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RESUM 

El cos humà és simètric a grans trets, però si l’observem amb detall podem descobrir una llarga 
col·lecció d'asimetries. El joc simetria/asimetria es relaciona amb el nostre sentit de la bellesa, 
amb els objectes de la vida quotidiana i, molt més enllà i a qualsevol escala, de l'ínfima 
partícula de la matèria fins a les grans estructures de l'univers.  

La simetria especular, que determina la quiralitat, és detectable en els electrons, en la 
geometria, en les parts del cos, en els obrillandes, en les molècules, en molts cristalls, en les 
formes dels éssers vius i inerts i fins i tot en els planetes, les estreles, els sistemes estel·lars i les 
galàxies.  

El descobriment d'interaccions entre la llum i els cristalls, primer, i amb els compostos quirals 
en dissolució va obrir un camí sorprenent a la comprensió dels efectes de la quiralitat i va donar 
un inesperat protagonisme a la llum polaritzada en el desenvolupament d'aplicacions per als 
més diversos usos. 

Com que estem fets de molècules, els éssers humans tenim molècules quirals que establixen 
una asimetria interior, la qual determina les interaccions entre les substàncies que constituixen 
l'organisme. L'activitat fisiològica ve marcada també per la quiralitat. Una conseqüència d'això 
és el diferent efecte que tenen els enantiòmers dels medicaments quirals i els riscos derivats del 
seu desconeixement, com es va manifestar de forma tràgica en el cas de la talidomida. 

 

Simetria  

El cos humà és a primera vista simètric. Hi ha un pla1 que el dividix en dues parts iguals, 
esquerra i dreta. Tal simetria permet un vell truc que s'empra recurrentment en espectacles de 
“màgia”: si s'oculta la mitat dreta o esquerra del cos darrere d'un espill convenientment situat 
es produïx la impressió que s'està veient el cos complet, quan en realitat s'està veient la mitat 
del cos i la seua imatge reflectida. L’efecte es completa alçant del sòl la cama visible i, com que 
la seua imatge també s'allunya del sòl, fa la impressió que la persona es manté en l'aire.  

Però el cos humà no és tan simètric com sembla: el fetge està a la dreta, l'estómac i la melsa es 
troben a l'esquerra, el cor està desplaçat cap a l'esquerra en la cavitat toràcica pel que els 
pulmons són desiguals, els renyons no es troben a la mateixa altura, etc. Detallar més duria a 
identificar més asimetries en l'anatomia humana. A l'anatomia interna asimètrica correspon 
una activitat també asimètrica, aproximadament el 10% de les persones són esquerranes 
enfront del 89% de destres i l'1% de ambidextres. 

Jocs de mans 

Si es mira vosté a l'espill, vorà com quan mou la mà esquerra la seua imatge “mou la mà 
dreta”. De fet, la seua imatge de l'altre costat de l'espill s'assembla molt a vosté, però la mitat 
esquerra d'ella s'assembla a la seua imatge dreta i viceversa. En la imatge, la butxaca superior 
de la camisa queda a la dreta i, si té traus i botons, quedaran disposats de manera inversa als 
seus. Si vosté és una persona esquerrana, la seua imatge és destra i, una altra vegada, 
viceversa. 



Pot observar ara les seues mans, l'esquerra i la dreta. Cadascuna de les mans és asimètrica, la 
palma és diferent del dors; el costat intern, on està el dit polze, és diferent de l'extern, on està 
el dit menovell, i l'extrem distal, rematat per les ungles, és diferent de l'extrem proximal, on la 
mà s'unix al braç en la monyica. Pot entretindre's a buscar-ho si ho desitja, no trobarà cap pla 
que dividisca la mà en dos parts iguals. A canvi, cada mà és idèntica (excepte en detalls 
accidentals) a la imatge en l'espill de l'altra. Si mira en l'espill la seua mà esquerra està veient 
sens dubte una mà dreta (i viceversa, com no). 

Vore una sola mà n’és prou per a saber si es tracta de la dreta o de l'esquerra, no és necessari 
vore l'altra, no són intercanviables. Si es posen les dues mans en pronació l'una damunt de 
l'altra, els dits polzes apunten en direccions contràries. Si s'ajunten els palmells de les mans, 
els seus dorsos queden en costats oposats. Les mans són sens dubte el millor exemple de parts 
del cos simètriques i no superposables, però aquesta propietat es dona també als peus, els ulls 
i les orelles.  

En realitat, tal com ens recorda Martin Gardner2:  

“… Quan ens mirem a un espill veiem un duplicat de nosaltres mateixos dins d'una habitació 
que duplica l'habitació en què estem. Quan movem la mà dreta veiem al nostre bessó en 
l'espill moure la mà esquerra. Descrivim la inversió com de dreta a esquerra perquè és la 
terminologia més convenient per a diferenciar una figura de simetria bilateral de la seua 
enantiomorfa3. En un sentit estrictament matemàtic, l'espill no ha invertit dreta i esquerra, 
sinó que ha invertit front i esquena!” 

I unes línies més endavant:  

“… El que s'ha invertit és l'eix front-esquena, l'eix que corre de nord a sud, perpendicular a 
l'espill. Vosté està mirant al nord. La seua imatge mira al sud. …” 

Basta meditar-ho un moment per a acceptar que eixa és la relació entre el nostre cos i la seua 
imatge en l'espill. El canvi front-esquena és la causa de la inversió esquerra-dreta que 
percebem. 

Simetria i bellesa 

Les definicions a l'ús de bellesa d'un objecte o d'un acte diuen fonamentalment que és la 
propietat que produïx complaença deguda a la forma4. No és una simple qualitat de l'objecte, 
es més una sensació atribuïble a qui percep i comprén. No obstant això, moltes accions i molts 
objectes són considerats bells per la immensa majoria de les persones i bé mereixen l'adjectiu. 
La coincidència generalitzada justifica que puga parlar-se d'objectes bells. 

Encara que el sentit de la bellesa depén de variants culturals i personals i hi ha molts tipus de 
bellesa i estimacions contradictòries sobre les obres belles, la simetria es compta sempre entre 
les seues referències fonamentals. Basta observar la quantitat d'objectes simètrics que ens 
acompanyen per raons estètiques i funcionals. Fins i tot quan l'art evita la simetria, la té en 
compte. 

Els esforços per comprendre la bellesa han portat a interpretacions molt diverses realitzades 
des de punts de vista també diversos. L'estudi geomètric de la relació entre bellesa i forma ha 
produït formulacions matemàtiques de gran interés. La més coneguda és la proporció àuria, 
que regix en arquitectura, pintura i altres belles arts. 

En els cànons clàssics de bellesa del cos, i molt especialment del rostre, és fonamental el grau 
de simetria. Ara és fàcil trobar en internet plantilles geomètriques facials fetes expressament 
per a valorar la perfecció de la cara en funció de les seues proporcions formals i de la seua 
simetria. Qualsevol diferència entre la part esquerra i la dreta sol valorar-se negativament.  



La majoria de la gent considera més bella una imatge simètrica que una semblant asimètrica. 
Ocorre també amb taques simètriques irregulars, com les empleades en el test de Rorschach. 
Potser perquè l'entenem millor, preferim la simetria derivada d'un eix vertical, que dividix el 
camp visual en esquerra i dreta, a la qual correspon a un eix horitzontal, que el dividix en dalt i 
a baix. L'esquerra i la dreta amb freqüència poden intercanviar-se sense produir cap sensació 
d'estranyesa, la qual cosa que no ocorre entre dalt i a baix, excepte en paisatges reflectits en 
làmines d'aigua o similars. La imatge especular típica del cos continua semblant natural i 
ocorre al contrari quan veiem una imatge corporal amb els peus a dalt i el cap a baix.  

La naturalesa produïx tant simetries com asimetries molt allunyades de la casualitat. Gran part 
de la bellesa del món depén d'això. Els minerals formen amb freqüència cristalls de formes 
característiques. Els virus i moltes molècules orgàniques, -entre les quals cal incloure sucres, 
proteïnes i àcids nucleics- formen cristalls que permeten la seua identificació. La simetria radial 
és pròpia de molts éssers vius; uns altres, com nosaltres, tenim simetria bilateral.  

És freqüent l'existència de formes asimètriques, la contrapartida de les quals estaria a l'altre 
costat de l'espill. La molècula típica d'ADN té forma d'hèlice dextrogira, hi ha plantes 
enfiladisses que s' enrotllen a dretes o a esquerres, com fan també les closques d'alguns 
caragols. I fins i tot hi ha ruptures manifestes de la simetria, com la que mostren els rèmols i 
llenguados. Tot seguit vorem que l'asimetria també té el seu encant, el seu interés i les seues 
conseqüències.  

Quiralitat 

En 1894, William Thomson (Lord Kelvin) va introduir la paraula quiralitat per a expressar la 
qualitat dels objectes que no són superposables a la seua imatge especular. La paraula prové 
de χείρ, que significa mà, a la qual s'afig el sufix llatí -itas, que significa qualitat.  

Dos objectes són quirals quan 

• són asimètrics, i  

• cadascun d'ells és imatge especular de l'altre. 

Es parla d'un objecte o una molècula quiral quan complix aquestes condicions amb la seua 
imatge en l'espill.   

Una persona destra col·loca el seu obrillandes de mecanisme de palometa en la vora dreta de 
la tapa superior d'una llanda i empra la seua mà dreta per a fer girar la palometa de manera 
que el dit polze causa el gir ascendent d'una de les ales mentre que el dit índex conduïx el gir 
descendent de l'ala oposada. A l'altre costat de l'espill, la imatge simètrica mostra que 
l'obrillandes se situa sobre la vora esquerra de la tapa superior i que la mà esquerra maneja 
l'obrillandes de manera idèntica. Si ens fixem en els obrillandes de tots dos costats de l'espill, 
observem que complixen les condicions de quiralitat. Els obrillandes de palometa són quirals. 
En l'exemple citat, la mà esquerrana de l'altre costat de l'espill disposa d'un obrillandes 
“esquerrà”. Per a la mà dreta seria incòmode manejar l’obrillandes esquerrà, ...i viceversa.  

Sorprén l'omnipresència d'objectes quirals en la nostra vida quotidiana i també què sol passar 
inadvertida inclús entre la minoria esquerrana, que acostuma a eixir perjudicada. Quasi tots els 
models de tisores, obrillandes, llevataps, instruments de cuina, rellotges, ratolins d'ordinador, 
etc., tenen asimetria esquerra-dreta i poden ser fabricats en ambdues versions. Complixen les 
condicions de quiralitat. En la pràctica, quasi sempre es fabriquen per al seu ús amb la mà 
dreta.   



El cas de les esferes asimètriques 

Isaac Asimov va publicar en 1964 una col·lecció d'assajos amb el sorprenent títol de “L'electró 
és esquerrà”, que inclou un assaig amb el mateix títol5. D’eixe llibre, fa anys, vaig aprendre que 
el concepte de paritat podia aplicar-se als fenòmens físics.  

El títol de Asimov em va intrigar durant prou de temps. Sé de moltes persones que tenen 
dificultats per a identificar ràpidament on queda la seua dreta i la seua esquerra, però mantinc 
la ferma convicció que les persones som molt més intel·ligents que els electrons. Així que la 
primera pregunta és òbvia: Com dimonis “sap” un electró on queda la seua esquerra? O bé: 
què és un electró esquerrà?, de quina manera pot ser esquerrà un electró? I…, com es possible 
saber això? 

