grup, sempre va ser un punt de referència i 
unes sanes ganes d’imitar-lo en tot el que feia. Era un 
investigador de referència per a tots nosaltres.
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Sense la menor escletxa crítica, Font Cierco explica que Ballester 
Boix, pel que es refereix al seu caràcter, tenia les seves coses i que, en 
certa mesura, era una rara avis que feia saltar les alarmes dels seus col-
laboradors quan entrava al laboratori. «Compte, que arriba el doctor 
Ballester!». Recorda que era autoritari, «feia una mica de por però for-
mava part del seu caràcter», perquè no cabia cap altra forma de ser per 
dirigir i liderar un equip d’investigadors, accepta Font.

Però era afable, recorda el professor Font Cierco, que també destaca, 
amb sana enveja, la importància que en Ballester va tenir la seva relació 
amb els Estats Units.

Tenia una mentalitat americana, això contrastava amb 
la manera de fer d’aquí. Vull dir que algunes pugnes 
que hi van haver en aquells moments podien venir 
d’això. Hem de comptar que ell tenia un contracte amb 
els americans que era molt diferent de les subvencions 
de recerca que hem tingut aquí. O sigui, ell tenia els 
diners, retia comptes cada any o cada sis mesos però 
ell portava, administrava els diners que tenia en aquell 
contracte. En canvi la burocràcia que encara hem de 
fer en aquest país per poder tirar endavant és ingent, 
oi? I ell això, afortunadament per a ell, no ho va tenir. 
No ho va tenir.»

Aquest catedràtic de la UAB no eludeix les qüestions més aspres, com 
la de les enveges que van poder existir entorn dels èxits de Ballester Boix.

Probablement no era tan conegut aquí com a fora. 
El que passa és que aquí entrem en un terreny una 
mica relliscós, vull dir en el sentit que en aquest país 
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som molt envejosos els uns dels altres. I en canvi a 
fora és mes normal reconèixer els mèrits de la gent, 
sobretot com ell, que havia fet una recerca important, 
i que havia publicat a revistes bones... i és clar… aquí 
això, publicar a revistes bones, en aquells moments 
coïa, perquè no tothom hi publicava. I aleshores el 
doctor Ballester va tenir els diners dels americans... I 
nosaltres aquí no en van tenir...

Font recorda i reconeix en Ballester un pes més gran com a investi-
gador que com a professor, encara que en ambdues facetes de la química 
orgànica se’n declara un admirador incodicional. «Si m’hagués de que-
dar amb alguna cosa de les que em va ensenyar el doctor Ballester, em 
quedaria amb el seu rigor científic. El rigor, el rigor», insisteix.

Aquell rigor s’aplicava, quan Ballester Boix va començar a investigar 
als laboratoris de la plaça de la Universitat de Barcelona, amb discutibles 
mesures de seguretat. És a dir, sense rigor pel que fa a aquesta qüestió. 
Font Cierco, que també treballava allà, recorda l’explosió que va tirar 
a terra els envans de laboratori i, afortunadament, no va causar més es-
tralls que els materials.

Els laboratoris del doctor Ballester, estic parlant de 
quan érem a la Plaça Universitat, allà on treballàvem, 
no és com ara que esteu veient aquí uns laboratoris 
més o menys moderns, sinó que era com una caverna 
de… no vull dir de rates, però com una caverneta.

Font Cierco recorda el doctor Ballester treballant en uns altells que 
estaven al final de la «caverna» i se sorprèn encara de la paradoxa que en 
aquelles incomoditats es desenvolupessin els descobriments més impor-
tants d’aquest químic.
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La recerca era amb clor, amb sulfuril amb monoclorur 
de sofre i estaven intentant destil·lar dioxà; bé, de 
fet el purificaven. I l’alumne que ho feia va tapar el 
matràs, o sigui que no tenia sortida. Llavors allà es 
van fer peròxids i tot allò va explotar de mala manera. 
Ballester i els seus alumnes estaven en aquest altell i 
sortir d’allà era complicadíssim.

Font Cierco encara no veu clar de quina manera van aconseguir bai-
xar, ja que l’única sortida d’aquella ratera era una escala de fusta. Aquest 
químic orgànic de la UAB només troba una explicació molt poc em-
pírica: creu que va ser un miracle. «I a més a més, va haver-hi foc, i va 
ser bastant espantós, no tant pels qui estàvem a fora, sinó per ells que 
estaven allà isolats. Bé, però això eren altres temps i no es complia cap 
norma de seguretat.»

A l’actual seu del CSIC, on Pascual Vila, Ballester i els seus col-
laboradors es van traslladar des de la Plaça Universitat, les vitrines mos-
tren al visitant la història de la recerca que allà s’ha desenvolupat des 
del començament dels anys setanta. Ballester Boix va abandonar el seu 
despatx el 1985 formalment jubilat, encara que no va deixar l’estudi, 
l’activitat científica, la col·laboració periodística i la tutela de nous doc-
tors fins que el cos no va ser capaç de seguir el seu cap.

La seva filla Montserrat recorda com, en aquelles dates, el seu pare 
insistia que, si hagués abaixat la guàrdia, si se n’anava a la propera plaça 
Molina a veure passar el temps, no hauria trigat a morir. D’aquí aquesta 
fèrtil collita dels anys que van transcórrer des que el 1985 va arribar a la 
conclusió que, al CSIC, no hi havia gaire més recorregut per a les seves 
inquietuds com a químic.

Com si d’una fórmula magistral es tractés, la química segons Ballester 
va sortir de la seu del CSIC a Jordi Girona i es va instal·lar sense mira-
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ments a Monterols 7, àtic. Com bé va dir Rosor Sánchez Setó, la seva se-
cretària, la Senyora Química, l’adversària de Montserrat Rodés, la seva 
dona i la mare dels seus fills, havia entrat d’amagat a casa i havia anat 
estenent el seu espai fins a confondre’s amb el paisatge familiar que, fins 
aleshores, havia tingut fronteres una mica més definides, encara que no 
gaire, amb la vida professional del cap de família.

Enrere van quedar alguns records, persones amb les quals el doctor 
Ballester va compartir hores de professió i inquietuds, algunes de les 
quals hem portat fins a aquestes pàgines.

Joan Albaigés és professor del CSIC a Barcelona i la seva especialitat 
és la química ambiental. Va treballar sota la direcció de Manuel Ballester 
Boix als mateixos laboratoris on ens rep. «Avui dia hi ha política cientí-
fica, abans no n’hi havia. És l’any 1986, és a dir, quan ell estava jubilat. 
Per tant, quan s’intenta posar ordre i crear mecanismes per desenvolu-
par la recerca en aquest país, ell ja no és actiu en el sentit de tenir res-
ponsabilitats o tenir un grup de recerca de jove. Però ell va treballar fins 
al final dels seus dies.»

Albaigés mira cap al passat més recent, el de la planificació pública de 
la recerca espanyola, i al més llunyà, aquell en què va conèixer Ballester 
Boix i va poder veure’l de prop, als laboratoris i al seu despatx del CSIC. 
Quan se li pregunta si Ballester, amb la seva gran independència i acos-
tumat a informar a un sol mecenes, podria sobreviure dins un marc de 
planificació pública de la recerca, creu que hauria guanyat temps. «El 
que en aquell moment li costava cinc anys, ara amb un any ho ventilaria, 
és a dir, perquè és que s’havia de dedicar a... cercar diners, cercar... con-
vèncer els altres que el que ell feia valia la pena, etc... Evident, evident.» 
Albaigés ha estat durant sis anys treballant per a la Generalitat com a 
responsable, precisament, de la política de recerca.

Encara recorda la seva personalitat, i diu que era una persona tan 
convençuda del que feia que, quan «ficava la banya» en un tema, sabia 
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que podria sortir endavant i que tenia un caràcter molt fort i una gran 
personalitat.

Albaigés va viure més proper i atent que Ballester al que passava al 
carrer i coneixia Jordi Pujol, president de la Generalitat, des de 1980, 
que al començament dels setanta treballava al seu despatx de Banca 
Catalana. Volia que el professor i el polític es trobessin, la qual cosa 
finalment va ocórrer al despatx del químic al CSIC. No hem tret una 
paraula al record d’Albaigés.

