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1. Introducció i objectius 

1.1. Evolució històrica de l’estereoquímica 

L’evolució històrica del concepte d’estereoquímica1 va començar al 1801 quan el mineralogista 

francès René Just Haüy va descobrir l’existència de dos tipus de cristalls de quars hemièdrics,2 en que 

un és la imatge especular de l’altre però sense ser superposables (Figura 1.1). Per tal d’anomenar 

aquest tipus de cristalls va néixer el terme enantiomorf, provinent del grec enantio, que significa 

oposat, i morfo, que significa forma. 

 
Figura 1.1. Cristalls levogir/dextrogir del quars. 

Al 1809, el físic francès Étienne-Louis Malus va descobrir el fenomen de la polarització de la llum 

per reflexió. Tres anys després, un altre científic francès, Jean-Baptiste Biot, va observar que els 

cristalls de quars amb dues cares paral·leles tallades ortogonalment a un eix del cristall desviaven el 

pla de la llum polaritzada un cert angle, el valor del qual era proporcional al gruix del cristall. Aquesta 

propietat, anomenada poder rotatori, també va ser observada per Biot en algunes substàncies 

líquides com l’oli de trementina,3 i en diverses solucions de compostos químics com la càmfora3 o la 

glucosa.4 D’aquest fet va concloure que el poder rotatori no era una propietat única dels cristalls ni 

de l’estat d’agregació de les molècules, sinó que aquest comportament es devia a certes propietats 

estructurals de les molècules. 

Unes dècades més tard, al 1848, Louis Pasteur va iniciar el seu treball sobre l’estudi de les sals 

cristal·lines de l’àcid tartàric a partir del vi. Al cristal·litzar una solució concentrada de tartrat de sodi i 

amoni,5 Pasteur va observar que precipitaven dos tipus diferents de cristalls, els quals eren imatge 

especular entre si (Figura 1.2). Molt meticulosament, Pasteur va aconseguir separar manualment 

aquests dos tipus de cristalls i va determinar que les solucions aquoses de cadascun d’ells per separat 

presentaven el mateix valor de rotació específica, però de signe contrari. 

Aquesta mesura feia evident que la rotació òptica de les mescles enantiomorfes era el resultat de 

la suma de l’activitat òptica de les molècules que les constituïen. Així doncs, Pasteur a la seva Tesi 

Doctoral6 va anomenar enantiòmers a aquelles substàncies que, a l’igual que el tartrat de sodi i 

                                                           
1
 Quiroga, M. L. Estereoquímica. Conceptos y Aplicaciones en Química Orgánica, Ed. Síntesis, 2007, p. 12-13. 
ISBN: 978-84-975650-6-6. 

2
 Haüy, R. J. Traité de Minéralogie, 1801. 

3
 Biot, J. B. Bull. Soc. Philomath. 1815, 190-192. 

4
 Biot, J. B. Mém. Acad. Sci. 1817, 2, 41-136. 

5
 Pasteur, L. C. R. Acad. Sci. 1848, 26, 535-539. 

6
 Pasteur, L. Doctoral Thesis. Pasteur Œuvre tome 1 - Dissymétrie Moléculaire. 1847. Bibliothèque Nationale de 
France, Gallica. 
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amoni, existeixen en dues formes que mantenen una relació no superposable entre l’objecte i la seva 

imatge especular. 

D’aquesta manera, es va anomenar dextrogir o forma dextro (d- o (+)) a l’enantiòmer que desvia 

el pla de la llum polaritzada en sentit horari, mentre que es va anomenar levogir o forma levo (l- o (-)) 

a l’enantiòmer que el desvia en sentit antihorari. 

 

 

Figura 1.2. Diagrames fets per Pasteur dels cristalls dextrogir/levogir del tartrat de sodi i amoni. 

El següent descobriment fonamental va esdevenir el 1874, quan els químics Jacobus Henricus 

van’t Hoff7 i Joseph Achille Le Bel8 van proposar, de manera simultània i independent, que les quatre 

valències de l’àtom de carboni es dirigeixen als vèrtexs d’un tetraedre centrat en el carboni       

(Figura 1.3).9 Aquest descobriment va dur al desenvolupament de la teoria de l’estructura 

tridimensional de les molècules que, finalment, va proporcionar l’explicació del fenomen descobert 

per Pasteur i l’existència d’isòmers òptics. 

 
Figura 1.3. Estructura asimètrica del carboni. 

La següent contribució va ser aportada per William Thompson,10 més conegut com a Lord Kelvin, 

l’any 1893 quan va introduir el terme quiral, del grec χειρ, que significa mà, per a denominar la 

dissimetria del carboni tetraèdric amb quatre substituents diferents (Figura 1.4). 

                                                           
7
 a) van’t Hoff, J. H. Arch. Neerl. Sci. Exactes Nat. 1874, 9, 445-454. b) van't Hoff, J. H. Bull. Soc. Chim. Fr. 1875, 
23, 295-301. 

8
 Le Bel, J. A. Bull. Soc. Chim. Fr. 1874, 22, 337-347. 

9
 Alvarez, S. Els àtoms en l'espai: Escrits sobre estereoquímica de Van't Hoff i Le Bel, IEC, Barcelona, 2007,          
p. 69-100. ISBN: 978-84-7283-906-9. 

10
 Lord Kelvin, W. T. Baltimore lectures on molecular dynamics and the wave theory of light. C. J. Clay and Sons, 

London, 1904. 
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Figura 1.4. Etimologia grega del terme quiral. 

L’any 1966, els químics Cahn, Ingold i Prelog van establir unes regles,11 encara vigents avui en dia, 

per a poder assignar la configuració absoluta d’un centre asimètric de manera inequívoca.  

Posteriorment, l’any 1984, Mislow i Siegel van introduir el concepte d’element estereogènic per a 

designar qualsevol punt, no necessàriament un àtom, que estigués substituït de tal manera que la 

permutació de dos dels seus grups donés lloc a estereoisòmers.12 Amb aquesta definició més global i 

àmplia, àtoms diferents del carboni es consideraven també com a generadors de quiralitat, així com 

altres elements quirals diferents d’un centre o àtom. 

 

1.2. Isomeria 

Avui en dia, l’estereoquímica és el camp de la química que estudia la disposició espacial dels 

àtoms que constitueixen les molècules i com aquesta disposició afecta a les seves propietats i 

reactivitat. D’altra banda, l’estereoquímica també és la que estudia els isòmers, és a dir, aquelles 

molècules amb una mateixa fórmula molecular però diferent fórmula estructural. A la Figura 1.5 es 

resumeixen els principals tipus d’isomeria existents.13 

Dins d’aquesta classificació cal destacar els enantiòmers, que són una classe d’isòmers tals que en 

la parella de molècules, una és imatge especular de l’altra i no es poden superposar. Existeixen 

diversos tipus de quiralitat en funció de l’element estereogènic present a la molècula (Taula 1.1).14 

Taula 1.1. Classificació de la quiralitat. 

Tipus de quiralitat Element estereogènic 

Central Centre quiral 
Axial Eix quiral 

Planar Pla quiral 
Helicoïdal Hèlix quiral 

Una molècula és quiral sempre i quan no posseeixi cap element impropi de simetria. D’aquesta 

manera, una molècula amb un sol element estereogènic serà sempre quiral; no obstant, si conté dos 

o més elements d’aquest tipus, aquesta afirmació no sempre serà certa. Aquest és el cas dels 

compostos meso, aquells que tot i contenir àtoms asimètrics, resulten ser aquirals i òpticament 

inactius degut a la presència d’un pla de simetria (Figura 1.6). 

                                                           
11

 Cahn, R. S.; Ingold, C.; Prelog, V. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1966, 5, 385-415. 
12

 Mislow, K.; Siegel, J. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 3319-3328. 
13

 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Nomenclature of Organic Chemistry, Pergamon 
Press, 1979, Section E. ISBN: 0-08-022369-9. 

14
 Testa, B. Principles of Organic Stereochemistry, Marcel Dekker, Inc. 1979. ISBN: 0-8247-6758-6. 
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Figura 1.5. Classificació dels diferents tipus d’isomeria. 

 

 
Figura 1.6. Exemples de molècules amb dos elements estereogènics. 

A continuació s’estudiaran cadascun dels elements estereogènics, considerant la nomenclatura 

corresponent i les característiques configuracionals.  

 

1.2.1. Centre quiral 

Un centre quiral consisteix en un àtom substituït de tal manera que esdevé no superposable amb 

la seva imatge especular. Normalment aquest àtom es designa com a asimètric i està envoltat de 

substituents en un entorn tetraèdric. Tot i que l’àtom de carboni és el centre quiral més comú, 

existeixen nombrosos exemples d’altres àtoms que poden ser asimètrics, com és el cas del nitrogen, 

sofre,15 fòsfor,16 silici,17 arsènic18 i germani,19 entre d’altres. 

                                                           
15

 Fernández, I.; Khiar, N. Chem. Rev. 2003, 103, 3651-3705. 
16

 Michal-Pietrusiewicz, K.; Zablocka, M. Chem. Rev. 1994, 94, 1375-1411. 
17

 Chan, T. H.; Wang, D. Chem. Rev. 1992, 92, 995-1006. 
18

 Coote, M. L.; Krenske, E. H.; Porter, K. A.; Weir, M. L.; Willis, A. C.; Zhou, X.; Wild, S. B. Organometallics 2008, 
27, 5099-5107. 

19
 Brook, A. G.; Peddle, G. J. D. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 1869-1870. 
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Per tal d’assignar inequívocament la configuració absoluta d’un centre quiral, se segueixen les 

regles establertes per Cahn, Ingold i Prelog. Aquestes normes, conegudes també com la regla de la 

seqüència, consisteixen a assignar una prioritat a cadascun dels quatre substituents de l’àtom 

asimètric en funció del seu nombre atòmic i seguint un ordre decreixent. A continuació, se situa el 

substituent de menor prioritat el més allunyat respecte l’observador i amb els tres restants es descriu 

un gir anant del substituent de major prioritat al de menor prioritat. El sentit del gir defineix la 

configuració absoluta del centre quiral, de manera que es denomina R (del llatí rectus, dreta) a aquell 

enantiòmer que segueix un gir en sentit horari, mentre que es denomina S (del llatí sinister, 

esquerra) a aquell que segueix un gir en sentit antihorari (Figura 1.7). 

 
Figura 1.7. Assignació de la configuració absoluta mitjançant la regla de la seqüència. 

1.2.2. Eix quiral 

Quan quatre substituents (a, b, c i d) diferents d’un àtom central X ocupen els vèrtex d’un 

tetraedre (I), existeix un centre asimètric. Si el tetraedre és allargat com en el cas de l’estructura (II), 

el centre quiral X és prolongat a un eix quiral XY (Figura 1.8). 

 
Figura 1.8. Representació d’un eix quiral. 

En aquest tetraedre estirat, les condicions requerides per a la quiralitat són menys restringides 

que al tetraedre regular. De fet, l’estructura (III) mostra que la condició bàsica per a que existeixi 

quiralitat en aquest tipus d’estructura és que a i b siguin diferents, és a dir, que els parells de 

substituents a cadascun dels extrems de l’eix siguin diferents. Per tant, per a la presència d’un eix 

quiral no és necessari que els quatre substituents siguin diferents entre ells. 

II

X·
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b
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b
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Per tal d’assignar la configuració absoluta d’un eix quiral se segueix la regla de la seqüència amb 

una regla addicional. Aquesta regla estableix que l’observador ha d’estar situat sobre l’eix, i des 

d’aquesta posició, els grups més propers tenen prioritat sobre els més allunyats, independentment 

del punt de vista des del que es mira l’eix quiral.  

Per exemplificar aquestes regles, es mostren les estructures (IVa) i (IVb) resultants d’observar 

l’estructura (II) des de l’extrem X i Y de l’eix, respectivament, i considerant que la prioritat dels 

substituents segueix el següent criteri: a>b i c>d (Figura 1.9). En ambdós casos, en mirar l’estructura 

des del costat oposat al del substituent menys prioritari, s’obté un gir amb seqüència 1-2-3 en sentit 

horari. Per tant, es demostra que ambdós punts de vista són equivalents i s’assigna la configuració 

(R) a l’estructura (II). 

 
Figura 1.9. Model de nomenclatura de l’eix quiral. 

Una altra manera de representar aquests models a l’hora d’assignar la seva configuració 

consisteix en situar els substituents més propers a l’horitzontal, els més allunyats a la vertical i unir-

los mitjançant una línia horitzontal i vertical, respectivament. D’aquesta manera, s’obté el diagrama 

(IVc) on també es descriu un gir en sentit horari en aplicar l’anterior regla de la seqüència i per tant, 

s’assigna la configuració (R) a l’eix. 

Normalment, i per tal d’evitar ambigüitats quan a la molècula hi ha a la vegada centres i eixos 

quirals, es fa servir la notació configuracional (aR) i (aS) per a referir-se a la quiralitat axial          

(Figura 1.10). A la Figura 1.11 es mostren exemples de molècules que poden contenir un eix quiral en 

funció dels seus substituents a, b, c i d. 

 
Figura 1.10. Exemple de nomenclatura d’un eix quiral. 
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Figura 1.11. Exemples d’estructures amb un eix quiral. Al·lens (V), alquilidencicloalcans (VI), espirans (VII), adamantans 

(VIII), bifenils i biarilderivats orto- disubstituïts (IX), bifenils amb un i dos ponts (X), anilines substituïdes (XI) i estirens (XII). 

 

1.2.3. Pla quiral 

Es considera pla quiral aquell que apareix en molècules que contenen una gran part dels seus 

àtoms en un pla del qual sobresurt la resta de la molècula.  

A la molècula (XIII), el pla que conté l’anell benzènic, els dos àtoms d’oxigen i el grup carboxil és 

un pla quiral degut a la presència del pont de polimetilè que uneix els dos àtoms d’oxigen          

(Figura 1.12). Aquest pont fa que aquesta molècula resulti ser quiral tot i no contenir cap centre ni 

eix quiral, i la col·locació d’aquest al costat oposat del pla quiral representaria l’altre enantiòmer. 

 
Figura 1.12. Exemple de molècula amb un pla quiral. 

Per tal d’assignar la configuració d’un pla quiral se segueix la regla de la seqüència agafant com a 

àtom pilot el que està directament unit al pla, però que es troba fora d’aquest. Seguidament, es van 

numerant els àtoms del pla successivament en l’ordre que van apareixent seguint els enllaços des de 

l’àtom pilot i s’observa quin és el sentit de gir en seguir la seqüència. En cas d’ambigüitat, se segueix 

el camí per l’àtom de major prioritat segons la regla de Cahn, Ingold i Prelog. Així, es designa amb la 

notació (pR) i (pS) la configuració del pla segons si el gir segueix un sentit horari o antihorari, 

respectivament (Figura 1.13). 
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Figura 1.13. Exemple de nomenclatura d’un pla quiral. 

 

1.2.4. Hèlix quiral 

Una hèlix és un element quiral que es pot classificar segons el seu sentit de gir o rotació. 

D’aquesta manera, en mirar l’hèlix a través del seu eix des de davant fins darrere, s’anomena P (plus) 

a aquella que segueix una rotació en sentit horari o bé la regla de la mà dreta, mentre que 

s’anomena M (minus) a aquella que segueix una rotació en sentit antihorari o la regla de la mà 

esquerra (Figura 1.14). 

Les molècules amb quiralitat helicoïdal presenten una dissimetria axial, sent per tant, un cas 

particular d’estructures amb eix quiral. Com a exemple es troben els benzofenantrens (XV) i els 

helicens (XVI), on l’impediment estèric no permet que els extrems de la molècula estiguin en el 

mateix pla, de manera que es força a perdre la planaritat (Figura 1.15). 

 
Figura 1.14. Model de nomenclatura d’una hèlix quiral. 

 

 
Figura 1.15. Exemples de molècules amb una hèlix quiral. 
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1.3. La importància de la quiralitat 

La quiralitat i la vida estan molt lligades entre si. Els éssers vius, constituïts per molècules 

òpticament pures com per exemple els D-glúcids, els D-nucleòsids i els L-aminoàcids, en són un clar 

exemple. La vida depèn de la quiralitat molecular en el sentit que la majoria de les funcions 

biològiques són enantioselectives. De fet, la majoria de fenòmens fisiològics es basen en interaccions 

moleculars precises en les que els receptors quirals reconeixen de manera diferenciada a dues 

molècules enantiomèriques.20 

L’any 1894, Hermann Emil Fischer21 va proposar el model de tres punts o model “clau-pany” per 

tal d’explicar el reconeixement molecular, és a dir, aquells processos entre substàncies quirals on el 

resultat prové del millor acoblament estereoquímic. Aquest model explica que els enantiòmers 

interaccionen de manera quiralment selectiva amb els receptors biològics, els quals solen ser enzims 

o proteïnes amb cavitats especialment dissenyades per a una interacció específica. D’aquesta 

manera, no resulta estrany que dos enantiòmers provoquin respostes metabòliques i biològiques 

diferents (Figura 1.16). 

A continuació es mostraran una sèrie d’exemples de molècules quirals, els enantiòmers de les 

quals generen respostes biològiques diferents. 

 
Figura 1.16. Reconeixement molecular estereoespecífic. 

 

1.3.1. La quiralitat i els sentits 

Tal com s’ha comentat anteriorment, els receptors biològics poden interaccionar de manera 

diferent en funció de l’enantiòmer present. Els sentits del gust22 i de l’olfacte23 compten amb aquest 

tipus de receptors quirals i, per això, existeixen nombrosos exemples de diferent percepció en funció 

de l’enantiòmer present (Figura 1.17). 

                                                           
20

 Gellman, S. H. Chem. Rev. 1997, 97, 1231-1232. 
21 a) Fischer, E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1894, 27, 2985-2993. b) Forster, M. O. J. Chem. Soc., Trans. 1920, 117, 

1157-1201. 
22

 a) Solms, J. J. Agric. Food Chem. 1969, 17, 686-688. b) Shallenberger, R. S. Pure & Appl. Chem. 1997, 69,    
659-666. c) Nelson, G.; Chandrashekar, J.; Hoon, M. A.; Feng, L.; Zhao, G.; Ryba, N. J. P.; Zuker, C. S. Nature 
2002, 416, 199-202. 

23
 a) Brenna, E.; Fuganti, C.; Serra, S. Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 1-42. b) Bentley, R. Chem. Rev. 2006, 
106, 4099-4112. 
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asparagina aspartam 

(R) (S) (R,R) (S,S) 
Gust dolç 

 
Gust amarg 

 
Gust amarg 

 
Gust dolç 

 

   
carvona limonè linalol 

(R) (S) (R) (S) (R) (S) 

Olor a menta 
 

Olor a comí   
de prat 

 

Olor entre 
lavanda i fusta 

 

Olor floral i 
de llimona 

 

Olor a 
taronja 

 

Olor a 
llimona 

 
Figura 1.17. Enantioselectivitat en la percepció del gust i l’olfacte. 

 

1.3.2. La quiralitat i els fàrmacs 

Un dels camps en el que la quiralitat és molt important és en la medicina, i en concret, en els 

fàrmacs, que són substàncies que interaccionen amb els receptor biològics generant una resposta 

específica a l’organisme. 

Avui en dia, molts fàrmacs són compostos quirals, de manera que existeix la parella 

d’enantiòmers. D’aquesta parella, el més actiu s’anomena eutòmer, mentre que el menys actiu 

s’anomena distòmer. D’altra banda, el quocient entre l’afinitat de l’eutòmer i del distòmer 

s’anomena quocient eudísmic (QE) i és una mesura de l’estereoselectivitat de la substància front el 

receptor. 

D’aquesta manera, el distòmer d’una mescla d’enantiòmers s’ha de considerar, en principi, com 

una impuresa indesitjable. Així doncs, tenint en compte el distòmer, es poden presentar vàries 

situacions que a continuació es detallaran.24 

 

1.3.2.1. El distòmer no presenta efectes secundaris seriosos 

En aquest cas es troben els medicaments on ambdós enantiòmers presenten la mateixa activitat 

biològica, però quantitativament diferent. És el cas dels β-bloquejants adrenèrgics pel tractament de 

la hipertensió. En alguns casos, aquests fàrmacs són administrats en la seva forma racèmica, ja que el 

distòmer no presenta efectes secundaris indesitjables, o bé són comparables als que presenta 

l’eutòmer. 

                                                           
24

 Camps, P.; Vázquez, S.; Escolano, C. Química Farmacéutica I. Tomo 1, Publicacions i Edicions de la Universitat 
de Barcelona, 2009, Tema 3. ISBN: 978-84-475-3417-3. 
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Els β-bloquejants adrenèrgics tenen una estructura general d’ariloxipropanolamines i presenten 

un centre estereogènic. L’efecte terapèutic es deu casi exclusivament a l’enantiòmer (S). A 

continuació es mostren alguns β-bloquejants adrenèrgics, amb el seu QE (Figura 1.18). 

