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Josep Lluís Garrido (Grup Mineralògic Català, Barcelona)

Homenatge al cristal·lògraf Julio Garrido, 
amb motiu dels 70 anys de Los rayos X y 

la estructura fina de los cristales

Introducció
Els homes i les dones que s’han 

dedicat (i es dediquen) a la Cristal·
lografia, ciència tan lligada als es·
tudis mineralògics, són en general 
poc coneguts, i menys encara reco·
neguts, sobretot si parlem de cris·
tal·lògrafs espanyols, tot i que al·
guns d’ells hagin estat francament 
importants. Aquest és el cas d’un 
avantpassat meu relativament re·
cent: Julio Garrido, un bon exem·
ple de científic que no fou precisa·
ment “profeta a la seva terra”.

Vaig a detallar la seva vida i la 
seva trajectòria científica, tan im·
portant com oblidada, a manera 
de petit homenatge vers la seva 
persona, tot pensant que el pro·
per 2017 es compliran els 35 anys 
de la seva desaparició i, especial·
ment, en commemoració del 70 
aniversari de la publicació del 
seu principal llibre: Los rayos X y 

la estructura fina de los cristales 
(1946), que fou la primera obra 
en llengua espanyola en la qual 
es van detallar els fonaments de 
l’aplicació dels raigs X a l’estudi de 
les estructures cristal·lines.

Tota la informació que aquí ex·
poso és fruit d’una investigació 
d’alguns anys, en períodes inter·
mitents fins al 2015, i procedeix 
bàsicament de la consulta de di·
verses fonts, les referències de les 
quals no insereixo específicament 
en el propi escrit. En destaco tres: 
la principal ha estat un article de 
S. Ordóñez i J.L. Barrera aparegut 
en Geotemas (any 2000); les altres 
dues són un treball de recerca de 
2005 sobre l’evolució de la deter·
minació d’estructures cristal·lines 
a Espanya, de X. Mañes, i l’article 
in memoriam que Luis Bru (o Brú) 
va dedicar a Julio Garrido després 
de la mort d’aquest al maig de 
1982 (en el diari ABC de Madrid). 
El detall bibliogràfic d’aquestes 
fonts, i d’altres, apareix al final de 
l’article.

En un últim apartat faig una pe·
tita exposició comentada sobre 
Los rayos X y la estructura fina de 
los cristales, l’obra més important 
escrita per Julio Garrido, amb la 
col·laboració de Joaquín Orland.

Biografia i trajectòria 
científica
Els primers anys

Julio Garrido Mareca va néixer a 
Madrid el 8 de novembre de 1911. 
Era fill d’un alt comandament mi·
litar (de la Guàrdia Reial), fet que 
va influir en la seva infància i ado·
lescència, pels continus canvis 
de destinació del seu pare (París, 

Maó, Santander…).
Va realitzar els tres últims cur·

sos de batxillerat a Santander. Fou 
llavors quan va decidir dedicar·se 
a les Ciències Naturals i a la Cris·
tal·lografia. Va acabar a l’estiu de 
1928, amb un magnífic expedient 
(diversos excel·lents i matrícules 
d’honor) i després es va matricu·
lar en la Secció de Ciències Natu·
rals de la Universidad Central de 
Madrid (UCM), on es va llicenciar 
el 1932 (aquí va obtenir onze ma·
trícules d’honor, cinc excel·lents i 
tres notables). Al mateix temps, va 
cursar estudis de Física, Química i 
Matemàtiques en la mateixa UCM, 
amb els quals va completar la seva 
formació com a cristal·lògraf.