Vostè ha de conèixer el Jordi Pujol, que segur que el 
dia de demà serà una persona que comptarà en aquest 
país [recorda que li va dir a Ballester]. Jo el conei-
xia molt, al Jordi Pujol, encara estava treballant a la 
Banca Catalana, estem parlant del començament dels 
setanta i no sabia en aquest país com anirien les co-
ses, però jo em pensava, que en fi, era una persona 
que valia la pena de conèixer i com a ell també li in-
teressava conèixer gent del país… Un dia li vaig dir: 
«Jordi, hauries de conèixer el doctor Ballester, que és 
un investigador, un dels científics més importants que 
tenim en aquest país.» I a ell també. I aleshores un dia, 
en fi, vam quedar, i el vam portar aquí al centre amb 
Ballester. Va ser molt curiós perquè eren com dos 
llenguatges que no hi havia manera de lligar. L’un era 
el llenguatge purament científic, i l’altre el llenguatge 
purament polític de servei al país. La veritat és que 
suposo que la impressió que se’n devien endur l’un i 
l’altre en acabar és que escolta, que en fi, aquí no hi 
ha qui els entengui, l’un a l’altre. Però bé, va ser un 
contacte que jo crec que va ser interessant.
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Francesc Camps, col·laborador també de Ballester, va acabar sent no-
menat director de l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals 
de Barcelona Josep Pascual Vila, el mestre de Ballester durant la seva 
formació universitària i primers anys com a investigador.

Recordo el doctor Ballester com un dels més grans 
investigadors en química que ha tingut aquest país. 
Dissortadament per a ell potser va néixer una mica 
abans de la seva època, ja que va ser un pioner de 
la química de materials, que avui dia és una de les 
especialitats de química, que és més important.

Va tenir la sort de poder-se dedicar molts anys a un 
tema, la química percoroaromàtica que li va permetre 
aprofundir i ser, sens dubte, un dels líders mundials 
en la matèria, però crec que avui dia tindria moltes 
més facilitats de les que va tenir, sobretot en el tema 
de finançament. Però he de dir que va poder fer la seva 
recerca gràcies a una ajuda americana de l’Aerospace 
Research que li va permetre en aquella època gaudir 
d’uns certs avantatges respecte als altres grups.

Va ser realment sort?, o potser la serindipitat? ¿Per què els nord-
americans van posar els ulls en aquell inquiet català que va arribar a 
Harvard el 1949 i no en un altre? Són preguntes a les quals en aquest 
passeig biogràfic no podrem trobar respostes per la desaparició de bona 
part de seus coetanis i d’aquells, de més edat que ell, que van decidir 
apostar pel seu talent, encara que la lògica de la seva biografia és acla-
paradora, tant com les difícils digestions que els èxits provoquen, en 
ocasions, entre els qui es queden als voltants.
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La recerca, com les coses més quotidianes de la vida, n’està farcida 
de casos.
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Els seus amics americans i els seus alumnes de 
Barcelona

Va néixer a Hongria el 1927, però és americà per culpa dels soviètics. 
Es va graduar en física a la Universitat de Budapest el 1947 i el 1957. Un 
any després que les tropes del Pacte de Varsòvia envaïssin el seu país, 
George Olah va decidir anar-se’n a viure als Estats Units.

Es va dedicar a la docència fins que, el 1977, va ser nomenat profes-
sor de química a l’Institut de Recerca d’Hidrocarburs a la Universitat 
de Califòrnia del Sud. La transcendència de les recerques d’Olah sobre 
els hidrocarburs, els components més importants del petroli o del gas 
natural, el van portar a ser candidat en diverses ocasions al Premi Nobel 
de Química, guardó que li va ser concedit el 1994 per les seves contri-
bucions a les vies alternatives a l’energia provinent del petroli. Aquest 
professor ha dirigit recentment la publicació d’un estudi titulat Más allá 
de la gasolina y el gas: La economía del metanol, en el qual concreta i 
avança sobre els estudis que li van valer el seu guardó.

 El ritme de consum i la major demanda de les economies de l’Est, la 
Xina i l’Índia, situen l’horitzó de l’esgotament del petroli, segons l’in-
vestigador, no més enllà de l’any 2080 i el mateix passarà amb el gas quan 
estigui arrencant el segle xxii. L’ús d’energies alternatives de tot ordre, 
solar, eòlica, la provinent de les ones i les marees, actuarà com a dilatador 
de l’agonia petrolífera i és per això que el Nobel defensa i proposa, com 
a solució a llarg termini, el desenvolupament de l’economia del metanol. 
Olah assenyala les seves bondats, partint dels cultius, si s’aplica una 
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economia d’escala, però posa damunt la taula una gran dificultat: per 
produir 1,5 milions de tones de metanol a l’any, caldria recollir cada dia 
2.500 tones de biomassa, als quals costos de producció caldria afegir els 
del seu transport fins a les plantes transformadores.

El que Olah deia fa ja catorze anys està ara de moda i ha estat, al llarg 
dels últims mesos, objecte de debat, ja que l’especulació ha sotjat també  
les alternatives del petroli, potser perquè el problema no és tant en l’ori-
gen dels combustible, sinó simplement en l’enriquiment dels qui volen 
controlar l’energia, vingui d’on vingui.

Olah va ser un visionari, com molts investigadors i com ho va ser 
Ballester Boix amb la seva química orgànica perclorada. Tots dos es van 
conèixer durant una conferència que el català va pronunciar el 1960 so-
bre la seva criatura, els radicals lliures inerts.

Miri, no conec amb detalls la situació interna espanyola, 
però sí que sé sobre el desenvolupament d’Espanya 
en els últims trenta anys en el context d’Europa, en 
l’ordre econòmic, científic i tecnològic. I aquestes 
coses no apareixen només pel desenvolupament 
econòmic, calen persones que desenvolupin la ciència 
i l’educació i Manuel Ballester n’és una. Espanya és 
molt afortunada d’haver-lo tingut.

Olah valora així Ballester, a qui recorda com un home excepcional que 
va assolir metes impensables en un país, Espanya, que no era precisament 
un país desenvolupat pel que fa a ciència. Olah afirma que l’empremta de 
Ballester es pot trobar avui en la química espanyola del segle xxi.

L’hongarès recorda que, efectivament, Ballester va comptar amb 
l’ajuda del Govern nord-americà, però col·loca l’econòmic al seu lloc 
quan fa balanç de l’obra del català. 
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Sens dubte, l’accident que l’equip de Ballester va tenir en els seus treballs de recerca 
als laboratoris del Departament de Química Orgànica, instal·lats a les «golfes» de l’antiga 
Universitat de Barcelona. Els seus col·laboradors recorden que es tractava d’una recerca amb 
clor, sulfúric i monoclur de sofre. Una distracció, en deixar tapat el matràs, va acumular 
gasos i es va produir un accident que no va provocar desgràcies més importants.
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Vostè sap que els diners són només una part de la 
creació; calen també persones i, en el cas de Ballester, 
cal destacar una cosa molt important, que sacrifiqués 
gran part de la seva reeixida carrera científica per 
ajudar a crear els joves i construir una Espanya millor 
des del punt de vista científic i tecnològic.

Molt possiblement, Olah hauria subscrit aquell article publicat pel 
català a La Vanguardia en el qual es rebel·lava contra el Ministeri d’Edu-
cació i Ciència —sense esmentar el mateix CSIC per raons de supervi-
vència— per haver decidit prohibir la contractació de becaris i trencar, 
d’aquesta manera, la renovació generacional de la recerca.

En definir el seu col·lega, Olah s’atura, com va fer Ballester, en el 
raonament de les qualitats del científic. «Personalment, crec que el que 
realment guia els científics és la curiositat, no el reconeixement, o els di-
ners. En els fets humans hi ha molt de curiositat, volem aprendre, volem 
descobrir i Manuel Ballester va ser un bon record de tot això.»

Olah, que va mantenir regulars contactes científics amb Ballester, va 
conèixer molt més de prop la seva filla i química Montserrat, adjunta del 
president del Grup Esteve i, menys, Manel, cardiòleg eminent nascut a 
Boston, quan Ballester Boix va començar a submergir-se en la química 
orgànica.

Montserrat és una senyora distingida, química i 
executiva als Laboratoris Esteve. Ella va dur a terme 
alguns descobriments per a la síntesi farmacèutica, 
però va ser a més una executiva molt efectiva. El 
seu germà Manel, al que també he tingut el gust de 
conèixer, és un destacat cardiòleg i investigador 
mèdic.
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En valorar l’herència que els Ballester van rebre del seu pare, Olah no 
dubta afirmar que «un nen no és una fotocòpia dels seus pares, però jo 
crec que heretar bons gens sempre ajuda».

George Olah, parlant en termes científics universals, situa Ballester 
entre els millors investigadors de la segona meitat del segle xx, però so-
bretot insisteix en la generositat de Ballester, que va voler fer créixer la 
ciència del seu país. «Hi ha grans persones que decideixen sacrificar una 
bona part de les seves possibilitats en la ciència i en la recerca i decidei-
xen ajudar-ne d’altres al seu propi país i això és realment admirable.»

D’acord amb el que ha dit Olah, l’autor d’aquestes línies es permet 
imaginar que l’hongarès, que mai no va tornar a Budapest, amaga en 
els seus pensaments la convicció que Ballester Boix, de no haver tornat 
a Barcelona i haver-se quedat als laboratoris americans, hauria assolit 
metes molt més transcendentals en la química, encara que menors que 
les que va trobar en altres facetes de la seva vida.