En la seua figuració escolar més típica, un electró és una esfera i l'esfera és una figura 
geomètrica simètrica. No hi ha res més simètric que una esfera, però l'electró no és una figura 
geomètrica ideal, ni un objecte estàtic. Sempre està en moviment. Com a mínim, l'electró gira.  

El cas és que vosté i jo vivim en la superfície d'un objecte molt més gran6, que també gira i 
també és esfèric i… esquerrà? ... Com a professor, em vaig acostumar a preguntar la causa de 
les estacions de l'any. Mai faltaven estudiants que responien que la seua causa era la 
“inclinació de la Terra”; era el moment de donar-los una pilota i demanar que la inclinaren. Per 
descomptat, no hi ha manera d'inclinar una esfera immòbil. 

Immòbil. Però les coses canvien si la pilota gira. Quan una esfera gira, ho fa al voltant d'un eix 
de rotació, una línia recta ben definida que sí que pot estar inclinada respecte a un pla extern. 
En funció de l'eix de rotació és possible determinar arbitràriament dos pols, que solem dir nord 
i sud. En el cas de la Terra, la inclinació de l'eix de rotació respecte al pla de la seua òrbita és la 
causa de les estacions de l'any. Una vegada determinades les posiciones nord i sud, és possible 
distingir entre girar cap a l'est i girar cap a l'oest. La rotació va trencar la simetria i va fer que la 
dreta i l'esquerra (o l'est i l'oest) no foren equivalents en la Terra ni en els electrons, si es 
considera que tenen forma esfèrica.  

Veiem l'est a la dreta quan mirem un mapa, una il·lustració de la superfície terrestre, de front. 
Però si, d'acord amb la convenció general, imaginem que el “cap” del nostre planeta està en el 
nord i els “peus” en el sud, (la representació típica amb el nord a dalt i el sud a baix), la Terra 
està girant cap a l'est, és a dir, cap a la seua pròpia esquerra. Per això els astres ixen per l'est i 
es ponen per l'oest. Podria dir-se que la Terra, igual que l'electró, és esquerrana. I obté la seua 
tendència a sinistra, la seua asimetria, girant. Sense moviment de rotació terrestre, la 
Humanitat hauria d'enginyar una forma d'orientació diferent, probablement relacionada amb 
la distribució geogràfica dels continents i les mars i, al cap i a la fi, el món seria una altra cosa.  

La conservació de la paritat 

El sentit comú porta a pensar que el món situat a l'altre costat de l'espill és tan raonable com 
el món real. Es tracta d'un món simètric respecte al real i, en principi, els sistemes físics serien 
equivalents, no sembla que hi haja motiu per a pensar altra cosa. Les lleis físiques també serien 
idèntiques i no distingirien entre esquerra i dreta. Els fenòmens físics tindrien les mateixes 
causes i produirien els mateixos efectes a una banda i altra banda de l'espill. Podríem dir que 
es conserva la paritat.  

No per casualitat, la mateixa arrel etimològica dona nom als nombres parells, que són 
divisibles en dues parts iguals. Una manera fàcil d'entendre això és pensar que els nombres 
parells són simètrics, divisibles en dues parts iguals. Per contra, els nombres imparells són 
asimètrics. Dos nombres parells tenen la mateixa paritat. Dos nombres imparells tenen la 
mateixa paritat. Un nombre parell i un nombre imparell tenen diferent paritat.  



El concepte de paritat ens retorna a la relació entre un objecte i la seua imatge reflectida en 
l'espill. L'espill determina un pla de simetria i existix correspondència entre la imatge i 
l'objecte. Si no existira simetria entre la imatge i l'objecte, diríem que no es conserva la paritat.  

La Física actual explica el món mitjançant quatre tipus d'interaccions, denominades a vegades 
“forces”7: gravetat, electromagnetisme, nuclear feble i nuclear forta. A la nostra escala 
detectem be la gravetat i l'electromagnetisme, però les interaccions nuclear feble i nuclear 
forta es fan sentir a escales intraatòmiques.  

Considerada com una llei, la conservació de la paritat en les interaccions físiques va ser 
acceptada com una obvietat per la comunitat científica. No obstant això, en 1956, alguns 
experiments van donar un enigmàtic resultat en relació amb la desintegració beta8, associada 
a la interacció nuclear feble. A l'abril del mateix any, en una conferència, Richard Feynmann va 
plantejar obertament la possibilitat: s'incomplix algunes vegades la llei de conservació de la 
paritat? La revisió posterior d'una llarga sèrie d'experiments va mostrar que les interaccions 
gravitatòria, electromagnètica i nuclear forta conservaven la paritat, però també va mostrar 
que la conservació de la paritat era dubtosa en els fenòmens relacionats amb la interacció 
nuclear feble. L'obvietat podia no ser tan obvia. 

Asimetria en el cor de la matèria 

La força nuclear feble està associada a la desintegració beta i s'accepta des de fa més de 
seixanta anys que en aqueixa desintegració no es conserva la paritat. Sembla que el món es 
burla del nostre “sentit comú”. 

En el seu assaig, Asimov conta que per a demostrar que els electrons són majoritàriament 
esquerrans es va seguir una idea proposada per Lee i Yang. Calia sotmetre àtoms de cobalt-60 
a un poderós camp magnètic i a una temperatura pròxima al zero absolut, amb la finalitat que 
tots els seus pols nord apuntaren en el mateix sentit. Mitjançant un enginyós experiment, la 
investigadora Chien Sung Wu va demostrar que els nuclis de Co60 alliberaven molts més 
electrons pel pol sud que pel pol nord.  

“… Quan els nuclis atòmics (trilions d'ells) estan disparant electrons, els llancen amb 
uniformitat en tots els sentits; però això és només perquè els eixos nuclears estan orientats en 
totes direccions, per la qual cosa brollen electrons uniformement en tots els sentits, igual si 
ixen d'un pol que si ixen dels dos. 

Immediatament després que Lee i Yang van formular la seua idea, la senyora Chien Shiung Wu, 
professora ajudant de Física en la Universitat Columbia, va realitzar exactament eixe 
experiment. Els nuclis de cobalt 60, convenientment orientats, llançaven electrons pel pol Sud i 
no pel pol Nord. 

Per a comprovar si els electrons brollen dels dos pols, o només d'un, els nuclis han d'estar 
orientats de manera que tots els pols Nord apunten en el mateix sentit. Per a aconseguir-ho 
cal orientar els nuclis mitjançant un poderós camp magnètic, i refredar-los fins prop del zero 
absolut, de manera que no tinguen energia de vibració que els «desoriente». 

D'aquesta manera va quedar demostrat que la llei de conservació de la paritat no regix per a 
les interaccions nuclears febles. La qual cosa significava que, en eixos casos, era possible 
distingir entre dreta i esquerra; i l'electró, quan l'afecten les interaccions nuclears febles, 
tendix a actuar «a esquerres» i no «a dretes», així que pot dir-se que «és esquerrà».” 

Sense entrar en més detalls, cal afegir que en la desintegració beta la desintegració d'un 
neutró dona lloc a un protó, un electró (emissió beta) i una partícula anomenada antineutrí. 
S'ha comprovat experimentalment que els electrons emesos pel nucli giren cap a l'esquerra 
mentre avancen i que els antineutrins fan el contrari. L'emissió simètrica, un electró dextrogir i 
un antineutrí levogir, no s'ha observat mai. 



Els camins de la llum 

La llum ens conta com és l'univers. Els nostres ulls reben de la llum una incessant quantitat 
d'informació sobre el món d’on ha vingut. Però la llum no es limita a transportar informació 
amb neutralitat i és en si mateixa un fascinant objecte d'estudi que continua guardant misteris.  

La llum és una radiació electromagnètica emesa per una font lluminosa. El sol, qualsevol 
estrela celeste, un ciri, una foguera, un filament metàl·lic incandescent, etc., són fonts 
lluminoses. La llum que procedix directament del sol o d'una pereta d'incandescència és una 
mescla de raigs que vibren en plans orientats en totes les direccions mentre avancen. Aquesta 
llum resulta de la superposició de multitud de paquets d'ones (fotons) emesos pels àtoms de la 
font. En un pereta clàssica l'emissió espontània d'un sol àtom dura uns 10-10 9segons i té una 
polarització ben definida; però com el filament incandescent del llum està format per bilions 
d'àtoms que emeten paquets d'ones durant un temps molt més llarg, se superposen molts 
estats de polarització de la llum. Per això, la llum procedent del sol o d'una pereta 
incandescent és un conjunt format per innombrables emissions i no està polaritzada.  

Un raig de llum que prové directament del sol pot ser considerat com una ona que avança en 
línia recta. Ocorre que l'oscil·lació dels camps elèctric i magnètic d'un raig és transversal a la 
direcció d'avanç de l'ona. Disposem de bons exemples que ens poden ajudar a entendre-ho: 
quan dos persones subjecten els extrems d'una corda en posició horitzontal, un moviment 
vertical de la mà d'una d'elles genera una ona que es desplaça al llarg de la corda cap a l'altra 
persona. Cada punt de la corda puja i baixa però l'ona avança horitzontalment. La “ona 
mexicana” dels estadis esportius és una ona del mateix tipus: cada persona es mou 
verticalment -s'alça i se senta- mentre que l'ona progressa horitzontalment. Ambdues es diuen 
ones transversals perquè el moviment de cada “partícula” és perpendicular a l'avanç de l'ona. I 
quan es demana a d’algú que dibuixe una ona en un paper és quasi segur que dibuixarà una 
corba sinusoide, del tipus que descriu una ona transversal.  

Les ones de llum són transversals. Les ones transversals més senzilles oscil·len en un pla 
estable perpendicular a l'avanç de l'ona, però les oscil·lacions electromagnètiques de la llum 
solar no hi són tan simples. Un raig de llum canvia el seu pla d'oscil·lació segons avança. I un 
grup o feix de raigs presenta múltiples plans d'oscil·lació. 

El meravellós espat d'Islàndia 

Un extraordinari jaciment de calcita que proporcionava cristalls transparents de bon tamany va 
ser descobert en 1630 a l'est d'Islàndia, en el lloc de Helgustadir, prop de la ciutat 
Reydarfjordur10. Centenars de col·leccionistes es van interessar vivament pels cristalls.   

L'any 1669, un cristall d’espat11 d'Islàndia va arribar a les mans de Thomas Bartholinus12, 
insigne professor de la Universitat de Copenhaguen. Bartholinus va descriure sorprés que en 
mirar a través del cristall veia duplicada la imatge que hi havia davall. L'espat d'Islàndia exhibia 
el fenomen de doble refracció13: quan la llum el travessava es desviava (refracció) en dos 
direccions diferents. Si girava el cristall una imatge no es movia mentre l'altra girava. 
Entusiasmat per la troballa va comentar que “… potser és la major meravella que la Naturalesa 
haja mai produït”14. Bartholinus es va adonar que els cristalls d'espat d'Islàndia eren 
invariablement romboèdrics i va comprovar la constància dels seus angles. Però no va poder 
donar una explicació del fenomen.  