A la fi de 1929, amb 18 anys aca·
bats de complir, Julio Garrido (des 
d’ara, J.G.) va publicar els seus dos 
primers treballs cristal·logràfics 
(sobre cristalls d’arsenopirita es·
panyola i sobre les formes cris·
tal·lines de la vanadinita de Santa 
Marta, Badajoz). Aquests treballs 
es recolzen en una visió clàssi·
ca de la Cristal·lografia, de tipus 
morfològic, ja que el seu acosta·
ment als estudis estructuralistes 
no s’inicia fins a l’any següent, en 
participar com a alumne en el curs 
sobre aplicacions dels raigs X a 
l’estudi de l’estructura dels cris·
talls (1930·31). Era el primer curs 
que es feia a Espanya amb aquesta 
temàtica i va ser impartit pel cris·
tal·lògraf i mineralogista Gabriel 
Martín Cardoso (qui havia estu·
diat aquestes tècniques a Leipzig, 
amb el professor Friedrich), en el 
Museo Nacional de Ciencias Natu·
rales (MNCN) de Madrid, adscrit 
a la [Real] Sociedad Española de 

Julio Garrido Mareca (1911-1982). Font: 
www.rac.es (Real Academia de Ciencias).



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2016-248

Historia Natural (RSEHN/SEHN). 
Sent alumne d’aquest curs, el 1930 
J.G. va publicar un primer estudi 
sobre distàncies reticulars. Tots 
els seus treballs de 1929 a 1932 
els va dur a terme en el MNCN i 
van aparèixer publicats en el Bo-
letín de la RSEHN o Boletín de la 
SEHN (en època republicana) i en 
Anales, el butlletí de la [Real] Soci·
edad Española de Física y Química 
(RSEFQ/SEFQ).

El seu pas per l’Instituto 
Nacional de Física y Química 
(1932-39)

L’any 1931 es produeix un fet sig·
nificatiu, que canviaria la carrera 
de J.G. com a investigador. Aquest 
fet sol explicar-se emprant les pa·
raules publicades per l’altre prota·
gonista, el físic i cristal·lògraf Julio 
Palacios, qui va escriure el següent, 
en el pròleg a l’obra Los rayos X y la 
estructura fina de los cristales (de 
J.G. i J. Orland, 1946):

«La investigación científica en 
España estaba entonces [finals 
dels anys 20] reducida a los con·
tados centros creados por la JAE 
[és la Junta para la Ampliación 
de Estudios, creada l’any 1909] 
y, en uno de ellos, en el llamado 
Laboratorio de Investigaciones 
Físicas, era donde realizábamos 
nuestros experimentos. Por la 
novedad del asunto [es refereix 
als estudis sobre la determinació 
d’estructures cristal·lines], tenía·
mos la impresión de constituir el 
único grupo en España de inicia·
dos en la nueva rama de la Física 
y, por eso, quedé verdaderamen·
te asombrado cuando, a raíz de 
publicar uno de nuestros prime·
ros trabajos, la estructura de la 
argentita y de la acantita […], apa·
reció en los «Anales de la Real So·
ciedad de Física y Química» una 
crítica certera del mismo, firma·
da por Julio Garrido, nombre que 
era desconocido para todos noso·
tros. Supe que era un aventajado 
alumno de nuestra Sección de 
Ciencias Naturales, que llevado 
por su curiosidad había empren·
dido por sí solo el estudio de los 
métodos cristalográficos. Era un 

autodidacta, que daba muestras 
de poder llegar a ser sagaz inves·
tigador. Le invité a que trabajara 
con nosotros, y ello me ha pro·
porcionado una de las mayores 
satisfacciones de mi vida profesi·
onal, pues mi joven colaborador 
ha logrado una brillante carrera 
científica […].»
L’article criticat, publicat en Ana-

les el maig de 1931 i centrat en 
l’estudi de l’estructura cristal·lina 
de l’argentita i l’acantita, estava 
signat per J. Palacios i R. Salvia. La 
crítica de J.G. va aparèixer en el ma·
teix butlletí quatre mesos després 

i es va centrar en les relacions es·
tructurals existents entre tots dos 
minerals, que va establir.

Aquest fet va permetre que, poc 
abans d’acabar la seva llicenciatu·
ra, en la primavera de 1932 s’in·
corporés al grup de treball de Julio 
Palacios, passant del MNCN a l’Ins·
tituto Nacional de Física y Química 
(INFQ), creat en l’anomenat “edifi·
ci Rockefeller” (construït gràcies a 
una donació de la Fundació Rocke·
feller i inaugurat al febrer d’aquell 
mateix any), millor dotat per a la 
recerca. El seu primer director va 
ser el gran científic Blas Cabrera. 