Que el lector deixi volar la seva imaginació, però sembla evident que, 
en aquesta generositat per retornar a la ciència del seu país, el que va 
aprendre als laboratoris més avançats de la recerca mundial, rau la clau 
d’aquestes nominacions al Premi Nobel de Química —encara que no el 
guardó merescut— que va tenir en onze ocasions. A Amèrica, possible-
ment, el resultat podria haver estat diferent.

Els Spialter i els Ballester van arribar a l’amistat a través de la quími-
ca. Des de 1949 fins a la mort del català, ambdues famílies van arribar a 
aquesta relació propera en la qual l’anècdota, un dia de platja, visitar una 
ciutat o descobrir per al visitant que va venir de Dayton que a Europa 
—contràriament al que passa a Amèrica— les fronteres tenen molt a 
veure amb els accidents geogràfics (França i Espanya estan separades 
pels Pirineus), es mantenen més vives que la vida professional.
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Els Ballester recorden els Spialter i els Spialter no obliden aquell ca-
talà que, primer a Harvard i després a Dayton (Ohio), va ser tan a prop 
d’ells. Ruth i Leonard Spialter encara recorden les dues setmanes que 
van tenir a casa seva el petit Manel, perquè Montserrat Rodés va haver 
de ser internada, i en l’entrevista encarregada per al DVD que acompa-
nyarà a aquest llibre, el professor d’origen alemany rememora els mo-
ments que van passar junts.

Leonard Spialter va conèixer Manuel Ballester a Harvard, quan amb-
dós treballaven sota la direcció del professor Paul Bartlett. Van ser dos 
anys en què el català avançava com a pare de la química perfluorocarbo-
nada, com encara l’anomena el seu amic americà. Va ser la seva primera 
trobada, però allà va néixer el convenciment que Ballester i ell havien de 
recórrer molt camí junts, la qual cosa va passar en la segona etapa nord-
americana a Dayton, quan Spialter va fitxar per la Wright-Patterson Air 
Force Base, que desenvolupava projectes de química orgànica, i amb 
què Ballester va col·laborar, des de Barcelona, fins al 1974.

Spialter explica mil anècdotes i sobretot reviu les seves trobades amb els 
seus amics del carrer Turó de Monterols de Barcelona, amb qui, en 
els seus viatges a Europa, procurava coincidir. Encara sabent que les 
seves paraules són per a Espanya, descriu amb grans detalls la història i 
rellevància de la Sagrada Família, The Holy Family, el Teatre Romà de 
Tarragona o les muntanyes de Montjuïc i el Tibidabo. Potser pels seus 
orígens alemanys, Spialter continua veient aquell Seat 1500 de Ballester 
amb què va anar a cercar-lo en una ocasió a l’aeroport del Prat com «una 
versió italiana de l’alemany Volkswagen».

Leonard el recorda «amistós, cortés… un tipus de persona genial» 
i coneix perfectament, gairebé fil per randa, aquella serindipitat que va 
acompanyar el català en el descobriment dels radicals lliures interns. 
Potser tingui alguna cosa a veure en aquesta empremta el fet que el 
seu germà, també investigador químic als Estats Units, va descobrir el 
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Pyroceram, material d’alta resistència a la calor i amb grans aplicacions 
en la navegació aeroespacial —pare de les domèstiques safates Pirex— 
per un mal funcionament d’un termòstat.

«Ell era imaginatiu, molt visionari, molt excitant, amb empremta 
espanyola i interessat per tot allò que l’envoltava. És per això que va 
fer grans amics a Harvard», defineix Spialter, que afegeix el gran sentit 
d’humor del seu amic, la seva alegria i la gran accessibilitat al diàleg que 
oferia als seus interlocutors.
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 Viure amb un savi

Montserrat Rodés, als seus 86 anys, continua mantenint aquella força 
en la seva mirada que ja es descobreix als àlbums de fotografies familiars. 
També manté viu un sentit de l’humor que ha sabut traslladar als seus sis 
fills de forma general, gairebé com un senyal d’identitat. Des d’aquesta 
distància del temps, evoca el llarg camí que, des de 1948, va recórrer al 
costat de Manuel, el seu marit, ja que Manel és el seu fill gran, que va 
néixer a Boston, durant la primera gran aventura americana.

Pel seu cap i per les seves mans teclejant en aquella màquina d’es-
criure portàtil que van comprar a terminis a Boston van passar les cartes 
que relataven les arrencades tan importants en la vida del científic de la 
nostra història. Va ser sempre al seu costat quan ell era a casa o esperant-
lo quan Manuel no s’adonava que anaven passant les hores, perquè les 
reaccions químiques no el deixaven ni tan sols desviar la mirada cap al 
rellotge.

Montserrat Rodés es va reinventar a si mateixa quan entreveia que la 
sortida de Ballester Boix de la direcció del CSIC no era gaire llunyana i 
aquell canvi envairia tota la casa familiar i va tornar a treballar, com feia 
abans de casar-se, al Banc de la Propietat. En aquesta segona etapa ho va 
fer al Consorci Nacional Hipotecari i a Gaesco, captant els prudents es-
talvis del català cap a dipòsits segurs. La seva naturalitat en les relacions 
amb els altres, aquest humor i ganes de riure i sobretot la seva decisió 
d’actuar per si mateixa li van permetre fer-se un lloc en aquest complex 
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món de les inversions en el qual va arribar cercant a les ofertes de treball 
dels classificats de La Vanguardia, així de fàcil.

I és que aquesta gran competidora —com deia Rosor, la secretària 
de Ballester— que era la química s’apropava a la seva vida per ocupar 
gairebé tot l’espai. Les tesis, els llibres, les carpetes, el fax, els docto-
rands, les visites de qui volia escoltar-lo, els periodistes que descobrien 
la transcendència dels coneixements de Ballester Boix, entraven de for-
ma aclaparadora al domicili del carrer Monterols quan cinc dels sis fills 
vivien ja amb els seus propis.

En aquell saló i a la terrassa de l’àtic del despatx casolà del nostre quí-
mic i des del qual intuïa la proximitat del port de Barcelona, Montserrat 
Rodés no va deixar, tanmateix, d’exercir com a bona amfitriona i, amb 
una elegància personal tan evident com discreta, les reunions del seu 
marit amb aquells homes que discutien sobre conceptes i teories que li 
sonaven com a alguna cosa familiar per la força de la repetició, però dels 
quals desconeixia les claus últimes.

Eren professors de tots els paratges, prestigiosos i guardonats amb el 
Premi Nobel, com va ser el cas d’Ochoa, Paulin i d’altres. Tots ells en-
traven per la porta del pis en el qual encara viu Montserrat Rodés i des-
prés de deixar a un costat l’habitació dels nois i el de la jove Montserrat 
Ballester, recorrien el passadís i s’asseien a la taula en la qual Ballester 
Boix havia convertit la seva jubilació en un vulgar formalisme, perquè 
estava intel·lectualment més actiu que mai.

Quan el rang dels visitants així ho requeria, Montserrat Rodés con-
vertia el lloc en una recepció com la que hauria celebrat en un hotel de 
Barcelona i pel passadís anaven i venien cambrers contractats en alguna 
empresa de catering de les que funcionaven en aquells anys.

Tot a la mesura del que Manuel Ballester establia. Com havia passat 
al llarg de la seva vida al seu costat, amb o sense cambrers.
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Però en el nostre protagonista hi havia vida més enllà de la química 
i tenia, com a bon català, la seva colla de més íntims i les seves aficions 
més humanes. Encara que difícils de concretar per l’escassetat de tes-
timonis vius, els seus fills el recorden com un entusiasta excursionista 
apassionat especialment per la Cerdanya. 

Recordo personalment una trucada que la seva filla Montserrat i jo li 
vam fer des de les cotes més altes de Guilx. Em va preguntar on érem i 
va començar a descriure’m amb detall, des de Barcelona, el paisatge que 
tenia davant dels meus ulls.

Aquesta vall pirenaica, on l’avi de Ballester Boix va exercir com a 
alcalde de Puigcerdà, no va poder, tanmateix, amb l’estrebada que la 
Mediterrània tenia entre la resta de la família, especialment Montserrat 
Rodés, que va acabar apropant els seus a les platges de la Costa Brava, 
principalment a Platja d’Aro.

Per aquells paratges estaven, quan estrenyia la calor, alguns dels 
qui van tenir ocasió de compartir moments de diversió amb Manuel 
Ballester, el seu cunyat Raimundo Rodés, que aconseguia, amb el seu 
tarannà generós i punyent, treure el riure espontani del metòdic in-
vestigador. Raimundo Rodés el va conèixer bé, pensen els seus fills, i 
Montserrat s’atreveix a dir que entre aquells dos cunyats hi havia més 
coses que el simple afecte que es dedicaven, una mica així, diu, com 
«complicitat».

