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Josep Castells i Guardiola nasqué a Barcelona el 27 de maig del 1925, fill del metge 
Feliu Castells i Farrarons i de Josefina Guardiola i Rosa. La família vivia en un pis 
del carrer del Comerç, al barri de la Ribera de Barcelona. Josep Castells cursà el 
batxillerat a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, durant els difícils anys de la 
Guerra Civil i la immediata postguerra (1935-1942). Després, va fer la carrera de 
química a la Universitat de Barcelona i obtingué la llicenciatura en ciències (Sec-
ció Químiques), el 1947. L’any 1948 li atorgaren el Premi Extraordinari de Llicen-
ciatura. 

Castells decidí fer el doctorat al laboratori de química orgànica de la mateixa 
Universitat de Barcelona, situat a la planta baixa del Pati de Ciències de l’edifici de 
la plaça de la Universitat, sota la direcció del professor Josep Pascual Vila, el crea-
dor de l’anomenada Escola de Química Orgànica de Barcelona. La tesi, però, l’ha-
gué de defensar a Madrid, el 1951, com era reglamentari en aquells anys. El treball 
de tesi doctoral versava sobre l’aïllament en forma cristal·lina i la posterior carac-
terització dels estereoisòmers cis i trans de l’àcid 2-hidroxiciclopentancarboxílic 
(figura 1). Els resultats obtinguts es publicaren en la revista Anales de la Real So-
ciedad Española de Física y Química, el 1950, i en la revista Journal of the Ameri-
can Chemical Society, el 1952. Cal remarcar el mèrit d’aquesta publicació, ateses 
les exigències de qualitat i originalitat que té la prestigiosa revista nord-america-
na. Tot aquest temps, Castells estigué com a becari de l’Institut Alonso Barba del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). 

Impulsat per l’interès per la investigació científica i el desig d’ampliar conei-
xements (convé recordar la misèria de recursos i facilitats per a la feina experi-
mental en aquella universitat dels anys cinquanta), Castells va fer una estada 
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postdoctoral, del 1952 al 1956, al Manchester Institute of Science and Technolo-
gy (esdevingut, més tard, Universitat de Manchester), als laboratoris del profes-
sor Sir Ewart R. H. Jones, on, sota la direcció del doctor G. D. Meakins, treballà 
en la química dels esteroides. D’aquesta estada correspon, també, la descripció 
de la hidròlisi fàcil de 3,5-dinitrobenzoats amb alúmina alcalinitzada amb hidrò-
xid de potassi, publicada, el 1956, en el Journal of the Chemical Society, la revista 
oficial de la societat de química britànica. A aquest treball en seguiren set més de 
relacionats amb la química d’esteroides de configuració no natural, com ara el 
lumisterol o el pirocalciferol. En aquesta institució, Castells obtingué un segon 
grau de doctor.

Josep Castells tornà a Barcelona l’any 1956 i ingressà com a col·laborador  
científic a l’Institut Alonso Barba, centre adscrit al Patronato Juan de la Cierva del 
CSIC, però que tenia els laboratoris a la càtedra de química orgànica de la Univer-
sitat de Barcelona. En aquesta posició, i aprofitant el clima favorable de recerca i 
docència d’aquesta càtedra a l’entorn del professor Pascual Vila, Castells va desen-
volupar una tasca important i apassionada per introduir les noves metodologies 
de treball experimental que havia après a Anglaterra per purificar composts orgà-
nics, com ara les separacions de mescles mitjançant la cromatografia en columna 
o la implementació i l’ús de diverses tècniques espectroscòpiques (ultraviolat i 
infraroig), i especialment de la ressonància magnètica nuclear (RMN), per identi-
ficar llur estructura i avaluar-ne la puresa. En aquest context, a ell es deu la posada 
a punt (a còpia de nits al costat de l’aparell perquè els tramvies que passaven per la 
Gran Via no l’importunessin amb interferències entre cables i catenàries) del pri-
mer aparell de ressonància nuclear magnètica del país (figura 2). La passió per 
aquesta tècnica l’estimulà a adquirir una formació sòlida en química quàntica, 
especialitat que mirà de difondre a través de cursos de doctorat i de seminaris i 
conferències al llarg de tota la seva carrera docent. Cal remarcar que la docència  
i la investigació en quimicofísica teòrica eren dues de les grans llacunes de la nos-
tra universitat fins ben entrats els anys setanta. Una altra conseqüència de la for-

Figura 1. Esquema resum de la publicació de la tesi doctoral 
de Josep Castells.

