La Química a la Universitat de Barcelona
El llibre relata la presència de la química a la UB des de l’any 1837, quan
es produí la restauració des de Cervera, fins el 1975 en què es creà la Facultat
de Química en desdoblar-se l’antiga Facultat de Ciències. Es descriu de manera
detallada l’activitat docent, de recerca i de gestió portada a terme durant aquests
150 anys pels professors de les Facultats de Ciències i de Farmàcia, atès que la
química va entrar a les universitats de la mà dels farmacèutics.
Està dividit en dues parts ben diferenciades, la primera –que és de fet
l’obra en si– explica els aspectes indicats, i s’estructura en sis períodes històrics.
Conté, a més, dos capítols inicials que de manera resumida recorden, el primer,
els principals esdeveniments de la història de la UB i, el segon, la història de la
química a la segona meitat del segle XIX. La segona part inclou uns annexos
amb el que podríem dir-ne els currículm vitae que recullen les aportacions
científiques dels protagonistes; inclou, també, un extens índex onomàstic que
facilita la cerca concreta de qualsevol nom dels que apareixen al text.
L’obra no és, ni ho pretén, un estudi sobre la història de la UB ni molt
menys sobre la història de la química, però tots aquelles persones – no
necessàriament químics o farmacèutics – amb interès i sensibilitat per la història
del país, hi trobaran una col·lecció de dades i antecedents que els ajudarà a
comprendre millor la situació actual de la química a Catalunya. En particular els
que van estudiar a l’edifici històric hi podran reconèixer algunes de les seves
experiències i possiblement interpretar-les d’una manera més completa.

Joaquim Sales Cabré (Barcelona, 1946), és catedràtic emèrit de Química
Inorgànica de la Universitat de Barcelona. Inicià a la UB la recerca sobre
compostos organometàl·lics d’elements de transició, que posteriorment s’amplià
al seus usos com a catalitzadors. A partir de 1995 s’interessa pel camp de les
Relacions Estructura-Propietat Quantitatives (QSPR). Ha estat President de la
Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques. En l’àmbit
de la història de la química ha publicat L’Electronegativitat: Pauling i molts
d’altres (1996) i Sobre una nova sèrie de compostos orgànics que contenen
metalls d’Edward Frankland (2010); és coautor dels articles On books and
chemical elements (2008) i Els Elements i el Sistema Periòdic (2010).
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