Tenien els seus a parts en converses que eren propietat exclusiva de 
tots dos i tombaven l’agulla del velocímetre dels cotxes d’importació 
que a Raimundo Rodés li agradava tenir i amb els quals enlluernava 
els seus nebots Ballester quan enfilava la petita autovia que comunica 
Palafrugell amb Calella. La mort de Raimundo va afectar molt Ballester 
perquè, en certa manera, havia perdut el germà que mai no va tenir.

Però encara que amb menor complicitat, Ballester va ser humana-
ment pròxim a persones que avui el recorden bé i que, sobretot, mante-



134

nen inesborrable el perfil del protagonista. És el cas de Leopoldo Rodés, 
cosí polític de Manuel Ballester, figura coneguda en la societat catalana 
i president de Media Planning, a més de conseller de «la Caixa», entre 
altres ocupacions.

Era un personatge molt impressionant, un d’aquests 
que sempre que entrava en una habitació on hi havia 
gent, tothom callava, pel seu aspecte físic i fins i tot 
per la seva presència, la personalitat. Quan començava 
a parlar encara impressionava més i si l’estiraves una 
mica de la llengua, encara més. Era un personatge 
extraordinari, és a dir, va ser un honor per a la família 
Rodés indiscutible, però també per a Catalunya. 

L’admiració de Leopoldo Rodés cap al marit de la seva cosina 
Montserrat és evident, gairebé al caire de l’enlluernament. Diu que 
Ballester era sobretot molt discret, «gairebé clandestí», perquè gairebé 
mai no parlava de si mateix i, quan ho feia, tendia a treure importàn-
cia als seus propis mèrits; «sempre treia importància del que feia», diu 
Leopoldo d’una persona que, repeteix una vegada i altra, era humana-
ment excepcional.

A mi em va impressionar especialment quan va ser 
nomenat director de Recerca i Desenvolupament 
de l’oficina espacial dels Estats Units. Jo vaig molt 
als Estats Units i allà va tenir un gran ressò i això és 
clar, quins personatges del país han arribat tan alt? 
Va ser Premi Príncep d’Astúries i jo sóc membre del 
Patronat. Vam estar dos dies plegats a Oviedo i és clar 
allà hi havia... jo m’ho vaig passar la mar de bé, va 
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tenir el premi i em deia: «Jo això no m’ho mereixo.» I 
dic: «Escolta, com que no te’l mereixes? Te’l mereixes 
tu, te’l mereixes tu.» Sempre amb aquesta cosa, aquest 
rebuig, d’humilitat, autèntica humilitat, perquè moltes 
vegades va passar desapercebut.

Si el seu «americanisme» ha estat argumentat per altres investigadors 
com a clau en el seu èxit professional, la veritat és que, segons Leopoldo 
Rodés, aquesta tirada cap als Estats Units no va traspassar per cap dels 
seus porus de bon català. Allà, a la seva pell i als seus sentiments, el pro-
fessor de química orgànica tenia ben blindats els seus orígens, la qual 
cosa, a més, era compatible amb el seu caràcter d’espanyol pragmàtic i, 
sobretot, de ciutadà universal.

No, no, ell era molt d’aquí, molt d’aquí, aquesta cosa 
molt catalana de discreció i de passar desepercebut, 
i era una manera de lowprofile. Ell no presumia de 
res, les coses les havies d’endevinar o havies de fer 
interrogatoris, un tercer grau, però mai, parlant amb 
ell, mai va fer cap ostentació dels seus coneixements, 
de la seva experiència i de la seva vida.

Rodés recorda que havia de furgar per arribar fins al cor de la seva 
experiència com a professional i home de ciència, encara que accepta 
que, davant de la insistència perseverant de qui l’interrogava, en aquest 
cas ell mateix acabava explicant alguna cosa.

Jo crec que [concreta Rodes] al seu terreny Ballester 
Boix ha estat el personatge més important de 
Catalunya. No puc anar més enllà del segle xx, però 
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al segle xx sense cap mena de dubte, per a mi i pel 
que ha fet, únic, en el seu terreny serà un personatge 
únic. Als Estats Units era un personatge molt, molt 
considerat, amb aparicions a mitjans de comunicació 
permanentment, molt més que aquí, molt, molt 
més que aquí, no només als Estats Units, sinó a tot 
arreu. Va fer conferències a totes les universitats del 
món i tothom se’l rifava, però aquí en part per culpa 
seva, perquè no va fer com altres persones que fan 
menys coses i acostumen a parlar més, ell li treia a tot 
importància.

Les apreciacions d’aquest «patrici» de la societat barcelonina venien 
com l’anell al dit en el tarannà que li adjudiquen els qui van viure més 
a prop d’ell, els seus fills, que fan esforços per recordar què va passar el 
dia en què li van anunciar que li havia estat concedit el Premi Príncep 
d’Astúries o no saben situar, portes endins de la casa familiar, quin reflex 
va tenir el descobriment dels radicals lliures inerts.

No sembla un disbarat dir, per tot l’anterior, que Ballester Boix, ca-
talà universal al món de la ciència, va viure les seves experiències més 
intenses amb si mateix, en una curiosa barreja de discreció, pudor i pot-
ser escepticisme davant de les pompes, els oripells de les aparences i 
aquestes faramalles socials i professionals que, en el fons, no són més 
que miratges efímers.

He cercat, als escrits que Manel, Eugeni, Montserrat, Albert, Lluís i 
Ricard han posat al meu abast, alguna pista per saber quines coses passaven 
pel cap d’aquell químic i reconec que no és fàcil franquejar aquest mur que, 
al seu voltant, va crear la seva vocació per la recerca quimicoorgànica.

Encara així, els qui van creuar la seva mirada amb Ballester Boix —jo 
ho vaig fer l’últim any de la seva vida— coincideixen a dir que rere aquell 
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Montserrat Rodés va acompanyar el seu marit, Manuel, i a aquesta gran competidora que, 
segons Rosor Sánchez Setó, secretària de Ballester al CSIC, va ser sempre la química.
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caràcter dur, mirada penetrant, entrecella retadora i mirada de vegades 
perduda darrere de pensaments sobre qüestions intricades de la ciència, 
s’amagava un profund i intel·ligent sentit de l’humor.

Recordo que vaig compartir, amb ell, amb la seva dona Montserrat 
Rodés, amb la seva filla Montserrat, amb Manel i Rosa Mateu, els meus 
cunyats, un bon arròs en una casa rural de Pals. Era la primera vegada 
que el veia i sabia que la prova —era la meva presentació en família— 
tenia un qualificador exigent.

No havien passat gaires minuts quan parlàvem de la mitologia, del 
periodisme, d’Amèrica Llatina… i de moltes coses menys de química 
orgànica i vaig comprovar de quina manera va gaudir amb una anècdota 
que em va explicar el meu pare —i potser a ell el meu avi— sobre el 
frustrat desembarcament de Carles I a Zarautz, on uns homes vestits 
amb pells, que emetien sorolls inintel·ligibles, van fer que els remers 
desistissin d’arribar a la platja i van tornar a la nau per dirigir-se a la més 
civilitzada Cantàbria.

Recordo que quan li vaig dir que aquells vocables que l’emperador 
d’Espanya i Alemanya mai no va entendre eren, potser, l’èuscar o basc, 
va trencar amb una sonora rialla, plana i espontània, com la que es pot 
escoltar a qualsevol lloc quan el protagonista gaudeix de l’acudit.

Aquella nit a Pals, quan Montse i jo parlàvem al ras de l’estiu de la 
Costa Brava, Ballester Boix es va apropar a nosaltres portant una cadira. 
Es va asseure a l’altre costat de Montse, perquè volia saber més d’aquell 
periodista que se li estava colant a casa per la porta que més estimava.

Javier Zuloaga
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Curriculum vitae abreujat

Títols acadèmics
Llicenciat en ciències químiques (premi extraordinari, Universitat de 

Barcelona, 1944)
Doctor en ciències (Summa Cum Laude) (Universitat de Madrid, 

1948)
Research Fellow in Chemistry (Harvard University, 1949-1951)
Professor d’investigació (Consell Superior d’Investigacions Cientí-

fiques-CSIC, 1971)
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències, Exactes, 

Físiques i Naturals (Madrid, 1969)
Acadèmic  numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona (1980)
Doctor vinculat «Ad Honorem» (CSIC, 1994, 1998)
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de 

Barcelona (1994)

Càrrecs i nomenaments
Professor de química, encarregat de Càtedra, Universitat de Barcelona 

(1946-1948, 1953-1978)
Director i investigador principal de projectes de recerca científica i 

tècnica amb l’Office of Aerospace Research and Development (EUA, 
setze anys, 1958-1973)
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Visiting scientist als Aerospace Research Laboratories (Wright-
Patterson AFB, Ohio, 1961-1962)

Director de l’Institut de Química Orgànica Aplicada (CSIC, 1971-
1985)

Director de la secció de química de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona (1986-1995, 2000-)

Vicepresident de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
(1995-2000)

Camps d’activitat científica i industrial
Expert en síntesi orgànica (Mentor: Josep Pascual-Vila, Escola 

Heinrich O. Wieland, Premi Nobel). Ídem en química orgànica física 
(Mentor: Paul D. Bartlett, Universitat de Harvard: cinètica i mecanis-
mes de reacció, espectrometries d’UV-vis, IR, RMN, ESR). Ídem en ex-
ploració i disseny de noves reaccions, i en noves tècniques analítiques.