The cis and tran-2-Hydroxycyclopentanecarboxylic Acids
By José Pascual and José Castells

Journal of the American Chemical Society, 1952, 74, 2899.

COOH COOH

OH

HO
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mació adquirida per Castells fou la introducció dels nous conceptes sobre l’enllaç 
químic (especialment el covalent) i del mecanisme de les reaccions en química 
orgànica.

La dècada dels anys seixanta fou sens dubte d’esplendor, en aquell grup en-
capçalat pel professor Pascual Vila. Primer, en els laboratoris de la Universitat de 
Barcelona i, posteriorment, en els inaugurats, el 1967, al Centre d’Investigació i 
Desenvolupament del campus de Pedralbes, el grup de Castells coexistí amb els de 
Manuel Ballester i de Fèlix Serratosa (també del CSIC i formats igualment a l’es-
tranger en estades postdoctorals). Aquests grups comptaren amb un finançament 
relativament ben dotat per a l’època. A través de l’ajut de la Fundación Juan 
March, Castells treballà en la síntesi d’àcids fenilpropargilidenmalònics i malono-
nitrils, i en l’estudi químic i farmacològic dels seus productes de ciclació (buteno-
lides). El Departament d’Agricultura dels Estats Units li finançà estudis sobre la 
síntesi d’alcohols terpènics monocíclics i el CSIC donà suport a la seva investiga-
ció sobre estructura i reactivitat de pirazoles, pirazolines i semicarbazones. Tot 
plegat constituí una comunió de talent, d’imaginació i d’esperit de treball que 
conduí a resultats d’impacte en la química orgànica no tan sols a l’Estat, sinó en 
l’àmbit mundial, i també a la formació de noves generacions d’investigadors que 
han excel·lit posteriorment en camps ben diversos de la química.

En el cas de Josep Castells, cal posar en relleu dos trets particularment relle-
vants de la seva personalitat i de les inquietuds que tenia en aquella època. L’un, 
en relació amb la recerca, fou la idea d’utilitzar polímers com a eines d’ancoratge 

Figura 2. El primer aparell de ressonància magnètica nuclear que hi va haver al país i 
que el professor Castells va posar a punt als laboratoris de la plaça de la Universitat.
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d’intermedis de reacció en la preparació de molècules orgàniques, tecnologia 
anomenada, més tard, síntesi orgànica en fase sòlida. És a dir, en comptes de por-
tar a terme una reacció en dissolució, lligar covalentment un intermedi a un polí-
mer inert i fer que el conjunt reaccionés amb un altre reactiu o intermedi. La reac-
ció tenia lloc en fase heterogènia, de manera que una simple filtració permetria 
separar el producte de la reacció encara lligat al polímer. L’escissió d’aquest con-
duiria al producte desitjat. Aquesta idea l’havia posat en pràctica pocs anys abans, 
als Estats Units, el professor Robert Bruce Merrifield en el camp de la química 
dels pèptids, motiu pel qual se li atorgà el Premi Nobel de Química, el 1984. Cas-
tells encoratjà els seus estudiants de doctorat a posar aquesta idea en pràctica per a 
reaccions clàssiques (i no tan clàssiques a l’època) de la química orgànica. Aquesta 
línia d’investigació continuà quan ell es traslladà a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, però cal destacar dues publicacions que encara avui es referencien en 
treballs de revisió sobre la síntesi orgànica en fase sòlida: Camps et al. (1971a) i 
Camps et al. (1971b). En total, més d’una desena de publicacions en revistes d’im-
pacte internacional donen testimoni de la seva feina investigadora en aquests 
anys. De fet, és Castells qui amplià l’ús de la fase sòlida a un ventall de reaccions 
clàssiques i fonamentals de la química orgànica en dissolució, les quals impliquen 
la formació d’enllaços carboni–carboni, un dels objectius prioritaris de la síntesi 
orgànica. Tot i haver publicat part d’aquests resultats en revistes internacionals 
reconegudes, el fet de fer-ho també en l’espanyola Anales de la Real Sociedad Es-
pañola de Física y Química constituïa un tribut que convenia pagar, perquè bona 
part de membres de tribunals d’oposició de l’època era l’única revista que fulleja-
ven habitualment. Aquest costum, no tan sols del grup de Castells, sinó d’altres 
investigadors rellevants, causà que la seva feina i els resultats obtinguts tinguessin 
una difusió internacional més baixa de la merescuda. A tall anecdòtic, al centre 
del CSIC de Pedralbes es conserva un manuscrit seu, pensat i redactat a finals dels 
anys seixanta i enviat a la Royal Society of Chemistry, en el qual descrivia la possi-
bilitat d’aplicar la química en fase sòlida a una gran varietat de reaccions de la quí-
mica orgànica. La seva intenció era que constés la data de la idea per a posteriors 
articles de la seva recerca. Un document de gran vàlua històrica per la seva capaci-
tat de predicció, que s’ha vist confirmada àmpliament anys després, a partir del 
tombant del segle, amb la irrupció de la química combinatòria. 