L’edifici Rockefeller, seu de l’Instituto Nacional de Física y Química (Madrid, 1932). 
Font: www.xtal.iqfr.csic.es.

Folro de la coberta de Los rayos X y la estructura fina de los cristales de J. Garrido & 
J. Orland (1946). Foto: J.L. Garrido.
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En l’INFQ, J.G. coincideix amb Luis 
Bru (nascut al febrer de 1909), amb 
qui inicia una gran amistat, i amb 
altres joves investigadors.

Va participar, com a becari (tam·
bé al costat de Bru), en la Cátedra 
Cajal, engegada per Palacios gràci·
es a una donació de la Institución 
Cultural Española de Buenos Aires. 
Aquesta càtedra va dedicar els seus 
cinc primers cursos (de 1928·29 
a 1932-33) als estudis amb raigs 
X i va comptar amb la participació 
d’importants professors estran·
gers (com P. Scherrer o el Nobel de 
Física W.L. Bragg). El 1933 J.G. va 
passar a ser membre de la Société 
Française de Minéralogie (SFM).

Al gener de 1934 aconsegueix el 
doctorat, amb una tesi titulada Es-
tudio sobre la estructura de los cris-
tales. En aquesta tesi demostrava 
que la quiroguita no era una espè·
cie sinó una varietat pseudomòrfi·
ca de galena.

Va seguir les seves recerques en 
l’INFQ i va realitzar alguns viatges 
a l’estranger, entre ells sembla ser 
que un a Leningrad (Sant Peters·
burg) a inicis de 1935, per visitar 
l’Institut Fedorov. És segur que va 
estar a Lituània, però no és clar que 
arribés fins a Leningrad.

Els seus treballs publicats van 
ser nombrosos fins al 1937, quan 
Espanya ja estava en Guerra Civil. 
Segons Mañes (2005), entre 1936 
i 1939 J.G. va romandre a París. 
Però segons Ordóñez i Barrera 
(2000), i també segons recordava 
Bru, aquests anys els van passar 
tots dos a Madrid, treballant en “el 
Rockefeller”, on J.G. va ser nomenat 
assistent del laboratori de raigs X. 
Bru recordava bé el gran canvi de 
trajectòria espiritual que la guerra 
va provocar en la vida del seu amic. 
Una crisi de valors que va acabar 
per conduir·lo a una profunda con·
vicció cristiana, la qual no va fer 
més que augmentar amb el pas del 
temps.

Els anys de postguerra 
(1939-49)

El 1939 accedeix Palacios al càr·
rec de Director de l’INFQ i J.G. es 
converteix en el seu secretari per·

sonal, però durant molt poc temps, 
ja que marxa a París a exercir de 
professor adscrit a la Sorbona. Una 
“fugida” per motius polítics?, o tal 
vegada espirituals?, o una mica de 
tot. Mai ha quedat clar.

Existeix un document, anònim i 
sense data, en el qual se’l condem·
nava a sis anys d’inhabilitació per 
a exercir càrrecs públics, a causa 
d’un suposat acte de rebel·lia. El 
contingut d’aquest document pot 
semblar una de les moltes accions 
de repressió franquista contra cien·
tífics i professors, però conté algu·
nes dades i afirmacions, com que 
J.G. era «un declarat dretà», que 
poden denotar que aquesta inha·

bilitació hagués estat en realitat 
dictada per alguna autoritat repu·
blicana durant la Guerra Civil.