Assessor cientificotècnic d’empreses químiques i farmacèuti-
ques espanyoles i estrangeres (Onena, Hafslund-Nycomed, Ferrer 
Internacional).

Altres activitats
Director de vint-i-nou tesis doctorals i setze tesis de grau
Director de projectes de recerca del Fons Nacional per a la Recerca 

Científica (Espanya, 1972-1984)
Vicepresident de la Secció de Química Orgànica de la Reial Societat 

Espanyola de Física i Química (1972-1976)
Conseller adjunt del Patronat Juan de la Cierva (CSIC)
President i membre del Comitè Executiu de la Fundació Osborne 

per a la Defensa de la Naturalesa (1973-1979)
President del Third International Symposium of Polyhalogen 

Compounds (Barcelona, 1973)
Membre de comitès organitzadors i científics de congressos i simpo-

sis internacionals
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President o membre de jurats per a la concessió de premis i guardons 
en Ciència i Tecnologia (Premis Príncep d’Astúries, Osborne, Solvay i 
d’altres)

Membre d’associacions
Association of Harvard Chemists
Reials Societats Espanyoles de Física i Química
The American Chemical Society
The Royal Society of Chemistry (Regne Unit)
Institut de Ciències de l’Home (1985)
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC, 1969)

Premis, guardons i altres honors
Premi Agell (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 1946)
Premi Ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 1964)
Medalla Alberto El Magno de la Reial Societat Espanyola de Física i 

Química (1964)
Comanador amb Placa de l’Orde d’Alfons X El Sabio (1965)
Medalla del Centenari de la Société Chimique de France (1965)
Premi Individual d’Investigació Tècnica (FF, CSIC, 1966)
Premi García Cabrerizo a la Invenció Hispana (1969)
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques (Govern francès, 

1972)
Medalla de la Universitat Tècnica de Wroclaw (Polònia, 1979)
Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica (1982)
Clau de la ciutat de Barcelona (1984). Club d’Amics de la Clau
Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic, Generalitat 

de Catalunya (1985)
Premi Seguro de la Investigació Científica (ARESA, 1987)
Nominat oficialment per al Premi Nobel de Química (1967, 1971, 

1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988)
Premi IMHOTEP per al Progrés en Medicina (1998)
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Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (2003)
Col·legiat Distingit del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya 

(2003)

Publicacions
Cinc llibres, 144 articles majors a revistes científiques i tècniques dels 

Estats Units, la Gran Bretanya, França i Espanya, principalment. Més 
de cent articles científics de caràcter general.

Patents 
Espanya (10), EUA (3), Canadà (3).

Conferències invitades (estranger)
Nombroses conferències a universitats i firmes industrials, incloent-hi:

Alemanya
Max Planck Institut, Heidelberg (1972)
Universität Würzburg (1976)
Universität München (1976)

Aràbia Saudita
Universitat de Dhahran (1981, 2)

Àustria
Nycomed International Symposium (1993). Overmeyerhofen 

Sebersdorf

Bèlgica
ESSO Diegem (1969). NATO’s Defence Research Group (1986)

Brasil
Universidad de São Paulo (1973)

Canadà
Université Laval, Quebec (1964)
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França
Université de Paris, Collège de France (1965, 1969)
Centre d’Études Nucleaires de Grenoble (1965, 1969)
Université Paul Pascal (Bordeuax,1969)
Université de Strasbourg (1969)
Université de Rennes (1969)
Université de Montpellier (1969)
Centre des Recherches ELF Solaize (1974)
Université Paul Sabatier (Marseille, 1976)
Université de Toulouse (1976)

Polònia
Universitat Politècnica de Varsòvia (1979)
Universitat Tècnica de Wroclaw (1979, 2)

Regne Unit
University of Salford (1971, 1975, 1980)
University of Birmingham (1963, 1975)
University of Durham (1975)
Universiry of Aberdeen (1975)
Imperial College of Science and Technology London (1975)
University of Manchester UMIST (1980)
Imperial Chemical Industries (ICI), Runcorn (1975, 1980)
The Royal Society of Chemistry (Birmingham, 1988)
University of Liverpool (1988)

Suècia
Hafslund Nycomed Innovation, Malmö (1990, 1993)

EUA
Harvard University (1950, 1951)
Du Pont de Nemours Wilmington, Delaware (1965, 1966, 1968, 

1970, 1982, 1986)
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The American Chemical Society, Dayton (Ohio, 1965, 1966)
University of Michigan (1966, 1982)
University of Houston (Texas, 1966)
Wyandotte Chemical Corp. (Wyandotte, Michigan, 1966)
Philips Petroleum Co. (Bartlesville, Oklahoma, 1966)
Pittsburgh Plate Glass Co. (New Martinsville, W. Virginia, 1968)
Dow Chemical Co. (Midlan, Michigan, 1966, 1968, 1970, 1986)
U.S State Department (Pentagon),( Washington DC, 1967)
Purdue University (Lafayette, Indiana, 1968, 1982)
Boeing Co. Seattle (Washington, 1968)
US Department of Agriculture (New Orleans, Louisiana, 1968)
Deering-Milliken Research Corp., Spartanburg (South Carolina, 

1968)
Aerospace Research Laboratories, Wright-Patterson AFB (Ohio, 

1968, 1970)
Great Lakes Chemical Co. (Indiana, 1968)
University of Cincinnati (Ohio, 1970, 1982)
University of Wisconsin, (Madison, Wisconsin, 1970, 1982)
ESSO, Linden (New Jersey, 1970)
Air Force Cambrigde Research Laboratories (Massachusetts, 1970)
Standard Oil, (Cleveland, Ohio, 1970)
Hooker Chemical Co. (Niagara Falls, New York, 1972)
Johns Hokpkins University (Baltimore, Maryland, 1982)
Louisiana State University,(Baton Rouge, Lousiana, 1986)
University of Arizona (Tucson, Arizona, 1982) 
The Ohio State University (Columbus Ohio, 1984)
The Army Materials Research Laboratory (Watertown, Massachusetts, 

1986) 
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Resultats rellevants
Primers estudis cinètics i mecanístics de la Condensació de Dar-1. 

zens. Primer aïllament d’intermedis de reacció
Contribució pionera i principal a l’obertura i desenvolupament 2. 

de la «Química percloroorgànica»
Descobriment del reactiu BMC, l’agent de cloració aromàtica 3. 

més potent i selectiu conegut
Descobriment de la Llei lineal de l’espectroscòpia ultraviolada-4. 

visible
Descobriment de l’Efecte de Saturació en l’espectre ultraviolat-5. 

visible de sistemes aromàtics
Síntesis de la majoria de clorurs de carboni coneguts6. 
Síntesis dels primers paraxililens inerts (paraquinodimetans)7. 
Síntesis de noves classes de polímers d’inèrcia química i estabi-8. 

litat tèrmica enormes
Síntesis dels polièsters i les poliamides químicament més passius 9. 

i tèrmicament més estables coneguts
Síntesi del primer radical benzil estable a la temperatura ambi-10. 

ent
Descobriment dels Radicals Lliures Inerts, una classe de com-11. 

postos del carboni trivalent d’enorme estabilitat
Síntesi i comportament químic dels radicals lliures inerts funci-12. 

onalitzats
Síntesi i aïllament de carbanions i carbocations extremament es-13. 

tables
Marcatge d’spin d’aminoàcids i pèptids amb el caràcter de radi-14. 

cal lliure inert
Primera prova experimental directa i rotunda del caràcter reduc-15. 

tor monoelectrònic de l’ió hidròxid
Els primers exemples de transferències d’ió hidrur en dues fases16. 
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Síntesi i aïllament de radicals lliures del nitrogen divalent de 17. 
gran estabilitat

Primers exemples d’Efecte Invers en radicals18. 
Primeres síntesis de diradicals lliures inerts, i de diions perclorodi- 19. 

cations, perclorodicarbanions, perclororadical-carbanions i perclorora-
dical-carbocations estables

Estudi de la primera transferència monoelectrònica (SET) rever-20. 
sible entre radicals trifenilmetil inerts substituïts i els seus anions trife-
nilmetil estables no corresponents

Descobriment de l’Intercanvi spin-càrrega reversible en radical-21. 
carbanions i en radical-carbocations

Descobriment d’una paradoxa en el camp dels diradicals lliures 22. 
inerts trifenilmetílics

Marcatge d’spin d’alcohols i lípids amb el caràcter de radical 23. 
lliure inert

Primeres transferències monoelectròniques (SET) reversibles 24. 
entre radicals i carbocations trifenilmetílics en clorur de metilè. Una 
allau electrònica

Mètode per a la valoració de defenses orgàniques hidrosolubles 25. 
enfront de radicals lliures patògens

Síntesi del primer etilè quasiperpendicular, no radicalari, porta-26. 
da del Journal of Organic Chemistry, del 18 d’octubre de 2002

Comentaris

Primers estudis cinètics i mecanístics de la condensació de a. 
Darzens. Primer aïllament d’intermedis de reacció. La condensació 
de Darzens (o glicídica) és una reacció molt important i ben coneguda de 
notable valor industrial (perfums, vitamines, productes farmacèutics, 
síntesi orgànica general, etc.). Les principals característiques del seu 
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mecanisme (naturalesa, intermedis de reacció, seqüència reaccional, ci-
nètica i fase determinant de velocitat) van ser establertes per Ballester i 
col·laboradors.