L’altre tret de la seva personalitat, i que l’acompanyà també al llarg de tota la 
seva carrera professional, és el docent. Poc després de la tornada d’Anglaterra ja 
dedicà part del seu temps a impartir l’ensenyament que li era permès dins de la 
càtedra de Pascual Vila, bé en seminaris, classes pràctiques o compartint la direc-
ció de tesis doctorals. De fet, la jubilació del professor Pascual Vila l’encoratjà a 
presentar-se a les oposicions per guanyar la càtedra de Barcelona. Els resultats no 
li foren favorables i llavors es traslladà a les dependències del CSIC, a l’edifici de 
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Pedralbes, inaugurat aleshores. Amb tot, la seva activitat docent continuà com a 
professor de cursos de doctorat, bàsicament sobre tècniques espectroscòpiques i, 
en especial, sobre la ressonància magnètica nuclear, així com organitzant cursos de 
formació per a estudiants i investigadors del mateix centre del CSIC. A tall d’exem-
ple, fou ell qui portà el professor Serafín Fraga, químic teòric de gran prestigi resi-
dent al Canadà, a fer un curs de química quàntica conjuntament amb el doctor 
Ramon Carbó, llavors professor d’aquesta especialitat a l’Institut Químic de Sarrià. 
En un ambient prou erm de coneixements quàntics i computacionals actualitzats 
entre la química catalana del moment, la gosadia de Castells per promoure visions 
modernes del curs d’aquesta ciència reflectia el seu interès per fer que la docència 
anés encaminada a proporcionar als joves investigadors les eines que a molts dels 
seus col·legues dels països capdavanters ja els eren familiars.

És també en aquesta època que dona suport decidit a un col·lectiu d’investiga-
dors per crear, el 1966, i consolidar, després, el Grupo de Química Orgánica de la 
Real Sociedad Española de Física y Química. Aquest va ser un pas important 
d’aquest col·lectiu per fer entrar aire una mica fresc a una Real Sociedad que nave-
gava tranquil·lament per les aigües del franquisme tardà i per dotar d’aixopluc di-
ferenciat a tots els investigadors joves que es dedicaven a la química orgànica.

Tanmateix, la vocació universitària de Castells seguí ben viva, i aprofità 
l’oportunitat de la creació de la Universitat Autònoma de Barcelona per incorpo-
rar-s’hi com a professor agregat, l’any 1969. Les primeres classes les impartí enca-
ra en aules de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona. Cal subratllar que les vocacions 
docent i investigadora de Josep Castells convergien a través de la seva capacitat 
de formar, dirigir i coordinar equips. Aquesta capacitat ha estat reconeguda 
àmpliament per la munió de deixebles i col·laboradors que tingué en totes les ins-
titucions on exercí el seu mestratge o tingué influència. Així doncs, el seu trasllat 
al campus de Bellaterra, a començaments dels anys setanta, li permeté formar i 
consolidar un equip dins de l’especialitat de la química orgànica, primer com a 
professor agregat numerari, des del 1972 (quan ja era també professor d’investi-
gació del CSIC), i tres anys més tard com a catedràtic de química orgànica nume-
rari adscrit a la mateixa Universitat Autònoma de Barcelona. Així doncs, sabé 
aplegar al seu entorn científics rellevants de la química orgànica catalana que es-
taven, com ell fins aquells anys, als laboratoris del Centre d’Investigació i Desen-
volupament del CSIC a Barcelona i que tenien, al mateix temps i com ell, una vo-
cació docent decidida. Josep Font i Cierco, Marcial Moreno i Fèlix Serratosa en 
foren exemples rellevants. De fet, els plans d’estudi que impulsà a la Universitat 
Autònoma de Barcelona han estat reconeguts i lloats per tota una col·lectivitat de 
docents arreu de l’Estat espanyol, tot i no haver convençut editorials ni catedrà-
tics clàssics que no tenia sentit, per exemple, començar a explicar la química or-
gànica pels hidrocarburs, composts en general de baixa reactivitat, i que seria 
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preferible començar pels carbonílics (aldehids i cetones), que són la font de mol-
tes transformacions en la creació d’enllaços carboni–carboni (figura 3). De la 
seva tasca investigadora en aquells anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en destaquen articles sobre la síntesi orgànica en fase sòlida, però també sobre la 
reactivitat de composts heterocíclics que contenen grups carbonil.