En antigues sagues podem llegir que els navegants vikings s'orientaven durant les seues 
travessies davall dels cels ennuvolats de les mars del nord mitjançant una “pedra solar”. La 
“pedra solar” permetia determinar la posició del sol a través dels núvols, d'ací la seua 
importància per a la navegació. Naturalment, la llegenda es repetix insistentment en les 
recents sèries de televisió que descriuen al seu gust la vida dels antics pobles nòrdics. Si els 
relats són veraços, diversos minerals cristal·litzats, com la turmalina, la cordierita i la calcita, 



tenen propietats òptiques idònies per a eixa funció. El cristall romboèdric transparent de 
calcita o espat d'Islàndia, és el candidat més probable. 

En la seua Breu història dels descobriments de fenòmens relatius a la polarització de la llum15, 
de 2003, l'investigador Gabor Horváth va afirmar que no hi havia evidència de la navegació 
vikinga mitjançant polarització de la llum celeste i va considerar més prudent iniciar la seua 
cronologia amb els descobriments de Bartholinus. No obstant això, el mateix Horváth, en un 
treball posterior (2018) que va aconseguir gran repercussió mediàtica, va indicar:  

“Els nostres resultats mostren que la navegació mitjançant polarimetria celeste és 
sorprenentment exitosa en l’equinocci de primavera i en el solstici d'estiu, fins i tot en 
condicions de nuvolositat, si el pilot determinava la direcció nord periòdicament almenys una 
vegada cada tres hores, independentment del tipus de pedra solar usada per a l'anàlisi de la 
polarització celeste.”16  

Deu anys més tard, Christian Huygens va dedicar un capítol a la doble refracció de l'espat 
d'Islàndia en el seu Traité de la lumière, on va emprar l'expressió “estat de polarització”. Va 
descobrir que un dels dos raigs procedents de la doble refracció del cristall d'Islàndia podia ser 
extingit en fer-lo passar per un segon cristall, però no va poder donar una explicació 
satisfactòria del fenomen.  

En aquella època, l'holandés Huygens defensava que la llum es propagava mitjançant ones 
longitudinals17, teoria ondulatòria que havia proposat l'anglés Robert Hooke. Per contra, 
Newton, també anglés, defensava en la seua teoria corpuscular que la llum estava constituïda 
per partícules de tamany ínfim. Les seues diferències de criteri no es van limitar a la llum. 
Pèssima és una paraula quasi suau per a descriure com va acabar la relació entre Hooke i 
Newton, tots dos col·legues al seu pesar en la Royal Society de Londres.  

En els seus treballs sobre la refracció de la llum, fent un esforç per explicar l'extinció 
descoberta per Huygens des de la seua perspectiva corpuscular, Newton va considerar que els 
raigs tenien “pols”.  

“… ja que el cristall per la seua disposició o virtut no actua sobre els raigs llevat que un dels 
seus costats de refracció extraordinària s'oriente cap a aquell costat, això sembla indicar 
l'existència d'una virtut o disposició en aquells costats dels raigs, que reaccionen i simpatitzen 
amb la virtut o disposició del cristall, com els pols de dos imants responen un a l'altre”.18  

Encetant el segle XIX, dues teories rivals tractaven d'explicar la naturalesa de la llum: la teoria 
ondulatòria desenvolupada per Huygens i la teoria corpuscular que havia desenrotllat Newton 
i que en aquell temps semblava explicar millor la doble refracció de l'espat d'Islàndia. Laplace i 
alguns altres notables científics suportaven la teoria corpuscular i la donaven com a vencedora 
definitiva.  

Quan Napoleó va voler conquistar Egipte 

En 1798 Napoleó, que tenia 28 anys i era ja un destacat general, va escometre la conquesta 
d'Egipte. La idea havia partit de Talleyrand, brillant ministre d'Afers exteriors del Directori 
sorgit de la Revolució, i podia ser una maniobra útil en el context de les hostilitats entre França 
i Gran Bretanya. També era una manera de mantindre l'ambiciós Bonaparte allunyat de París.  

Egipte era una província otomana ja feia tres segles. Des del punt de vista militar, la victòria 
semblava fàcil enfront d'un imperi turc en franca decadència i conquistar la terra dels faraons 
podria oferir a França el domini d'un territori estratègic entre l'Oceà Índic i la Mar 
Mediterrània. Encara més enllà, si l’operació eixia be, podia proporcionar ocasió d'amenaçar 
l'Índia, la colònia britànica més preuada.  



A les 6 del matí del 19 de maig (27 floreal) de 1798 va partir del port de Toló una flota formada 
per més de 50000 homes, entre marins i soldats. Fet insòlit, la flota va incloure un contingent 
de 15419  científics. A excepció de Monge i Berthollet, que anaven pels cinquanta anys, es 
tractava de jóvens que van disposar d'una magnífica oportunitat per a estudiar el país que en 
el pensament de l'època albergava el bressol de la civilització. La missió científica, destinada 
principalment a l'estudi arqueològic, s'estenia a totes les àrees de la ciència. Alguns d'aquells 
científics, com Étienne Geoffroy Saint-Hilaire i Nicolas Jacques Conté, aconseguirien la 
celebritat. 

L'expedició militar va acabar en desastre. Deu dies després de la seua arribada i a penes 
conquerida Alexandria, -que no era la gran ciutat dels seus millors temps-, L'almirall anglés 
Horace Nelson va destruir la flota francesa. Sense connexió marítima amb França, l'exèrcit 
terrestre dominà gran part d'Egipte durant tres anys, al llarg dels quals la situació va 
esdevindre més i més difícil.  El 23 agost de 1799 el mateix Napoleó va eixir cap a França 
esquivant els navilis anglesos portant amb si a Monge i Berthollet, els seus científics de 
confiança. Va deixar a càrrec de les tropes al general Kléber, que va ser assassinat el 14 de 
juliol de 1800, passant llavors el comandament al general Menou. La decisiva victòria anglesa 
del 21 de març de 1801 va precipitar el fi de l'aventura.    

Els estudis realitzats van ser sens dubte l’èxit principal d'aquella expedició. Després d'un llarg 
mes de negociacions, el vaixell comercial Oiseau va rebre per fi l'autorització anglesa per a 
salpar rumb a França. Gràcies a la insistència de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, portava a bord 
quasi tot el material científic obtingut durant els tres anys de treball. Fou necessari esperar 25 
anys per a vore completa la Description de l'Égypte, una obra en nou volums i quasi mil planxes 
acompanyada d'un atles a escala 1/100000.  

Malus 

Personatge interessant i relativament desconegut, Étienne Louis Malus va ser un d'aquells 
jóvens científics que es van apuntar en 1798 a l'aventura napoleònica d'Egipte. Allí va ser 
oficial del cos d'enginyers i arribà a ser comandant en cap de l'exèrcit francés destacat a Jaffa, 
(població actualment unida a Tel Aviv). Quan la campanya acabà precipitadament en 1801, 
Malus va ser retornat a França amb altres oficials joves en el vaixell anglés Castor. Sembla que 
algunes de les seues millors investigacions sobre la llum van quedar soterrades per les arenes 
del desert.  

A París, Malus vivia en el número 19 del carrer Enfer, que ja no conserva el seu nom ni el seu 
traçat després de les remodelacions d'obertura del Boulevard Sant Michel. La seua ubicació, 
abans i ara en un dels barris més cèntrics de París, va tindre relació amb el fet que certa 
vesprada de 1808 arribara a la seua casa el reflex de la llum del sol procedent d'una finestra 
del pròxim palau de Luxembourg. Interessat com estava en assumptes d'òptica, va fer passar 
un feix de la llum reflectida a través d'un cristall d'espat d'Islàndia20, ja ben conegut per la seua 
birefringència (doble refracció). Malus esperava trobar dues línies brillants, però va observar 
sorprés que només en hi havia una, la posició de la qual variava conforme girava el cristall. 
Conta François Arago, amic seu i també notable científic, que:  

“Aquest fenomen singular li va cridar molt l'atenció: va tractar d'explicar-ho suposant algunes 
modificacions particulars de la llum del sol que pogueren haver sorgit en travessar l'atmosfera. 
Però arribada que fou la nit, va fer reflectir la llum d’una làmpara sobre una superfície d'aigua, 
a un angle de 36° i va vore, comprovant-ho amb el cristall birefringent21, que la llum reflectida 
per l'aigua també estava polaritzada de la mateixa manera com si sorgira d'un cristall d'espat 
calcari. El mateix experiment fet amb un vidre reflector a incidència prop de 35° va donar el 
mateix resultat.”22   



En canvi, quan la llum d'un ciri travessava directament el cristall d'espat d'Islàndia sí que 
obtenia una doble imatge lluminosa, el resultat esperat. Étienne Louis Malus es va adonar que 
la llum reflectida era diferent de la llum del ciri.  

Una llum diferent 

Malus és reconegut actualment com a descobridor de la polarització de la llum per reflexió. El 
seu descobriment sol incloure's entre els casos de serendipitat23, troballes degudes en gran 
part a l'atzar. És cert que Malus va començar a indagar perquè va donar la casualitat que un 
reflex del sol en el vidre d'una finestra va ser en direcció a la seua casa, però sens dubte un 
fenomen similar havia ocorregut milers de vegades en milers de llocs. La resta no va ser simple 
casualitat, va ser necessari planificar i fer un treball posterior. Malus va saber aprofitar 
l'oportunitat i va estar disposat a fer l'esforç necessari per a aprendre. Moltes altres persones 
van tindre la mateixa oportunitat i no es van advertir d'això. És inevitable recordar ací la 
famosa frase de Pasteur: “En el camp de la investigació l'atzar no afavorix més que als esperits 
preparats”24. El destacat científic francés Jean Baptiste Biot, en el discurs pronunciat en el 
funeral de Malus, va recordar que l'observació realitzada en la finestra del carrer Enfer havia 
resultat ser, gràcies al seu geni, “la font d'un nombre infinit de fenòmens, fins llavors 
completament ignorats.”   

El gran ascendent de Newton va fer que durant un temps els fenòmens òptics foren 
interpretats segons la seua teoria corpuscular. Partidari d'ella, Malus va donar el nom de llum 
polaritzada a aquesta llum “diferent”. Ja s'havia comprovat25  que la llum no tenia pols, però la 
denominació llum polaritzada es va estendre ràpidament i va acabar per imposar-se malgrat la 
seua incorrecció. De fet, entre 1801 i 1808, el físic anglés Thomas Young va posar de manifest 
que dos raigs de llum podien donar un patró d'interferències amb bandes clares i fosques, un 
fenomen que no es podia explicar amb la teoria corpuscular. Young va explicar amb solvència 
les interferències mitjançant la teoria ondulatòria exposada per Huygens, però va ser incapaç 
d'explicar la doble refracció que donava celebritat a l'espat d'Islàndia.  

En un dels seus últims treballs sobre el tema, Malus va arribar a assenyalar que la llum 
polaritzada per reflexió era diferent de la llum polaritzada per doble refracció. No va poder 
publicar molt més, ja que va morir al febrer de 1912 quan a penes tenia 27 anys d'edat.  