Tota aquesta situació va influir 
en el significatiu fet que J.G. no ob·
tingués cap càtedra al seu propi 
país? El cas és que en esclatar la II 
Guerra Mundial torna a Madrid, on 
li ofereixen una càtedra, a la qual 
ha d’accedir per oposició. Sorpre·
nentment, l’hi van suspendre, en 
no superar un examen que trac·
tava sobre conceptes, mètodes i 
fonts de la Cristal·lografia, un dels 
seus temes favorits. A l’estranger 
(especialment a França) mai van 
entendre que un cristal·lògraf de 
contrastat prestigi com J.G. hagués 

Índex del volum 1 d’Acta Crystallopraphica (març 1948). El primer article (pàg. 3) és de 
Julio Garrido. Font: www.xtal.iqfr.csic.es.
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de guanyar-se la seva càtedra a 
força d’oposicions. Potser aquest 
fet respongués a algun tipus de 
veto, com afirmen Ordóñez i Bar·
rera (2000).

L’INFQ va desaparèixer a la fi de 
1939 i en el seu lloc, igualment en 
“el Rockefeller”, el 1940 es va crear 
l’Instituto de Física ‘Alonso de San·
ta Cruz’, així com l’Instituto de Quí·
mica ‘Alonso Barba’. El 1946 també 
es va fundar, com a centre indepen·
dent, l’Instituto de Química-Física 
‘Rocasolano’. Totes aquestes insti·
tucions estaven adscrites al CSIC, 
que fou creat a la fi de 1939.

Julio Palacios va passar a dirigir 
la Secció de Raigs X de l’‘Alonso 
de Santa Cruz’ i en el seu equip es 
trobava J.G., entre d’altres. Després 
del fallit intent d’obtenir la càtedra, 
i per tal de sobreviure, ha de com·
binar les seves recerques en aquest 
centre amb un treball com a geò·
leg de camp en l’empresa CIEPSA, 
sucursal espanyola de la petroliera 
Socony Vacuum Oil, fins al 1946. 
Durant aquests anys col·labora amb 
J.M. Ríos i A. Almela en la publicació 
de deu articles sobre geologia espa·
nyola, així com una trentena d’in·
formes geològics i mineralògics. 
Tampoc abandona els seus escrits 
cristal·logràfics, amb diversos arti·
cles i, el 1946, amb la publicació de 
la seva obra més rellevant, escrita 
amb la col·laboració del pare jesu·
ïta Joaquín Orland: Los rayos X y la 
estructura fina de los cristales (amb 
pròleg de J. Palacios). Aquesta obra 
és la primera en llengua espanyola 
en la qual es detallen els fonaments 
de l’aplicació dels raigs X a l’estudi 
de les estructures cristal·lines, i va 
mantenir la seva repercussió i im·
portància fins a ben entrats els anys 
60 (va ser especialment elogiada a 
França).

El 1946, després de guanyar per 
oposició la plaça de cap del labo·
ratori de microscòpia electrònica, 
s’incorpora a l’Instituto Nacional 
de Técnica Aeronáutica (INTA), 
abandonant CIEPSA (i els estudis 
geològics). En l’INTA va treballar 
fins al 1949, al mateix temps que 
va seguir investigant en l’‘Alonso de 
Santa Cruz’, al costat de Palacios i, 

entre d’altres, amb Luis Rivoir i Ma·
nuel Abbad.

El 1948 Palacios es va traslladar 
a Lisboa i el seu lloc com a cap de 
la Secció de Raigs X va ser ocupat 
per Rivoir, amb Abbad i J.G. com a 
ajudants científics.

Aquest mateix any va néixer la 
Unió Internacional de Cristal·lo·
grafia (IUCr), que va crear, com 
a mitjà de difusió principal, Acta 
Crystallographica, la revista sobre 
cristal·lografia més important des 
de llavors (avui és en realitat un 
conjunt de revistes, i funciona per 
seccions). Un altre fet important en 
la vida científica de J.G.: és seu el 
primer article del primer número 
d’Acta Crystallographica (de març 
de 1948, escrit en francès), sobre 
la difusió dels raigs X als cristalls 
del clorat sòdic. Seva és també una 
petita nota sobre l’estructura de la 

carnitina, que apareix cap al final 
del mateix número.