Figura 3. Alguns dels llibres publicats o traduïts pel professor Castells.

L’any 1975 es fa realitat una de les seves grans aspiracions i guanya la plaça de 
catedràtic de química orgànica de la Facultat de Química de la Universitat de Bar-
celona, que conservà fins a la jubilació, l’any 1990. Al llarg d’aquests anys, Castells 
desenvolupà una intensa tasca de direcció del departament, d’organització dels 
seus grups d’investigació i d’activitat docent remarcable, sense oblidar la recerca, 
atès que inicia la col·laboració amb diferents professors del departament per con-
tinuar les seves línies d’investigació i, com es podia preveure en un home de les 
seves inquietuds, començar-ne d’altres. 

Com a organitzador d’iniciatives o quan tingué càrrecs de responsabilitat, 
Castells es mostrà com una persona d’idees clares, constant i d’una tenacitat enve-
jable. No vivia únicament de projectes i d’acords, sinó que calia executar-los, un 
punt que sempre posava damunt la taula al principi dels consells de departament, 
per constatar si s’havien portat a terme els adoptats en la reunió anterior. Imposa-
va autoritat i, quan calia, la feia servir, sempre però amb un complement d’hones-
tedat, de rigor discursiu i d’admissió de criteris divergents argumentats.

És fruit del seu prestigi l’organització, entre altres esdeveniments, de confe-
rències i cursets d’estiu impartits per primeres figures de la química mundial, in-
cloent-hi diferents premis Nobel. La figura 4 mostra els premis Nobel de Química 
que impartiren el seu mestratge a la Universitat de Barcelona, gràcies a la iniciati-
va de Castells, un fet únic en les facultats de química catalanes i de tot l’Estat du-
rant els anys vuitanta i noranta del segle passat.
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De manera complementària, Castells es preocupà pel funcionament i l’orga-
nització de la Biblioteca de Física i Química, allotjada a la mateixa Facultat de Físi-
ca i Química de la Universitat de Barcelona. En fou el director des del 1979 fins al 
1990. La seva tenacitat, intel·ligència i capacitat d’unir voluntats conduïren al fet 
que aquesta biblioteca, de les més importants, si no la més destacada, de la quími-
ca a tot l’Estat, visqués en aquest període l’adequació definitiva dels diferents es-
pais, l’ampliació dels fons bibliogràfics fins allà on arribaven els magres pressu-
postos universitaris i la introducció de les tècniques bibliogràfiques més modernes 
de l’època, en particular del microfilm. No hi ha dubte que la transformació del 
vell Seminari de Química de la primera planta de l’edifici de la plaça de la Univer-
sitat en la biblioteca que avui coneixem es deu, en bona part, a la visió i a la tasca 
directiva de Josep Castells.

Figura 4. Químics guardonats amb el Premi Nobel convidats pel professor Castells a 
donar conferències i cursos a la Universitat de Barcelona.

Robert Merrifield
1984

Jean-Marie Lehn
1987

Elias J. Corey
1991

Roald Hoffmann
1981
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Si parlem de productivitat editorial, la carrera docent de Castells es traduí en 
la publicació dels llibres originals següents (figura 3):

Castells, José (1981). Química general. Madrid: Alhambra.
Castells, José (1983). Teoría orbitálica de las reacciones químicas. Madrid: 

Alhambra. 
Castells, José (1986). Química general y bioorgánica. Madrid: Pearson Edu-

cación. 

Pel que fa a traduccions, destaquen:

Simon, W.; Clerc, T. (1970). Elucidación estructural de compuestos orgánicos por 
métodos espectroscópicos. Traducció de José Castells i Francisco Camps. Ma-
drid: Alhambra.