“M. Malus havia anunciat a la fi de 1808 que la llum reflectida per tots els cossos opacs o 
diàfans contreia noves propietats molt extraordinàries que la distingien essencialment de la 
llum que transmeten directament els cossos lluminosos.”26  Segons Malus, la llum pren, en 
aquestes circumstàncies, propietats que depenen de la seua direcció en relació a la superfície 
que la reflectix, però que són relatives sols als costats del raig vertical. Donant a aquests 
costats el nom de pols, es denomina polarització a la modificació que atorga a la llum 
propietats relatives a aquests pols. Per a descriure aquests fenòmens ha introduït la paraula 
polarització, que significa que la llum adquirix noves propietats en relació amb els seus costats, 
considerats en angle recte i en un pla perpendicular a la seua direcció de propagació.”27 

Uns mesos abans, el seu amic i col·lega François Arago havia informat de l'existència d'un tipus 
diferent de polarització que es caracteritzava per l'aparició de colors. La polarització acolorida 
també seria investigada més endavant per Biot.  

Malus va explicar que, quan incidix en un espill amb un angle de 35° 25’, la llum que es 
reflectix es polaritza en un sentit i va reconéixer que en la llum que el travessa hi ha una 
quantitat de llum polaritzada en sentit contrari proporcional a la que havia sigut reflectida i 
una porció de llum no modificada que va disminuint en cada nova transmissió del raig.28  



Llum polaritzada  

Fa centenars de milions d'anys que molts animals detecten la llum polaritzada i la utilitzen. És 
ben conegut que les abelles se servixen d'ella per a trobar el camí de tornada al seu buc. Si bé 
la Humanitat no va ser conscient de la seua existència fins a 1808, des de llavors ha fet molts 
progressos en el seu coneixement i li ha trobat multitud d'aplicacions. Per exemple, si vosté té 
unes bones ulleres de sol pot apostar que els seus “cristalls”29 polaritzen la llum.  

Donada l'abundància de materials anisòtrops, les propietats dels quals varien amb l'angle 
d'incidència de la llum, la llum polaritzada ha resultat molt útil per al seu estudi. És comú l'ús 
de llum polaritzada per a l'anàlisi d'esforços mecànics en models de materials sòlids 
transparents o translúcids i també per a analitzar compostos presents en dissolucions. Per 
descomptat, ha resultat ser molt útil en fotografia i en una àmplia varietat d'aplicacions 
relacionades amb la llum. La microscòpia de llum polaritzada permet observar canvis de color 
en funció de l'orientació en làmines fines de vidres i roques i sol aplicar-se a també a 
l'observació de components de plaques solars fotovoltaiques. Té aplicacions en geologia, 
química, biologia, medicina, ceràmica, metal·lúrgia i la indústria del plàstic i els polímers, etc.  

La història General de les ciències de René Taton resumix d'aquesta manera els primers 
descobriments directament relacionats amb la llum polaritzada:  

“… Malus va ser el primer a observar (1808) el fenomen de polarització per reflexió. Des 
d'aquell moment es va desenvolupar la utilització de la llum polaritzada. El primer polaritzador 
és obra de W. Nicol en 1828. Spassky va donar la teoria del mateix en 1838. Pràcticament, tots 
els aparells d'aquest gènere utilitzables en la part visible de l'espectre van ser realitzats en el 
segle XIX: citem, a títol d'exemples, el polariscopi del compensador per Babinet (1841) i el 
polaritzador de Nörenberg (1858). 

Són nombroses les utilitzacions de la llum polaritzada. En 1811 va descobrir Arago el fet que 
una làmina de quars perpendicular a l'eix òptic actua sobre una llum polaritzada; però va ser J. 
Biot qui es va adonar, en 1812, que aqueixa acció, anomenada polarització rotatòria, consistix, 
per a una llum monocromàtica, en una rotació de la vibració lluminosa: així va establir les lleis 
d'aquest fenomen (1). Els cristalls de quars es classifiquen en dues categories, segons el sentit 
d'aquesta rotació: dextrogirs i levogirs. El propi Biot va descobrir en 1815 l'existència de líquids 
que produïxen la rotació de la vibració lluminosa que els travessa: substàncies pures, com 
l'essència de trementina30 o la de llima, o solucions en dissolvent inactiu, com l'aigua, de 
substàncies sòlides com el sucre de canya o l'àcid tartàric. Es va adonar també que la rotació 
proporcional a l’espessor de líquid travessat; va introduir el costum, conservada des de llavors, 
de caracteritzar l'acció d'un líquid o d'una solució pel valor de la rotació produïda per una 
columna d'un dm. La teoria dels fenòmens de polarització rotatòria va ser exposada per Fresnel 
en 1825.”31  

S'ha indicat ja que la llum procedent del sol no està polaritzada, no vibra en una o poques 
direccions privilegiada, sinó que vibra simultàniament en moltes direccions. Però la situació 
canvia quan un feix de llum solar travessa un cristall transparent, com l'espat d'Islàndia. Els 
cristalls són objectes sòlids constituïts per partícules ordenades en una xarxa tridimensional. 
Igual que els vehicles d'una ciutat poden recórrer-la pels carrers, però no poden passar a 
través dels edificis, la llum només pot passar per alguns plans privilegiats a causa de 
l'ordenació geomètrica de les partícules del cristall.  

De manera que quan la llum procedent del sol es topa amb un cristall d'espat d'Islàndia 
solament les oscil·lacions orientades en plans que coincidixen amb certes direccions poden 
travessar-ho. Les oscil·lacions orientades en altres plans no poden travessar el cristall. Com a 
resultat, la llum que ha travessat el cristall solament té raigs de llum que vibren en les 
direccions permeses per la xarxa ordenada de partícules del cristall. El cristall d'espat d'Islàndia 



actua com un filtre que només permet l'eixida de llum en dos direccions de vibració 
perpendiculars entre si. La llum que va arribar al cristall i la que ix després d'haver-lo travessat 
són diferents. Genèricament, la llum que s'obté després d'haver travessat el cristall vibra en un 
o molt pocs plans i rep el nom de llum polaritzada32 . 

La polarització es dona en les ones transversals i determina la forma de les seues oscil·lacions. 
Cap distingir tres tipus de llum polaritzada segons la forma geomètrica descrita per l'extrem 
del vector camp elèctric en transcórrer el temps. (En la descripció geomètrica es considera que 
el raig de llum va allunyant-se de l'ull.) 

• Lineal: la magnitud del camp elèctric varia periòdicament i el seu pla de vibració es 
manté constant, donant com a resultat una línia recta. 

• El·líptica: la magnitud del vector del camp elèctric varia periòdicament i la seua 
direcció varia a ritme constant donant com a resultat una figura el·líptica. 

• Circular: es considera un cas particular de la polarització el·líptica on la magnitud del 
vector del camp elèctric es manté constant i la seua direcció varia a ritme constant donant com 
a resultat una figura circular. 

Va ser tota una sorpresa descobrir que alguns tipus de llum mostraven quiralitat. Com que el 
vector gira bé en sentit horari o antihorari mentre avança, la polarització el·líptica, i en 
conseqüència la circular, són quirals. 

Es pot obtindre llum polaritzada a partir de la “llum natural” per reflexió, per refracció, per 
dicroisme i per difusió. 

• Polarització per reflexió: Qualsevol superfície reflectora pot produir llum polaritzada, 
almenys parcialment, perquè l'eficàcia en la reflexió de la llum depén del pla de vibració. Per a 
un cert angle d'incidència la polarització pot ser completa. En realitat, Malus va descobrir un 
tipus de llum parcialment polaritzada per reflexió.   

• Polarització per refracció: Quan la llum natural incidix sobre una superfície entre dos 
medis òpticament diferents, part de la llum es refracta, és a dir, es transmet a un medi diferent 
de l'original. En el nou medi la llum es polaritza pel fet que la seua transmissió diferix en funció 
del pla de vibració.   

• Polarització per dicroisme: Algunes substàncies tenen la propietat d'absorbir llum en 
certes direccions de vibració i no en unes altres, de manera que la llum que els travessa és 
polaritzada. Els filtres polaroides de les ulleres de sol són exemple de polaritzador per 
dicroisme. La majoria dels polaroides comercials són molècules de polivinil dins de les quals 
s'han embegut cristalls de sals de iode. 

• Polarització per dispersió: La presència de molècules quirals disperses en un fluid pot 
desviar el pla de vibració de la llum polaritzada. L'angle de desviació depén de les propietats 
òptiques de cada molècula quiral, de la seua concentració i de la longitud recorreguda per la 
llum a través del líquid.  

 



La llum i les molècules 

Molècules quirals.  

Cal que les molècules tinguen un mínim de complexitat per a ser quirals. Una molècula tan 
senzilla com la de l’oxigen no pot ser destra o esquerrana, com tampoc ho és una molècula 
d'hidrogen, ni una molècula de clor, ni una molècula d'aigua. Totes elles són simètriques, hi ha 
almenys un pla que dividix la molècula en dos parts cadascuna de les quals és imatge especular 
de l'altra.  

Quiralitat implica asimetria. Però també és cert que una molècula pot ser asimètrica de 
diverses maneres. La molècula quiral més xicoteta es diu bromoclorofluorometano i com 
indica el seu llarg nom, que és també la seua descripció completa, no té més que cinc àtoms. 
La molècula bromoclorofluometano pot existir en dues versions i cadascuna d'elles és imatge 
especular de l'altra. Es diu que ambdós compostos són enantiòmers, variants enantiomorfas. 

Les investigacions posteriors van fer palés que la quiralitat és molt abundant entre les 
molècules orgàniques. El gliceraldehid és la menor entre les molècules orgàniques quirals. El D-
gliceraldehid és de fet un dels sucres més xicotets que hi ha en els éssers vius. El seu 
enantiòmer, L-gliceraldehid, no es dona en la naturalesa.  

Els glúcids dels éssers vius estan compostos per sucres invariablement destres (D), mentre que 
la part peptídica de les proteïnes està composta per aminoàcids que sempre són esquerrans 
(L). Per alguna raó, els organismes no tenen sucres L ni aminoàcids D. La vida en la Terra es 
construïx amb la participació de D-sucres i L-aminoàcids mentre que els L-sucres i els D-
aminoàcids han sigut exclosos.  

La parella de molècules limoné dextrogir i limoné levogir, és ben coneguda perquè es tracta de 
dos enantiomorfs, imatge especular cadascuna de l'altra, fàcilment recognoscibles pel nostre 
olfacte: el limoné dextrogir té una aroma cítrica, fresc, a taronja, mentre que l'aroma del 
limoné levogir és penetrant, a pi amb una nota de llima34 (sovint s'afirma que el limoné 
dextrogir fa olor de taronja i el levogir a llima, però les autèntiques aromes a llima, taronja o pi 
incorporen més ingredients). En realitat, no hi ha res intrínsec que determine l'aroma en 
cadascuna d'elles, ja que l'aroma és una sensació creada en el cervell que depén de la 
interacció entre el receptor olfactori i el enantiomorf corresponent. N’hi ha d’altres 

Algunes indicacions sobre la nomenclatura33 

R i S Configuració absoluta del centre quiral basada en el sistema Cahn-Ingold-
Prelog. 

D i L Mètode de Fisher, ara obsolet, d'assignació estereoquímica per analogia amb la 
del (+) gliceraldehid. S'empra encara en sucres i aminoàcids (Ex. L-alanina, D-
glucosa) així com en algunes molècules relativament simples. 

(+) i (-) Direcció en què la molècula trencada el pla de la llum polaritzada (+) significa 
dextrorrotatoria o en sentit horari i (-) significa levorrotatoria o en sentit 
antihorari. 

d i l Obsoleta. Direcció en què la molècula trencada el pla de la llum polaritzada d 
significa dextrorrotatoria o en sentit horari i l significa levorrotatoria o en sentit 
antihorari. 