  
(R)-noradrenalina (QE = 300) 

 
(S)-atenolol (QE = 12) 

 

  
(S)-timolol (QE = 50) 

 
(S)-propranolol (QE = 130) 

 
Figura 1.18. Estructures de diversos β-bloquejants adrenèrgics. 

 

1.3.2.2. Ambdós enantiòmers tenen un valor terapèutic diferent 

En alguns casos, els dos enantiòmers d’un compost presenten activitats farmacològiques 

diferents, però ambdues amb interès mèdic. 

A la Figura 1.19 es mostren els exemples de la fluoxetina25 i del propoxifè. Aquest darrer compost 

presenta la curiositat que els noms dels dos fàrmacs comercials també són enantiomèrics, sent 

Darvon® pel dextropropoxifè i Novrad® pel levopropoxifè. 

  
fluoxetina propoxifè 

(R) 
Antidepressiu 

 

(S) 
Tractament migranya 

 

(1R,2S) Darvon® 
Analgèsic 

 

(1S,2R) Novrad® 
Antitussigen 

 
Figura 1.19. Estructures de fàrmacs on els enantiòmers tenen valor terapèutic diferent. 

 

                                                           
25

 a) Steiner, T. J.; Ahmed, F.; Findley, L. J.; MacGregor, E. A.; Wilkinson, M. Cephalalgia 1998, 18, 283-286.       
b) Wong, D. T.; Perry, K. W.; Bymaster, F. P. Nature Rev. Drug Discov. 2005, 4, 764-774. 



1. Introducció i objectius 

22 

1.3.2.3. El distòmer presenta efectes secundaris no desitjats 

En certs casos, el distòmer pot presentar efectes secundaris indesitjables que, en canvi, no 

presenta el seu eutòmer. Aquest és un cas clar en el que la comercialització de l’eutòmer pur és molt 

important. A la Figura 1.20 es mostren alguns exemples de fàrmacs en els que un dels enantiòmers 

mostra l’activitat desitjada, mentre que l’altre és tòxic. 

  
talidomida etambutol 

(R) 
Sedant 

(S) 
Teratogènic 

(R,R) 
Causa ceguera 

(S,S) 
Tuberculostàtic 

   
penicil·lamina naproxè ketanamina 

(R) 
Mutagen 

 

(S) 
Antiartrític 

 

(R) 
Hepatotòxic 

 

(S) 
Antiinflamatori 

 

(R) 
Al·lucinogen 

 

(S) 
Anestèsic 

 
Figura 1.20. Estructures de fàrmacs on el distòmer és tòxic. 

És per aquest motiu que, en els darrers anys, s’ha incrementat l’interès en el desenvolupament de 

síntesis estereoselectives per tal d’obtenir compostos quirals enantiomèricament purs. Aquest fet 

s’ha vist reflectit en el canvi produït en la síntesi dels fàrmacs. 

Antigament, predominaven els fàrmacs racèmics degut a les dificultats existents en la síntesi de 

compostos enantiopurs i els que estaven disponibles en la seva forma enantiopura eren aquells que 

derivaven d’una font natural, com la morfina, l’epinefrina i l’escopolamina. En canvi, actualment 

existeix una clara tendència a la industria farmacèutica cap al desenvolupament de fàrmacs quirals 

enantiopurs. 

A principi de la dècada dels 90, per exemple, el 90% dels medicaments quirals es venien en la seva 

forma racèmica. No va ser fins el 1992 que es va fomentar la comercialització dels fàrmacs en la seva 

forma enantiopura degut a la innovació tecnològica i a la implantació d’una nova normativa, 

introduïda per la Food and Drug Administration (FDA), que regulava les barreges racèmiques.26 

Segons aquesta normativa, els productors de nous fàrmacs eren els que decidien de manera 

justificada si aquests es formulaven en forma racèmica o d’un sol enantiòmer. D’aquesta manera, es 

va afavorir la producció de fàrmacs enantiopurs, els quals sovint milloraven l’eficàcia dels existents i 

minimitzaven les dosis necessàries, els seus efectes adversos i la seva toxicitat. 

                                                           
26

 FDA’s policy statement for the development of new stereoisomeric drugs. Chirality 1992, 4, 338-340. 
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L’any 2004, Agranat i col·laboradors van publicar un treball on recollien les tendències en el 

desenvolupament de fàrmacs quirals durant el període 1983-2002,27 i més recentment, al 2012, un 

altre treball ha actualitzat aquests estudis fins a l’any 2010 (Figura 1.21).28 

 
Figura 1.21. Distribució anual de fàrmacs aprovats al món en el període 1983-2010. 

(*) Inclou mescles diastereoisomèriques. 

En aquests treballs es mostren els percentatges de fàrmacs aprovats al món durant el període 

1983-2010. A la gràfica s’observa, d’una banda, una clara tendència a reduir el nombre de fàrmacs 

racèmics comercialitzats al món, passant d’un 30-40% durant el període 1983-1986, fins a menys 

d’un 10% en els darrers anys. D’altra banda, els fàrmacs comercialitzats únicament amb una de les 

seves formes enantiomèriques ha passat d’un 26% a l’any 1983 a un 70% a l’actualitat. Així doncs, els 

fàrmacs comercialitzats en la seva forma enantiopura lideren actualment el mercat al món, 

desplaçant als aquirals i deixant pràcticament fora del mercat als racèmics. 

 

1.4. Obtenció de compostos enantiomèricament purs 

Tal com s’ha comentat anteriorment, les diferències en l’activitat farmacològica dels enantiòmers 

ha generat la necessitat d’administrar i, per tant, d’obtenir els fàrmacs en la seva forma enantiopura. 

D’aquesta manera, la preparació de compostos quirals amb elevada puresa enantiomèrica ha estat 

un dels reptes principals de la síntesi orgànica. 

En els darrers anys, han hagut avenços significatius en el desenvolupament de metodologies que 

permeten obtenir compostos enantiomèricament purs. A la Figura 1.22 es mostra una classificació 

d’aquests mètodes existents. 

                                                           
27

 Caner, H.; Groner, E.; Levy, L.; Agranat, I. Drug Discov. Today 2004, 9, 105-110. 
28

 Agranat, I.; Wainschtein, S. R.; Zusman, E. Z. Nature Rev. Drug Discov. 2012, 11, 972-973. 
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Figura 1.22. Classificació de les metodologies d’obtenció de compostos enantiopurs. 

 

1.4.1. Resolució de racemats29 

Una reacció química duta a terme amb substrats aquirals com a reactius de partida i sota 

condicions aquirals produirà productes que poden arribar a ser quirals, però obtinguts formant una 

mescla racèmica dels dos enantiòmers. Per tal d’obtenir compostos enantiopurs o enriquits en un 

enantiòmer és necessari un procés de resolució, en el que els centres estereogènics no es creen, ja 

que es troben presents a la mescla racèmica inicial. La possibilitat d’obtenir productes 

enantiomèricament purs mitjançant aquest procés es coneix des de 1853 a través dels estudis de 

Pasteur.30 

La resolució de mescles racèmiques s’aplica a l’obtenció de compostos enantiopurs preparant el 

producte de reacció en la seva forma racèmica. En una etapa posterior, l’enantiòmer desitjat se 

separa de l’altre. Aquesta separació, coneguda com a resolució, s’aconsegueix amb la introducció de 

diastereoisomeria usant un compost òpticament actiu. A continuació es detallaran diferents tipus de 

resolucions. 

 

1.4.1.1. Separació de mescles diastereoisomèriques31 

Aquest mètode de resolució implica l’ús d’un producte quiral enantiomèricament pur, anomenat 

agent de resolució, per a convertir una mescla racèmica en una mescla de dos diastereoisòmers. 

Aquests dos nous compostos presentaran propietats físiques i químiques diferents, podent ser 

separats per tècniques com la cristal·lització o la cromatografia convencional. Un cop feta la 

separació, es trenca la unió entre el substrat de partida i l’agent de resolució, obtenint per separat 

els dos enantiòmers del compost racèmic de partida (Esquema 1.1). 

                                                           
29

 Anderson, N. G. Org. Proc. Res. Dev. 2005, 9, 800-813. 
30

 Pasteur, L. Ann. Chim. Phys. 1853, 38, 437-483. 
31

 Faigl, F.; Fogassy, E.; Nógrádi, M.; Pálovics, E.; Schindler, J. Tetrahedron: Asymmetry 2008, 19, 519-536. 
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Esquema 1.1. Resolució de la mescla racèmica (RS)-A mitjançant l’agent de resolució (R)-B en tres etapes. 

1) Reacció entre el substrat racèmic i l’agent de resolució. 2) Separació dels diastereoisòmers formats. 
3) Escissió, obtenció dels enantiòmers i recuperació de l’agent de resolució. 

L’agent de resolució ha de complir una sèrie de requisits, com ara un baix cost, ser recuperable 

sense pèrdua de la quiralitat pròpia i reaccionar fàcilment amb el substrat a resoldre. Pel que fa al 

tipus d’interacció, l’agent de resolució es pot unir a la mescla racèmica mitjançant un enllaç covalent 

o iònic per a formar els dos diastereoisòmers. 

Per a cada resolució cal trobar, normalment per assaig i error, l’agent de resolució i les condicions 

experimentals adients. Existeixen nombrosos fàrmacs que es resolen mitjançant aquest mètode, tal 

com es recull a la Taula 1.2. El gran desavantatge del mètode és que el 50% del material consisteix en 

l’enantiòmer no desitjat.  

Taula 1.2. Fàrmacs i agents de resolució. 

Fàrmac Agent de resolució 

tiamfenicol àcid D-(-)-tartàric 
ampicil·lina àcid D-camforsulfònic 

cloramfenicol àcid D-camforsulfònic 
dextropropoxifè àcid D-camforsulfònic 

dexbromfeniramina àcid D-fenilsuccínic 
etambutol àcid L-(+)-tartàric 

naproxè cinconidina 
fosfomicina (R)-(+)-1-feniletilamina 

diltiazem (R)-(+)-1-feniletilamina 
 

 

1.4.1.2. Resolució cinètica32 

La resolució cinètica permet resoldre un compost racèmic mitjançant la reacció del substrat amb 

un agent quiral, enantiomèricament pur, que reacciona amb un enantiòmer més ràpidament que 

amb l’altre (Esquema 1.2). Aquest mètode fou descobert per Pasteur a mitjans del segle XIX.33 

L’eficàcia de la resolució dels enantiòmers mitjançant aquest mètode depèn directament de la 

diferència de les velocitats de reacció dels mateixos front l’agent quiral i, per tant, de la barrera 

energètica que cal superar per tal que esdevingui la reacció. 

Un dels exemples clàssics d’aquesta metodologia va ser desenvolupat per Sharpless.34 En aquest 

cas, una barreja racèmica d’alcohols al·lílics es tracta amb tBuOOH en presència d’un catalitzador 

quiral, en concret Ti(O-i-Pr)4 complexat amb L-(+)-DIPT (Esquema 1.3). La reacció es deixa evolucionar 

                                                           
32

 Kagan, H. B.; Fiaud, J. C. Top. Stereochem. 1988, 18, 249-330. 
33

 Pasteur, L. C. R. Hebd. Seance Acad. Sci. Paris 1858, 46, 615-618. 
34

 Martin, V. S.; Woodard, S. S.; Katsuki, T.; Yamada, Y.; Ikeda, M.; Sharpless, K. B. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 
6237-6240. 
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fins que s’observa un 55% de conversió, obtenint l’enantiòmer (R) de l’alcohol al·lílic que no ha 

reaccionat amb un elevat excés enantiomèric. 

 
Esquema 1.2. a) Resolució cinètica de mescles racèmiques. S = substrat, P = producte, Q* = agent quiral. 

b) Diagrama energètic d’un procés de resolució cinètica. 

 

 
Esquema 1.3. Epoxidació de Sharpless d’alcohols al·lílics. 

 

1.4.1.3. Resolució cinètica dinàmica35 

La resolució cinètica dinàmica és un procés que combina una resolució cinètica amb la 

racemització del substrat de partida, normalment mitjançant una reacció catalítica. En aquest cas, 

sempre que la velocitat de racemització sigui igual o superior a la velocitat de desaparició de 

l’enantiòmer més reactiu, tot el substrat pot ser transformat en un sol enantiòmer del producte amb 

un 100% de rendiment teòric (Esquema 1.4). 

 
Esquema 1.4. a) Resolució cinètica dinàmica de mescles racèmiques. S = substrat, P = producte, Q* = agent quiral. 

b) Diagrama energètic d’un procés de resolució cinètica dinàmica. 
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 Pellissier, H. Tetrahedron 2003, 59, 8291-8327. 
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En contrast amb la resolució cinètica, en què la reacció s’alenteix molt quan la conversió s’acosta 

al 50%, quan gairebé tot l’enantiòmer reactiu s’ha consumit i només resta el que reacciona més 

lentament, en aquest cas la racemització del substrat, què és el procés més favorable 

energèticament, assegura un subministrament de l’enantiòmer més reactiu al llarg de tota la reacció. 

Com a conseqüència, la reacció no s’atura i pot continuar fins a la conversió total transformant tot el 

substrat racèmic en un únic enantiòmer del producte. 

Un exemple ben conegut de resolució cinètica dinàmica és la reducció de Noyori de                        

β-cetoèsters.36 En aquest cas, una barreja racèmica d’un β-cetoèsters α-substituït reacciona amb 

hidrogen en presència del catalitzador (R)-BINAP-Ru(II) (Esquema 1.5). La velocitat de reacció de 

l’enantiòmer (S) és 15 vegades més gran que la de l’enantiòmer (R). A més, el procés de racemització 

té lloc molt ràpidament, de manera que l’enantiòmer (S) es regenera molt més de pressa del que es 

consumeix, obtenint el producte final amb elevats excessos diastereoisomèrics i enantiomèrics. 

 
Esquema 1.5. Reducció de Noyori de β-cetoèsters. 

 

1.4.1.4. Resolució cromatogràfica 

La resolució cromatogràfica de molècules quirals es basa en l’ús de tècniques cromatogràfiques 

fent servir com a fase estacionària un compost enantiopur. La separació es basa en la diferent 

interacció de cadascun dels enantiòmers amb aquesta fase estacionària. D’aquesta manera, 

l’enantiòmer que tingui menor afinitat per la fase estacionària eluirà més ràpidament, aconseguint 

separar ambdós enantiòmers al llarg de la columna degut a aquestes diferents velocitats            

(Figura 1.23). 
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 Noyori, R.; Tokunaga, M.; Kitamura, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1995, 68, 36-55. 
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Figura 1.23. Separació cromatogràfica d’enantiòmers. 

1) Introducció del substrat racèmic a la columna cromatogràfica. 2) Elució del substrat. 3) L’enantiòmer (S) té major 
afinitat per la fase estacionària i elueix més lentament. 4) Elució de l’enantiòmer (R). 5) Elució de l’enantiòmer (S). 

S’han desenvolupat nombroses fases estacionàries enantiopures immobilitzant compostos 

enantiopurs, ja sigui mitjançant enllaç iònic o covalent, sobre la superfície d’un material inert, com 

ara una sílice modificada (Figura 1.24). Aquests compostos poden ser, com en el cas de les fases 

estacionàries tipus Pirkle,37 molècules derivades d’aminoàcids, molècules de gran pes molecular com 

les ciclodextrines o les proteïnes, o bé materials polimèrics com la cel·lulosa o l’amilosa.  

 
Figura 1.24. Exemple de fase estacionària enantiopura tipus Pirkle. 

 

1.4.2. Pool quiral38 

Una altra estratègia d’obtenció de compostos enantiopurs, a banda dels processos de resolució, 

és l’ús de compostos del pool quiral. Aquest terme expressa el conjunt de compostos quirals 

d’elevada puresa enantiomèrica que es poden obtenir de fonts naturals, entre les que cal destacar 

els aminoàcids, els hidroxiàcids, els sucres o hidrats de carboni, els terpens, els alcaloides, etc. 

Aquests compostos, fàcilment assequibles i barats, resulten ser uns excel·lents materials de partida 

en les síntesis asimètriques.  

Els components del pool quiral usats en un procés sintètic aporten normalment els seus centres 

estereogènics a la posició desitjada del producte final, de manera que l’estereoquímica dels mateixos 

ve prèviament determinada per la del compost usat com a reactiu de partida. L’ús d’aquesta 

estratègia es pot exemplificar en la síntesi del (+)-tromboxà B2 a partir de la D-glucosa           

(Esquema 1.6).39 
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 Pirkle, W. H.; Pochapsky, T. C. Chem. Rev. 1989, 89, 347-362. 
38

 Blaser, H.-U. Chem. Rev. 1992, 92, 935-952. 
39

 Hanessian, S.; Lavallee, P. Can. J. Chem. 1981, 59, 870-877. 
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Esquema 1.6. Síntesi del (+)-tromboxà B2 a partir de la D-glucosa. 

 

1.4.3. Síntesi asimètrica40 

Finalment, el darrer mètode d’obtenció de compostos enantiopurs correspon a la síntesi 

asimètrica. Al 1904, Marckwald41 va definir la síntesi asimètrica com la reacció entre un substrat 

aquiral i un agent quiral per tal de formar un compost òpticament actiu. Aquesta definició va ser 

revisada posteriorment per Morrison i Mosher42 al 1971 per a cobrir un rang major de 

transformacions, descrivint la síntesi asimètrica com un procés en el que una unitat aquiral, per 

interacció amb un substrat i mitjançant un reactiu, es transforma en un compost quiral corresponent 

a una barreja d’enantiòmers en proporció diferent a 1:1. 

Actualment, la síntesi asimètrica es pot definir com l’obtenció estereoselectiva de compostos 

quirals a partir d’altres aquirals mitjançant un procés en el que un dels components de la reacció ha 

de ser quiral i enantiomèricament pur. Dins d’aquesta metodologia es poden distingir tres grans 

estratègies en funció de com es produeix el fenomen de transferència de quiralitat. Així doncs, la 

informació quiral pot provenir d’un reactiu quiral, d’un catalitzador quiral o d’un auxiliar quiral. 

 

1.4.3.1. Reactius quirals 

En aquesta via sintètica, un reactiu quiral i enantiopur reacciona estequiomètricament amb un 

substrat proquiral, consumint-se i obtenint el producte quiral desitjat (Esquema 1.7). 

 
Esquema 1.7. Síntesi asimètrica utilitzant un reactiu quiral. 

                                                           
40

 Gawley, R. E.; Aubé, J. Principles of Asymmetric Synthesis, Elsevier Science, Pergamon: Oxford, 1996. ISBN: 
978-0080418766. 
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 Marckwald, W. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1904, 37, 1368-1370.  
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A continuació se citaran dos exemples de reactius quirals usats en la reducció de cetones 

proquirals. 

En primer lloc, el reactiu Alpine-Borane®, un agent reductor que s’obté de la reacció de l’α-pinè 

amb 9-borabiciclo[3.3.1]nonà, usat a la reducció de Midland.43 En aquesta reacció es postula que la 

reducció té lloc mitjançant un estat de transició tipus nau i que la selectivitat es deu a la repulsió   

1,3-diaxial entre el grup metil de la posició 3 de l’esquelet de pinè i el grup voluminós (RL) de la 

cetona proquiral, fet que provoca que el grup petit (RS) se situï preferentment en aquesta posició 

(Esquema 1.8).  

 
Esquema 1.8. Reducció de Midland usant (R)-Alpine-Borane® com a reactiu quiral. 

D’altra banda, el reactiu BINAL-H, un hidrur quiral sintetitzat per Noyori44 a partir de BINOL i 

LiAlH4. La reacció de reducció funciona molt bé quan la cetona a reduir té un sistema π directament 

unit al grup carbonil, formant-se un estat de transició de sis membres on el substituent insaturat (Rπ) 

adopta una posició equatorial, mentre que el substituent saturat (RS) se situa en posició axial per 

minimitzar les repulsions 1,3-diaxials (Esquema 1.9). 

 
Esquema 1.9. Reducció asimètrica usant (S)-BINAL-H com a reactiu quiral. 

 

1.4.3.2. Catalitzadors quirals 

La catàlisi asimètrica45 és una metodologia sintètica per a preparar compostos 

enantiomèricament purs emprant catalitzadors quirals, que són els reactius quirals encarregats 

d’accelerar la reacció i d’induir asimetria al procés (Esquema 1.10). 
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Esquema 1.10. Síntesi asimètrica utilitzant un catalitzador quiral. 

El gran avantatge d’aquesta estratègia és que el catalitzador s’utilitza en quantitats 

subestequiomètriques, a més de permetre obtenir una alta eficiència química, amb baixos costos de 

producció i un menor impacte mediambiental. Les tres grans àrees de la catàlisi asimètrica són la 

catàlisi enzimàtica, l’organocatàlisi i la catàlisi metàl·lica. 