La cinètica. Per primer cop, es van establir l’ordre cinètic i la velo-
citat de reacció (M. Ballester, P. D. Bartlett, J. Am. Chem. Soc., 1953, 
75, 2042).

El mecanisme. Es va establir la seqüència reaccional (M. Ballester, 
Anales Real Soc. Españ. Fís. Quím., 1954, 50B, 759; M. Ballester, Chem. 
Revs., 1955, 55, 283-300).

La fase determinant de la velocitat va ser identificada per primer cop 
(M. Ballester, J. Riera, Anales Real Soc. Españ. Fís. Quím., 1969, 56B, 
729).

El primer aïllament d’intermedis de reacció. Sota condicions de re-
acció elegides amb cura, es van aïllar dues clorhidrines diastereòmeres, 
i es va mostrar així que la condensació era de tipus adòlic tot descartant 
de manera concloent el denominat «mecanisme carbènic» (M. Ballester, 
D. Pérez-Blanco, J. Org. Chem., 1958, 23, 652).

L’estereoquímica. Es va establir l’estereoquímica de la fase de tan-
cament de l’anell oxirànic (M. Ballester, D. Pérez-Blanco, Anales Real 
Soc. Españ. Fís. Quím., 1960, 56b, 737).

Contribució principal al desenvolupament de la química per-b. 
cloroorgànica. La química percloroorgànica —la química orgànica amb 
tots els àtoms d’hidrogen de la molècula substituïts per àtoms de clor— 
va ser iniciada per Faraday al començament del segle passat (1820) amb 
la síntesi de tres clorurs de carboni: el percloroetà (hexacloroetà), el per-
cloroetilè (tetracloroetilè) i el perclorobenzè (hexaclorobenzè). Malgrat 
els nombrosos intents dedicats a ampliar aquesta química, i de l’esforç 
realitzat, només es va aconseguir obtenir alguns pocs compostos per-



148

clorats més. Per tant, aquest domini de la química va romandre letàrgic 
durant uns cent trenta anys. Es van fer grans esforços durant i imme-
diatament després de la Segona Guerra Mundial (EUA, MacBee; antiga 
URSS, Nesmeya-ov; el Regne Unit, Stacey i Tatlow; Alemanya, Ro-
edig), la major part d’ells en relació amb l’obtenció de nous materials 
per al desenvolupament de l’energia atòmica (separació de l’isòtop actiu 
235U del 238U a l’urani natural). A més, basant-se tant en la teoria com en 
l’experimentació, alguns eminents científics van opinar que la química 
percloroorgànica seria sempre un camp gairebé desèrtic i erm. La raó 
principal d’aquests fracassos va ser l’apinyament molecular a causa de 
l’elevat volum dels àtoms de clor com a substituents, que no es va poder 
superar usant els agents de cloració més potents disponibles. No obstant 
això, la síntesi del perclorotoluè (octaclorotoluè) va representar no no-
més una irrupció decisiva en la química percloroorgànica sinó, alhora, 
el descobriment d’un agent cabdal de cloració: el Reactiu BMC. El més 
notori i paradigmàtic exemple d’un possible clorur de carboni alcaro-
màtic, el perclorotoluè que havia resistit tots els embats preparatius des 
que Beilstein ho intentés per primer cop, va ser obtingut per primer cop 
per Ballester i Molinet (M. Ballester, C. Molinet, Chem. Ind. (Londres) 
1954, 1290). D’aleshores ençà, Ballester i el seu grup van sintetitzar cen-
tenars de compostos perclorats (M. Ballester, S. Olivella, Polychloroa-
romatic Compounds, Ed. H. Suschitzky, Plenum Press (1974)). En virtut 
dels seus esforços, la química percloroorgànica és actualment un domini 
pròdig en diverses classes de compostos, així com en nous fenòmens de 
valor fonamental, que difícilment es podrien haver trobat, detectat o 
estudiat al si de la química orgànica convencional.

Descobriment del reactiu BMCc. . El reactiu BMC és l’agent de 
cloració més potent i alhora selectiu que mai no s’hagi descrit (M. Ba-
llester, C. Molinet, J. Castañer, J. Am. Chem. Soc., 1960, 82, 4254; L. F. 
Fieser, M. Fieser, Reagents for Organic Synthesis, Wiley (1967), 1131). 
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Permet la síntesi directa de clorurs de carboni i derivats altament api-
nyats, tant distorsionats com no, sense fragmentació molecular (cloro-
lisi).

Descobriment de la Llei lineal.d.  La Llei lineal relaciona l’estruc-
tura de qualsevol derivat benzènic amb el seu espectre ultraviolat; con-
cretament, amb l’absortivitat de la banda més important, la banda B. 
Difícilment es podria haver descobert aquesta llei dins de la química 
orgànica convencional atès que les absortivitats dels derivats benzènics 
són relativament baixes i subjectes a importants pertorbacions, men-
tre que en els derivats benzènics perclorats poden assolir valors elevats. 
Això va permetre a Ballester i col·laboradors estudiar per primer cop 
aquella relació espectral dins d’un ampli rang d’absortivitats i, en conse-
qüència, rebutjar l’arrelada però errònia llei quadràtica (M. Ballester, 
J. Riera, L. Spialter, J. Am. Chem. Soc., 1964, 86, 4276).

Descobriment de l’Efecte de Saturació de l’espectre ultravio-e. 
lat-visible. La interpretació de la llei lineal i dels fenòmens paradòxics 
implicats van conduir a Ballester al descobriment de l’efecte de saturació 
del moment de transició electrònica, causat per la influència dels substi-
tuents sobre el sistema π del benzè (M. Ballester, J. Riera, Spectrochim. 
Acta, 1967, 23A, 1533).

Síntesi dels primers paraxililens inerts (paraquinodimetans)f. . 
Elsρ-xililens representen una classe de compostos molt important tant 
per les seves propietats químiques com pel seu potencial d’aplicació en 
materials orgànics conductors de l’electricitat. Són generalment espèci-
es molt inestables que reaccionen ràpidament, incloent-hi amb l’oxigen 
molecular, i que polimeritzen espontàniament. Ballester i col·laboradors 
van sintetitzar per primer cop alguns percloro -ρ-  xililens excepcionals, 
que no només són perfectament estables, sinó que fins i tot no reacci-
onen amb substàncies químiques molt agressives (M. Ballester, J. Cas-
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tañer, Anal. Real. Soc. Españ. Fís. Quím., 1960, 56B, 207; M. Ballester, 
S. Olivella, Perchloroaromatic Compounds, Ed. Suscritzky, Plenum 
Press (1974), p. 149, 154).

Síntesi d’una nova classe de polímers d’inèrcia química i esta-g. 
bilitat tèrmica enormes. Dins de la química percloroorgànica, Ballester 
i els seus associats han sintetitzat una nova classe de polímers d’estruc-
tura definida (polímers inerts) que resisteixen  a l’aire temperatures de 
fins 750 ºC (el vermell fosc) així com agents químics de gran agressivitat, 
com ara l’àcid nítric bullent, l’òleum calent, el clor, etc. En conseqüència, 
són els polímers orgànics més resistents que es coneixen (M. Ballester, 
J. Castañer, J. Riera, J. Am. Soc., 1966, 88, 957; M. Ballester, Symplast 
79 (Warsaw), ref. Plename 1979, 1, 45-62). Les recerques pertinents van 
ser patrocinades pels Aerospace Research Laboratories, Dayton (Ohio, 
EUA). Els títols i drets de patent corresponents es van cedir a la firma 
DuPont de Nemours, Experimental Station, Wilmington (Delaware, 
EUA). 