Es redundant emprar (d i l) al costat de [(+) i (-)].  

(+)/(-) Mescla racèmica. Exemple: (+)/(-) àcid tartàric. 

dl- Mescla racèmica. Exemple: dl-àcid tartàric.  



substàncies quirals que els seus enantiòmers produïxen diferents sensacions aromàtiques. Per 
exemple, l'olor de la R-carvona recorda a l'herba-sana i la S-carvona, al comí; l’enantiòmer S 
del linalool evoca una olor de flors i llima mentre que la forma R-linalool proporciona una 
aroma que suggerix fusta i lavanda35.  

Resulta interessant comprovar que el llindar de percepció de cada estereoisòmer pot ser molt 
diferent. El (+)-nootkaton, l'aroma del qual recorda a l'aranja, es percep a concentracions 2000 
vegades més baixes que el seu estereoisòmer (-)-nootkaton.36   

La androsterona mereix consideració especial. La (+)-androsterona segregada per l'home és 
idèntica a la qual es troba present en les tòfones i causa l'atracció dels porcs. Per contra, el seu 
estereoisòmer, la (-)-androsterona, no és percebut per l'olfacte humà.  

Les molècules quirals desvien el pla de la llum polaritzada 

Biot va descobrir en 1812 que els cristalls de quars feien girar el pla de vibració de la llum 
polaritzada lineal. No va tardar a saber que molts compostos químics naturals dissolts en aigua 
desviaven el pla de polarització de la llum i va comprendre que la polarització de la llum no era 
un fenomen restringit a algunes substàncies químiques extraordinàries sinó una cosa molt més 
estesa. Va raonar que si, en dissolució aquosa, moltes molècules desviaven la llum polaritzada 
era degut a la seua estructura i les va denominar “substàncies moleculars actives”. Així, va 
poder distingir entre substàncies òpticament actives”, que desviaven el pla de la llum 
polaritzada, i “substàncies òpticament inactives”, que no ho feien. Va inventar el polarímetre i 
va fer mesuraments de l'angle de desviació de la llum polaritzada mostrant que, a una 
concentració donada, cada compost químic òpticament actiu girava el pla de polarització de la 
llum en un angle característic.37  

Les molècules òpticament actives són precisament les molècules quirals. La quiralitat és la 
característica estructural que conferix la propietat de girar el pla d'oscil·lació de la llum 
polaritzada. Una conseqüència de la seua estructura quiral és l'activitat òptica: la D-glucosa 
desvia el pla de polarització de la llum polaritzada cap a la dreta, en sentit horari (+), mentre 
que la D-fructosa ho fa cap a l'esquerra (-), en sentit antihorari. Es diu que la D-glucosa és 
dextrogira i la D-fructosa és levogira. La unió química de glucosa i fructosa dona lloc a D-
sacarosa, que és dextrogir. En canvi, una dissolució equimolecular de glucosa i fructosa és 
levogira.  

En 1818, Brewster38 va establir la relació entre la morfologia cristal·lina i l'activitat òptica. Va 
predir les propietats òptiques de quinze substàncies a partir de les seues estructures i va 
arribar a afirmar que: “És molt més difícil detectar la forma d'un cristall que examinar, per 
observació directa, les seues propietats òptiques.” 

D'ara en avant, les propietats òptiques serien útils per a reconéixer formes cristal·lines. 
Brewster, Biot i altres investigadors van comprovar que la majoria de les substàncies 
orgàniques eren quirals i òpticament actives. Algunes feien girar el pla de vibració de la llum 
polaritzada en el sentit de les agulles del rellotge i van rebre el nom de dextrogires. Unes altres 
desviaven el pla de vibració de la llum polaritzada en sentit antihorari i van ser anomenades 
levogires. 

L'any 1874, de manera independent, Le Bel i Van’t Hoff van assenyalar que les molècules que 
desviaven el pla de la llum polaritzada tenien carbonis asimètrics en la seua estructura 
molecular. Això ocorria tant quan formaven part de cristalls sòlids com quan es trobaven 
dissoltes. La idea en un principi va ser ridiculitzada, però al remat va resultar clau per a 
entendre per què les molècules quirals desvien el pla de vibració de la llum polaritzada.  



Calgué esperar a 1955 perquè el químic holandés Bijvoet determinara finalment quina 
estructura tendia a fer girar la llum polaritzada a l'esquerra i viceversa. Bijvoet va aconseguir 
establir la configuració absoluta de les molècules mitjançant cristal·lografia de raigs X.  

Els enantiòmers de les molècules quirals conferixen a la llum polaritzada velocitats diferents en 
funció de la seua adreça. La llum polaritzada avança girant en sentit horari o antihorari, però 
no travessa la matèria quiral amb la mateixa rapidesa en un sentit que en l'altre. Per aquest 
motiu, la direcció de la llum polaritzada es desvia uns graus. Quan travessa cristalls, com 
l'espat d'Islàndia, només pot fer-lo en dues direccions determinades a causa de la distribució 
ordenada dels àtoms de la seua estructura cristal·lina; en canvi, en el cas de les molècules 
quirals en dissolució, es produïx una desviació rotatòria gradual, en funció de la concentració 
de molècules en dissolució i de la longitud del trajecte que la llum travessa.  

Podria pensar-se que els enantiòmers de les substàncies en dissolució, que estan disposades a 
l'atzar i varien constantment la seua posició, podrien neutralitzar les seues activitats òptiques i 
la dissolució en conjunt no hauria de tindre activitat òptica. No obstant això, la mitjana de gir 
no és nul·la; de fet, varia en funció de les molècules presents, de la seua concentració i de la 
distància recorreguda. En conseqüència, les dissolucions de molècules quirals mostren activitat 
òptica. 

Per què desvien la llum?  

Sabem que la llum viatja a quasi 300000 km/s. Però sovint s'oblida que eixa xifra correspon a la 
seua velocitat màxima, en el buit. Quan la llum travessa medis materials transparents, la seua 
velocitat disminuïx en relació inversa a la densitat. La velocitat de la llum en l'aire és lleument 
menor que en el buit, però en l'aigua descendix fins a uns 225000 Km/s. Això es deu a les 
interaccions entre el camp electromagnètic de la llum i els electrons dels àtoms del medi. El 
quocient entre la velocitat de la llum en una matèria donada i en el buit es coneix com a índex 
de refracció. L'índex de refracció s'associa amb el canvi de trajectòria de la llum perquè, 
efectivament, quan varia la seua velocitat, la llum es desvia.  

Per a explicar breument perquè es desvia la llum en canviar d'un medi a un altre convé 
considerar que la llum es comporta com una ona. Si el medi és homogeni, les ones no es 
desvien i els raigs de llum són rectilinis. Si un raig de llum travessa dos medis homogenis, -
d'aire a aigua, per exemple- la seua trajectòria comença amb una recta, es desvia en el punt de 
contacte entre tots dos medis i seguix una nova trajectòria rectilínia. Les rectes que descriuen 
la trajectòria formen un angle el vèrtex del qual està en el punt de contacte.  

Podem recordar una experiència familiar: un pal submergit parcialment en un poal d'aigua, 
sembla trencat. La part del pal que està fora de l'aigua envia raigs de llum que travessen 
solament aire mentre que la part submergida envia raigs de llum que travessen aigua i aire. Els 
raigs que travessen solament aire són rectilinis. Els raigs que travessen aire i aigua descriuen 
una trajectòria formada per dos rectes que formen un angle a causa del canvi de medi.  

El camí més ràpid  

La llum no pensa, no calcula, no sap. Però qualsevol raig de llum fa alguna cosa que sembla 
màgic: viatja sempre fins a l'ull pel camí més ràpid possible. Peter Atkins empra el següent 
exemple per a plantejar el problema.  

“Suposem que la víctima està en la mar, i que vosté està a la platja. Quin camí li conduïx fins a 
la víctima en el menor temps, tenint en compte que vosté corre més a pressa que nada?”39  

La solució és córrer fins al punt de la platja més pròxim a la víctima i nadar des d'allí. Llançar-se 
directament a nadar cap a la víctima portaria a recórrer la trajectòria més curta, però no la 
més ràpida. Un raig de llum procedent de qualsevol punt submergit del pal fa exactament això, 
troba el camí més ràpid. Però, com? 



Tornem al pal parcialment submergit. Els punts del pal emeten moltes ones lluminoses en 
totes direccions, per això diverses persones poden vore l'objecte simultàniament. Cal 
considerar que un raig de llum és un grup d'ones que viatgen juntes. És necessari recordar com 
es comporten les ones: les ones tenen crestes i valls, quan coincidixen les crestes o les valls es 
reforcen, però quan coincidixen una cresta i una vall, s'anul·len. Ho va posar de manifest Young 
amb el seu experiment d'interferència entre dos raigs de llum citat abans.  

Quan un raig de llum travessa un medi uniforme, la seua trajectòria fins a l'ull és rectilínia, les 
ones que se separen de la línia recta no arriben a l'ull o s'anul·len entre elles en coincidir les 
crestes amb les valls.  

Quan un raig de llum travessa la superfície de contacte entre dos medis de diferent densitat, la 
seua velocitat canvia i en conseqüència s'altera la relació entre les crestes i valls de les ones. El 
primer grup d'ones que arriba a l'ull és el que es percep i contribuïx a la percepció visual. Es 
tracta d'ones contigües, que recorren trajectòries quasi idèntiques, les crestes i les valls 
coincidixen i reforcen la intensitat de l'estímul. Les ones que recorren trajectòries un poc més 
distants arriben un poc més tard i ja no hi ha coincidència respectiva entre les seues crestes i 
les seues valls; a partir de certa distància les crestes coincidixen amb les valls, per la qual cosa 
s'anul·len entre si i la seua llum no arriba a l'ull. Com les ones de llum tenen una longitud d'ona 
molt curta, -entre 760 i 400 nanòmetres, pròxima a mitja mil·lèsima de mil·límetre- tenim una 
visió nítida.  

El jove Pasteur  

Del residu de la fermentació del vi s'obtenia una substància coneguda com a àcid tartàric que 
va resultar ser útil com a mordent dels teixits per a aconseguir estampats en relleu. En 1820, el 
químic alemany Kestner va obtindre una substància, l'àcid paratartàric, que semblava àcid 
tartàric però tenia menor solubilitat. En 1826, Gay-Lussac va cridar a aquesta nova forma àcid 
racèmic. Berzelius, anys després, va comparar l'àcid tartàric ordinari amb l'àcid racèmic i va 
descobrir que tenien la mateixa composició química i el mateix pes atòmic, però també que 
tenien algunes propietats diferents. 

En 1844, Eilhard Mitscherlich va descriure la seua sorpresa perquè: “Els àcids tartàric i 
paratartàric posseïxen la mateixa composició química, la mateixa forma cristal·lina, el mateix 
pes específic, però es diferencien en la seua capacitat per a fer girar el pla de llum polaritzada. 
El tartàric fa girar el pla de la llum, mentre que el paratartàric és indiferent.” I va afegir a 
continuació: “Aquest fenomen té de particular que el tipus i el nombre dels àtoms, la seua 
disposició i la seua distància són exactament els mateixos”. I va ocórrer que anaren passant 
anys sense que ningú fora capaç d'explicar el fenomen observat per Mitscherlich.  