En primer lloc, la catàlisi enzimàtica,46 també anomenada biocatàlisi, utilitza majoritàriament 

enzims per tal d’induir asimetria, però també cultius cel·lulars i fins i tot microorganismes per a dur a 

terme una reacció asimètrica i així obtenir compostos enantiomèricament purs. La primera reacció 

asimètrica biocatalitzada la va realitzar Pasteur, l’any 1849, quan va observar com el microorganisme 

Penicillium glauca descarboxilava exclusivament l’isòmer D d’una mescla racèmica de tartrat 

amònic.47 Els enzims estan agrupats en sis grans classes en funció del tipus de reacció que catalitzen, 

tal com s’indica a la Taula 1.3. Com a exemple es mostra la síntesi d’un derivat d’aminoàcid 

enantiopur mitjançant una resolució cinètica dinàmica catalitzada per un tipus d’hidrolasa, l’enzim 

Candida antarctica lipasa B (Esquema 1.11).48 

Taula 1.3. Classificació dels enzims segons la seva activitat. 

Enzims Activitat 
oxidoreductases catalitzen reaccions redox 

transferases catalitzen la transferència d’un grup funcional 
hidrolases catalitzen la hidròlisi de diversos enllaços 

liases catalitzen reaccions d’eliminació de grups H2O, CO2 i NH3 
isomerases catalitzen canvis d’isomerització dins d’una molècula 

ligases catalitzen la formació d’enllaços covalents 
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 Pàmies, O.; Bäckvall, J.-E. Chem. Rev. 2003, 103, 3247-3261. 
47

 Jacobsen, E. N.; Pfaltz, A.; Yamamoto, H. Comprehensive Asymmetric Catalysis, Springer-Verlag, Berlin, 1999, 
Vol. 1, p. 101-118. ISBN: 978-3540643364. 
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Esquema 1.11. Síntesi asimètrica usant l’enzim Candida antarctica lipasa B. 

Els avantatges principals de la biocatàlisi són les condicions suaus de reacció que necessiten pel 

que fa a pH, temperatura i pressió, la no contaminació mediambiental, l’alta eficiència en l’activitat 

catalítica i les elevades regio- i estereoselectivitats que ofereixen per a molècules amb molts grups 

funcionals sense la necessitat d’incorporar grups protectors. Malgrat això, el seu ús fora de les 

condicions dels sistemes in vivo és problemàtic; d’aquí els problemes d’estabilitat que en dificulten el 

seu ús generalitzat. 

En segon lloc, existeix l’organocatàlisi,49 que utilitza com a catalitzadors molècules purament 

orgàniques de baix pes molecular, formades generalment per àtoms de carboni, hidrogen, nitrogen i, 

a vegades, sofre i fòsfor. El primer exemple de transformació enantioselectiva mitjançant 

l’organocatàlisi s’atribueix a Marckwald, quan a l’any 1904 va descobrir la descarboxilació d’un 

derivat de l’àcid malònic en presència de brucina per a formar l’àcid (S)-2-metilbutíric amb un 10% 

d’excés enantiomèric (Esquema 1.12).50 

 
Esquema 1.12. Primer exemple de reacció organocatalitzada. 

Durant el transcurs del segle XX es van descobrir nous organocatalitzadors que cada cop assolien 

nivells d’enantioselectivitat més elevats. No va ser fins l’any 2000 que el potencial de l’organocatàlisi 

va ser demostrat en dos treballs quasi simultanis. Al primer, realitzat per Barbas III, es descriuen 

reaccions aldòliques intermoleculars catalitzades per l’L-prolina,51 mentre que al segon, realitzat per 

MacMillan, es descriu la reacció de Diels-Alder entre aldehids α,β-insaturats i diferents diens 

catalitzada per una imidazolona enantiopura (Esquema 1.13).52 

Finalment, existeix la catàlisi metàl·lica,53 en la que un metall actua de centre de coordinació del 

substrat i del reactiu, així com del lligand quiral, aquest darrer portador d’àtoms coordinants com el 
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fòsfor, el nitrogen i l’oxigen. D’aquesta manera, es produeix una transferència de quiralitat des del 

lligand quiral al centre estereogènic generat durant la reacció. 

 
Esquema 1.13. Reacció aldòlica i de Diels-Alder desenvolupades per Barbas III i MacMillan, respectivament. 

 
Esquema 1.14. Processos catalítics asimètrics desenvolupats per Knowles (a), Noyori (b) i Sharpless (c). 
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Els referents en el camp de la catàlisi metàl·lica són els guanyadors del premi Nobel de Química al 

2001, William Standish Knowles54 i Ryoji Noyori55 pel disseny de sistemes catalítics i asimètrics per a 

les reaccions d’hidrogenació, i Karl Barry Sharpless56 pels sistemes catalítics per a les reaccions 

d’oxidació (Esquema 1.14). 

Malgrat els nombrosos avantatges de la catàlisi asimètrica, la puresa enantiomèrica del producte 

obtingut no pot ser incrementada, i resulta un inconvenient en els casos en que es vol una elevada 

puresa enantiomèrica en el producte de la reacció. 

 

1.4.3.3. Auxiliars quirals 

Els auxiliar quirals57 són compostos enantiopurs que s’uneixen covalentment al substrat aquiral 

permetent controlar la configuració dels nous elements estereogènics generats durant el procés 

global. Les mescles diastereoisomèriques obtingudes es poden enriquir en un dels diastereoisòmers 

mitjançant procediments físics convencionals i formar productes enantiopurs després de l’escissió de 

l’auxiliar quiral (Esquema 1.15). 

 
Esquema 1.15. Síntesi asimètrica utilitzant un auxiliar quiral. 

Les principals qüestions que s’han d’abordar pel que fa al desenvolupament de transformacions 

diastereoselectives usant auxiliars quirals són la introducció senzilla de l’auxiliar, l’obtenció d’elevada 

diastereoselectivitat en la reacció d’interès, l’escissió de l’auxiliar en condicions suaus, sense 

racemització dels productes desitjats, i la recuperació i reutilització de l’auxiliar quiral. Aquesta 

metodologia presenta dos inconvenients inherents, que es manifesten sobretot al dissenyar la seva 

aplicació industrial, com ara la necessitat d’usar quantitats estequiomètriques d’auxiliar quiral i 

l’obligació d’incloure dues etapes addicionals, la d’ancoratge i la d’escissió de l’auxiliar quiral. 

Els auxiliars quirals poden ser productes naturals o sintètics. Entre els primers cal destacar els 

derivats de terpens,58 d’aminoàcids59 i de carbohidrats.60 Normalment, es disposa de les dues formes 
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enantiomèriques de l’auxiliar quiral, fet que permet l’obtenció majoritària d’un o altre 

diastereoisòmer de l’adducte esperat. 

Els primers exemples d’ús d’auxiliars quirals van ser descrits pel premi Nobel Elias James Corey al 

1975,61 seguit per Dieter Enders i Herbert Eichenauer al 197662 i per Barry Martin Trost al 1980.63 

Corey va descriure l’ús del (-)-8-fenilmentol com a inductor de quiralitat en la síntesi de 

prostaglandines (Esquema 1.16). 

 
Esquema 1.16. Primer exemple de l’ús d’auxiliars quirals desenvolupat per Corey. 

Avui en dia, existeixen una gran varietat d’auxiliars quirals que s’han utilitzat de forma extensa, 

principalment en reaccions asimètriques d’ α-alquilacions, aldòliques i Diels-Alder. A la Figura 1.25 es 

mostren alguns exemples dels auxiliars quirals més representatius sintetitzats per Enders,64 Myers,65 

Meyers,66 Corey,67 Kunz,68 Hoffmann,69 Oppolzer,58 Helmchen,70 Evans,71 Seebach,72 Schöllkopf73 i 

Heathcock.74 

 
Figura 1.25. Auxiliars quirals representatius en síntesi asimètrica. 
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1.5. Determinació de la puresa enantiomèrica per ressonància 

magnètica nuclear75 

La ressonància magnètica nuclear (RMN) és una tècnica que no permet distingir els enantiòmers 

presents en una mescla, ja que les ressonàncies de dos nuclis enantiotòpics són isòcrones, és a dir, 

que presenten bandes al mateix desplaçament químic (δ) i per tant, l’espectre de ressonància és el 

mateix. En canvi, si s’afegeix al medi una substància enantiomèricament pura capaç d’associar-se de 

manera diferenciada amb cadascun dels enantiòmers de la mescla per tal de formar complexos 

diastereoisomèrics, s’aconsegueix tenir bandes que apareixen a diferent desplaçament químic, és a 

dir, bandes anisòcrones. 

En aquest context, un auxiliar quiral esdevé un agent de solvatació quiral (CSA), que és un 

compost capaç de formar complexos diastereoisomèrics amb els enantiòmers mitjançant un equilibri 

ràpid i reversible sense la formació de cap enllaç covalent. Conseqüentment, l’espectre de RMN 

presentarà bandes promigs a diferents desplaçaments químics per a cadascun dels complexos 

diastereoisomèrics. Si la separació dels senyals és bona, la integració de les bandes anisòcrones 

permetrà determinar la proporció existent entre els enantiòmers en la mescla inicial. 

Un CSA ha de complir una sèrie de requisits per a ser usat com a tal. No ha de reaccionar amb el 

solut, ha de presentar un espectre de RMN senzill en el que les bandes del CSA no interfereixin amb 

les del solut i ha de ser soluble en els dissolvents orgànics deuterats més usuals, tenint en compte la 

polaritat d’aquests, ja que dissolvents molt polars poden competir amb el CSA en la solvatació dels 

enantiòmers. 

L’associació del CSA amb els enantiòmers es basa normalment en una complexació per tres punts 

d’interacció sense formar enllaços covalents.76 En la majoria dels casos, dos dels punts d’associació es 

produeixen entre grups funcionals complementaris basats en interaccions per enllaços d’hidrogen, 

interaccions dipolars, interaccions àcid-base, etc. El tercer punt d’interacció es produeix entre zones 

aromàtiques dels dos components, generant interaccions de tipus π que estabilitzen la complexació. 

A més, la presència dels grups aromàtics produeix un efecte anisotròpic que causa una diferència 

dels desplaçaments químics dels senyals del substrat. 

Entre tots els CSAs existents, els més usats per la seva eficàcia i assequibilitat comercial són els 

ariltrifluorometilcarbinols desenvolupats per Pirkle77 i les 1-ariletilamines (Figura 1.26). 

 
Figura 1.26. Estructures dels CSAs més usats. 

Si observem l’estructura dels CSAs anomenats anteriorment es pot deduir el tipus d’interacció 

que tindrà lloc en la formació del complex CSA-solut. En el cas dels ariltrifluorometilcarbinols, el grup 
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hidroxil es pot exposar a una base per a formar un enllaç d’hidrogen, mentre que el protó metínic 

pot interaccionar amb un altre centre bàsic gràcies al caràcter àcid que aquest presenta degut al grup 

electroatraient trifluorometil. D’aquesta manera, es poden obtenir dos complexos 

diastereoisomèrics (Figura 1.27). 

 
Figura 1.27. Models de solvatació per a un substrat dibàsic. 

Finalment, la metodologia per a realitzar un assaig de solvatació d’una mescla d’enantiòmers per 

RMN és molt senzilla. Es basa en afegir una quantitat coneguda de CSA enantiopur al tub de 

ressonància on hi ha el solut quiral i el dissolvent deuterat, i agitar per a homogeneïtzar la mescla i 

formar in situ els complexos diastereoisomèrics. Per últim, enregistrar el corresponent espectre de 

RMN, en el que, si l’experiment ha estat satisfactori, s’observaran les diferents bandes degudes a 

l’anisocronia dels senyals dels complexos diastereoisomèrics. 

 

1.6. Diols amb simetria C2 com a auxiliars quirals i CSAs 

Els diols amb simetria C2 han estat usats en el camp de la síntesi asimètrica com a auxiliars quirals 

i com a CSAs en una gran varietat de sistemes i amb resultats positius en ambdós casos. La simetria 

d’aquests diols fa que siguin més útils en aquestes aplicacions que aquells que no tenen aquesta 

característica, ja que es redueixen el nombre d’estats de transició possibles a les reaccions en que 

participen, produint una disminució de la quantitat de productes finals formats.78 En els darrers anys 

s’han publicat síntesis de diols amb estructures cada vegada més elaborades (Figura 1.28). 

 
Figura 1.28. Diols quirals amb simetria C2: a, b i d,

79
 c,

80
 e.

81
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Una de les primeres aplicacions dels diols enantiopurs amb simetria C2 va ser el seu ús com a CSA 

per a la determinació d’excessos enantiomèrics de cetones per 13C-RMN mitjançant la formació 

d’acetals diastereoisomèrics.82 Com a auxiliars quirals s’han usat principalment formant acetals79 i 

com a lligands destaquen les dihidroxilacions i les epoxidacions de Sharpless, en les que el diol 

auxiliar és el D- o l’L-tartrat de dietil. 

 

1.7. Precedents en el nostre grup de recerca 

Tal com s’ha dit anteriorment, en els darrers anys ha augmentat l’interès en la síntesi asimètrica i 

en els mètodes d’anàlisi de la puresa enantiomèrica, així com en la determinació de la configuració 

absoluta dels compostos químics. La línia principal d’investigació del nostre grup de recerca es basa 

en la síntesi i l’estudi de nous auxiliars quirals que permetin actuar, d’una banda, com a CSAs per a 

determinar la puresa enantiomèrica i, d’altra banda, com a auxiliars quirals en síntesi asimètrica. 

 

1.7.1. Agents de solvatació quiral 

En els darrers anys, al nostre grup de recerca s’ha treballat en la modificació estructural de dos 

CSAs comercials del tipus arilalquilcarbinol i arilalquilamina com l’alcohol de Pirkle83 o 1-(9-antril)-

2,2,2-trifluoroetanol, 1, i la 1-(1-naftil)etilamina, 2 (Figura 1.29). 

 
Figura 1.29. Estructures d’(R)-1 i d’(R)-2. 

Aquestes molècules contenen a la seva estructura els tres elements determinants per a un bon 

reconeixement quiral, com ja s’ha mencionat anteriorment. En els següents apartats es mostren les 

diverses modificacions realitzades al nostre grup de recerca sobre aquestes estructures amb la 

finalitat de dissenyar nous CSAs. 

 

1.7.1.1. Rigidesa de l’enllaç Csp2-Csp3 

La primera modificació estructural realitzada va consistir en estudiar la influència de la rigidesa de 

l’enllaç Csp2-Csp3. D’aquesta manera, es van sintetitzar un seguit de compostos en els que es van 

incorporar grups més voluminosos, obtenint l’(R)-1-(9-antril)-2,2-dimetilpropanol,84 (R)-3, la (-)-1-
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(9,10-dihidro-9-antril)-2,2-dimetilpropilamina,85 (-)-4, l’(S)-1-adamantil-9-antrilmetanol,86 (S)-5, i    

l’(S)-9-antrilpentafluorofenilmetanol,87 (S)-6 (Figura 1.30). 

 
Figura 1.30. Estructures de CSAs amb grups tert-butil, adamantil i pentafluorofenil. 

El resultat d’aquest canvi estructural va comportar la pèrdua del caràcter àcid del protó metínic, 

ja que els nous substituents incorporats són menys electroatraients. Així doncs, en alguns casos no es 

va aconseguir millorar la capacitat enantiodiferenciadora respecte els CSAs de referència. 

 

1.7.1.2. Augment de la superfície aromàtica 

La segona modificació estructural realitzada va consistir en augmentar la superfície aromàtica del 

CSA per tal d’incrementar l’anisotropia. És per aquest motiu que es va substituir el grup antril pel 

grup pirenil i es va sintetitzar l’(S)-2,2,2-trifluoro-1-(1-pirenil)etanol,88 (S)-7 (Figura 1.31). 

Malauradament, aquest increment de la superfície aromàtica no va aportar millores en 

l’enantiodiferenciació, demostrant que és més important l’orientació del grup aromàtic que no pas 

l’extensió. 

 
Figura 1.31. Estructura d’(S)-7. 

1.7.1.3. Augment de la funcionalització 

La síntesi de CSAs polifuncionalitzats amb més d’un centre estereogènic va ser la modificació que 

va aportar millors resultats en l’enantiodiferenciació. Així doncs, la difuncionalització de l’alcohol de 

Pirkle va conduir a la formació de l’(R,R)-α,α’-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimetanol89 (ABTE), 
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(R,R)-8, el CSA que millors resultats ha donat al nostre grup de recerca, fet que va comportar la seva 

comercialització.90 

Aquests bons resultats van impulsar la cerca d’altres CSAs difuncionalitzats. D’aquesta manera, es 

va sintetitzar un anàleg de l’ABTE amb grups amina, la (R,R)-α,α’-bis(trifluorometil)-9,10-

antracendimetilamina91 (ABTA), (R,R)-9, el derivat biantracènic (S,S)-α,α’-bis(trifluorometil)-10,10’-

(9,9’-biantril)dimetanol,92
 (S,S)-10, i un isòmer de l’ABTE substituït en les posicions 1 i 8, l’(R,R)-α,α’-

bis(trifluorometil)-1,8-antracendimetanol93 (ABTE-18), (R,R)-11 (Figura 1.32). L’enantiodiferenciació 

aconseguida amb aquests darrers tres compostos és millor que la de l’alcohol de Pirkle, però en cap 

cas tan bona com la de l’ABTE. 

 
Figura 1.32. Estructures d’(R,R)-8, d’(R,R)-9, d’(S,S)-10 i d’(R,R)-11. 

 

1.7.1.4. Perdeuteració 

La perdeuteració, que consisteix en la substitució de tots els àtoms d’hidrogen d’una molècula per 

àtoms de deuteri, va esdevenir una millora important. Aquests nous CSAs, que no presenten senyal a 

l’espectre d’1H-RMN, permeten analitzar un nombre més ampli de soluts, doncs s’evita el solapament 

de les bandes del CSA amb les del solut. 

Els CSAs perdeuterats que s’han sintetitzat al nostre grup de recerca són l’(S)-1-(9-antril)-2,2,2-

trifluoroetanol perdeuterat,94 (S)-12, l’(R,R)-α,α’-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimetanol perdeu-

terat,89 (R,R)-13, i l’(S)-2,2,2-trifluoro-1-(1-pirenil)etanol perdeuterat,95 (S)-14 (Figura 1.33). 

Fins i tot, es va demostrar que l’alcohol (S)-12 és capaç de distingir els enantiòmers de l’alcohol de 

Pirkle, 1, la pròpia molècula no deuterada.94 
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Figura 1.33. Estructures d’(S)-12, d’(R,R)-13 i d’(S)-14. 

 

1.7.1.5. Estructures tipus pinça 

Degut a l’èxit que va suposar la difuncionalització dels CSAs, es va abordar la síntesi de molècules 

polifuncionalitzades. Malauradament, tots els intents per a introduir un tercer centre quiral a 

l’estructura antracènica no van tenir èxit degut als problemes sintètics. A la vista d’aquests resultats, 

es va decidir canviar l’estratègia per aconseguir l’augment dels centres estereogènics presents a la 

molècula. Així, es van sintetitzar els compostos tipus pinça o macrocíclics derivats de l’ABTE, com ara 

el muconat de di-(R,R)-ABTE,96 (R,R,R,R)-15, l’isoftalat de di-(R,R)-ABTE,97 (R,R,R,R)-16, i el 

ciclobis[(R,R)-,’-bis(trifluorometil)-9,10-antracendimetilsulfit],98 (R,R,R,R)-17 (Figura 1.34). 

 
Figura 1.34. Estructures d’(R,R,R,R)-15, d’(R,R,R,R)-16 i d’(R,R,R,R)-17. 

Es pot considerar que aquests CSAs tenen una cavitat quiral en la que es pot encabir el solut, 

provocant que es trobi envoltat d’un major entorn quiral i d’una gran zona generadora d’anisotropia. 

Cal destacar el muconat de di-(R,R)-ABTE, (R,R,R,R)-15, que és el CSA tipus pinça que ha donat els 

millors resultats d’enantiodiferenciació front als diferents soluts estudiats. No obstant, tot i els bons 

resultats obtinguts en els assaigs de solvatació dels CSAs tipus pinça derivats de l’ABTE, la seva síntesi 

i posterior purificació és complicada degut a reaccions parcials o bé polimerització, que comporten 

uns rendiments globals força baixos en la seva preparació. 
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1.7.1.6. Introducció de quiralitat axial 

La darrera modificació introduïda va ser l’increment del nombre d’elements estereogènics 

presents a la molècula sense augmentar el nombre de centres quirals. Aquest augment es va 

aconseguir mitjançant la introducció d’un eix quiral. D’aquesta manera, es va substituir l’anell 

d’antracè per l’1,1’-binaftalè. El resultat d’aquesta substitució va ser la síntesi d’un nou CSA,        

l’1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanol),99,100 18 (Figura 1.35). 

Tot i que, a priori, sembla que aquest CSA ha de tenir un espectre d’1H-RMN complex, l’alta 

simetria de la molècula, deguda a l’existència d’un eix C2 perpendicular a l’eix quiral, fa disminuir el 

nombre de senyals, fet que redueix les possibilitats de solapament amb els senyals del solut. Els 

resultats dels assaigs d’enantiodiferenciació d’aquest CSA van ser força iguals i, en determinats casos 

millors, als obtinguts pels CSAs tipus pinça. 