Lewis, Gilbert N. (2004). L’àtom i la molècula. Traducció i introducció de Josep 
Castells. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Química. 
(Clàssics de la Química; 1)

Quant a les monografies, es poden esmentar les memòries que apareixen cita-
des en les referències bibliogràfiques d’aquesta publicació. 

Pel que fa a la carrera científica, Castells fou autor de més d’un centenar d’ar-
ticles científics, publicats, la majoria, en revistes de difusió internacional, entre els 
quals excel·leixen, com hem esmentat abans, els relacionats amb la síntesi orgàni-
ca en fase sòlida de molècules orgàniques i les seves aportacions al coneixement 
dels mecanismes de les reaccions orgàniques. Fou també director de vint-i-dues 
tesis doctorals.

Finalment, per la qualitat de la seva recerca i de la seva activitat universitària, 
rebé les distincions següents:

— Premi Ciutat de Barcelona d’Investigació, el 1963;
— Medalla de la Real Sociedad Española de Física y Química, el 1972;
— Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 

el 1984;
— Acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, el 1984;
— Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, el 1989;
— Premi Solvay a la Investigació en Ciències Químiques, el 1993;
— Medalla d’Or al Mèrit Científic atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, 

el 1996.
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D’altra banda, Josep Castells esdevé membre de la Secció de Ciències i Tecno-
logia de l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1978. Aquest reconeixement es fona-
mentà en el seu prestigi com a investigador i com a docent, però també en el seu 
arrelament al país, especialment a les seves institucions acadèmiques. Així doncs, 
en èpoques en què adoptar certes actituds de manera decidida no era tan freqüent, 
es preocupà d’estimular l’ús de la nostra llengua per parlar amb propietat de cièn-
cia i, en particular, de química. Una tasca no gens fàcil, atesa la influència del cas-
tellà en tots els àmbits de l’àrea, i molt important de cara als joves alumnes univer-
sitaris que, a partir d’aquells anys, aprenien a parlar de ciència en català sense 
posar cares estranyes escoltant noms com carboni, pirazole, 1,2-etandiol o ciclo-
pentanperhidrofenantrè. Cal recordar que la química estudia les propietats dels 
composts i que cadascun d’aquests ha de tenir un nom que l’identifiqui inequívo-
cament. Uns anys, aquells de les dècades dels setanta i els vuitanta, a partir dels 
quals ningú no gosà discutir la validesa de la nostra llengua per parlar i discutir de 
química, i en què personalitats com Josep Castells feren una tasca docent fona-
mental. 

Després de la seva jubilació i fins pocs mesos abans del seu traspàs, Josep Cas-
tells continuà sent un científic profundament inquiet i curiós, apassionat pels 
avenços de la ciència i les seves aplicacions, a més d’interessat sempre en la divul-
gació del coneixement científic. Així doncs, treballà i aprofundí la seva formació 
en temes com l’ús de l’hidrogen com a vector energètic, l’aparició de nous materi-
als orgànics com el ful·lerè i el grafè, o la nucleosíntesi estel·lar. Se sentí atret, igual-
ment, per la cosmogonia evolutiva, especialment de la química del carboni com a 
element central i singular de la taula periòdica que, fent un enfocament de baix  
a dalt (bottom-up), entronca necessàriament amb la biologia molecular i, per 
tant, amb la vida i el seu origen.  

Amb el seu traspàs, la química catalana ha perdut un dels seus referents prin-
cipals. La quantitat de deixebles que ha deixat en donaren bon testimoni en ocasió 
de l’homenatge que se li organitzà en fer els noranta anys. Un científic rigorós, 
honest, capdavanter de múltiples iniciatives, creador i estabilitzador de grups de 
recerca, entre moltes altres virtuts. Un docent excepcional per la seva visió global 
de la química, la seva inquietud constant per donar a conèixer els avenços o fer 
que altres vinguessin a fer-ho, i per la capacitat de comunicar estímuls a tothom 
per fer millor la seva feina. I per, subratllo, manllevant les dues paraules pronun-
ciades per la seva vídua el matí calorós del seu funeral, ser un «home bo». 

L’autor d’aquesta semblança vol fer constar el seu agraïment al professor 
Josep Font i Cierco, catedràtic de química orgànica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 
deixeble i col·laborador del professor Castells, per haver-li facilitat una valuosa 
col·lecció de dades sobre la vida i la carrera professional de Josep Castells.
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