Biot va observar que l'àcid tartàric era un compost orgànic natural, òpticament actiu i 
dextrogir. L'àcid racèmic o paratartàric no mostrava activitat òptica. L'àcid tartàric i l'àcid 
racèmic tenien exactament les mateixes propietats químiques, semblaven ser la mateixa 
substància, només es distingien per la seua activitat òptica. Biot, intrigat, va repetir 
l'experiment i va confirmar els resultats de Mitscherlich, però no va arribar més lluny. En els 
seus informes sobre altres experiments va donar compte que alguns cristalls de quars 
desviaven la llum polaritzada cap a l'esquerra i uns altres cap a la dreta mentre que l'òxid de 
silici dissolt no tenia activitat òptica. Al final del seu treball en este camp va concloure que 
l'activitat òptica en els líquids depenia de les molècules dissoltes, i que en els cristalls estava en 
funció de la seua estructura cristal·lina.  

John Herschel, fill de l'astrònom que va descobrir Urà, va fer un avanç més: “Les mostres de 
quars la cara hemièdrica40 del qual està orientada en el mateix sentit desvien la llum 
polaritzada en el mateix sentit. Plagioedre41 dret, desviació a la dreta, i viceversa.” 



Han passat els anys. El jove Pasteur admira a Jean-Baptiste Biot i el cita profusament en els 
seus primers treballs. Biot s'ha convertit en una de les figures més prestigioses de la ciència 
francesa i Pasteur el pren com a model a seguir.  

En la seua tesi, Pasteur mostra que quan deixa assecar-se una gota d'una dissolució de nitrat 
en aigua, el nitrat del centre cristal·litza en romboedres i el de la perifèria en prismes 
hexagonals. Crida a aquesta propietat dimorfisme, un neologisme per a un nou fenomen. Ha 
demostrat que una mateixa substància química pot cristal·litzar en diferents formes. El 15 de 
maig de 1848 publica la seua Memòria sobre les relacions que poden existir entre la forma 
cristal·lina, la composició química i el sentit del poder rotatori.  

In vino veritas 

Les botelles de vi emmagatzemades durant un temps llarg solen presentar un solatge on 
domina un precipitat cristal·lí típic format per cristalls xicotets, fins i tot microscòpics, 
imperfectes en la seua majoria. Són cristalls d'àcid tartàric o dels tartrats potàssic i càlcic, ja 
que l'àcid tartàric és un important component del raïm.  

Que hi haja un poc de sediment en el vi és natural i, si bé no sembla afectar la seua qualitat o a 
les seues propietats organolèptiques, el solatge fa lleig a la vista i indica que el vi és vell. Entre 
els antics romans va haver-hi mags que deien endevinar el futur en els pòsits del vi de les 
copes. Eren uns altres temps i uns altres vins.  

Encara que va dedicar la seua vida a moltes altres coses i va aconseguir fama imperible per les 
seues investigacions amb bacteris, Pasteur es va formar inicialment com a químic i en el seu 
primer treball important va descobrir la quiralitat molecular de l'àcid racèmic. La nota de 
Mitscherlich també va estimular a Pasteur. Com era possible que dos compostos tingueren 
totes les propietats idèntiques excepte la polarització de la llum?  

Pasteur havia adquirit una bona formació com a químic, però també com cristal·lògraf. Això li 
va permetre abordar el problema des d’una perspectiva diferent. Va intuir que la semblança 
entre el cristall de quars i el cristall d'àcid tartàric és una qüestió de forma, concretament un 
efecte de l'asimetria. Va començar amb l'observació dels cristalls de l'àcid tartàric ordinari i va 
descobrir que eren asimètrics. Per a la seua sorpresa, l'àcid racèmic també presentava cristalls 
asimètrics. Va passar a considerar que l'àcid racèmic presentava dos tipus de cristalls 
asimètrics.  

En el seu estudi va demostrar que, efectivament, el paratartàric o racèmic té cristalls orientats 
cap a la dreta i cristalls orientats cap a l'esquerra. Va recollir una mostra i va assumir el tediós 
treball de separar amb pinces, mirant al microscopi, els cristalls en dos grups segons la seua 
forma. A continuació, va mesurar la desviació de la llum polaritzada amb els d'un tipus i amb 
els de l'altre. Els cristalls drets desviaven la llum cap a la dreta exactament com ho fa el tartàric 
ordinari. Els cristalls esquerres, ho feien cap a l'esquerra, exactament en el mateix angle que 
els anteriors la desviaven a la dreta, un fenomen que no s'havia vist mai. Havia demostrat que 
la molècula de l'àcid tartàric podia mostrar-se en una forma esquerra i una forma dreta, sense 
més diferència entre elles. Això implicava que l'àcid tartàric no s'ajustava a les lleis de simetria 
establides per Haüy42. A més, l'asimetria era la causa de la desviació del pla de llum polaritzada 
i complia les lleis de Malus.  

En 1848, Biot tenia 74 anys i Louis Pasteur només 26. Pasteur va descriure la investigació al seu 
vell mestre. Aquest es va adonar de la importància del treball i va demanar a Pasteur que el 
repetira davant d’ell en el seu laboratori del Collège de France. La repetició va ser un èxit. 
Pasteur va relatar d'aquesta manera l'episodi:  

“Em va cridar perquè repetira davant la seua vista els diferents experiments, i em va donar una 
mostra d'àcid racèmic que havia examinat prèviament i que havia comprovat que era 



completament inactiu sota la llum polaritzada. Ho vaig preparar davant d'ell i també la sal 
doble de sodi i amoni, per a això em va donar la dessaborida i l'amoníac. El líquid per a 
l'evaporació es va deixar en una de les habitacions del seu laboratori i quan ja s'havien separat 
entre 30 i 40 grams de cristalls em va citar de nou en el Col·legi de França perquè poguera 
recollir els cristalls dextrogirs i levogirs davant d'ell, els separara per les seues característiques 
cristal·logràfiques, demanant-me que verificara l'afirmació que els cristalls que col·locava a la 
seua dreta desviarien la llum a la dreta, i els altres a la seua esquerra. Fet això, em va dir que 
ell s'encarregaria de la resta. Va preparar les solucions fent les pesades amb cura i quan anava 
a posar-les en el polarímetre em va cridar una altra vegada. Va posar en primer lloc la solució 
més interessant, la que jo suposava que desviaria el pla de polarització cap a l'esquerra. Abans 
de fer la lectura, a primera vista i només pel color que donaven les dos plaques en el camp del 
polarímetre de Soleil43, es va adonar immediatament que hi havia una intensa levorrotación. 
Llavors, l'il·lustre ancià, visiblement emocionat, va agafar la meua mà dient: “El meu benvolgut 
col·lega, he estimat tant les Ciències durant la meua vida que això fa bategar el meu cor”.44  

Al maig de 1848, Biot va remetre el seu informe en una comunicació oficial a l'Acadèmia de 
Ciències.  

Per què ens importa la quiralitat 

La quiralitat podria ser entesa com una curiositat intranscendent de la naturalesa. Seria un 
greu error, perquè conéixer la quiralitat és necessari per a entendre com és el món físic, 
(terrestre i extraterrestre) com és la vida en la Terra i, per descomptat, com és i com funciona 
l'organisme humà.  

Quiralitat al nostre cos 

S'ha indicat ja que moltes de les molècules orgàniques són quirals. De forma simplificada sol 
dir-se que els sucres i els seus polímers, els polisacàrids que formen part dels glúcids són 
“destres” mentre que els aminoàcids i els seus polímers, els pèptids que formen part de les 
proteïnes, són “esquerrans”.  No hi ha proteïnes “destres” ni glúcids “esquerrans”. L'atribució 
de les denominacions destre o esquerrà als enantiòmers de les molècules quirals va ser 
arbitrària a l'origen, però va respondre a una necessitat innegable. S'havia descobert que hi 
havia molècules que en principi semblaven idèntiques i tenien les mateixes propietats físiques i 
químiques… excepte en la desviació del pla de vibració de la llum polaritzada incident. Eren 
substàncies diferents; encara que la seua diferència era mínima, era necessari distingir-les; 
havien de tindre noms diferents que permeteren identificar-les sense ambigüitat.  

Els avanços del coneixement de les estructures moleculars van portar a relacionar les seues 
propietats òptiques amb la distribució espacial dels àtoms que constituïen les molècules 
quirals. D'ací van derivar conseqüències inesperades. Un D-aminoàcid no podria incorporar-se 
a una cadena peptídica normal, constituïda per L-aminoàcids. Simplement, no encaixaria. En el 
nostre organisme, un D-aminoàcid no seria útil, tota la maquinària bioquímica està ajustada 
per a utilitzar L-aminoàcids i els D-aminoàcids no encaixen. Es produiria una situació semblant 
amb un L-sucre. Només alguns bacteris de la nostra microbiota podrien traure partit de tals 
productes. En alguns casos, el sistema immunitari els podria reconéixer com a molècules 
estranyes, antígens que podrien desencadenar una resposta immunitària. 

La quiralitat pot influir de moltes maneres en l'activitat bioquímica i fisiològica del cos. Tant els 
glúcids com les proteïnes adquirixen, fins i tot a escala macromolecular, formes asimètriques, 
que deriven dels seus monòmers quirals, alguna cosa que també ocorre amb els àcids nucleics.  

Molts processos biològics depenen de la interacció precisa entre molècules. L'ajust entre 
substrat i enzim és l'exemple més típic, però cal pensar en les interaccions de les molècules 
(receptors) de les superfícies cel·lulars amb molècules que s'aproximen des de l'exterior. S'ha 



citat ja el cas del limoné, una altra molècula quiral, del qual els seus dos enantiòmers són ben 
distingits pel nostre olfacte.45 

Les asimetries es produïxen a totes les escales. La vida és pròdiga en elles. Servisca com a 
exemple l'hèlice, figura geomètrica asimètrica que s'ha convertit en icona de la biologia i que 
no es limita a aparéixer en molècules com l'ADN i les proteïnes, sinó que és freqüent en virus, 
petxines de mol·luscos i plantes enfiladisses, entre altres organismes. 

 

Medicaments quirals  

Quan Pasteur va establir que la diferència entre l'àcid tartàric procedent de la vinya i el sintètic 
es devia al fet que aquest últim era una mescla equimolecular dels dos enantiòmers, 
(anomenat racèmic per Gay-Lussac; el primer tenia L-tartàric, però mancava de D-tartàric), va 
posar de manifest una diferència fonamental entre la síntesi bioquímica de molècules 
orgàniques i els procediments emprats en aquell temps per la indústria química.  

Molts medicaments deuen el seu efecte a les molècules quirals que contenen. Ocorre sovint 
que un estereoisòmer té una determinada activitat farmacològica mentre que l'altre actua de 
forma molt diferent o simplement és inactiu. Això podria implicar, per exemple, que en un 
medicament consistent en una mescla racèmica de la substància activa solament la mitat 
exercira l'acció desitjada. Però també podria ocórrer que l'altra mitat tinguera un efecte 
inesperat, o un efecte secundari no desitjat o, àdhuc, desconegut.  