 
Figura 1.35. Estructures d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18. 

 

 
Figura 1.36. Estructures d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-19. 
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També s’ha estudiat, en aquest tipus d’estructura binaftalènica, la modificació del grup 

trifluorometil per altres grups com el metil o el fenil, amb els que s’han obtingut resultats 

d’enantiodiferenciació força similars i en certs casos millors.101 

Darrerament, amb la intenció d’incrementar encara més la capacitat enantiodiferenciadora, es va 

dissenyar un nou CSA que incorporava aquestes dues característiques, la de tenir un eix quiral i la de 

ser un compost tipus pinça. Amb aquest objectiu, es va assolir la síntesi de l’1,1’-{10,10’-[[1,1’-

binaftalen]-2,2’-diilbis(oxi)]-bis(metilen)bis(antracen-9,9’-diil)}bis(2,2,2-trifluoroetanol),102 19 (Figura 

1.36). 

Els estudis d’enantiodiferenciació dels dos diastereoisòmers de 19 van donar resultats similars als 

obtinguts amb els CSAs 18, ja que es va igualar i en certs casos millorar els resultats obtinguts amb 

els compostos tipus pinça anteriors. 

 

1.7.2. Auxiliars quirals en síntesi asimètrica 

Els compostos anteriorment esmentats, utilitzats com a CSAs, també poden ser usats com a 

auxiliars quirals en síntesi asimètrica. L’interès del nostre grup de recerca en treballs anteriors es va 

centrar en la reacció de Diels-Alder mitjançant la síntesi de diversos dienòfils en els que es va 

incorporar alguns dels auxiliars quirals sintetitzats prèviament. 

 

1.7.2.1. Acrilat com a dienòfil 

Degut als bons resultats obtinguts en els assaigs de solvatació de l’alcohol de Pirkle i de l’ABTE, es 

va decidir utilitzar aquests compostos per a estudiar la seva aplicació com a auxiliars quirals en la 

reacció de Diels-Alder. D’aquesta manera, Anne Carrière103 i Marta Pomares104 van sintetitzar, 

respectivament, els acrilats 20a i 20b (Esquema 1.17) i van estudiar la reacció de Diels-Alder 

d’aquests dienòfils utilitzant ciclopentadiè. 

 
Esquema 1.17. Síntesi d’acrilats i reacció de Diels-Alder amb ciclopentadiè. 

En ambdós casos, la reducció dels adductes resultants, 21a i 21b, va donar lloc a una barreja 

d’enantiòmers del biciclo[2.2.1]hept-5-en-2-ilmetanol, 22 (Figura 1.37). La configuració absoluta de 

l’enantiòmer majoritari es va assignar per comparació amb el poder rotatori descrit a la 
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bibliografia.105 Es van aconseguir els mateixos resultats per a ambdós auxiliars quirals, obtenint un 

100% de diastereoselectivitat endo i una relació enantiomèrica (1R,2R,4R)-22/(1S,2S,4S)-22 de 85:15. 

 
Figura 1.37. Estructures d’(1S,2S,4S)- i d’(1R,2R,4R)-22. 

Es va proposar una conformació reactiva de l’acrilat en la que el grup antril impedeix l’accés per la 

cara re, afavorint, d’aquesta manera, l’aproximació del ciclopentadiè per la cara si (Figura 1.38). És 

per aquest motiu que l’adducte majoritari obtingut és l’enantiòmer de configuració (1R,2R,4R). 

 
Figura 1.38. Conformació que afavoreix l’atac per la cara si. 

 

1.7.2.2. Fumarat com a dienòfil 

Els primers experiments en el nostre grup de recerca de la reacció de Diels-Alder asimètrica 

utilitzant un fumarat com a dienòfil van ser realitzats per Pau Nolis.106 L’auxiliar quiral escollit en 

aquest cas va ser l’ABTE-18, (R,R)-11, degut a la seva considerable capacitat com a CSA i per la 

proximitat dels grups hidroxils en l’espai, que van permetre la síntesi d’un macrocicle de tretze 

baules, el fumarat cíclic (R,R)-23. A partir d’aquest dienòfil es va assajar la reacció de Diels-Alder amb 

ciclopentadiè, obtenint un compost amb quatre nous centres quirals, el dièster de l’àcid 

biciclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxílic (R,R)-24 (Esquema 1.18). 

 
Esquema 1.18. Síntesi del fumarat cíclic (R,R)-23 i la seva reacció de Diels-Alder amb ciclopentadiè. 
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La metanòlisi de l’adducte (R,R)-24 va permetre obtenir el dièster metílic de l'àcid (1R,2S,3S,4S)-

biciclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxílic, (1R,2S,3S,4S)-25, amb un 80% d’excés enantiomèric (Figura 

1.39). La configuració absoluta de l’enantiòmer majoritari es va assignar per comparació amb el 

poder rotatori descrit a la bibliografia.107  

 
Figura 1.39. Estructures d’(1R,2R,3R,4S)- i d’(1R,2S,3S,4S)-25. 

Malgrat aquests bons resultats, la síntesi de l’ABTE-18 es realitza mitjançant una ruta de cinc 

etapes amb un 12% de rendiment global, fet que dificulta l’aplicabilitat d’aquest auxiliar quiral. És per 

aquest motiu que Martina Palomino108 va estudiar l’ús de l’alcohol de Pirkle, (R)-1, com a auxiliar 

quiral en reaccions de Diels-Alder. L’esterificació de dues molècules d’(R)-1 amb àcid fumàric va 

permetre obtenir el dienòfil (R,R)-26, el qual es va fer reaccionar amb ciclopentadiè (Esquema 1.19), 

entre d’altres diens. La hidròlisi de l’adducte (R,R)-27 va permetre obtenir l'àcid (1R,2S,3S,4S)-

biciclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxílic, (1R,2S,3S,4S)-28, amb un 82% d’excés enantiomèric (Figura 

1.40). 

 
Esquema 1.19. Síntesi del fumarat (R,R)-26 i la seva reacció de Diels-Alder amb ciclopentadiè. 

 
Figura 1.40. Estructures d’(1R,2R,3R,4S)- i d’(1R,2S,3S,4S)-28. 

En resum, en els darrers dos casos el diè s’aproxima a les cares (si,si) dels dienòfils (R,R)-23 i (R,R)-

26, de manera que els enantiòmers majoritaris dels productes norbornènics són l’(1R,2S,3S,4S)-25 i 

l’(1R,2S,3S,4S)-28, respectivament. 
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1.8. Objectius 

Tenint en compte els precedents exposats i els treballs previs realitzats en el nostre grup de 

recerca, en la present Tesi Doctoral es va plantejar completar els estudis tant de la síntesi com de 

l’assignació de les configuracions absolutes dels diols 18, amb simetria C2 i quiralitat axial, així com el 

seu ús com a auxiliars quirals en síntesi asimètrica. Existeixen diversos compostos amb aquestes dues 

característiques, com ara el BINOL109 o el BINAP,110 que han estat àmpliament usats en síntesi 

enantioselectiva i catàlisi, sempre amb resultats molt bons (Figura 1.41). 

 
Figura 1.41. Estructures de l’(S)-BINOL i l’(S)-BINAP 

D’aquesta manera, els objectius de la present Tesi Doctoral van ser els següents: 

 

Objectiu 1: Estudiar el procés de resolució de la 1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-

trifluoroetanona), 29, dicetona precursora dels diols 18, mitjançant derivatització, separació dels 

corresponents diastereoisòmers formats i recuperació dels enantiòmers (aR)-29 i (aS)-29 (Esquema 

1.20). 

 

 
Esquema 1.20. Procés de resolució de 29. 
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Objectiu 2: Sintetitzar els estereoisòmers de l’1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-

trifluoroetanol), 18, en forma enantiopura, a partir de la dicetona racèmica 29 o bé dels enantiòmers 

(aR)- i (aS)-29 mitjançant diverses metodologies de reducció i assignar la configuració absoluta de 

tots ells (Figura 1.42).  

 

 
Figura 1.42. Estructures dels sis estereoisòmers de 18. 

 

Objectiu 3: Estudiar l’aplicació dels estereoisòmers amb simetria C2 del diol 18 com a auxiliars 

quirals en la reacció de fotocicloaddició [2+2] intramolecular. Per a realitzar aquest estudi, es 

pretenen sintetitzar diferents estereoisòmers amb simetria C2 dels següents dos èsters                     

α,β-insaturats: el diacrilat d'([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetan-1,1'-diil), 30, i el     

bis((E)-2-butenoat) d'([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetan-1,1'-diil), 31 (Figura 1.43). 

 

 
Figura 1.43. Estructures dels dièsters 30 i 31. 
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Objectiu 4: Estudiar l’aplicació dels estereoisòmers amb simetria C2 del diol 18 com a auxiliars 

quirals en la reacció de Diels-Alder. Per a realitzar aquest estudi, es pretenen sintetitzar diversos 

estereoisòmers del dienòfil 1,8-bis(trifluorometil)dinafto[2,1-h:1',2'-j][1,6]dioxaciclododecin-

3,6(1H,8H)-diona, 32 (Figura 1.44). 

 

 
Figura 1.44. Estructura del dienòfil 32. 
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2. Síntesi i resolució de la dicetona 29 

El primer objectiu marcat en la present Tesi Doctoral està encaminat en la resolució de la dicetona 

29,111 precursora dels diols 18. La síntesi de 29 en forma racèmica i dels estereoisòmers de 18 en 

forma enantiopura ha estat realitzada per Julen Mendizabal,99 però ens vam plantejar l’obtenció dels 

enantiòmers (aR)- i (aS)-29 per tal d’assolir una sèrie d’objectius.  

D’una banda, l’obtenció de les dicetones (aR)- i (aS)-29 permetrà l’assignació de la configuració 

absoluta de tots els estereoisòmers de 18 mitjançant raigs X. Per tal de determinar la configuració 

absoluta mitjançant aquesta tècnica cal conèixer, al menys, la configuració absoluta d’un dels 

elements estereogènics presents a la molècula.112 A la seva Tesi Doctoral, Julen Mendizabal ho va 

intentar mitjançant la derivatització d’alguns estereoisòmers de 18 amb isocianats 

enantiomèricament purs i de configuració absoluta coneguda. Va aconseguir la síntesi dels 

carbamats, però no va obtenir cap monocristall per a poder difractar per raigs X. Així doncs, la 

reducció de les dicetones (aR)- i (aS)-29 permetria obtenir estereoisòmers de 18 enantiomèricament 

purs i amb configuració absoluta coneguda de l’eix estereogènic, de manera que l’obtenció d’un 

monocristall i la seva difracció per raigs X permetria determinar la configuració absoluta dels centres 

estereogènics de 18.  

D’altra banda, la resolució de 29 permetrà obtenir els diols 18 en forma enantiopura a partir dels 

enantiòmers de 29 mitjançant mètodes de reducció aquirals. D’aquesta manera, s’evitaria l’ús de 

catalitzadors quirals, que són molt més cars que els reactius clàssics de reducció. Tenint en compte 

aquestes motivacions, a continuació s’explicarà la síntesi de 29 i l’estudi del procés de resolució. 

 

2.1. Síntesi de la dicetona 29 

La metodologia emprada en la síntesi de la dicetona 29 va ser àmpliament estudiada per Julen 

Mendizabal, seguint una seqüència sintètica anàloga a la ruta emprada en la síntesi de l’ABTE.89 En el 

procés de millora va modificar algunes variables, usant THF com a dissolvent en comptes d’èter 

dietílic i trifluoroacetat d’etil com a agent acilant en comptes d’anhídrid trifluoroacètic. D’aquesta 

manera, la dicetona 29 es va sintetitzar en el si de THF anhidre partint de 2,2’-dibromo-1,1’-binaftalè, 

33, i n-BuLi 1.6 M en hexà per a formar el dilitiat 34. Seguidament, mitjançant l’addició de 

trifluoroacetat d’etil es va aïllar 29 amb un 76% de rendiment (Esquema 2.1). 

 
Esquema 2.1. Síntesi de la dicetona 29. 
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Mitjançant la difracció de raigs X de 2999 es va poder obtenir informació estructural i geomètrica 

de la molècula (Figura 2.1). La dicetona 29 conté un eix de simetria C2 perpendicular a l’eix que uneix 

les dues subunitats naftalèniques. Es pot observar que la disposició dels grups carbonil és anti 

respecte l’enllaç entre C-2 i C-3 del seu anell de naftalè, mentre que la del grup trifluorometil (CF3) és 

sin respecte l’enllaç entre C-2 i C-3. Les dues cares proquirals dels grups carbonil es poden diferenciar 

en interna (la cara propera en l’espai amb l’altre carbonil) i externa (l’allunyada de l’altre carbonil). 

També es poden assignar les cares proquirals dels grups carbonils amb la nomenclatura re i si, però 

aquest fet pot donar lloc a confusió, ja que la mateixa cara té diferent proquiralitat en funció de 

l’enantiòmer. Per exemple, la cara interna de l’enantiòmer (aS)-29 és si, però la interna d’(aR)-29 és 

re. 

 

 

Figura 2.1. Estructura de raigs X de 29. Només es mostra l’enantiòmer (aS)-29. 

 

2.1.1. Estudi dels espectres de RMN de la dicetona 29 

La dicetona 29 presenta un eix de simetria C2, fet que simplifica els espectres de protó, carboni i 

fluor, ja que tots els nuclis equivalents per simetria apareixen com a senyals isòcrons. La presència 

del grup CF3 provoca el desdoblament d’algunes absorcions als espectres de protó i carboni, ja que el 

fluor té un espín nuclear d’un mig i es pot acoblar amb aquests dos nuclis.113 

A l’espectre d’1H-RMN es poden distingir sis senyals corresponents als sis protons de la molècula, 

malgrat que dos d’ells queden parcialment solapats a un desplaçament químic (δ) entre 8.22 ppm i 

8.19 ppm. Cal destacar que la multiplicitat d’un d’aquests senyals solapats té aspecte de doble 

quartet.  

A l’espectre de 13C-RMN es poden distingir els dotze carbonis de la molècula. A més, s’observa 

molt bé la presència del grup CF3, ja que els senyals a 181.4 ppm, 123.7 ppm i 116.4 ppm apareixen 

com a quartets, amb unes constants d’acoblament (J) de 34.6 Hz, 3.5 Hz i 292.3 Hz, respectivament. 

La constant de 292.3 Hz és un valor típic de l’acoblament entre carboni i fluor a un enllaç i per tant, el 

carboni a 116.4 ppm correspon a C-10. El valor de 34.6 Hz és típic de l’acoblament entre carboni i 

fluor a dos enllaços i per tant, el carboni a 181.4 ppm correspon a C-9, el carbonílic, fet evident degut 

al seu desplaçament químic. El senyal a 123.7 ppm té una constant molt petita, de 3.5 Hz, i ha de 

correspondre a un acoblament entre carboni i fluor a llarga distància. Observant l’espectre HSQC es 

                                                           
113

 Dolbier Jr., W. R. Guide to fluorine NMR for organic chemists, Hoboken, New Jersey: Wiley, 2009. ISBN: 978-
0-470-19341-9. 
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pot veure que aquest carboni està unit directament al protó amb multiplicitat de doble quartet. A 

l’espectre HMBC s’observa que aquest protó s’acobla amb C-9 i per tant, s’ha d’assignar aquest 

senyal a H-3. Així doncs, el senyal a 123.7 ppm i una constant de 3.5 Hz ha de correspondre a C-3, i 

aquest acoblament entre el fluor i el carboni C-3 a quatre enllaços (i el protó H-3 a cinc enllaços) es 

coneix amb el nom d’acoblament a través de l’espai, un fenomen que es dóna quan els àtoms de 

carboni o hidrogen es troben molt propers en l’espai als àtoms de fluor.113,114 L’observació d’aquest 

acoblament revela que, a la conformació majoritària de 29 en solució, el grup CF3 està també en sin 

respecte de l’enllaç entre C-2 i C-3 (del seu anell de naftalè), com en l’estat sòlid, i per tant, CF3 i H-3 

estan molt pròxims en l’espai. A l’espectre de 19F-RMN desacoblat de protó115 només s’observa un 

singlet a -72.6 ppm corresponent a F-10. 

Mitjançant els espectres d’1H-RMN i de COSY s’observa l’existència de dos sistemes d’espín a la 

molècula, que corresponen als protons H-3 i H-4, i als protons H-5, H-6, H-7 i H-8 dels anells 

naftalènics. La diferenciació entre H-3 i H-4 s’acaba d’explicar anteriorment, i la distinció entre H-5 i 

H-8 es pot fer a partir de l’HMBC, observant el protó amb el qual s’acobla C-4, que serà H-5. A partir 

d’aquí, l’assignació dels altres senyals resulta senzilla.  

A les següents taules es troben recollits els corresponents desplaçaments químics, multiplicitats i 

constants d’acoblament dels protons (Taula 2.1) i dels carbonis (Taula 2.2) de la dicetona 29. 

Taula 2.1. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons de 29  
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-5, H-3 H-6 H-7 H-8 
δ (ppm) 8.39  8.22 – 8.19  7.75  7.45  7.07  

mult. d m ddd ddd d 

J (Hz) J4,3=8.9 
 

J6,5=8.1  J7,8=8.3 

J8,7=8.3 J6,7=6.8 J7,6=6.8 

J6,8=1.1 J7,5=1.2 
 

Taula 2.2. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis de 29 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-9 C-1 C-4a C-8a C-6 C-4 C-5 C-7 C-2 C-8 C-3 C-10 

δ (ppm) 181.4 140.6 135.7 132.8 129.6 129.2 128.5 128.1 127.3 126.9 123.7 116.4 
JC-F (Hz) 34.6 

         
3.5 292.3 

 

 

2.2. Resolució de la dicetona 29 

Per tal d’obtenir les dicetones enantiopures (aR)- i (aS)-29 es va optar per una resolució 

mitjançant cristal·lització diastereoisomèrica. Els agents de resolució usats, escollits en funció de 

l’experiència prèvia al grup, de la seva disponibilitat i del seu cost, van ser els següents (Figura 2.2): 

a) (R,R)-hidrobenzoïna, (R,R)-35.116 

b) (RS)-2-metilpropan-2-sulfinamida, (RS)-36.117 

c) (S)-1-amino-2-metoximetilpirrolidina (SAMP), (S)-37.64 

d) (R)-1-feniletilamina, (R)-38.118 

                                                           
114

 Mele, A.; Salani, G.; Viani, F.; Bravo, P. Magn. Reson. Chem. 1997, 35, 168-174. 
115

 Tots els espectres de 
19

F-RMN enregistrats en aquesta Tesi Doctoral estan desacoblats de protó. 
116

 Okano, K. Tetrahedron 2011, 67, 2483-2512. 
117

 Robak, M. T.; Herbage, M. A.; Ellman, J. A. Chem. Rev. 2010, 110, 3600-3740. 
118

 Juaristi, E.; Escalante, J.; León-Romo, J. L.; Reyes, A. Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 715-740. 
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Figura 2.2. Agents de resolució escollits per a intentar resoldre 29. 

 

2.2.1. (R,R)-hidrobenzoïna com a agent de resolució 

La primera aproximació en la síntesi de derivats diastereoisomèrics de 29 va ser mitjançant la 

reacció amb (R,R)-hidrobenzoïna, (R,R)-35, donada l’experiència prèvia del grup en la reacció de 

formació d’acetals amb aquest diol.119 Així doncs, la reacció de 29 amb (R,R)-35 en presència d’un 

catalitzador hauria de permetre la formació del bisacetal (aRS,R,R,R,R)-39 (Esquema 2.2). Per tal 

d’obtenir (aRS,R,R,R,R)-39, es van assajar tres metodologies diferents en les que es va variar el 

catalitzador, la temperatura i el dissolvent (Taula 2.3). 

 
Esquema 2.2. Intents de síntesi del bisacetal (aRS,R,R,R,R)-39. 

Taula 2.3. Assaigs realitzats per a l’obtenció d’(aRS,R,R,R,R)-39. 

Mètode  Catalitzador T (ºC) Dissolvent 
Resultat (%)a 

29b (R,R)-40 

A BF3·Et2O T amb DME 57 62 
B Ti(OEt)4 0 THF 100c - 
C p-TsOH reflux toluè 91 59 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Percentatge de recuperació respecte la quantitat inicial de 29. 

c
 No aïllat, determinat per 

1
H-RMN. 

Els resultats d’aquests assaigs no van ser bons, ja que en tots ells es va recuperar bona part de 29 i 

en dos d’ells es va obtenir el dioxolà (R,R)-40, compost resultant de la deshidratació d’(R,R)-35 i 

                                                           
119

 de March, P.; Escoda, M.; Figueredo, M.; Font, J.; Alvarez-Larena, A.; Piniella, J. F. J. Org. Chem. 1995, 60, 
3895-3897. 
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posterior acetalització amb ell mateix, una reacció descrita a la Tesi Doctoral de Jordi Medrano.120 A 

la vista d’aquests resultats, es va descartar aquesta primera ruta sintètica. 