Síntesi dels polièsters i les poliamides químicament més pas-h. 
sius i tèrmicament més estables que es coneixen. Els primers èsters 
aromàtics polimèrics i les primeres amides aromàtiques polimèriques 
han estat sintetitzats per Ballester i col·laboradors. Aquests polímers ex-
hibeixen una estabilitat tèrmica molt més elevada que els corresponents 
polímers no clorats, i resisteixen temperatures per sobre de 500 ºC, i són 
perfectament estables enfront de l’àcid sulfúric concentrat calent, l’àcid 
nítric, el clor, etc. (M. Ballester, Symplast 79 (Warsaw), ref. Plename 
1979, 1, 45-62).

Descobriment dels Radicals Lliures Inerts, una classe de com-i. 
postos del carboni trivalent d’estabilitat excepcional. Els radicals lliu-
res són generalment espècies químiques d’una vida extremament efíme-
ra (una fracció de segon). Es caracteritzen per la presència d’un nombre 
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senar d’electrons a les seves molècules, com ara els compostos de l’oxi-
gen monovalent, del nitrogen divalent i del carboni trivalent. Aquestes 
espècies desenvolupen un paper de màxima importància com a interme-
dis d’un gran nombre de reaccions i processos químics i bioquímics. Re-
accionen immediatament amb la major part de substàncies orgàniques i 
amb l’oxigen de l’aire per tal de restaurar la seva valència normal estable. 
En conseqüència, el seu aïllament com a matèria estable és una autèntica 
raresa. El primer radical lliure del carboni trivalent «estable» (el radical 
trifenilmetil) va ser obtingut per M. Gomberg el 1990 en estat dissolt. 
La seva estabilitat és suficient per determinar el seu temps mitjà de vida 
a l’aire, que resulta ser d’una fracció de segon. D’aleshores ençà, s’han 
sintetitzat altres radicals lliures «estables», encara que es tracta d’espèci-
es químiques reaccionables.

El 1964 Ballester i col·laboradors van descobrir una nova classe de 
radicals lliures del carboni trivalent. El perclorobenzè va ser el primer 
radical benzil estable a la temperatura ambient: és molt reaccionable i 
es dimeritza (M. Ballester, et. al., Tetrahedron Lett. 1974, 587). Altres 
radicals perclorats han estat sintetitzats per l’escola de Ballester, que no 
només no es dimeritzen, es poden aïllar en estat de puresa, posseeixen en 
solució i a l’aire una vida al voltant dels cent anys i no reaccionen amb 
espècies químiques de gran agressivitat, com ara l’àcid sulfúric concen-
trat, els òxids de nitrogen i el clor,  sinó que fins i tot resisteixen sen-
se descomposició temperatures a l’aire d’uns 300 ºC. En conseqüència, 
aquests radicals lliures són més estables que la immensa majoria de com-
postos i materials «normals» del carboni tetravalent. Per tot això, aques-
tes noves espècies es denominen radicals lliures inerts (M. Ballester, J. 
Riera, J. Castañer, C. Badia, J. M. Monsó, J. Am. Chem. Soc., 1971, 93, 
2215). La inèrcia d’aquests radicals és deguda principalment a la protec-
ció o «blindatge» dels seus centres moleculars de reacció pels seus volu-
minosos àtoms de clor. S’han funcionalitzat aquests radicals, i s’observa 
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que reaccionen només en els seus grups funcionals, i roman impertor-
bable el seu caràcter radicalari. S’han sintetitzat, aïllat en estat de puresa 
i estudiat un centenar de radicals d’aquesta classe. (M. Ballester, Pure 
Appl. Chem., 1967, 15, 123-151; M. Ballester, Acc. Chem. Res., 1985, 18, 
380-387; M. Ballester, Adv. Phys. Org. Chem., 1989, 25, 267-445). Els 
resultats obtinguts fins ara i les conclusions fonamentals a què ha arribat 
Ballester han conduït la seva escola i d’altres cap a la síntesi de radicals 
trifenilmetílics estables d’aplicació pràctica en tecnologia —exploració 
de camps de petroli— i a certes aplicacions en medicina.

Síntesi i aïllament de carbanions i carbocations extremament j. 
estables. Els carbanions (ions de carboni trivalent) més estables que es 
coneixen han estat sintetitzats i aïllats com a sals dins del domini de la 
química percloroorgànica. Es tracta d’espècies realment singulars, no 
només perquè són estables a l’aire, sinó així mateix per ser-ho enfront de 
l’aigua (M. Ballester, G. De la Fuente, Tetrahedron Lett., 1970, 4509). 
Així mateix, dins d’aquest domini, s’han sintetitzat i aïllat sals de ions 
carbeni (d’ions positius del carboni trivalent) molt estables. (M. Balles-
ter, J. Riera, A. Rodríguez-Siurana, Tetrahedron Lett., 1970, 3515). 
La disponibilitat d’aquestes espècies ha possibilitat el descobriment dels 
salts de ió hidrur en dos passos (veg. més endavant).

Marcatge d’espín d’aminoàcids, pèptids, lípids i de compostos k. 
afins amb el caràcter de radical lliure inert. S’ha dissenyat una nova 
reacció amb radicals lliures inerts funcionalitzats, que permet el marcat-
ge d’espín de substàncies d’importància biològica, com ara aminoàcids, 
pèptids, i lípids com ara el colesterol (M. Ballester, et. al. J. Org. Chem., 
1983, 48, 3716).

Descobriment del caràcter reductor monoelectrònic de l’ió l. 
hidròxid. El 1967 Ballester va anunciar el primer exemple de Transfe-
rència Monoelectrònica (SET), en què l’ió hidròxid actua com a donador 
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d’un electró; és a dir, el primer exemple inambigu i irrefutable del caràc-
ter reductor monoelectrònic de l’ió HO-, (M. Ballester, Proc. Res. Appls. 
Conf. State Department, Washington DC, 1967, 1, 236-247; M. Balles-
ter, Pure Appl. Chem., 1967, 15, 123-151, p. 142). Atès que aquest resul-
tat estava en contradicció amb la creença general tradicional segons la 
qual l’ió hidròxid posseeix una estabilitat colossal —només se li atribu-
ïen propietats bàsiques i nucleòfiles— i com que, per afegiment, la seva 
publicació va passar desapercebuda, aquest descobriment fonamental va 
ser ignorat. Vints anys després el procés va ser «redescobert» per altres 
investigadors (D. T. Sawyer, J. J. Roberts Jr., Acc. Chem. Res., 1988, 21, 
469). Ballester i Pascual van reivindicar la prioritat del descobriment, tot 
contribuint, alhora, amb nous resultats experimentals, que ampliaven la 
capacitat de l’ió hidròxid d’actuar com a donador monoelectrònic (M. 
Ballester, I. Pascual, J. Org. Chem., 1991, 56, 842). Es considera que el 
descobriment d’aquest fenomen representa una contribució eminent a 
la química.

Les primeres transferències d’ió hidrur en dues fasesm. . La 
transferència d’ió hidrur és un important tipus de reacció intramole-
cular. Està implicat, per exemple, en les isomeritzacions dels alcans a 
parafines ramificades, tot produint-se així combustibles d’alt rendiment 
per a motors. En aquest procés, una molècula orgànica (el donador) ce-
deix el conjunt d’un dels seus protons (H+) amb els seus dos electrons (:) 
—és a dir, un ió hidrur— a una altra espècie orgànica (l’acceptor;  un ió 
carbeni, una olefina, un grup carbonil, etc.). Se suposava que aquests dos 
processos es produïen simultàniament, és a dir, en una sola fase. Tan-
mateix, dins de la química percloroorgànica, Ballester i col·laboradors 
van trobar transferències d’ió hidrur entre un donador, com ara el ciclo-
heptatriè, i ions carbeni estables, que tenen lloc en dues fases:  primer, 
cessió d’un electró (·) al carbocatió, tot donant el corresponent radical, 
i després transferència d’un àtom d’hidrogen amb el seu electró (H .) al 
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radical, tot formant el carbanió, que evoluciona eventualment capturant 
un protó del medi (M. Ballester, J. Riera, J. Castañer, A. Rodríguez-
Siurana, Tetrahedron Lett., 1971, 2079). Els autors van descriure així 
mateix un exemple en què es produeix només la primera fase, resultant 
aleshores el producte final, l’intermedi radicalari (ibídem).

Síntesi i aïllament de radicals lliures del nitrogen divalent n. 
d’enorme estabilitat. Ballester i col·laboradors han sintetitzat alguns 
dels radicals lliures de nitrogen divalent més estables que es coneixen 
(M. Ballester, J. Castañer, S. Olivella, Tetrahedron Lett., 1974, 616). 
Així mateix, han sintetitzat un radical nitròxid d’estabilitat extrema (M. 
Ballester, J. Riera, C. Onrubia, Tetrahedron Lett., 1976, 946).