La ciclofosfamida és un dels medicaments més emprats en quimioteràpia del càncer i s'utilitza 
també per a tractar malalties autoimmunes. Els seus dos enantiòmers tenen la mateixa 
eficàcia. La fluoxetina, que té efectes antidepressius i és el principi actiu del conegut Prozac, és 
una altra substància que forma part del restringit grup de medicaments quirals que els seus 
enantiòmers tenen una activitat farmacològica equivalent.  

Però en realitat hi ha pocs casos en què els dos enantiòmers d'un medicament quiral tenen la 
mateixa activitat farmacològica. 

El medicament que oferix millors resultats per al tractament de la malaltia de Parkinson és la 
3,4-dihidroxifenilalanina, coneguda com dopa perquè és un precursor de la dopamina46. Com 
molts altres medicaments, és una molècula quiral i hi ha bones raons per a tindre-ho en 
compte. Quan va començar a emprar-se s'administrava una mescla racèmica dels seus 
enantiòmers que causava importants efectes secundaris. Es va descobrir que mentre la forma 
L actuava de la forma esperada, la forma D era tòxica i causava agranulocitosi47. A 
conseqüència d'això va passar a subministrar-se solament l’enantiòmer L de la 3,4-
dihidroxifenilalanina, conegut també com a levodopa. 

Un cas semblant ocorre amb l’ibuprofén, denominació habitual de l'àcid 2-(4-isobutilfenil) 
propiònic. La presentació farmacològica típica del ibuprofén és una mescla racèmica dels dos 
enantiòmers, S i R. Com que solament és activa la forma S, podria pensar-se que incloure el 
enantiòmer R, inactiu, és completament inútil. No obstant això, els enzims hepàtics poden dur 
a terme la inversió quiral i transformar més de la mitat del enantiòmer R (inactiu) en 
enantiòmer S (actiu). Afortunadament, la reacció no funciona en sentit contrari.  

En canvi, s'ha observat in vitro (en solució aquosa) la inversió quiral bidireccional en derivats 
del grup de les hidroxil-benzodiazepines, com el oxazepam i el lorazepam, i en la talidomida. La 
interconversión d'un enantiòmer en un altre in vivo es produïx en la talidomida, però no en les 
hidroxil-benzodiazepines. 

 



Comparació de la potència dels isòmers d'alguns medicaments racèmics 
(l=levorrotatoria i d=dextrorrotatoria)48 

PRINCIPAL EFECTE FARMACOLÒGIC DELS MEDICAMENTS POTÈNCIA DELS ISÒMERS 

b -Adrenorreceptor bloquejant els medicaments (b-
bloquejants): propanolol, acebutolol, atenolol, alprenolol, 
betaxolol, carvedilol, metoprolol, labetalol, pindolol, sotalol, 
etc.,  

l > d (d = inactiu) 

Ex: S(-)-propanolol > 

R(+)-propanolol 

Antagonistes del canal de calci: verapamil, nicardipina, 
nimodipina, nisoldipina, felodipino, mandipino, etc.,  

blocadors dels canals de calci, també coneguts com a 
antagonistes del calci 

l > d 

Ex: S(-)-verapamil > 

R(+)-verapamil 

-Agonistes β2 adrenèrgics: Broncodilatadores: Albuterol 
(salbutamol), salmeterol i Terbutalina 

«broncodilatador d'acció ràpida». Alleuja l'atac d'asma perquè 
relaxa els músculs llisos de les vies respiratòries. 

l > d (d = inactiu) 

Ex: R(-)-albuterol > 

S(+)- albuterol 

Hipnòtics, Sedants: hexobarbital, secobarbital, mephobarbital, 
pentobarbital, tiopental, tiohexital 

l > d 

Ex: S(-)-secobarbital 

> R-(+)secobarbital 

Anestèsics: Ketamina, isofluran d > l (l = inactivo) 

Ex: S(+)-ketamina > 

R(-)-ketamina 

S(+)-isofluran > 

R(-)-isofluran 

Analgèsic d'acció central (receptors d'opioides): Metadona Ex: R(-)-metadona > 

S(+)-metadona 

Analgèsics, antiinflamatoris: (AINE): ibuprofén, ketoprofén, 
benoxaprofeno, fenprofeno, etc. 

d > l 

Ex: S(+)-ibuprofén > 

R(-)-ibuprofens 

Tranquil·litzants: 3-hidroxi-benzodiazepinas: oxazepam, 
lorazepam, temazepam 

d > l (l = inactiu) 

Ex: S(+)-oxazepam > 

R(-)- oxazepam 

El cas de la talidomida 

En el seu imprescindible llibre Mala Ciència, Ben Goldacre inicia d'aquesta manera el seu 
comentari sobre el cas de la talidomida: 

“En 1957, l'esposa d'un empleat de Grunenthal, l'empresa farmacèutica alemanya, va donar a 
llum a un bebé sense orelles. L'empleat havia portat a casa el nou medicament de la seua 
companyia contra les nàusees per a provar-lo amb la seua dona durant l'embaràs, un any 
abans que isquera al mercat: aquest és un bon exemple del descuradament que es feien les 
coses en aquells dies… i del difícil que resulta detectar una pauta a partir d'un succés únic i 
aïllat. [3] 



El fàrmac es va posar a la venda i, entre 1958 i 1962, van nàixer a tot el món uns 10.000 xiquets 
i xiquetes amb malformacions greus provocades pel mateix medicament, la talidomida. Com no 
hi havia un sistema de seguiment central de malformacions o de reaccions adverses, aqueixa 
pauta va passar inadvertida. Un obstetre australià, William McBride, va ser el primer a alçar la 
veu d'alarma en una revista mèdica en publicar una carta en el número de desembre de 1961 
de The Lancet. …”49   

En la il·lustració pot vore's que és possible la interconversión dins de l'organisme dels 
enantiòmers de la talidomida.   

  
Il·lustració: adaptada de Vargesson, BioEssays, 2009,31,1327–1336. 

La talidomida va ser comercialitzada a Europa en 1956. Es va presentar en principi com un 
sedant no barbitúric ni addictiu ben tolerat per l'organisme, inclús a dosis relativament altes. 
Alleujava el malestar del matí de l'embaràs i era un antiemètic eficaç. Semblava un 
medicament lliure d'efectes secundaris. Va arribar a distribuir-se en quaranta-sis països amb 
diferents denominacions comercials. No obstant això, poc després de la seua comercialització, 
alguns informes van posar de manifest l'aparició de neuropaties en pacients que havien pres el 
medicament i alguns casos de naixements amb malformacions, però no es va arribar a establir 
la connexió amb el producte.  

Sengles comunicacions de l'australià McBride en 1961 i de l'alemany Lenz en 1962 van establir 
la correlació entre la ingesta per les mares i l'aparició de greus deformacions congènites en els 
seus bebés. En la memòria queden els casos de reducció dràstica50 i d’absència completa51 de 
les extremitats. La imatge del baix-baríton alemany Thomas Quasthoff cantant en l'escenari 
s'ha convertit en una icona del desastre i també de la capacitat personal de superació de les 
dificultats. 

Per a quan la talidomida es va retirar del mercat ja s'havia convertit en el major desastre 
causat per l'ús de medicaments. L'episodi va deixar més de 10000 víctimes, va fer canviar els 
protocols de control de medicaments i va posar de manifest la importància de la funció de 
regulació farmacològica, que es va sotmetre a una profunda revisió. Grunenthal sempre va 
argüir que havia complit amb la normativa existent. 

Als Estats Units, la doctora de la FDA Frances Kelsey no va autoritzar el medicament malgrat 
les pressions rebudes, a causa de la seua preocupació pels casos de neuropatia perifèrica i 
naixements amb malformacions que s'anaven coneixent. Ja en 1961 va rebre el reconeixement 
del president Kennedy per haver lliurat al país del desastre. El seu article de 198852 va obrir 
camí cap a la forma actual de comprovar la innocuïtat dels medicaments. Les proves per a 
l'autorització comercial dels medicaments són actualment molt més exigents que fa sixanta 
anys.  

Amb la talidomida es va comprovar per primera vegada que diferents espècies podien 
reaccionar de manera diferent a la mateixa substància. Per exemple, no se sap molt bé per 



què, els ratolins (típics animals de laboratori) són menys sensibles a la talidomida que els 
conills, els hàmsters i els pollastres.  

Confesse que em vaig assabentar veient un dels capítols de la sèrie televisiva House que la 
talidomida continuava sent emprada per a certes malalties. En l'actualitat, la molècula s'usa 
amb profit per a tractar la lepra, el mieloma múltiple, certs tipus de càncer i la malaltia de 
Crohn. Existix un sever protocol d'aplicació per a assegurar que no siga prescrita a dones 
embarassades.  

Desgraciadament, al Brasil, en els anys 90, es van detectar alguns casos de malformacions al 
naixement idèntiques a les conegudes 30 anys abans53. Sembla que aquest nou desastre es va 
produir quan algunes persones van compartir la talidomida prescrita per a tractar la lepra amb 
persones que no havien de rebre el medicament i que no van disposar de la informació sobre 
els riscos de la seua ingesta o no la van entendre.  

Epíleg 

La dualitat simetria/asimetria, entesa ací com una propietat de les formes dels objectes, ha 
sigut reconeguda i admirada des dels temps més remots. El descobriment d'asimetries baix 
l'aparent simetria del nostre cos i l'extensió de la troballa des dels éssers vius a la matèria 
inanimada i a través de totes les escales ha fet d'aquesta dicotomia una de les claus per a la 
comprensió del món. 

Sovint tenim la sensació que coneixem millor els objectes simètrics. Solem considerar que són 
més bells. Potser per això, segons els casos, els objectes asimètrics ens porten a un continu de 
sensacions que van des de la trivialitat més intranscendent a la incomprensió més absoluta. En 
l'espai intermedi, podem percebre en l'asimetria un altre tipus de bellesa potser més intrigant, 
perquè genera curiositat, interés, inquietud, … sensacions que ens allunyen de l'obvietat i 
estimulen el desig de descobrir regularitats i lleis, de conéixer i entendre. 

Al seu moment, la idea de paritat va conduir com a conseqüència òbvia a fer de la seua 
conservació una llei universal. Després, dubtar de la conservació de la paritat i arribar a 
acceptar que l'asimetria podia niuar en la intimitat de la matèria va crear una sensació de 
perplexitat semblant a la de descobrir que dos més dos és igual a quatre, però també a cinc. La 
fallida d'una obvietat sempre és difícil d'acceptar, per molt que haja sigut confirmada 
experimentalment en molts casos i potser siga reveladora d'una realitat subjacent 
inimaginada. Roman en algunes ments la molt lleu esperança que troballes futures la rescaten 
i, amb ella, l'univers siga més comprensible. 

Rebre de la llum el missatge de l'asimetria en els cristalls, en les molècules, i en l'espai exterior 
sense deixar de ser una curiositat meravellosa va revelar interaccions i propietats inesperades, 
tant en la matèria com en la pròpia llum, que ha resultat estar molt lluny de ser un simple 
missatger immutable.  

De vegades, entendre el joc de les asimetries pot ser, literalment, vital. El desig de conéixer-
nos ens duu a recordar que estem fets de molècules, que moltes d'elles, dins del nostre 
organisme i en l'exterior, són quirals i que eixa quiralitat pot guardar part de l'explicació sobre 
com es va originar i com és ara la vida en la Terra.  