 

2.2.2. (RS)-2-metilpropan-2-sulfinamida com a agent de resolució 

La segona aproximació va ser mitjançant la reacció de 29 amb (RS)-2-metilpropan-2-sulfinamida o 

sulfinamida d’Ellman, (RS)-36, degut a l’experiència prèvia del grup en l’ús d’aquest reactiu. 

D’aquesta manera, la reacció de 29 amb (RS)-36 hauria de permetre la formació de la disulfinamida 

(aRS,RS,RS)-41 (Esquema 2.3). Per tal d’obtenir-la, es van assajar tres metodologies diferents en les 

que es va usar Ti(OEt)4 com a àcid de Lewis, THF com a dissolvent i es va variar la temperatura de 

treball (Taula 2.4). 

 
Esquema 2.3. Intents de síntesi de la disulfinamida (aRS,RS,RS)-41. 

Taula 2.4. Assaigs realitzats per a l’obtenció d’(aRS,RS,RS)-41. 

Mètode  T (ºC) 
Resultat (%)a 

29b 42 

A 0 50 - 
B T amb - CG/EMc 
C reflux - - 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Percentatge de recuperació respecte la quantitat inicial de 29. 

c
 No aïllat. Detectat per CG/EM. 

En aquest cas els resultats tampoc van ser positius, ja que no es va poder obtenir la disulfinamida 

desitjada. A 0 ºC no hi va haver reacció i es va recuperar part de 29; a la temperatura de reflux no es 

van poder identificar els productes formats i a temperatura ambient es va poder detectar per CG i 

EM la formació de 42, producte resultant de la degradació de la monosulfinamida (aRS,RS)-43. A 

l’Esquema 2.4 es mostra un possible mecanisme d’aquesta reacció. La formació de nitrils a partir 

                                                           
120

 a) de March, P.; Escoda, M.; Figueredo, M.; Font, J.; Medrano, J. An. Quim. Int. Ed. 1997, 93, 81-87.               
b) Medrano, J. Tesi Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 1998. 
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d’(RS)-36 està descrita a la bibliografia.121 Degut a aquests resultats, es va descartar aquesta segona 

ruta sintètica. 

 
Esquema 2.4. Mecanisme proposat per a la formació de 42. 

 

2.2.3. SAMP com a agent de resolució 

La tercera aproximació va ser mitjançant la reacció de 29 amb SAMP, (S)-37, una hidrazina usada, 

entre d’altres aplicacions, com a agent de resolució per a obtenir cetones enantiopures.122 

Abans d’efectuar la reacció amb la dicetona 29, es va decidir buscar unes bones condicions 

assajant la reacció d’(S)-37 amb acetofenona, 44, ja que és una cetona estructuralment similar a 29 i 

sobretot per ser la més assequible al laboratori. 

La reacció de 44 amb (S)-37 catalitzada per p-TsOH, en el si de toluè i a la temperatura de reflux 

del dissolvent va permetre l’obtenció de la hidrazona (S,E)-45123 amb un rendiment quantitatiu 

(Esquema 2.5). La determinació de la configuració del doble enllaç s’ha realitzat mitjançant un 

experiment nOe. Així, en irradiar el grup metil (H-9) a 2.31 ppm, s’observa efecte nOe amb els 

protons aromàtics en posició orto (H-11) i amb els protons H-5 en posició α de nitrogen a 3.46-3.32 

ppm i 2.66-2.53 ppm. 

 
Esquema 2.5. Síntesi de la hidrazona (S,E)-45. 

Vist l’èxit en la síntesi de la hidrazona (S,E)-45, es va decidir intentar la preparació de la 

dihidrazona (aRS,S,S)-46 (Esquema 2.6). Per tal d’obtenir-la, es van assajar tres metodologies 

diferents en les que es va variar la temperatura, el dissolvent i la presència o absència de p-TsOH 

(Taula 2.5). 

                                                           
121

 Tanuwidjaja, J.; Peltier, H. M.; Lewis, J. C.; Schenkel, L. B.; Ellman, J. A. Synthesis 2007, 3385-3389. 
122

 Minuti, L.; Taticchi, A.; Marrocchi, A. Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 4221-4225. 
123

 Denmark, S. E.; Edwards, J. P.; Weber, T.; Piotrowski, D. W. Tetrahedron: Asymmetry 2010, 21, 1278-1302. 
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Esquema 2.6. Intents de síntesi de la hidrazona (aRS,S,S)-46. 

Taula 2.5. Assaigs realitzats per a l’obtenció d’(aRS,S,S)-46. 

Mètode Àcid T (ºC) Dissolvent 
Resultat (%)a 

29b (aRS,S)-47 

A p-TsOH T amb toluè - - 
B p-TsOH reflux toluè 7 - 
C - T amb SAMP - CG/EMc 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Percentatge de recuperació respecte la quantitat inicial de 29. 

c
 No aïllat. Detectat per CG/EM. 

Els resultats d’aquests assaigs tampoc van ser els desitjats, ja que s’obtenien mescles de molts 

productes que no va ser possible identificar per 1H-RMN. Només a la metodologia C, en la que es va 

usar la pròpia SAMP com a dissolvent, es va poder obtenir una fracció cromatogràfica en la que es va 

identificar per anàlisi de CG i EM una mescla de varis components, un dels quals corresponia a la 

monohidrazona (aRS,S)-47. L’aïllament d’aquesta hidrazona no va ser possible i es va abandonar 

també aquesta tercera via sintètica. 

 

2.2.4. (R)-1-feniletilamina com a agent de resolució 

La quarta aproximació va ser mitjançant la reacció de 29 amb (R)-1-feniletilamina, (R)-38, una 

amina quiral molt emprada tant en la preparació de compostos enantiopurs com en resolució de 

racemats. 
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2.2.4.1. Síntesi de les imines diastereoisomèriques (aR,R)- i (aS,R)-48 

Es va estudiar la reacció entre 29 i (R)-38 en diferents condicions, mostrades a la Taula 2.6, i 

obtenint en tots els casos una mescla diastereoisomèrica de les imines (aR,R)- i (aS,R)-48, i 

recuperant la dicetona de partida enriquida en l’enantiòmer (aR)-29 (Esquema 2.7).124  

Taula 2.6. Assaigs realitzats en l’estudi de la reactivitat de 29 front (R)-38. 

Entrada Dissolvent T 
t.m. 
4 Å 

Catalitzador  
eq. 

(R)-38 

t 
(dies) 

Resultat (%)
a
 

(aRS,R)-48 (aR)-29
b
 (ee)

c
 

1 C6H12 T amb no - 0.40 14 13 51 (23) 
2 C6H12 reflux no - 0.40 5 48 39 (24) 
3 C6H12 reflux no - 0.75 32 83 2 (46) 
4 C6H12 reflux no - 1.10 5 62 35 (48) 
5 C6H12 reflux no - 2.20 6 65 6 (80) 
6 THF T amb no - 0.40 26 18 28 (5) 
7 THF reflux no - 0.75 7 61 39 (54) 
8 THF reflux sí - 1.75 11 69 18 (91) 
9 THF reflux sí PPTS 2.50 3 95 8 (98) 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Percentatge de recuperació respecte la quantitat inicial de 29. 

c
 Mesurat per CHPLC. 

 
Esquema 2.7. Síntesi de les imines diastereoisomèriques (aRS,R)-48. 

Les millors condicions de reacció impliquen l’ús de THF com a dissolvent, tamisos moleculars de   

4 Å capaços de retenir l’aigua formada a la reacció, PPTS com a catalitzador de la reacció i treballar a 

la temperatura de reflux del dissolvent. D’aquesta manera, es va obtenir una mescla 

diastereoisomèrica de les imines (aR,R)- i (aS,R)-48 amb un 95% de rendiment i es va recuperae, amb 

un excés enantiomèric elevat, la dicetona (aR)-29 amb un 8% (un 16% si es considera la quantitat 

d’aquest enantiòmer present a la dicetona de partida). A continuació es mostren els cromatogrames 

de CHPLC (Figura 2.3) i els temps de retenció de cada enantiòmer. 

a)                      29 b)                           (aR)-29 

  
Figura 2.3. Cromatogrames de CHPLC de 29 racèmica i d’(aR)-29 recuperada. 

a) 29. b) (aR)-29 (98% ee). 

                                                           
124

 En el transcurs de la Tesi, i per tal de facilitar la lectura, es donaran les configuracions absolutes de les 
molècules sintetitzades abans d’explicar-ne la seva determinació. La determinació de la configuració 
absoluta de les molècules d’aquest capítol es troba a l’apartat 2.2.4.2. 
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L’anàlisi de l’espectre d’1H-RMN de la mescla diastereoisomèrica de les imines permet observar la 

presència de quatre quartets corresponents al protó metínic H-11, a 4.88 ppm, 4.71 ppm, 4.63 ppm i 

4.58 ppm en una proporció aproximada 1:3:3.1:6.8, respectivament (Figura 2.4), fet que revela 

l’existència d’estereoisòmers E/Z. D’aquesta manera, a l’espectre d’1H-RMN apareixen els senyals de 

les imines (aR,R,E)-, (aR,R,Z)-, (aS,R,E)- i (aS,R,Z)-48. 

 
Figura 2.4. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) dels quatre diastereoisòmers de 48 amb ampliació de la zona del 

protó metínic H-11. 

 

2.2.4.2. Aïllament d’(aR,R)- i d’(aS,R)-48 

Un cop sintetitzades les imines diastereoisomèriques, el següent pas va ser la seva separació per 

mètodes físics. 

El primer dels intents es va centrar en una separació cromatogràfica, però no va ser possible 

trobar cap fase mòbil que pogués separar els dos diastereoisòmers. 

El segon intent es va centrar en una separació mitjançant cristal·lització, de manera que es va 

cercar un dissolvent o mescla de dissolvents en els que un diastereoisòmer fos soluble i l’altre no. 

Després d’unes quantes proves, es va veure que la dissolució de les dues imines en el mínim volum 

de CH2Cl2, l’addició de i-PrOH i l’evaporació lenta del dissolvent durant dos dies permetia obtenir uns 

cristalls de color groc, que es van separar de les aigües mares. 

Es va estudiar l’estructura d’aquests cristalls mitjançant difracció de raigs X i d’aquesta manera es 

va poder determinar que corresponien a l’isòmer (aS,R,E)-48 (Figura 2.5), ja que es coneixia la 

configuració absoluta del centre estereogènic provinent de la (R)-1-feniletilamina. 

A la Taula 2.7 es troben recollits els resultats obtinguts en l’aïllament de les dues imines 

diastereoisomèriques. 



2. Síntesi i resolució de la dicetona 29 

60 

    
Figura 2.5. Estructura d’(aS,R,E)-48 obtinguda mitjançant difracció de raigs X. 

Taula 2.7. Resultats obtinguts en la separació per cristal·lització de les imines diastereoisomèriques 48. 

Imina Obtenció 
Resultat (%)a 

Rendiment edb 

(aR,R)-48 Aigües mares 53 72 
(aS,R)-48 Cristal·lització 41 >99 

 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Mesurat per 

1
H-RMN. 

2.2.4.2.1. Estudi dels espectres de RMN de la imina (aS,R)-48 

La imina (aS,R)-48 no té cap element de simetria, fet que provoca que no hi hagi nuclis 

equivalents. A més, en solució s’observa la presència de dos compostos diferents, del que es dedueix 

que la imina (aS,R,E)-48 formada per cristal·lització isomeritza en solució per a donar també l’isòmer 

(aS,R,Z)-48. 

A l’espectre d’1H-RMN es poden distingir molt bé els dos isòmers (aS,R,Z)- i (aS,R,E)-48 mitjançant 

els dos senyals del protó metínic H-11 a 4.88 ppm i 4.58 ppm, en una proporció 1:7, respectivament, 

assumint que l’isòmer (aS,R,E)-48 és el majoritari. Només ha estat possible la caracterització 

completa d’aquest isòmer majoritari. 

Per tal d’assignar els senyals de l’isòmer (aS,R,E)-48 cal recórrer als espectres bidimensionals 

COSY, HSQC i HMBC. L’elucidació comença amb la identificació del protó metínic H-11 a 4.58 ppm. Es 

pot observar a l’HMBC l’acoblament d’aquest senyal amb C-9, el qual apareix com a quartet a 

l’espectre de carboni a 155.8 ppm. Es dedueix que l’altre quartet a 179.8 ppm amb una constant 

d’acoblament del mateix ordre correspon a C-9’. Identificats aquests dos carbonis, es busca la 

correlació H-3/C-9 i H-3’/C-9’ a l’HMBC i, identificats aquests protons, es pot assignar tota 

l’estructura binaftalènica. La diferenciació entre els quartets C-10 imínic (119.3 ppm) i C-10’ 

carbonílic (116.5 ppm) es realitza per comparació dels valors de desplaçament químic amb el carboni 

carbonílic C-10 de la dicetona 29 (116.4 ppm). 

A l’espectre de 19F-RMN s’observen varis senyals degut a la presència dels isòmers. Els dos senyals 

que tenen l’àrea més gran són els que pertanyen a (aS,R,E)-48. El més sorprenent d’aquest espectre 

és que, tot i estar desacoblat de protó, aquests senyals apareixen com a quartets, fet que indica 

l’existència d’acoblament entre F-10 i F-10’ a través de l’espai. S’assigna el senyal a -71.7 ppm a F-10’ 

per similitud amb el senyal de la dicetona 29 (-72.6 ppm), i el de -67.6 ppm a F-10, amb una constant 

de 3.3 Hz.  
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D’aquests espectres cal destacar la multiplicitat d’H-3’, que apareix com a doble quartet, 

anàlogament al cas de la dicetona 29, degut a l’acoblament amb F-10’, mentre que H-3 no presenta 

aquest fenomen. Això és degut a que la parella H-3’ i F-10’ queden propers en l’espai, mentre que la 

parella H-3 i F-10 no. Per tant, sembla que la conformació en solució és també anàloga a la de l’estat 

sòlid en la que el grup CF3 en posició α-carbonílica està en sin respecte l’enllaç entre C-2’ i C-3’ del 

seu anell naftalènic i proper a H-3’, mentre que el grup CF3 en posició α-imínica està quasi en gauche 

respecte l’enllaç entre C-2 i C-3, i allunyat d’H-3. També s’observa que H-3 i H-12 presenten uns 

senyals a desplaçaments químics molt inferiors als que s’esperaria, fet que s’atribueix a l’efecte 

anisotròpic generat pels grups aromàtics. 

 

2.2.4.3. Hidròlisi d’(aR,R)- i d’(aS,R)-48 

Finalment, la hidròlisi per separat de les dues imines diastereoisomèriques (aR,R)- i (aS,R)-48 en 

medi àcid va permetre l’obtenció dels enantiòmers de 29 (Esquema 2.8). La puresa enantiomèrica de 

les dicetones obtingudes es va mesurar mitjançant CHPLC (Taula 2.8 i Figura 2.6). 

 
Esquema 2.8. Hidròlisi de la imina (aS,R)-48 en medi àcid. 

 

Taula 2.8. Resultats obtinguts en la hidròlisi de les imines diastereoisomèriques 48. 

Dicetona 
Resultat (%)a 

Rendiment eeb 

(aR)-29 92 72 
(aS)-29 97 >99 

 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Mesurat per CHPLC. 

 

a)              (aR)-29 (72% ee) b)   (aS)-29 

  
Figura 2.6. Cromatogrames de CHPLC de 29. 

a) (aR)-29 (72% ee). b) (aS)-29 (>99% ee). 
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2.3. Consideracions finals 

En aquest capítol s’ha estudiat la reactivitat de 29 front (R,R)-hidrobenzoïna, (R,R)-35, (RS)-2-

metilpropan-2-sulfinamida, (RS)-36, (S)-1-amino-2-metoximetilpirrolidina (SAMP), (S)-37, i (R)-1-fenil-

etilamina, (R)-38. Només (R)-38 ha donat resultats positius, permetent resoldre la dicetona 29 a 

través de la formació de les imines diastereoisomèriques (aR,R)- i (aS,R)-48.  

A partir de la reacció de 29 amb (R)-38 s’ha recuperat la dicetona enantiopura (aR)-29 (8%,       

98% ee), mentre que a partir de la hidròlisi de les imines (aR,R)- i (aS,R)-48 s’han obtingut les 

dicetones (aR)-29 i (aS)-29 amb uns rendiments globals del 52% i 40%, i uns excessos enantiomèrics 

del 72% i >99%, respectivament. A partir d’aquests resultats s’ha pogut determinar la configuració 

absoluta dels enantiòmers de 29. 

S’ha realitzat un estudi detallat dels espectres de RMN de protó, carboni i fluor, tant de la 

dicetona 29 com de la imina 48. Aquesta anàlisi ha permès establir que en la conformació majoritària 

de 29 en solució, que és la mateixa que en l’estat sòlid, el grup carbonil se situa en anti respecte 

l’enllaç entre C-2 i C-3. En aquesta conformació s’han denominat les cares del grup carbonil com a 

interna (la cara propera en l’espai a l’altre grup carbonil) i com a externa (l’allunyada de l’altre 

carbonil). També s’ha observat el fenomen d’acoblament a través de l’espai entre el protó H-3 i F-10 

de 29, fet que ha permès corroborar que la conformació majoritària de 29 en solució és l’esmentada. 
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3. Síntesi i determinació de la configuració absoluta dels estereo-

isòmers de 18 

Un cop sintetitzades la dicetona racèmica 29 i les enantiopures (aR)- i (aS)-29, el següent objectiu 

marcat va ser la síntesi dels estereoisòmers del diol 18 mitjançant diverses metodologies de 

reducció, concretament usant hidrurs metàl·lics aquirals i catalitzadors quirals. La reducció de 29 

condueix a la formació d’un conjunt d’estereoisòmers de 18 en funció de la cara del grup carbonil 

que és atacada per l’hidrur. Aquest atac, que pot esdevenir per la cara interna o la cara externa, 

donarà lloc a la formació d’un nou centre estereogènic a la molècula. A l’Esquema 3.1 es mostra 

l’evolució dels dos processos consecutius de reducció en el cas d’(aS)-29. En el primer pas es formen 

els cetols diastereoisomèrics 49, que evolucionen posteriorment als diols 18. 

 
Esquema 3.1. Reducció de la dicetona (aS)-29 i obtenció dels estereoisòmers de 18. 

Dels quatre compostos que a priori caldria esperar, s’ha de tenir en compte que (aS,S,R)- i 

(aS,R,S)-18, els provinents de l’atac alternat de l’hidrur per una cara interna i una altra externa 

resulten ser idèntics. Conseqüentment, en la reducció de la dicetona racèmica 29 es poden obtenir 

fins a sis estereoisòmers de 18 agrupats en tres parelles diastereoisomèriques (Figura 3.1). Els diols 

que tenen els seus dos centres quirals amb la mateixa configuració absoluta contenen un eix de 
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simetria C2, mentre que els diols que tenen els seus centres asimètrics amb configuració absoluta 

contrària no presenten cap tipus de simetria. Aquesta característica és molt important, ja que 

permetrà diferenciar mitjançant la RMN el diol que no té l’eix de simetria dels altres dos. 

 
Figura 3.1. Estructures de tots els estereoisòmers possibles de 18. 

A continuació s’exposaran els resultats obtinguts en la reducció de 29 i la dels seus enantiòmers. 

 

3.1. Reducció usant NaBH4 

La primera metodologia escollida per a obtenir els diols 18 va ser la reducció de 29 emprant 

hidrur de bor i sodi, un hidrur metàl·lic aquiral amb el que s’esperaven obtenir els tres 

diastereoisòmers de 18 en forma racèmica. La reacció de reducció, que es va dur a terme en el si de 

THF anhidre a temperatura ambient, va donar resultats força sorprenents en termes de 

diastereoselectivitat dels diols formats (Esquema 3.2). 

El resultat de la reducció va ser l’obtenció de dues de les parelles diastereoisomèriques, els diols 

(aRS,SR,SR)- i (aRS,RS,SR)-18, en una proporció determinada per CG de 31:69, respectivament   

(Figura 3.2).125 Amb aquest resultat es va comprovar que l’atac extern-extern de l’hidrur, a priori, 

l’atac més probable ja que l’impediment estèric és menor, no va tenir lloc en aquesta reducció amb 

NaBH4 ni en els diversos intents realitzats amb altres hidrurs aquirals a la Tesi Doctoral de Julen 

Mendizabal.99 

La reacció de reducció també es va assajar amb els dos enantiòmers de 29. Els resultats 

d’aquestes tres reduccions es troben recollits a la Taula 3.1 i els cromatogrames de CHPLC a la Figura 

3.3. 

                                                           
125

 Es pot consultar la determinació de la configuració absoluta dels estereoisòmers de 18 a l’apartat 3.4. 
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Esquema 3.2. Reducció de la dicetona 29 amb NaBH4. 

 
Figura 3.2. Cromatograma de gasos del cru de la reacció de reducció de 29 amb NaBH4. 

tR (aRS,RS,SR)-18 = 8.14 min, tR (aRS,SR,SR)-18 = 8.94 min. 