El seu pas per la UNESCO
Cap a finals de 1949 es produeix 

un altre fet important en la vida de 
J.G.: després de la insistència del 
seu amic, i antic professor, A. Pérez 
Vitoria, i del cristal·lògraf francès 
J. Wyart (coeditor d’Acta Crystallo-
graphica i després president de la 
IUCr), accepta fer-se càrrec dels 
centres de documentació de la 
UNESCO a Hispanoamèrica, apli·
cant el model del Centre Científic 
de Documentació francès, que ja 
coneixia. Així, passa diversos anys 
entre Espanya i les seves destina·
cions a Amèrica del Sud. Després, 
el 1955, és destinat a Egipte (on 
va aprendre àrab i va iniciar el seu 
interès pel cristianisme copte), fins 
al 1958, i d’allà a Xile (1958-59). La 

Julio Garrido, assegut, amb el cristal·lògraf xilé Nahum Joel (1924-2010). 
Font: www.cec.uchile.cl.
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seva feina a Egipte no va permetre 
a J.G. assistir al simpòsium que la 
IUCr va celebrar a Madrid l’abril de 
1956, organitzat pel CSIC.

D’aquesta època cal destacar 
l’aparició, el 1953, de les prime·
res taules per a la determinació de 
minerals mitjançant raigs X, publi·
cades en francès i en col·laboració 
amb C.F. Torres de Assunçao. Una 
obra, completa i pràctica, en la qual 
recullen les dades necessàries per 
caracteritzar una espècie mineral 
mitjançant el seu difractograma.

L’any 1960, després d’uns me·
sos a Espanya, va passar a ocupar 
la direcció adjunta de l’abans citat 
Centre Científic de Documentació 
(del CNRS), a París. Ocupació que 
va simultaniejar, una vegada més, 
amb la seva labor com a docent de 
Cristal·lografia a la Sorbona.

El 1965 va ser escollit President 
de la Société Française de Minéra·
logie et de Cristallographie (SFMC, 
abans SFM) (ha estat l’únic no 
francès en ocupar aquest càrrec). 
Aquest mateix any abandona París 
i torna a Espanya, on intenta de 
nou accedir a una càtedra, aques·
ta vegada a Salamanca, i de nou no 
ho aconsegueix (o no l’hi ho per·
meten).

La UNESCO torna a reclamar-lo: 

Julio Garrido en el lliurament de certificats d’assistència a participants del Curso Latinoamericano de Cristalografía
(finals dels anys 60). Font: www.cec.uchile.cl.Font: www.cec.uchile.cl.

Portadeta de Cristalografía general de De Jong & Bouman (1967). 
Font: www.todocoleccion.net.
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se li ofereix la direcció de l’Ofici·
na de Ciències a Hispanoamèrica 
(1965-69), amb seu a Montevideo, 
càrrec en el qual substitueix a J.L. 
Amorós. També va residir a Bue·
nos Aires i Santiago de Xile. La seva 
labor és especialment recordada a 
Xile, com a formador de cristal·lò·
grafs i com a impulsor de centres 
per a l’estudi de la Cristal·lografia.

El 1967 es va publicar la primera 
edició espanyola de Cristalografía 
general (de De Jong & Bouman), 
important obra d’introducció a la 
Cristal·lografia, d’ampli ús univer·
sitari als anys 70, la traducció de la 
qual va realitzar J.G. en col·labora·
ció amb F. Portillo García.

Els darrers anys
Va tornar a Madrid al novembre 

de 1969. En l’edició matinal del 
diari ABC del 28 de novembre es 
van fer ressò d’aquest retorn: «El 
científico español Julio Garrido 
Mareca regresa a Madrid, donde 
proseguirá sus investigaciones 
en el campo de la cristalografía, y 
reanudará sus actividades docen·
tes, según hizo público esta tarde 
[la del 27 de novembre], en París, 
un portavoz de la UNESCO». Que 
va reprendre les seves activitats 
docents no és cert. En canvi, el 
1970 va ser reclamat per Julio Ro·
dríguez, rector de la Universidad 
Autónoma de Madrid, perquè es 
fes càrrec de la direcció del Cen·
tre d’Informació i Documentació 
d’aquesta universitat, càrrec que 
va ocupar 11 anys, fins a la seva 
jubilació el 1981.