El joc de la llum amb l’espat d'Islàndia i el solatge del vi, va conduir a reconéixer la quiralitat 
que portem dins i a descobrir que les substàncies que introduïm en el nostre cos poden 
interactuar de formes molt diverses amb les nostres, quasi sempre amb les seues desitjades 
conseqüències nutritives o terapèutiques, però no sempre innòcues. Però també cal recordar 
que viure implica sempre una convivència amb el risc, que ignorem molt del que ocorre amb 
les substàncies que introduïm dins del nostre organisme i que la combinació d'ignorància i 



temeritat, (animada o no per raons econòmiques), pot acabar rendint resultats afortunats o 
provocar la pitjor de les tragèdies.  
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NOTES 

1 Rep el nom de plànol sagital. 
2 Martin Gardner. Izquierda y derecha en el cosmos, pàgina 20. Ed. Salvat. 1988. 
3 Dos objectes son enantiomorfos quan cada u es idèntic a la imatge en el espill de l’altre i no són 
superposables. Dos guants del mateix parell son enantiomorfos. La paraula enantiòmer s’empra en un 
sentit semblant, tant per a la descripció de la relació respecte a seua forma de dos objectes como de 
dues molècules.  
4 Umberto Eco. Historia de la belleza. (Bibliografia). 
5 Isaac Asimov. El electrón es zurdo y otros ensayos, pàg. 36. 1977. Alianza Editorial.  
6 D’acord amb la mecànica quàntica no cap parlar de volum de l’electró. En el concepte clàssic, obsolet, 
el volum de l’electró seria de 9’4 x10-44 m3 aproximadament. El volum de la Terra es de 1,08 x 1021 m3 
aproximadament. 
7   No son forces en el sentit que se dona a la paraula en Física. 
8 En la desintegració beta un nucli radioactiu emet un electró o un positró que, en conseqüència, canvia 
el seu nombre atòmic. 
9 Polarització: El concepte es definirà unes línies més avant.  
10 En textos antics citada como Roerfiord. 
11 Espat: Es el nombre que se da a alguns minerals cristal·litzats que presenten grans cares planes i que 
presenten exfoliació. Se aplica sobre tot als cristalls de calcita, (espat d’Islàndia), i de fluorita, (espat 
fluor).  
12 En distints textos apareix como Bartholin o Bartolino. 
13 La refracció pot definir-se como el canvi de direcció de los rajos de llum quan passen de un medi 
transparente a un altre. Es deguda a que la llum canvia la seua velocitat en funció del medi que travessa. 
14 En La gran aventura del cristal. Pàg. 113. En bibliografia. 
15 Accés a l’article de Horváth en  https://arago.elte.hu/sites/default/files/DSc-Thesis-2003-
GaborHorvath-01.pdf  
16   “Our results show that the sky-polarimetric navigation is surprisingly successful on both days of the 
spring equinox and summer solstice even under cloudy conditions if the navigator determined the north 
direction periodically at least once in every 3 h, independently of the type of sunstone used for the 
analysis of sky polarization.” Száz D, Horváth G. 2018. Success of sky-polarimetric Viking navigation: 
revealing the chance Viking sailors could reach Greenland from Norway. R. Soc. opensci.5:172187. 
http://dx.doi.org/10.1098/rsos.172187  
17 En las ones longitudinals la vibració de cada partícula se produïx en la mateixa direcció en que se 
propaga la onda. 
18 En La gran aventura del cristal. Pàg. 138. En bibliografia. 
19 La xifra prové de https://www.elmundo.es/larevista/num134/textos/napo1.html. En 
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/napoleon-en-egipto_6235 i en las 
pàgines de Wikipedia es dona la xifra de 167. 
20 L’espat d’Islàndia es un cristall romboèdric de carbonat de calci transparente. La doble refracció és la 
característica que li ha donat popularitat. Diuen que fou utilitzat por los vikings per a orientar-se en les 
seues navegacions sota el cel ennuvolat.  
21 Espat d’Islàndia o espat calcari. 
22 François Arago, Biographies of distinguished scientific men. Traduc. Inglesa por W. H. Smyth, Rev. 
Baden Powell i Robert Grant. Longman, Brown Green, Longmans i Roberts, London, 1857, VIII + 607, 
especialment p. 387. Citat en Amorós, José Luis. La gran aventura del cristal. Pág. 286. (En bibliografia). 
23 Serendipitat es un neologisme procedent de un conte de Walpole titulat “Els tres prínceps de 
Serendip”. El relato original, “Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo” fue publicado en 
1557 por Michele Tramezzino que lo atribuyó a Cristoforo Armeno. En ciència se empra per a qualificar 
els descobriments en que la casualitat té un paper important.  

 

http://hdl.handle.net/10261/76180


 
24 Pasteur pronuncio la frase por primera volta en el discurs de inauguració de la Universitat de Lille, en 
referencia a un descobriment de Oersted. Ver en 
https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_prononc%C3%A9_%C3%A0_Douai_le_7_d%C3%A9cembre_185
4_%C3%A0_l%E2%80%99occasion_de_l%E2%80%99installation_solennelle_de_la_facult%C3%A9_des_l
ettres_de_Douai_et_de_la_facult%C3%A9_des_sciences_de_Lille  
25 Como a partidari de la teoria corpuscular de Newton, Malus creia que llum estava constituïda por 
partícules. Els seus experiments el conduïren a considerar que las partícules lluminoses tenien forma 
geomètrica.  
En el llibre ja esmentat, Isaac Asimov, explica que: 
“Malus va recordar que, segons Newton: que les varietats de corpuscles lumínics podrien ser anàlogues 
a los dos polos de un imant. En eixa línia de pensament, va col·legir que solo s’havia reflectit «un pol» de 
llum, i que el raig que il·luminava la seua habitació sols contenia corpuscles d’eixe pol. 
Malus va parlar del raig que entrava en la seua habitació, como format per «llum polaritzada». El nom es 
se conserva encara, malgrat estar basat en una suposició errònia i que la noció de «pols de llum» estava 
sent radicalment desmentida ja antes de que Malus fera la seua observació.” 
Isaac Asimov. El electrón es zurdo y otros ensayos, pàg. 42. 1977. Alianza Editorial.   
26 Mémoire sur de nouveaus phénomènes d’optique ; par M. Malus. Bulletin de la Société́ 
Philomathique de Paris. Tome II. Nº. 45. 4eme année. https://hdl.handle.net/2027/chi.44245869. 
Traducció pròpia. 
27 Max Born, Emil Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and 
Diffraction of Light. 2013. Pergamon Press. 
28 Bulletin de la Société Philomathique de Paris 1810-1811. Pàg. 262. 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044106415698&view=1up&seq=260  
29 Els cristalls de las ulleres de sol no són autèntics cristalls, per eixe motiu las cometes.  
30 La trementina es un terme que se aplica a los fluids oliosos rics en terpens (pinens) obtinguts a partir 
de la resina de coníferes, principalment de pins. La destil·lació proporciona essència de trementina o 
aiguarràs, empleat àmpliament como dissolvent de pintures. També s’usa com a repel·lent d’insectes i 
com a base en l’elaboració de perfumes. 
31 Taton, René. Historia general de las ciencias. Vol. 9, páginas. 200-208. 1988. Ediciones Orbis. 
32 “La denominació se conserva encara, malgrat estar basada en una suposició errònia i que la noció de 
«polos de llum» estava sent radicalment desmentida ja abans que Malus fera la seua observació.” Isaac 
Asimov, en El electrón es zurdo y otros ensayos, pág. 42.  
33 https://www.masterorganicchemistry.com/2017/02/07/optical-rotation-optical-activity-and-specific-
rotation/ 
34 http://www.quiral.es/blog/industria/perfumeria_sabores/s-limoneno-y-r-limoneno-diferencias-en-
sus-propiedades-organolepticas/ 
35 https://es.wikipedia.org/wiki/Linalool#Enanti%C3%B3meros  
36 Rosario Fernández. Cuando las moléculas se miran en el espejo. Páginas 17-18. 2015. Universidad de 
Sevilla. 
37 La rotació específica d’una substancia es calcula habitualment mediant la fórmula:  
[α]=α/(c*l) 
on [α] es la rotació específica, α es la rotació observada, c es la concentració en g/ml i l es la longitud del 
tub de mostra. L’anàlisi s’ha de fer a temperatura estàndard i la longitud d’ona utilitzada habitual és 
589’3 nanòmetres 
38 David Brewster, On the laws of polarization and double refraction in regularly crystallized bodies. 
Philosophical Transactions. London, 108 (1818), 199-272. 
39 Peter Atkins. La creación, pág. 58 i sig. Ed. Salvat. 1989. L’explicació sobre la refracció de la llum està 
basada també en l’exposició raonada que fa este llibre. 
40 Cristall hemièdric: Es el que no presenta tots els elements de simetria corresponents al seu sistema 
cristal·lí. Es contraposa a cristall holoèdric, que presenta tots els elements del seu sistema cristal·lí.   
41 Plagioedre: Denominació donada per Haüy a alguns cristalls de quars on va observar una cara més 
inclinada que les altres i eren, por tant, asimètrics. Degut a la asimetria, hi havia plagioedres orientats a 
la dreta i a l’esquerra. El cristal·lògraf Weiss va generalitzar el concepte a altres cristalls con el nombre 
de hemiédria (ver nota anterior).  
42 René Just Haüy havia establit unes lleis, conegudes pel seu nom, per a la classificació dels cristalls. 



 
43 El nom es deu al fabricant de l’instrument utilitzat, J. B. F. Soleil.   
44  Rosario Fernández. Cuando las moléculas se miran en el espejo. Páginas 17-18. 2015. Universidad de 
Sevilla. 
45 Traduït i adaptat de https://www.masterorganicchemistry.com/2017/02/07/optical-rotation-optical-
activity-and-specific-rotation/ 
46 Dopamina: La dopamina es un neurotransmissor cerebral que té funcions relacionades amb el 
pensament, la conducta, l’estat de ànim, l’activitat motora, la son, la motivació, l’aprenentatge i d’altres 
activitats. 
47 Agranulocitosi, granulocitopènia o neutropènia és la disminució de glòbuls blancs neutròfils 
(granulòcits) en sang, condició que incremente el risc d’infeccions bacterianes i fúngiques.  
48 Taula modificada a partir de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3614593/Chiral Drugs: 
An Overview 
49 Ben Goldacre. Mala ciencia. Pág. 307-308. 2011. Ed. Paidós.  
La cita [3] del text de Goldacre és la següent: 3. R. Brynner i Stephens, T. D., Dark Remedy: The Impact of 
Thalidomide and its revival as a Vital Medicine, Perseus Books, 2001 (trad. cast.: Oscuro remedio: el 
impacto de la talidomida y su renacimiento como una medicina vital, Murcia, Alcantarilla, AVITE, 2010) 
50 Focomèlia: pèrdua o reducció greu de la part proximal de les extremitats. 
51 Amèlia: absència d’extremitats.  
52 Kelsey FO. 1988. Thalidomide update: regulatory aspects. Teratology 38:221–226. 
53 En: Castilla EE, Ashton-Prolla P, Barreda-Mejia E, et al. 1996. Thalidomide, a current teratogen in south 
america. Teratology 54:273–277. I també: Schuler-Faccini L, Soares RC, de Sousa AC, et al. 2007. New 
cases of thalidomide embryopathy in Brazil. Birth Defects Res A ClinMol Teratol 79:671–673. 
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