Els primers exemples de l’Efecte Invers en radicalso. . Un gran 
nombre d’estudis sobre radicals lliures tracten de l’efecte dels substi-
tuents sobre la seva excepcional reaccionabilitat. No obstant això, amb 
l’obtenció dels radicals lliures inerts, Ballester i col·laboradors han po-
gut investigar l’efecte del caràcter radicalari sobre la reaccionabilitat dels 
substituents en reaccions orgàniques (halogenació, hidròlisi, homòlisi, 
substitució, ciclació, reductocondensació, polimerització, etc.). Aquest 
fenomen és el denominat efecte invers. En tots els nombrosos exemples 
descrits fins ara, l’efecte (cinètic) invers és notable, i fins i tot espectacu-
lar, tot augmentant les velocitats de reacció pertinents. Aquest fenomen 
ha estat raonat en termes d’orbitals moleculars de l’estat de transició 
(M. Ballester, J. Veciana, J. Riera, J. Castañer, C. Rovira, O. Armet, 
Tetrahedron Lett., 1982, 23, 5075; M. Ballester, J. Veciana, J. Riera, J. 
Castañer, O. Armet, C. Rovira, J. Chem. Soc. Chem Commun., 1983, 
982; M. Ballester, J. Veciana, J. Riera, J. Castañer, C. Rovira, O. Ar-
met, J. Org. Chem., 1986, 51, 2472; M. Ballester, I. Pascual, J. Org. 
Chem., 1991, 56, 4314).
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Primeres síntesis de diradicals lliures inerts i de diions perclo-p. 
rocarbeni, perclorodicarbanions, percloro radical-carbanions i per-
cloro radical-carbocations estables. Ballester i col·laboradors han fet i 
publicat les síntesis d’alguns exemples d’aquestes classes de compostos. 
Es tracta d’espècies moleculars inerts o estables amb (a) dos electrons 
solitaris, (b) dues càrregues elèctriques positives, (c) un electró solitari i 
una càrrega negativa, i (d) un electró solitari i una càrrega positiva. Tots 
ells són substrats idonis per a l’estudi de certs fenòmens fisicoorgà-
nics fonamentals (1984-, veg. més endavant). 

Estudi de la primera transferència electrònica reversible entre q. 
radicals trifenilmetil inerts substituïts i els seus anions trifenilmetil 
estables no corresponents. Aquest és el primer i únic estudi sobre una 
transferència monoelectrònica intermolecular (SET) reversible entre un 
carbanió estable i un radical lliure de la mateixa classe, que ha permès no 
només valorar l’efecte dels substituents sobre les corresponents cons-
tants d’equilibri sinó, a més, descobrir la gran influència de l’impedi-
ment estèric sobre la velocitat del procés de transferència electrònica 
SET (M. Ballester, I. Pascual, J. Torres, J. Org. Chem., 1990, 55, 3035). 
Es tracta d’un fenomen fonamental referent al moviment intermolecular 
dels electrons en la matèria orgànica.

Descobriment d’un intercanvi spin-càrrega reversible en ra-r. 
dical-carbanions i en radical-carbocations. Ballester i col·laboradors 
han trobat proves fefaents de l’existència d’un nou fenomen fonamental: 
l’intercanvi spin-càrrega intramolecular en radical-ions. Aquest inter-
canvi consisteix en un ràpid equilibri entre dos radicals-ions isòmers 
d’idèntica estructura, que difereixen en les seves distribucions molecu-
lars de la càrrega elèctrica i de la densitat electrònica. Es pot considerar 
com una transferència electrònica interna i reversible en radical-ions 
(vegeu la secció anterior). S’ha provat, més enllà de qualsevol dubte ra-
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onable, que no és un efecte de ressonància (en radical carbocations: M. 
Ballester, I. Pascual, J. Am. Chem. Soc., 1984, 106, 3365; en radical-
carbanions: M. Ballester, I. Pascual, Tetrahedron Lett., 1985, 26, 5589; 
M. Ballester, I. Pascual, J. Riera, J. Castañer, J. Org. Chem., 1991, 56, 
217). Es tracta d’un fenomen fonamental referent al moviment intramo-
lecular dels electrons en la matèria orgànica.

Descobriment d’una paradoxa en el camp dels diradicals Lliu-s. 
res. Ballester i Pascual, en els seus estudis de ressonància d’spin elec-
trònic (ESR) a baixa temperatura (vidres) han trobat que els diradicals 
lliures inerts del carboni «purs» són en realitat barreja de dues formes 
isòmeres, la forma triplet convencional i una altra desproveïda d’inte-
racció spin-spin dipolar. (M. Ballester, I. Pascual, C. Carreras, J. Vidal-
Gancedo, J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 4205). Aquesta observació es 
troba en contradicció amb la teoria actual dels diradicals lliures.

El clorur de metilè causant de conversió de radicals lliures en t. 
els seus carbocations i a l’inrevés: efecte allau electrònica, fenomen 
desconegut anteriorment (M. Ballester, C. Miravitlles, E. Molins, C. 
Carreras, J. Org. Chem., 2003, 68, 2748).

Síntesi i estudi del primer etilè quasiperpendicular, no biradi-u. 
calari. Estudiat per espectrometria visible-ultraviolada, per magnetisme 
(diamagnètic), i per difracció de raigs X. Ha estat portada del Journal 
of Organic Chemistry de 18 d’octubre de 2002, i dedicat per aquest el 
mes de març del seu 2004 Calendar (M. Ballester, J. Castañer, J. Riera, 
M. Camps, Tetrahedron Lett., 1980, 193; E. Molins, C. Miravitlles, E. 
Espinosa, M. Ballester, J. Org. Chem., 2002, 67, 7175).

Nota:  La iniciació, el progrés i el desenvolupament dels descobriments 
anteriors es troben descrits a nombrosos articles, així com en dues revi-
sions de caràcter general. M. Ballester, S. Olivella, Polychloroaromatic 
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Compounds, Ed. H. Suschitzky, Plenum Press (1974), 1-196; M. 
Ballester, Advances in Physical Organic Chemistry, Academic Press 
(1989), vol. 25, p. 267-445.

La Memòria que descriu l’inici, desenvolupament i resultats del grup 
de recerca de l’Escola de Química Percloroorgànica de Barcelona, i que 
constata els resultats més rellevants, va ser llegida per Manuel Ballester 
Boix a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: «Conferència 
llegida per l’Acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Manuel Ballester i Boix 
en la sessió del dia 28 d’octubre de 2004», publicada per la Reial Acadèmia 
el mes d’octubre de 2004.
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Manuel Ballester Boix va mantenir una estreta relació 
amb el doctor Severo Ochoa, Premi Nobel de Medicina 1959, al 
costat del seu deixeble Arthur Kornberg, com a reconeixement 
als seus treballs de recerca per obtenir la síntesi de l’àcid 
ribonucleic, ARN.

El químic Pascual Vila va ser un dels quatre mentors de 
Ballester Boix i mai no va deixar de recordar-lo en repassar la 
seva vida. El seu pare, Manuel Ballester Vigo, Josep Estalella, 
director de l’Institut Escola, i el professor de la Universitat 
de Harvard, Paul Barlett, completaven el pòquer de persones 
que més empremta van deixar a la memòria del protagonista 
d’aquest llibre.



Ballester Boix, animat i ajudat per Pascual Vila, va marxar a Boston 
per ampliar els seus coneixements. Es va instal·lar, noucasat amb Montserrat 
Rodés, a la localitat de Cambridge, molt a prop dels laboratoris, als quals 
acudia sempre caminant.

A Boston va néixer Manel fill, el primogènit dels germans Ballester 
Rodés.



Montserrat Rodés, esposa i mare dels sis fills de la parella, va dedicar moltes 
hores a escriure a la seva família i amics de Barcelona.



A la segona aventura americana, Ballester coincideix a Dayton, Ohio, 
amb Leonard Spialter, amb l’equip del qual va treballar per a l’Aeroespace 
Research Laboratories. A la imatge, tots dos i els seus companys de feina, 
en una distesa celebració.

Amb el seu amic Leonard Spialter, de qui Ballester recordava aquesta 
frase: «Vaig trigar massa a adonar-me que nosaltres, els científics, ens 
dividim en dues classes, els qui llegeixen el que d’altres fan i els qui fan el 
que d’altres llegeixen.»



Manuel Ballester Boix.



Amb els seus fills Manel, cardiòleg, i Montserrat, química, després 
del lliurament del Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació, el 2003.

Manuel Ballester Boix saluda els Reis d’Espanya en una recepció 
dels Premis Príncep d’Astúries.



1 de gener de 2005, a l’Ametlla del Vallès. Asseguts: Montserrat 
Rodés i Manuel Ballester. Drets i a l’esquerra: Eugeni (pneumòleg): Ricard 
(enginyer informàtic): Lluís (enginyer informàtic i de telecomunicacions): 
Montserrat (química): Albert (advocat) i Manel (cardiòleg).

En el seu darrer aniversari, Manuel Ballester, la seva dona 
Montserrat Rodés, fills, fills polítics i néts.



El doctor Ballester Boix, premi Príncep d’Astúries 1982, amb 
el Premi Nobel de Química 1954, Linus Pauling.