 

Taula 3.1. Resultats obtinguts en la reducció de 29 en forma racèmica i en forma enantiopura amb NaBH4.  

Dicetona (%ee)b 
Resultat (%)a 

18 rend. (ee)b 18 rend. (ee)b 
29 (aRS,SR,SR) 25 (aRS,RS,SR) 57 

(aR)-29 (98) (aR,S,S) 25 (>99) (aR,R,S) 55 (94) 
(aS)-29 (>99) (aS,R,R) 28 (99) (aS,R,S) 64 (99) 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Mesurat per CHPLC. 

 

a)         (aR,S,S)-18 b)                           (aR,R,S)-18 

  

c)                (aS,R,R)-18 d)                 (aS,R,S)-18 

  
Figura 3.3. Cromatogrames de CHPLC de 18. Reducció de 29 amb NaBH4. 

Provinents d’(aR)-29: a) (aR,S,S)-18 (>99% ee). b) (aR,R,S)-18 (94% ee). 
Provinents d’(aS)-29: c) (aS,R,R)-18 (99% ee). d) (aS,R,S)-18 (99% ee). 
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3.2. Reducció enantioselectiva de Corey-Bakshi-Shibata 

3.2.1. Introducció 

La reducció de Corey-Bakshi-Shibata126 (CBS) és un dels mètodes enantioselectius de reducció més 

usats avui en dia per a l’obtenció d’alcohols enantiomèricament purs. És el mètode que el nostre 

grup de recerca ha utilitzat per a obtenir els diols enantiopurs, descrits a l’apartat 1.7, amb aplicació 

com a CSAs. 

Aquesta reacció permet reduir cetones usant borà o un derivat d’aquest en presència de 

quantitats catalítiques d’una oxazaborolidina enantiopura, que actua com a catalitzador de la reacció 

i inductor d’estereoselectivitat en el procés. El mecanisme de la reducció de CBS es mostra a 

l’Esquema 3.3, on s’exemplifica la reducció de l’acetofenona amb el catalitzador (S)-MeCBS, (S)-50, i 

el reductor BH3. 

El borà es complexa amb l’àtom de nitrogen de l’oxazaborolidina per la cara menys impedida, la 

cara α en aquest cas, i l’àtom d’oxigen carbonílic es coordina amb el bor de l’heterocicle, de manera 

que es forma un estat de transició cíclic de sis baules en conformació nau. 

 
Esquema 3.3. Mecanisme de la reducció de Corey-Bakshi-Shibata. 

 

3.2.2. Reducció de la dicetona 29 

Es va assajar la reducció de 29 usant (R)-MeCBS, (R)-50, com a catalitzador i catecolborà com a 

agent reductor en el si de toluè anhidre i a la temperatura de 0 ºC (Esquema 3.4). 

La reducció va tenir lloc de manera quantitativa tot i que no es van obtenir els diols enantiopurs 

esperats, sinó que es van formar els diols racèmics (aRS,SR,SR)- i (aRS,RS,SR)-18 en proporció 10:90, 

respectivament, segons l’anàlisi realitzada per CG (Figura 3.4). A la Figura 3.5 es mostren els 

cromatogrames de CHPLC. 

                                                           
126

 a) Corey, E. J.; Bakshi, R. K.; Shibata, S. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 5551-5553. b) Corey, E. J.; Helal, C. J. 
Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 1986-2012. 
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Esquema 3.4. Reducció de 29 mitjançant la reacció de Corey-Bakshi-Shibata. 

 

 
Figura 3.4. Cromatograma de gasos del cru de la reacció de reducció de 29 amb CBS. 

tR (aRS,RS,SR)-18 = 8.17 min, tR (aRS,SR,SR)-18 = 8.95 min. 

 

a) 

 

b) 

 
 

 
 

 
Figura 3.5. Cromatogrames de CHPLC de 18. Reducció de 29 amb (R)-50. 

a) (aRS,SR,SR)-18. b) (aRS,RS,SR)-18. 
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A la vista d’aquests resultats i per tal d’explicar la nul·la estereoselectivitat en el procés de 

reducció de 29 en presència d’(R)-50, cal assumir que no s’ha format el complex entre 

l’oxazaborolidina i la dicetona 29, i que conseqüentment la reducció de 29 no ha tingut cap control 

estereoquímic donant lloc als diols racèmics. Així doncs, l’obtenció d’estereoisòmers de 18 en forma 

enantiopura no va ser possible mitjançant la reducció de CBS, fet que va comportar el descart 

d’aquest mètode. 

 

3.3. Reducció per transferència asimètrica d’hidrogen 

3.3.1. Introducció 

La reducció d’enllaços múltiples mitjançant l’ús d’un donador d’hidrogen en presència d’un 

catalitzador es coneix com a reacció de transferència d’hidrogen.127 Aquest procés implica 

l’abstracció d’una molècula d’hidrogen del reactiu (donador d’hidrogen) mitjançant el catalitzador, 

seguida de l’addició d’hidrogen al grup funcional insaturat del substrat (acceptor d’hidrogen), tal com 

es mostra a la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6. Transferència d’hidrogen entre un donador i un substrat insaturat. 

Els substrats més emprats en aquest tipus de reaccions són les cetones, els compostos carbonílics 

α,β-insaturats i imines. La font d’hidrogen ha de ser diferent al dihidrogen i, així, la majoria dels 

reactius emprats són molècules orgàniques, de les quals destaquen el i-PrOH i l’àcid fòrmic. L’ús de 

donadors d’hidrogen presenta bastants avantatges sobre l’ús d’hidrogen molecular, ja que s’eviten 

els riscs i les limitacions associades amb aquest reactiu, així com la necessitat de recipients a pressió i 

instal·lacions adequades. 

Les contribucions més importants en el camp de la reducció mitjançant transferència asimètrica 

d’hidrogen (TAH) es deuen a Noyori i col·laboradors. Aquests autors van publicar a la dècada dels 90 

uns treballs on s’estudiava la reducció de diverses cetones en el si de i-PrOH o bé d’una mescla 

azeotròpica d’àcid fòrmic i trietilamina, catalitzades pel complex RuCl((1R,2R)-(-)-N-tosil-1,2-

difeniletan-1,2-diamina)(η6-4-cimè), (R,R)-51.128 Mitjançant aquest catalitzador es van obtenir bons 

resultats experimentals, tant pel que fa a la conversió com en l’estereoselectivitat de la reducció. El 

mecanisme proposat per a aquesta transferència d’hidrogen és concertat, mitjançant la formació 

d’enllaços d’hidrogen entre el catalitzador i el grup carbonil (Esquema 3.5).129 Cal destacar que 

                                                           
127

 Zassinovich, G.; Mestroni, G.; Gladiali, S. Chem. Rev. 1992, 92, 1051-1069. 
128

 a) Hashiguchi, S.; Fujii, A.; Takehara, J.; Ikariya, T.; Noyori, R. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 7562-7563.           
b) Fujii, A.; Hashiguchi, S.; Uematsu, N.; Ikariya, T.; Noyori, R. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 2521-2522. 

129
 Samec, J. S. M.; Bäckvall, J.-E.; Andersson, P. G.; Brandt, P. Chem. Soc. Rev. 2006, 35, 237-248. 
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aquesta proposta mecanística transcorre sense coordinació ni de l’alcohol ni de la cetona al centre 

metàl·lic. 

 
Esquema 3.5. Cicle catalític d’(R,R)-51 mitjançant un estat de transició concertat de sis membres. 

 

3.3.2. Reducció de la dicetona racèmica 29 i de les enantiopures (aR)- i (aS)-29 

Es va assajar la reducció de la dicetona 29 mitjançant TAH, usant el catalitzador de Noyori (R,R)-51 

i i-PrOH com a dissolvent i font donadora d’hidrogen (Esquema 3.6). 

 
Esquema 3.6. Reducció asimètrica de 29 mitjançant el catalitzador de Noyori (R,R)-51. 

El resultat d’aquesta reacció va ser l’obtenció dels tres diols (aS,R,R)-, (aS,R,S)-, i (aR,R,R)-18 amb 

rendiments del 24%, 28% i 42%, respectivament (Figura 3.7). Aquests resultats posen de manifest 

que el catalitzador (R,R)-51 redueix amb una selectivitat relativament alta els grups carbonil d’aquest 

compost amb estructura binaftalènica a alcohols amb configuració absoluta (R), però hi ha força part 

de 29 en la que es produeix una manca de selectivitat en la reducció, ja sigui en la primera o bé en la 

segona, obtenint d’aquesta manera el diol asimètric (aS,R,S)-18. 
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Figura 3.7. Cromatograma de gasos del cru de la reacció de reducció de 29 per TAH. 

tR (aR,R,R)-18 = 7.88 min, tR (aS,R,S)-18 = 8.11 min, tR (aS,R,R)-18 = 8.93 min. 

Per tal de disposar d’un estudi més complet d’aquesta reducció, es va assajar la TAH amb les 

dicetones enantiopures (aR)- i (aS)-29 usant les mateixes condicions experimentals. Els resultats 

d’aquestes tres reduccions es troben a la Taula 3.2, i els cromatogrames de CHPLC a la Figura 3.8. 

Taula 3.2. Resultats obtinguts en la reducció mitjançant TAH de 29 en forma racèmica i en forma enantiopura.  

Dicetona (%ee)b 
Resultat (%)a 

18 rend. (ee)b 18 rend. (ee)b 18 rend. (ee)b 
29 (aS,R,R) 24 (>99) (aS,R,S) 28 (46) (aR,R,R) 42 (90) 

(aR)-29 (98) 
 

 (aR,R,S) 23 (98) (aR,R,R) 53 (>99) 
(aS)-29 (>99) (aS,R,R) 50 (>99) (aS,R,S) 34 (98)   

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Mesurat per CHPLC. 

D’aquests resultats obtinguts es poden extreure forces conclusions. En primer lloc, la reducció de 

29, que és una ariltrifluorometilcetona, mitjançant el catalitzador (R,R)-51 permet obtenir els 

alcohols amb configuració absoluta (R). En tota la bibliografia que s’ha trobat, l’ús d’(R,R)-51 porta a 

l’obtenció d’alcohols amb configuració absoluta (R) en el cas de reduir arilalquilcetones,128b,130 i 

alcohols (S) quan es redueixen arilhaloalquilcetones.131 Aquest fet es deu exclusivament a la 

presència dels àtoms d’halogen que provoquen un canvi en la prioritat dels substituents en la regla 

de la seqüència de la nomenclatura estereoquímica. Així doncs, el curs estereoquímic de la reducció 

de cetones amb (R,R)-51 és, en tots els casos que s’han trobat descrits a la bibliografia, el mateix. Fins 

i tot, en la reducció de les 1- i 2-acetonaftones, d’estructura relativament similar, s’han obtingut els 

corresponents alcohols (R) (Esquema 3.7).128b 

                                                           
130

 a) Yamakawa, M.; Yamada, I.; Noyori, R. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2818-2821. b) Noyori, R.; 

Yamakawa, M.; Hashiguchi, S. J. Org. Chem. 2001, 66, 7931-7944. c) Fernández, R.; Ros, A.; Magriz, A.; 
Dietrich, H.; Lassaletta, J. M. Tetrahedron 2007, 63, 6755-6763. 

131
 a) Ros, A.; Magriz, A.; Dietrich, H.; Fernández, R.; Alvarez, E.; Lassaletta, J. M. Org. Lett. 2006, 8, 127-130.     
b) Šterk, D.; Stephan, M.; Mohar B. Org. Lett. 2006, 8, 5935-5938. c) Fuglseth, E.; Sundby, E.; Hoff, B. H. J. 
Fluorine Chem. 2009, 130, 600-603. 
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a)                (aS,R,R)-18 b)     (aS,R,S)-18 (46% ee) c)       (aR,R,R)-18 

   

d)            (aR,R,S)-18 e) (aR,R,R)-18 f)         (aS,R,R)-18 g) (aS,R,S)-18 

    
Figura 3.8. Cromatogrames de CHPLC de 18. 

Provinents de 29: a) (aS,R,R)-18 (>99% ee). b) (aS,R,S)-18 (46% ee). c) (aR,R,R)-18 (90% ee). 
Provinents d’(aR)-29: d) (aR,R,S)-18 (98% ee). e) (aR,R,R)-18 (>99% ee). 
Provinents d’(aS)-29: f) (aS,R,R)-18 (>99% ee). g) (aS,R,S)-18 (98% ee). 

 

 
Esquema 3.7. Reduccions de la 1- i la 2-acetonaftona amb (R,R)-51. 

Cal tenir en compte, però, que la part arílica dels substrats de la bibliografia és força diferent al 

nostre cas i no s’ha trobat cap exemple amb derivats on la part arílica sigui derivada del binaftalè. 

Segons el mecanisme acceptat per a aquestes reduccions, l’origen directe de l’enantioselectivitat en 

aquesta TAH en compostos carbonílics aromàtics mitjançant l’ús de complexos η6-arè-ruteni(II) és la 

interacció atractiva entre el lligand η6-arè i el substituent aromàtic de la cetona, que provoca 

l’estabilització d’un dels estats de transició diastereoisomèrics (Figura 3.9). 

  
Estat de transició “pròxim” 

Aproximació per la cara re favorable 
Estat de transició “distant” 

Aproximació per la cara si desfavorable 

Figura 3.9. Diastereoselectivitat en la reducció d’una cetona amb un complex (R,R)-η
6
-arè-ruteni(II). 
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En tots els casos de la bibliografia, l’estat de transició més impedit estèricament i anomenat 

“pròxim” està més estabilitzat que el menys congestionat en l’espai, anomenat “distant”, 

precisament gràcies a la interacció CH/π.130a,130b No obstant, creiem que el requeriment estèric del 

substituent aromàtic en la nostra dicetona 29, una estructura binaftalènica, hauria de ser 

suficientment voluminós com per a impedir aquesta interacció CH/π, provocant que l’estat de 

transició “distant”, precisament el menys congestionat estèricament, sigui el més estable. 

En segon lloc, cal destacar les diferències entre les reduccions de les dicetones enantiopures (aR)- 

i (aS)-29. En la reacció amb (aR)-29, l’entrada d’hidrogen té lloc majoritàriament per les cares 

externes, obtenint una selectivitat global (R):(S) del 85%. Contràriament, en la formació d’(aS,R,R)-18, 

l’estereoisòmer majoritari en la reducció d’(aS)-29, l’entrada d’hidrogen ha de tenir lloc a través 

d’una doble reacció per les cares internes, les quals estan desafavorides degut al gran volum del 

complex de ruteni, i això pot explicar que la selectivitat global (R):(S) sigui menor, del 80%. 

A l’Esquema 3.8 i a la Taula 3.3 es troben resumits els rendiments d’obtenció dels diols amb 

simetria C2 (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18, tant per reducció de les dicetones enantiopures (aR)- i (aS)-29 

mitjançant NaBH4 o TAH, així com per TAH a partir de la dicetona racèmica 29. Es pot concloure que 

el millor mètode per a obtenir aquests dos diols 18 enantiopurs és mitjançant TAH a partir de 29 en 

forma racèmica. Aquesta via resulta molt més econòmica pel que fa a despesa de reactius i, tot i que 

es perd puresa enantiomèrica pel que fa a l’isòmer (aR,R,R)-18, el rendiment és 10 vegades major. 

 
Esquema 3.8. Obtenció dels diols (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18 a partir de 29. 

Dels altres dos isòmers de 18 amb simetria C2, l’estereoisòmer (aS,S,S)-18 no es pot sintetitzar per 

cap d’aquestes rutes, i el producte (aR,S,S)-18 només es pot preparar per reducció d’(aR)-29 amb 

NaBH4, però amb l’inconvenient que aquest només s’obté amb un 8% de rendiment per resolució de 

29. És evident, doncs, que per a poder disposar d’(aS,S,S)- i d’(aR,S,S)-18 en quantitat s’hauria de 

realitzar la reducció de la dicetona 29 racèmica amb l’altre enantiòmer del catalitzador usat en TAH, 

és a dir, (S,S)-51.  

Com ja s’ha mencionat anteriorment, els estereoisòmers de 18 que no presenten simetria C2, 

(aR,R,S)- i (aS,R,S)-18, no presenten cap interès per a posteriors aplicacions com a auxiliars quirals ni 

com a CSAs. En resum, s’ha posat a punt una metodologia senzilla que permet obtenir els quatre 
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estereoisòmers de 18 amb simetria C2 amb rendiments entre el 24% i el 42% sense necessitat de dur 

a terme un procés de resolució de 29. 

Taula 3.3. Rendiments d’obtenció globals d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18 a partir de 29 i dels enantiòmers (aR)- i (aS)-29. 

Dicetona 29 Reductor 
Rendiment global (%)a 

(aR,R,R)-18 (aS,R,R)-18 
Enantiopura NaBH4 - 10 
Enantiopura (R,R)-51 / i-PrOH 4 20 

Racèmica (R,R)-51 / i-PrOH 42 24 
a
 Percentatge aïllat. 

 

3.4. Determinació de la configuració absoluta dels estereoisòmers del 

diol 18 

La determinació de la configuració absoluta dels diferents estereoisòmers de 18 es va realitzar 

mitjançant difracció de raigs X i CHPLC, tot i que també es va poder realitzar mitjançant RMN, tal com 

s’explicarà en el proper apartat. 

En primer lloc, es va poder assignar mitjançant CHPLC i RMN la configuració absoluta dels dos 

diols asimètrics obtinguts en la reducció per TAH de la dicetona 29 racèmica. Aquests diols 

s’identifiquen fàcilment per 1H-RMN ja que, al ser asimètrics, les dues subunitats naftalèniques 

presenten dos conjunts de senyals anisòcrons. Per tal d’assignar si l’enantiòmer (aR,R,S)-18 o bé 

l’(aS,R,S)-18 és el majoritari, només cal comparar el cromatograma d’aquest diol obtingut a partir de 

29 racèmic amb els cromatogrames dels diols asimètrics obtinguts per reducció de les dicetones 

enantiopures (aR)- i (aS)-29 (Figura 3.8). Com que es coneix perfectament la configuració absoluta de 

l’eix, s’identifica per comparació el pic majoritari del cromatograma b, amb un 73% d’àrea, com a 

(aS,R,S)-18 (mateix temps de retenció que el cromatograma g), mentre que s’identifica el pic 

minoritari del cromatograma b, amb un 27% d’àrea, com a (aR,R,S)-18 (mateix temps de retenció que 

el cromatograma d). 

Per tal d’identificar la configuració absoluta dels diols simètrics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18 es va 

procedir de manera diferent. Primerament, es va aconseguir l’estructura cristal·lina per difracció de 

raigs X del diol obtingut en la reacció per TAH de 29, que té uns temps de retenció de 7.87 min a la 

CG (veure Figura 3.7) i de 5.4 min al CHPLC (pic majoritari al cromatograma c de la Figura 3.8). La 

informació obtinguda d’aquest cristall mostra la presència d’un sol enantiòmer de 18 amb la mateixa 

configuració absoluta d’eix i de centres quirals. En altres paraules, que aquest diol podia 

correspondre o bé a (aR,R,R)-18 o bé a (aS,S,S)-18. Llavors, mitjançant la reducció per TAH de les 

dicetones enantiopures (aR)- i (aS)-29 es van poder obtenir dos diols simètrics d’un total de quatre 

possibilitats, que contemplaven la formació d’(aR,R,R)-18 o bé d’(aR,S,S)-18 per a la primera 

dicetona; i d’(aS,R,R)-18 o bé d’(aS,S,S)-18 per a la segona. Els temps de retenció mesurats pels dos 

compostos mitjançant CHPLC van ser de 5.4 min pel diol amb eix (aR) (cromatograma e de la Figura 

3.8) i 10.9 min pel diol amb eix (aS) (cromatograma f). Donat que el temps de retenció de 5.4 min del 

cromatograma c coincideix amb el del cromatograma e derivat de la cetona (aR)-29, queda establert 

inequívocament que l’estructura cristal·lina corresponia a (aR,R,R)-18. A partir d’aquí, i per 

comparació dels cromatogrames de CHPLC i CG es van poder determinar les configuracions absolutes 

de tots els estereoisòmers obtinguts de 18. 
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De l’estructura cristal·lina d’(aR,R,R)-18 cal destacar la disposició del protó metínic H-9 en anti 

respecte l’enllaç entre C-2 i C-3. Aquesta disposició implica que els grups OH queden propers en 

l’espai entre ells i, per tant, diem que són interns, mentre que els grups CF3 esdevenen externs 

(Figura 3.10). 

    
Figura 3.10. Estructura de raigs X d’(aR,R,R)-18 i disposició espacial (interna/externa) dels grups OH i CF3. 

 

3.5. Estudi dels espectres de RMN dels estereoisòmers del diol 18 

A continuació es descriurà l’assignació dels senyals dels espectres de RMN dels tres 

estereoisòmers (aS,R,R)-, (aS,R,S)- i (aR,R,R)-18, i la manera de determinar la seva configuració 

absoluta mitjançant els espectres bidimensionals HMBCF. En primer lloc, i com ja s’ha dit 

anteriorment, destacar que els diols (aS,R,R)- i (aR,R,R)-18 presenten un eix de simetria C2 que 

simplifica els espectres de RMN, mentre que el diol (aS,R,S)-18 no disposa d’aquest element de 

simetria, de manera que els seus senyals apareixen desdoblats (Figura 3.11). 