Al desembre de 1975 va ser triat 
acadèmic numerari de la Real Aca·
demia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales (medalla núm. 27). Va 
prendre possessió al juny de l’any 
següent, amb un discurs de recep·
ció dedicat a la taxonomia mate·
màtica i filosofia de les normes de 
la naturalesa. A més, i a mesura 
que van avançar els anys 70, es va 
dedicar cada vegada més a l’estudi 
del cristianisme copte, de la histò·
ria del qual va acabar sent un gran 
expert.

En els anys dedicats al seu tre·
ball per a la UNESCO, i posteriors, 

Part superior de l’obituari-homenatge signat per Luis Bru aparegut en el diario ABC del 
26 de maig de 1982. Font: hemeroteca.abc.es.

Fitxa de Julio Garrido en el web de la Real Academia de Ciencias. 
Font: www.rac.es (Real Academia de Ciencias).
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són poques les publicacions cris·
tal·logràfiques destacables de J.G. 
A més de la coautoria de les ja cita·
des taules de determinació (1953) 
i de la traducció de Cristalografía 
general (1967), vull destacar la 
publicació d’un llibre sobre for·
ma i estructura dels cristalls (del 
1975) i un article sobre la iniciació 
dels estudis sobre l’estructura dels 
cristalls a Espanya (del 1978).

Un infart de miocardi va acabar 
amb la vida de Julio Garrido el 14 
de maig de 1982 a Madrid (tenia 
70 anys). Poc abans, al setembre 
de 1980, havia mort la seva esposa 
Aurelia Martínez (fet que li va oca·
sionar un visible deteriorament), 
amb la qual va tenir dues filles: 
María Luisa i Amelia.

Bru conclou el seu obituari-ho·
menatge de maig de 1982 amb 
una afirmació contundent, en dir 
que «Garrido fue injustamente ol·
vidado e intencionadamente igno·
rado en un momento crucial para 
el desarrollo de la Ciencia en Es·
paña»; també va dir «Creo que los 

científicos españoles estamos en 
deuda con él».

70 anys de los rayos x 
y la estructura fina de 
los cristales

L’obra més important de Julio 
Garrido és Los rayos X y la estructu-
ra fina de los cristales, escrita amb 
la col·laboració de Joaquín Orland 
i publicada per l’editorial Dossat 
(Madrid) l’any 1946. Per tant, en·
guany fa 70 anys. En la portade·
ta del llibre J.G. apareix assignat 
a l’Instituto Nacional de Física y 
Química, mentre que Joaquín Or·
land surt com a professor de me·
tal·lografia de l’Instituto Católico 
de Artes e Industrias. El preu de 
venda del llibre era llavors de 148 
pessetes.

L’obra té 236 pàgines de contin·
gut, més les pàgines inicials dedica·
des al pròleg, la introducció i l’índex 
i les pàgines finals amb bibliografia, 
dos apèndixs i els índexs alfabètics 
i de taules. En total té 237 figures 
(gràfiques, esquemes, dibuixos i al·

gunes fotografies) i 73 taules.
El pròleg és el signat per Julio 

Palacios que he citat amb anterio·
ritat en la part biogràfica, a l’inici 
de l’apartat dedicat als anys de J.G. 
a l’Instituto Nacional de Física y 
Química. A més d’incloure el text 
llavors citat (sobre la crítica de J.G. 
a un article del propi Palacios), fa 
un breu repàs a l’evolució de l’apli·
cació dels raigs X en l’estudi de les 
estructures cristal·lines. Finalment, 
Palacios destaca la importància de 
la nova obra, amb les paraules se·
güents:

«Para aprender los fundamen·
tos de la aplicación de los rayos 
de Roentgen a la determinación 
de la estructura íntima de los ma·
teriales sólidos, no teníamos un 
solo libro en nuestro idioma. Ha·
bía que recurrir a libros extran·
jeros. Nadie más indicado que 
Garrido para subsanar la falta y, 
además, el acierto queda garanti·
do con la colaboración del P. Joa·
quín Orland, S. J., que domina la 
metalografía por su perseverante 

Introducció de Los rayos X y la estructura fina de los cristales. 
Foto: J.L. Garrido.