Com que els diols simètrics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18 són molt similars, només s’explicarà l’assignació 

dels senyals del primer. Així doncs, aquesta assignació comença a l’espectre d’1H-RMN amb la 

identificació d’H-9 a 4.95 ppm com a quartet i del protó hidroxílic a 5.76 ppm com a doblet. 

Seguidament, s’identifiquen fàcilment a l’espectre de 13C-RMN els quartets de C-9 a 68.9 ppm i de    

C-10 a 124.9 ppm. A l’espectre de 19F-RMN només s’observa un singlet a -76.3 ppm corresponent a  

F-10. 

A continuació, i per tal d’assignar els senyals de l’estructura binaftalènica, es busca a l’espectre 

HMBC l’acoblament H-3/C-9. Un cop assignat H-3 a 8.06 ppm com a doblet, s’identifica per COSY el 

protó H-4 a 8.25 ppm com a doblet i, mitjançant l’HSQC, s’identifiquen els corresponents carbonis. 

Seguidament, amb l’acoblament H-5/C-4 a l’HMBC s’identifica el protó H-5 a 8.08 ppm com a doblet i 

a partir d’aquest es pot elucidar tot el sistema d’espín de quatre protons amb l’ajuda del COSY i 

acabar d’assignar totes les absorcions dels carbonis de la molècula mitjançant l’HSQC i l’HMBC. 

Pel que fa al diol asimètric (aS,R,S)-18, no es pot seguir aquesta mateixa estratègia degut al 

solapament de bandes i a la poca resolució dels espectres bidimensionals. A més a més, primerament 

només es poden assignar les dues subunitats naftalèniques sense especificar quina conté el centre 

quiral (R) i quina conté l’(S). D’aquesta manera, es comença identificant, tal com s’ha fet abans, H-9 i 

H-9’ així com OH i OH’ als espectres d’1H-RMN mitjançant COSY; i C-9 i C-9’ a l’espectre de 13C-RMN 

mitjançant HSQC. A partir d’aquí, s’identifiquen per COSY els quatre sistemes d’espín de la molècula, 

dos de dos protons (H-3 i H-4; H-3’ i H-4’) i dos de quatre protons (H-5, H-6, H-7 i H-8; H-5’, H-6’, H-7’ 



3. Síntesi i determinació de la configuració absoluta dels estereoisòmers de 18 

77 

i H-8’). Seguidament, s’identifiquen els vuit carbonis quaternaris de la molècula, que són aquells que 

no presenten senyal a l’espectre HSQC. A continuació, es busca C-1, que és l’únic carboni quaternari 

que s’acobla alhora amb dos doblets (H-3 i H-8) i el protó metínic H-9, ja identificat. De la mateixa 

manera, s’identifica C-1’ mitjançant els respectius acoblaments amb H-3’, H-8’ i H-9’. Un cop 

identificats H-3, H-3’, H-8 i H-8’, resulta senzill completar l’elucidació de la molècula amb l’ajuda dels 

espectres bidimensionals. 

 

 
Figura 3.11. Espectres d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-, d’(aS,R,S)- i d’(aR,R,R)-18. 

Per tal d’assignar quina sèrie de senyals, numerats amb o sense prima, corresponen a les 

subunitats que contenen el centre (R) i quines corresponen a les que contenen l’(S) cal recórrer a 

l’espectre bidimensional HMBCF, que correlaciona protons i fluors a través de la seva constant 

d’acoblament. Com més pròxims en l’espai estiguin situats els àtoms, més gran serà el valor 

d’aquesta constant d’acoblament i més intens el senyal a l’espectre HMBCF.113 Així doncs, mitjançant 

els acoblaments H-9/F-10 i H-9’/F-10’ s’identifiquen F-10 a -75.9 ppm i F-10’ a -76.5 ppm. A més, 

s’observen els acoblaments H-3/F-10 i H-3’/F-10’, dos acoblaments que són lògics, ja que H-3 i el 

grup trifluorometil de la mateixa subunitat naftalènica poden estar propers en l’espai. Però, a més a 

més, a l’espectre HMBCF també s’observa l’acoblament d’F-10’ d’una subunitat naftalènica amb el 

protó H-8 de l’altra subunitat naftalènica (Figura 3.12). Aquest fet implica que F-10’ i H-8 han d’estar 

propers en l’espai i per tant, que F-10’ hagi de ser extern. Aleshores, assumint que la conformació 

anti d’H-9 respecte l’enllaç entre C-2 i C-3 (i igualment per H-9’) observada en l’estat sòlid per a 

(aR,R,R)-18 es manté en solució, fet que sembla coherent, es dedueix que el centre C-9’ ha de ser de 

configuració (S). D’aquesta manera, s’assignen inequívocament tots els senyals dels espectres RMN. 
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Figura 3.12. Correlació H-8/F-10’ a través de l’espai. Espectre HMBCF (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 

A les següents taules es troben recollits els corresponents desplaçaments químics, multiplicitats i 

constants d’acoblament dels protons (Taula 3.4, Taula 3.5 i Taula 3.6), dels carbonis (Taula 3.7,   

Taula 3.8 i Taula 3.9) i dels fluors (Taula 3.10) dels diols (aS,R,R)-, (aS,R,S)- i (aR,R,R)-18. 

Taula 3.4. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons d’(aS,R,R)-18  
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-5 H-3 H-6 H-7 H-8 OH H-9 

δ (ppm) 8.26 8.08 8.04 7.57 7.30 7.05 5.68 4.95 - 4.81 
mult. d d d ddd ddd d d m 

J (Hz) J4,3=8.8 J5,6=8.2 J3,4=8.8 
J6,5=8.2 J7,8=8.2 

J8,7=8.2 JOH,9=6.9  J6,7=6.8 J7,6=6.8 
J6,8=1.0 J7,5=1.2 
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Taula 3.5. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons d’(aS,R,S)-18 
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-4’ H-5’ H-5 H-3’ H-3 H-6, H-6’ 

δ (ppm) 8.25 8.24 8.08 8.07 8.06 8.05 7.60 – 7.56 
mult. d d d d d d m 
J (Hz) J4,3=8.8 J4’,3’=8.8 J5’,6’=8.4 J5,6=8.4 J3’,4’=8.8 J3,4=8.8  

 

Protó H-7, H-7’ H-8 H-8’ OH’ OH H-9’ H-9 

δ (ppm) 7.35 – 7.27 7.00 6.95 5.75 5.66 4.89 – 4.83 4.83 – 4.77 
mult. m d d d d m m 
J (Hz) 

 
J8,7=8.6 J8’,7’=8.6 JOH’,9’=5.0 JOH,9=6.5 

 
 

Taula 3.6. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons d’(aR,R,R)-18 
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-5 H-3 H-6 H-7 H-8 OH H-9 

δ (ppm) 8.25 8.08 8.06 7.58 7.33 6.99 5.76 4.95 
mult. d d d ddd ddd d s q 

J (Hz) J4,3=8.8 J5,6=8.1 J3,4=8.8 
J6,5=8.1 J7,8=8.2 

J8,7=8.2  3J9,F-10=7.3 J6,7=6.8 J7,6=6.8 
J6,8=1.1 J7,5=1.2 

 

Taula 3.7. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis d’(aS,R,R)-18 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-1 C-4a C-2 C-8a C-4 C-5 C-8 C-6 C-7 C-10 C-3 C-9 

δ (ppm) 135.3 133.8 132.96 132.83 129.5 128.0 127.14 127.05 126.7 125.6 124.0 69.6 
JC-F (Hz) 

         
283.6 

 
31.0 

 

Taula 3.8. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis d’(aS,R,S)-18 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-1 C-1’ C-4a’ C-4a C-8a C-2’ C-8a’ C-2 

δ (ppm) 135.20 135.00 133.71 133.61 133.00 132.92 132.65 132.47 
 

 

Carboni C-4 C-4’ C-5’ C-5 C-8 C-6’ C-6 C-8’ 

δ (ppm) 129.4 129.0 128.03 127.86 127.77 127.05 127.03 127.00 
 

 

Carboni C-7’ C-7 C-10 C-10’ C-3’ C-3 C-9’ C-9 

δ (ppm) 126.84 126.2 125.5 125.1 124.9 124.4 69.17 69.06 
JC-F (Hz) 

  
283.0 283.8 

  
31.6 31.5 

 

Taula 3.9. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis d’(aR,R,R)-18 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-1 C-4a C-8a C-2 C-4 C-5 C-8 C-6 C-7 C-10 C-3 C-9 
δ (ppm) 135.1 133.7 132.8 131.9 129.3 128.0 127.5 127.0 126.5 124.9 124.5 68.9 
JC-F (Hz) 

         
283.1 

 
31.9 

 

Taula 3.10. Desplaçaments químics dels fluors d’(aS,R,R)-, d’(aS,R,S)- i d’(aR,R,R)-18 en acetona‐d6 i a 376 MHz. 

Fluor 
(aS,R,R)-18 (aS,R,S)-18 (aR,R,R)-18 

F-10 F-10 F-10’ F-10 

δ (ppm) -74.8 -75.9 -76.5 -76.3 
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3.6. Estudi de la reducció de la dicetona 29 en dues etapes 

3.6.1. Introducció 

La reducció mitjançant TAH de 29 condueix a la formació dels diols enantiopurs (aS,R,R)- i 

(aR,R,R)-18, però també s’obté una elevada proporció de la parella enantiomèrica (aS,R,S)-

18/(aR,R,S)-18, provinent de la manca de selectivitat del catalitzador (R,R)-51 en la reducció d’un dels 

dos grups carbonil de 29. Per tal d’intentar disminuir la proporció de diol sense simetria, ens vam 

plantejar realitzar la reducció en dues etapes, tot passant pel compost intermedi 2,2,2-trifluoro-1-[2'-

(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etanona, 49. Mitjançant aquesta estratègia 

s’esperava formar en la primera reducció el compost 49 en forma enantiopura, aïllar-lo i comprovar 

si en reduir-lo s’afavoria la formació d’un dels diols 18 enantiopurs amb simetria. 

Es van plantejar dues vies per tal d’obtenir 49. La primera va consistir en assolir únicament la 

monoreducció de la dicetona 29, tot i que s’esperava que la doble reducció fos difícilment evitable. 

La segona via incloïa una primera etapa de protecció d’un dels grups carbonil, seguida de la reducció 

enantioselectiva i una darrera etapa de desprotecció. 

 

3.6.2. Síntesi del cetol (aS,R)-49  

La primera estratègia per a obtenir el cetol 49 va consistir en la monoreducció asimètrica de la 

dicetona 29. Com que es tractava d’un procés catalític, el fet de rebaixar la quantitat de reactius no 

tenia sentit, així que per tal d’evitar la doble reducció i disminuir la cinètica del procés es va treballar 

a 0 ºC, usant el catalitzador (R,R)-51, i-PrOH i partint de la dicetona enantiopura (aS)-29 (Esquema 

3.9). 

 
Esquema 3.9. Reducció asimètrica d’(aS)-29 a 0 ºC mitjançant el catalitzador de Noyori (R,R)-51. 

Es va deixar evolucionar la reacció durant 3 dies (Taula 3.11) i es va decidir aturar-la, ja que es va 

observar poc avenç de la reacció i a més, perquè a banda de formar-se el cetol (aS,R)-49, també es va 

detectar la formació del diol (aS,R,R)-18 per CG (Figura 3.13). Cal comentar que treballant a 0 ºC, la 
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reacció de reducció presenta una cinètica molt més lenta que a temperatura ambient (en la que la 

formació del diol es completa amb només 17 hores). 

Taula 3.11. Resultats obtinguts en la reducció asimètrica d’(aS)-29 a 0 ºC.  

Temps (h) 
Rendiment (%)a 

(aS)-29 (aS,R)-49 (aS,R,R)-18 

1 90 9 1 
24 57 37 6 
48 36 52 12 
72 29 55 16 

a
 Percentatge determinat per CG. 

 
 

 
Figura 3.13. Cromatograma de gasos del cru de la reacció de reducció asimètrica d’(aS)-29 a 0 ºC. 

tR (aS)-29 = 6.44 min, tR (aS,R)-49 = 7.68 min, tR (aS,R,R)-18 = 8.92 min. 

Cal destacar que la formació del cetol (aS,R)-49 té lloc selectivament, ja que no es va observar la 

presència de l’altre diastereoisòmer (aS,S)-49, que provindria de la reducció produïda per manca de 

selectivitat del catalitzador (R,R)-51. Això fa pensar que l’obtenció del diol asimètric és deguda a la 

manca de selectivitat en la segona reducció, és a dir, en la reducció d’(aS,R)-49. 

Malgrat haver obtingut (aS,R)-49, la dificultat a l’hora de separar-lo del diol (aS,R,R)-18 va conduir 

a canviar l’estratègia de síntesi d’aquest compost. 

 

3.6.3. Intent de síntesi de l’acetal 52 

Per tal de sintetitzar el cetol 49 es va pensar en l’ús de grups protectors com a estratègia sintètica. 

D’aquesta manera, la protecció d’un dels grups carbonil de 29 permetria assolir, en una segona 

etapa, la monoreducció sense cap perill pel que fa a una doble reducció. 

La dificultat d’aquest estratègia rau en la poca reactivitat dels grups carbonil de 29, tal com s’ha 

pogut veure a l’apartat 2.2, on dels quatre intents de derivatització de 29 només un va donar lloc a la 

formació de la imina (aRS,R)-48. 

Així doncs, en la primera aproximació es van usar 0.5 equivalents d’etilenglicol, un diol poc 

voluminós, per a formar un acetal. La reacció es va dur a terme usant PPTS com a catalitzador, 

tamisos moleculars de 4 Å i a la temperatura de reflux dels dissolvents usats, que van ser THF i toluè 

(Esquema 3.10). Malauradament, en cap dels dos casos va haver-hi reacció, recuperant 
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quantitativament la dicetona 29. Un cop més va quedar palesa la poca reactivitat dels grups carbonil 

d’aquest derivat dicetònic i es va abandonar aquesta via. 

 
Esquema 3.10. Intents de protecció del grup carbonil de 29 amb etilenglicol. 

 

3.6.4. Reducció de la imina (aS,R)-48 

Donada la gran dificultat de poder protegir un dels grups carbonil de 29, es va pensar en utilitzar 

la imina (aS,R)-48 sintetitzada anteriorment per tal d’assolir la monoreducció del grup carbonil i 

obtenir (aS,R,R)-53, amb el que, mitjançant una hidròlisi àcida, es formaria (aS,R)-49. Com que la 

reducció d’(aS,R,E)-48 podria ser problemàtica, ja que el grup imina també era susceptible a ser 

reduït, es va plantejar l’estudi de les dues vies de reducció, la primera per TAH i la segona amb NaBH4 

(Esquema 3.11), els resultats de les quals es troben resumits a la Taula 3.12. 

 
Esquema 3.11. Reducció d’(aS,R)-48 mitjançant TAH i NaBH4. 
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Taula 3.12. Resultats obtinguts en la reducció d’(aS,R)-48. 

Reducció 
Rendiment (%)a 

(aS,R,R)-53 (aS,R,S)-54 (aS,R,S)-55 
TAH - 9 40 

NaBH4 39 31 - 
a
 Percentatge aïllat. 

Quan es va reduir (aS,R)-48 mitjançant TAH, al cap de 24 hores es va observar per CG la formació 

del producte (aS,R,R)-53132 de forma molt minoritària (6%). El compost majoritari es va identificar 

com (aS,R,S)-54 (68%), resultant d’una migració 1,3 del protó metínic H-11 d’(aS,R,R)-53, que fa que 

el doble enllaç imínic, conjugat inicialment amb l’anell naftalènic, passi a estar conjugat amb el 

benzè. A la bibliografia es troben alguns exemples d’aquest tipus de transposicions en medi bàsic 

amb compostos trifluorometilats, on hi ha isomerització d’un doble enllaç sempre conjugat.133 A més, 

es va identificar de forma minoritària la presència d’(aS,R,S)-55 (8%), compost resultant de la hidròlisi 

d’(aS,R,S)-54. Com que ni la conversió ni la proporció dels productes va variar al llarg del temps, es va 

aturar la reacció als 5 dies (Figura 3.14). 

 
Figura 3.14. Cromatograma de gasos del cru de la reacció de reducció d’(aS,R)-48 mitjançant TAH.  

tR (aS,R,S)-55 = 8.26 min, tR (aS,R)-48 = 13.02 min, tR (aS,R,R)-53 = 15.90 min, tR (aS,R,S)-54 = 16.25 min. 

Per sorpresa nostra, a l’intentar separar els productes per cromatografia en columna vam veure 

que s’obtenia de forma majoritària l’aminoalcohol (aS,R,S)-55 (40% de rendiment), mentre que 

(aS,R,S)-54 es va obtenir de forma minoritària (9% de rendiment). Aquest fet posa de manifest 

l’elevada inestabilitat d’(aS,R,S)-54, i degut a aquesta ràpida degradació manquen alguns 

experiments en la seva caracterització. D’altra banda, no es van poder recuperar per cromatografia 

en columna els altres dos compostos presents al cru de reacció, el reactiu de partida (aS,R)-48 i 

(aS,R,R)-53. 

En aquest punt, cal destacar que tots els productes s’han obtingut com a únics diastereoisòmers, 

fet que implica que tant la reducció del grup carbonil com la migració 1,3 de l’hidrogen metínic han 

estat processos estereoselectius. Com a punt final d’aquesta reacció cal esmentar que, tot i no haver 

obtingut el producte desitjat, s’ha sintetitzat el compost (aS,R,S)-55, el qual presenta a la seva 

estructura un grup hidroxil i un grup amino, i podria ser un compost interessant tant en el camp dels 

CSAs com en el camp dels auxiliars quirals. 

                                                           
132

 La determinació de la seva configuració absoluta (i la dels seus derivats) es va realitzar per RMN i s’explicarà 
a l’apartat 3.6.4.1. 

133
 Berbasov, D. O.; Ojemaye, I. D.; Soloshonok, V. A. J. Fluorine Chem. 2004, 125, 603-607. 
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La reducció d’(aS,R)-48 usant NaBH4 va conduir a uns resultats força diferents. El temps de reacció 

per a la total conversió va ser de només 1 hora, i es van obtenir únicament (aS,R,R)-53 i (aS,R,S)-54 en 

una proporció força igual per CG, una mica superior pel segon compost (Figura 3.15). 

 
Figura 3.15. Cromatograma de gasos del cru de la reacció de reducció d’(aS,R)-48 amb NaBH4. 

tR (aS,R,R)-53 = 15.88 min, tR (aS,R,S)-54 = 16.17 min. 

En aquest cas, a l’hora d’aïllar els productes per cromatografia en columna, es va canviar la fase 

mòbil, passant a usar hexà/AcOEt (95:5). El resultat va ser l’obtenció dels dos productes, però en 

aquest cas el rendiment aïllat d’(aS,R,R)-53 fou lleugerament superior. 

De nou, destacar l’elevada estereoselectivitat dels processos de reducció i de migració de 

l’hidrogen metínic. Com que els productes obtinguts (aS,R,R)-53 i (aS,R,S)-54 coincidien tant en el 

temps de retenció a la CG com en els seus respectius espectres de RMN amb els obtinguts 

prèviament per TAH, es va assumir que es tractava dels mateixos estereoisòmers. Per tant, la 

reducció amb NaBH4 va conduir a la formació de l’alcohol amb configuració absoluta (R). 

Tot i aquests resultats, el baix rendiment d’obtenció d’(aS,R,R)-53 i la dificultat de sintetitzar 

(aS,R)-48 van conduir a deixar de banda l’obtenció del cetol (aS,R)-49 i l’estudi de la seva reducció per 

TAH. 

 

3.6.4.1. Estudi dels espectres de RMN d’(aS,R,R)-53 

El compost (aS,R,R)-53 no presenta cap element de simetria i, per tant, els seus espectres de RMN 

presenten forces senyals. Tal com passa amb la imina (aS,R)-48, s’observa la presència d’isomeria 

E/Z, ja que s’observen clarament desdoblats a l’espectre d’1H-RMN els protons H-12, H-11, H-9’ i els 

hidroxílics. La proporció d’isòmers és de 2:1, aproximadament. 