Portadeta de Los rayos X y la estructura fina de los cristales 
(1946). Foto: J Foto: J.L. Garrido.



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2016-254

profesorado en el Instituto Ca·
tólico de Artes e Industrias.

El libro de Garrido y de Orland 
es fruto maduro, logrado tras 
muchos años de estudio, de tra·
bajo al pie de los aparatos, y de 
labor docente. Por eso hay en él 
una insuperable exposición de la 
materia, juntamente con mucha 
originalidad en métodos de tra·
bajo.»
En la introducció, signada a Ma·

drid el setembre de 1946, els au·
tors presenten breument el con·
tingut del llibre. Cal dir que la seva 
major part, en forma d’articles, 
ja havia estat publicada entre els 
anys 1943 i 1946 a la revista d’en·
ginyeria Anales de Mecánica y Elec-
tricidad.

El contingut del llibre està di·
vidit en deu capítols agrupats en 
tres parts:

- «Principios generales» (capítols 
I a IV).

- «Determinación de la estructu·
ra de los cristales» (capítols V a 
VII).

· «Algunos resultados de los es·

tudios de la estructura fina de la 
materia por medio de los rayos 
X» (capítols VIII a X).

La primera part és fonamen·
talment teòrica i està basada en 
l’obra X-Rays in Theory and Experi-
ment de Compton & Allison (de 
1943). Les parts segona i tercera 
són més pràctiques, amb l’exposi·
ció dels mètodes i procediments 
que en aquella època es podien 
aplicar a l’estudi de l’estructura 
cristal·lina, majoritàriament com·
provats pels mateixos autors. En 
el capítol dedicat a exemples de 
determinació d’estructures cris·
tal·lines s’inclouen les del coure, 
la brucita, el rútil i la manganita. 
També es tracten les estructures 
dels elements químics, dels agru·
paments atòmics i dels agregats 
cristal·lins.

D’entre els exemples d’estruc·
tures cristal·lines de minerals 
vull destacar el cas de la manga·
nita, que ja havia estat estudiada 
pel propi J.G. l’any 1935. Després 
de la descripció del mineral (fór·
mula, morfologia, color...) es de·

tallen les posicions del àtoms de 
manganès, amb taula inclosa, i 
d’oxigen. Els autors exposen una 
possible estructura (xarxa ròmbi·
ca centrada, grup espacial Pnnm) 
i la verifiquen mitjançant la major 
quantitat possible d’espectrogra·
mes. Discuteixen els resultats i 
comparen les dimensions de la 
cel·la fonamental (paràmetres a, 
b i c) i les coordenades dels àtoms 
amb la polianita (pirolusita).

L’obra està especialment adre·
çada a estudiants universitaris i 
té un alt nivell, especialment en 
matemàtiques i física.

Com ja he comentat, el primer 
número d’Acta Crystallographica 
començava amb un article de J.G.  
sobre la difusió dels raigs X als 
cristalls del clorat sòdic. En la sec·
ció ‘Book Reviews’ d’aquest ma·
teix número apareixia una àmplia
ressenya sobre Los rayos X y la 
estructura fina de los cristales, 
signada pel cristal·lògraf francès 
Jean Wyart, llavors coeditor de la 
revista i president de la Société 
Française de Minéralogie.

Pàgines 204 i 205 de Los rayos X y la estructura fina de los cristales, on es detalla l’estructura de la manganita. Foto: J.L. Garrido.
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Ressenya signada per Jean Wyart sobre el llibre Los rayos X y la estructura fina de los cristales, publicada en el vol. 1 
d’Acta Crystallopraphica (març 1948). Font: www.xtal.iqfr.csic.es.
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