El procediment d’assignació és equivalent al realitzat per la imina (aS,R)-48. A partir de la fàcil 

identificació dels protons H-12, H-11, H-9’ i els hidroxílics, a més dels carbonis C-12, C-11, C-9 i C-9’, 

es poden assignar perfectament tots els senyals d’ambdós isòmers. La distinció dels senyals 

pertanyents als isòmers E i Z es va realitzar a partir dels desplaçaments químics dels protons H-3. El 

de l’isòmer majoritari apareix a camps alts, enmig del multiplet entre 7.21 i 7.16 ppm, mentre que el 

de l’isòmer minoritari apareix com a doblet a camps baixos, a 7.72 ppm. Si ho comparem amb el 

senyal del protó H-3 de la imina (aS,R)-48, es pot veure que el de l’isòmer E està a camps més alts 

que el de l’isòmer Z. Per tant, i com que (aS,R)-48 i (aS,R,R)-53 no són gaire diferents 

estructuralment, assumim que l’isòmer majoritari és (aS,R,R,E)-53, i l’isòmer minoritari és     
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(aS,R,R,Z)-53. Aquesta assumpció també es pot fer tenint en compte el desplaçament químic d’H-12, 

ja que apareix molt apantallat (0.44 ppm) a l’isòmer majoritari E, tal com passa amb la imina (aS,R,E)-

48 (apareix a 0.51 ppm). Aquest desplaçament a camps tan alts es deu a l’efecte anisotròpic de la 

subunitat naftalènica contraria. 

D’altra banda, la determinació de la configuració absoluta es realitza mitjançant la interpretació 

de l’espectre de 19F-RMN i també amb la informació extreta de l’espectre HMBCF. En primer lloc, a 

l’espectre de 19F-RMN apareixen quatre senyals, tots ells en forma de quartet, fet que implica que 

existeix en ambdós isòmers un acoblament F-10/F-10’ degut a la seva proximitat en l’espai. Si 

assumim que la conformació en solució és la mateixa que en l’estat sòlid descrit per altres 

estructures binaftalèniques prèviament estudiades en aquesta Tesi Doctoral (H-9’ en anti respecte 

l’enllaç C-2’ i C-3’), els dos grups CF3 s’han de col·locar a l’espai intern de la molècula per a que 

existeixi aquest acoblament (Figura 3.16). D’aquesta manera, la configuració absoluta de C-9’ esdevé 

(R). Una segona observació que confirma aquesta assignació de configuració absoluta és l’absència 

d’acoblament H-8/F-10’ a l’HMBCF, fet que indica de nou que F-10’ ha d’estar col·locat a l’espai 

intern. 

 
Figura 3.16. Correlació F-10/F-10’ a través de l’espai d’ambdós isòmers d’(aS,R,R)-53. 

De l’espectre de 19F-RMN cal destacar la gran diferència entre els desplaçaments químics d’F-10 

d’ambdós isòmers. El valor de l’isòmer minoritari és de -59.7 ppm, mentre que el del majoritari és de 

-67.0 pm. Segurament aquest valor tan alt pel que fa a F-10 d’(aS,R,R,Z)-53 es deu a l’anisotropia 

magnètica generada pel grup fenil, degut a la proximitat espacial. De fet, aquest grup fenil també és 

responsable de provocar, per anisotropia magnètica, el desplaçament del senyal d’H-3 d’(aS,R,R,E)-53 

a camps alts. 

 

3.6.4.2. Estudi dels espectres de RMN d’(aS,R,S)-54 

El compost (aS,R,S)-54 tampoc presenta cap element de simetria. En aquest cas, no s’observa 

presència d’isomeria E/Z, però malauradament no es va poder assignar la configuració del doble 

enllaç degut a la ràpida degradació de la molècula. El punt d’inici per a assignar els senyals    

d’(aS,R,S)-54 comença amb la identificació a l’espectre d’1H-RMN del grup metil (H-12) a 1.86 ppm, 

que apareix com a singlet i a camps baixos, fet que va permetre determinar que hi havia hagut 

migració 1,3 d’hidrogen. També s’identifica H-9 a 4.99 ppm com a quartet, degut a l’acoblament amb 

F-10, i H-9’ a 4.41 ppm com a doble quartet, degut als acoblaments amb el protó hidroxílic i amb      

F-10’. A l’espectre de 13C-RMN s’identifiquen fàcilment C-11 a 171.2 ppm, C-12 a 16.0 ppm i amb 

l’ajuda de l’espectre HSQC, C-9’ i C-9 a 69.1 ppm i 63.1 ppm, respectivament. 
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L’assignació de les absorcions dels protons de l’estructura binaftalènica parteix de l’espectre 

HMBC amb la identificació de l’acoblament entre H-3/C-9 i H-3’/C-9’. Assignats H-3 i H-3’, 

s’identifiquen H-4 i H-4’ a partir de l’espectre COSY. Seguidament, s’identifiquen C-1 i C-1’, que són 

els únics carbonis quaternaris que s’acoblen a l’HMBC amb H-3 i H-9 pel primer, i H-3’ i H-9’ pel 

segon. Identificats aquests carbonis, i per tal d’assignar H-8 i H-8’, es busca l’acoblament H-8/C-1 i   

H-8’/C-1’. Un cop identificats aquest darrers protons, per COSY s’acaben d’assignar els darrers 

sistemes d’espín de quatre protons i finalment la resta dels carbonis quaternaris, així com els protons 

i els carbonis del grup fenil. 

La determinació de la configuració absoluta es va deduir a partir de la configuració absoluta 

d’(aS,R,S)-55, la qual s’explicarà a continuació. 

 

3.6.4.3. Estudi dels espectres de RMN d’(aS,R,S)-55 

El compost (aS,R,S)-55 no presenta cap element de simetria. L’assignació es realitza de la mateixa 

manera que els diols 18, tot identificant el protó metínic H-9, adjacent al grup hidroxil, a camps més 

baixos (4.50 ppm) respecte H-9’, adjacent a l’amina (3.78 ppm). 

La determinació de la configuració absoluta es realitza combinant la informació de l’espectre de 
19F-RMN amb la de l’espectre HMBCF. A l’espectre de 19F-RMN s’observen dos singlets, 

corresponents a F-10 i F-10’ a -74.0 ppm i -73.3 ppm, respectivament. El fet que siguin singlets 

descarta la disposició interna-interna dels dos grups CF3. Així doncs, l’única possibilitat és que la 

disposició espacial del grup CF3 unit al grup hidroxil, o sigui, F-10 en aquest cas, sigui interna, com la 

determinada anteriorment pel compost (aS,R,R)-53 (que en aquest correspon a F-10’) i la del grup 

CF3 unit a l’amina, F-10’, sigui externa. Aquest fet implica que la configuració absoluta de C-9’ sigui 

(S). Aquesta deducció queda corroborada a l’espectre HMBCF, on s’observa l’acoblament H-8/F-10’, 

però no l’acoblament H-8’/F-10 (Figura 3.17). 

 
Figura 3.17. Correlació H-8/F-10’ a través de l’espai d’(aS,R,S)-55. 
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3.7. Consideracions finals 

La reducció de la dicetona racèmica 29 i la de les dicetones enantiopures (aR)- i (aS)-29 a través de 

diverses metodologies ha permès l’obtenció dels diferents estereoisòmers de 18. 

Mitjançant l’ús de NaBH4 s’ha assolit la síntesi dels diols racèmics (aRS,SR,SR)- i (aRS,RS,SR)-18, i la 

dels diols enantiopurs (aR,S,S)-, (aR,R,S)-, (aS,R,R)- i (aS,R,S)-18, amb uns rendiments que oscil·len 

entre el 25% i el 64%. 

La reducció de CBS no ha permès obtenir els diols en forma enantiopura, segurament perquè no 

es forma el complex entre l’oxazaborolidina (R)-50 i la dicetona 29, i la reducció no té cap control 

estereoquímic. La reducció de 29 mitjançant TAH usant el catalitzador (R,R)-51 ha conduit a 

l’obtenció dels diols (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18 en forma enantiopura, i del diol (aS,R,S)-18 amb un excés 

enantiomèric moderat. La reducció de les dicetones enantiopures (aR)- i (aS)-29 mitjançant TAH ha 

conduit a la formació dels estereoisòmers (aR,R,S)-, (aR,R,R)-, (aS,R,R)- i (aS,R,S)-18. Els rendiments 

de totes aquestes reduccions oscil·len entre el 24% i el 53%. 

Finalment, s’ha pogut determinar la configuració absoluta de tots els estereoisòmers de 18 

sintetitzats a partir de la difracció de raigs X, de la RMN i de les anàlisis de CHPLC. 
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4. Fotocicloaddició [2+2] intramolecular d’èsters α,β-insaturats 

En aquest capítol s’estudiarà l’aplicació dels diols (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18 com a auxiliars quirals en 

els assaigs de fotocicloaddició [2+2] intramolecular d’èsters α,β-insaturats, en concret d’acrilats i 

crotonats. Amb aquesta reacció es pretenen sintetitzar els corresponents adductes ciclobutànics de 

manera estereoselectiva, la hidròlisi dels quals hauria de conduir a l’obtenció de diàcids ciclobutànics 

amb una elevada puresa enantiomèrica. 

 

4.1. Introducció 

4.1.1. L’anell de ciclobutà en síntesi orgànica 

Tot i que els compostos ciclobutànics134 són coneguts des de fa més d’un segle, el seu ús com a 

intermedis sintètics s’ha desenvolupat extensament en els darrers trenta anys. La gran diversitat de 

reaccions d’aquests substrats és el resultat de la tensió inherent associada a l’anell de quatre baules. 

D’aquesta manera, els ciclobutans poden sotmetre’s a reaccions tals com l’obertura de l’anell per a 

obtenir productes acíclics, l’ampliació de l’anell fins a cinc o sis baules i la contracció per a generar 

ciclopropans, entre d’altres transformacions.135 

L’ús d’anàlegs de ciclobutans ha esdevingut un avenç clau en molts àmbits, com ara la síntesi de 

productes naturals,136 de medicaments137 i de lligands quirals138 per a catàlisi asimètrica (Figura 4.1). 

Amb els nous mètodes enantioselectius disponibles per a la construcció de l’anell ciclobutànic, el seu 

ús en síntesi enantioselectiva ha augmentat considerablement. 

Les estratègies principals per a la formació de l’anell de quatre carbonis són la reacció de 

fotocicloaddició [2+2], la ciclació de precursors acíclics i l’expansió de l’anell de ciclopropà.139 Per a la 

preparació de ciclobutans quirals s’utilitzen les mateixes estratègies comentades anteriorment amb 

reactius de partida òpticament actius o bé utilitzant auxiliars quirals o catàlisi per a induir 

asimetria.140 Aquests catalitzadors no només engloben complexes metàl·lics amb lligands asimètrics, 

sinó també materials rígids amb cavitats on encabir els reactius, com ara les zeolites.141 També 

s’utilitzen altres mètodes clàssics com la resolució d’enantiòmers usant agents de resolució 

enantiopurs. A més a més, l’anell de ciclobutà està present en un gran nombre de productes naturals 

                                                           
134

 Rappoport, Z.; Liebman, J. F. The Chemistry of Cyclobutanes, Wiley, 2005. ISBN: 0-470-86400-1. 
135

 Namyslo, J. C.; Kaufmann, D. E. Chem. Rev. 2003, 103, 1485-1537. 
136

 a) Tumlinson, J. H.; Hardee, D. D.; Gueldner, R. C.; Thompson, A. C.; Hedin, P. A.; Minyard, J. P. Science 1969, 
166, 1010-1012. b) de March, P.; Figueredo, M.; Font, J.; Raya, J.; Alvarez-Larena, A.; Piniella, J. F. J. Org 
Chem. 2003, 68, 2437-2447. c) Takahashi, M.; Ichikawa, M.; Aoyagi, S.; Kibayashi, C. Tetrahedron Lett. 2005, 
46, 57-59. d) Lajiness, J. P.; Boger, D. L. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 13936-13940. 

137
 a) Fülöp, F. Chem. Rev. 2001, 101, 2181-2204. b) Wheate, N. J.; Walker, S.; Craig, G. E.; Oun, R. Dalton Trans. 
2010, 39, 8113-8127. c) Avenoza, A.; Busto, J. H.; Canal, N.; Corzana, F.; Peregrina, J. M.; Pérez-Fernández, 
M.; Rodríguez, F. J. Org. Chem. 2010, 75, 545-552. d) Figueras, A.; Miralles-Llumà, R.; Flores, R.; Rustullet, A.; 
Busqué, F.; Figueredo, M.; Font, J.; Alibés, R.; Maréchal, J.-D. ChemMedChem 2012, 7, 1044-1056. 

138
 a) Hayashi, M.; Hashimoto, Y.; Takezaki, H.; Watanabe, Y.; Saigo, K. Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 1863-
1866. b) Zhao, D.; Sun, J.; Ding, K. Chem. Eur. J. 2004, 10, 5952-5963. 

139
 Lee-Ruff, E.; Mladenova, G. Chem. Rev. 2003, 103, 1449-1483. 

140
 Inoue, Y.; Ramamurthy, V. Chiral Photochemistry, Marcel Dekker: New York, 2004. ISBN: 0-8247-5710-6. 

141
 Ramamurthy, V.; Shailaja, J.; Kaanumalle, L. S.; Sunoj, R. B.; Chandrasekhar, J. Chem. Commun. 2003,      
1987-1999. 
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enantiomèricament purs, els quals formen part del pool quiral, amb els que es poden obtenir 

derivats ciclobutànics òpticament actius. 

 
Figura 4.1. Exemples de compostos amb estructura ciclobutànica. 

 

4.1.2. Fonaments de la fotocicloaddicció [2+2] 

Una cicloaddició [2+2] és una reacció pericíclica en la que dues molècules que presenten 

insaturacions reaccionen de manera que es destrueixen dos enllaços π i es formen dos nous enllaços 

σ. Si aquesta reacció transcorre mitjançant irradiació amb llum d’una determinada longitud d’ona, 

aleshores esdevé una fotocicloaddició [2+2]. Aquest tipus de reacció es basa en les regles de 

Woodward-Hoffman i en la teoria dels orbitals moleculars frontera. Per tal que es pugui dur a terme 

la reacció, l’orbital HOMO (π) d’una de les molècules ha de reaccionar amb el LUMO (π*) de l’altra. 

Com que aquests orbitals tenen diferent simetria, només estan en fase un dels seus extrems i no pot 

haver la formació concertada d’enllaços. En canvi, en irradiar amb llum ultraviolada, es produeix una 

absorció d’energia que condueix a un estat excitat en el que un electró és promogut a un orbital π*, 

convertint-se en HOMO (Figura 4.2). D’aquesta manera, l’HOMO de l’estat excitat té la mateixa 

simetria que el LUMO de l’estat fonamental i pot tenir lloc la formació concertada d’enllaços (Figura 

4.3). 

 
Figura 4.2. Promoció d’un electró de l’orbital π al π* per irradiació de llum. 

Les primeres reaccions fotoquímiques van ser descrites a finals del segle XIX,142 però no va ser fins 

a principis del segle XX que es van dur a terme estudis per tal de determinar les bases de la seva 

aplicació sintètica. L’any 1902, Ciamician i Silber van usar la llum solar com a font d’energia per tal 

d’induir la transformació de varis compostos orgànics, entre els quals hi havia la carvona.143 Tot i que 

no van poder establir inequívocament les estructures dels nous compostos de fotoreacció, aquest fet 
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 Roth. H. D. Pure Appl. Chem. 2001, 73, 395-403. 
143

 Ciamician, G.; Silber, P. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1902, 35, 4128-4131. 
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va ser reconegut com el descobriment de la reacció de fotocicloaddició [2+2]. Mig segle després, 

Büchi i Goldman van poder descriure el producte resultant de l’exposició de la carvona a la llum 

solar, el qual van poder caracteritzar com a un cicloadducte [2+2] i el van anomenar fotocarvona 

(Esquema 4.1).144 

 
Figura 4.3. Reacció de fotocicloaddició [2+2] segons la teoria d’orbitals moleculars frontera. 

 

 
Esquema 4.1. Fotocicloaddició [2+2] intramolecular de la carvona. 

La fotocicloaddició [2+2] de cetones o èsters α,β-insaturats amb alquens, alquins o al·lens és, 

sense cap dubte, la reacció més aplicada en síntesi orgànica per a obtenir ciclobutans. La 

fotocicloaddició [2+2] de cetones α,β-insaturades pot ser induïda per una simple absorció de llum. En 

contraposició, en el cas dels èsters α,β-insaturats, és necessari l’ús d’un fotosensibilitzador per tal 

d’iniciar la reacció, com ara l’acetona. En la majoria de casos, els compostos carbonílics insaturats 

reaccionen a l’estat excitat triplet amb els alquens, generant intermedis del tipus 1,4-biradical. 

 

4.1.3. Fotocicloaddicció [2+2] asimètrica 

Si a la reacció de fotocicloaddició [2+2] s’utilitzen reactius proquirals, es forma un compost 

ciclobutànic amb nous centres asimètrics. Quan és possible controlar l’estereoselectivitat del procés, 

diem que es tracta d’una fotocicloaddició [2+2] asimètrica.145 La manera d’induir selectivitat en 
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 Büchi, G.; Goldman, I. M. J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 4741-4748. 
145

 a) Rau, H. Chem. Rev. 1983, 83, 535-547. b) Inoue, Y. Chem. Rev. 1992, 92, 741-770. c) Neckers, D. C.; 
Volman, D. H.; Von Bünau, G. Advances in Photochemistry, Volume 21, Wiley, 1996, p. 135-216.               
ISBN: 0-471-14332-4. 
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aquest tipus de reacció no difereix d’altres transformacions químiques i es pot aconseguir mitjançant 

l’ús de catalitzadors amb lligands quirals i d’auxiliars quirals, entre d’altres procediments. A 

continuació es descriurà algun exemple de la bibliografia. 

Usualment, les reaccions fotoquímiques tenen lloc en solució. L’elevada mobilitat conformacional 

de les molècules en aquestes condicions experimentals impedeix que hi hagi un estat de transició 

que s’ajusti bé per tal d’induir asimetria al procés. Aquesta inducció es pot aconseguir disminuint la 

mobilitat i alhora, introduint la informació quiral tan a prop com sigui possible dels centres 

proquirals. Una manera eficient d’introduir un entorn quiral en una fotocicloaddició [2+2] asimètrica 

és connectant un auxiliar quiral als reactius. Quan els auxiliars quirals estan enllaçats als reactius de 

partida abans de l’etapa fotoquímica, les fotocicloaddicions evolucionen de manera 

diastereoselectiva. Després de l’escissió de l’auxiliar quiral, el procés global pot ser considerat com 

una ruta enantioselectiva.  

A mitjans de la dècada dels 70, Green i col·laboradors van publicar el primer treball de 

fotocicloaddició enantioselectiva d’un ester α,β-insaturat proquiral, en el que s’usava un derivat de 

l’eritritol com a auxiliar quiral en una fotocicloaddició intramolecular d’un biscinamat (Esquema 

4.2).146 

 
Esquema 4.2. Fotocicloaddició [2+2] intramolecular i enantioselectiva d’un biscinamat. 

D’entre els isòmers aïllats, el δ-(+)-truxinat va ser el producte majoritari amb un 86% d’excés 

enantiomèric. Tot i els modestos rendiments de reacció, aquests resultats indicaven que era possible 

una elevada inducció d’asimetria en el cas de biscinamats amb un eix de simetria C2. A més a més, 

l’estructura de l’adducte més favorable es podia deduir a partir de l’estat de transició amb menys 

tensió i minimitzant l’impediment estèric dels grups metoxi, assumint l’aproximació en plans 

paral·lels dels cinamats (Esquema 4.3). 

A la bibliografia es poden trobar exemples més actuals de fotocicloaddicions [2+2] asimètriques 

de biscinamats usant èters corona,147 sucres148 i derivats de l’àcid tartàric149 amb resultats força 

satisfactoris. 

                                                           
146 Green, B. S.; Hagler, A. T.; Rabinsohn, Y.; Rejtö, M. Isr. J. Chem. 1976/77, 15, 124-130. 
147

 a) Akabori, S.; Habata, Y.; Nakazawa, M.; Yamada, Y.; Shindo, Y.; Sugimura, T.; Sato, S. Bull. Chem. Soc. Jpn. 
1987, 60, 3453-3455. b) Akabori, S.; Kumagai, T.; Habata, Y.; Sato, S. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1988, 61,        
2459-2466. 

148
 Yuasa, H.; Nakatani, M.; Hashimoto, H. Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 3694-3702. 

149
 Haag, D.; Scharf, H.-D. J. Org. Chem. 1996, 61, 6127-6135. 
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Esquema 4.3. Inducció d’asimetria de l’auxiliar quiral en la fotocicloaddició [2+2] intramolecular d’un biscinamat. 

 

4.2. Síntesi dels diacrilats derivats d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18 

En primer lloc, es va plantejar la síntesi dels derivats acrílics d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18, d’una 

banda degut a l’experiència prèvia en el nostre grup de recerca en la síntesi d’aquest tipus de 

compostos103 i, d’altra banda, per a treballar amb l’èster α,β-insaturat amb menys impediment 

estèric i per a evitar els possibles processos competitius de fotoisomerització que poden tenir lloc a 

l’hora de realitzar una fotocicloaddició [2+2] (Esquema 4.4). 

 
Esquema 4.4. Síntesi dels èsters acrílics 30 i 56. Només es mostra l’isòmer (aR,R,R). 

Així, en els primers assaigs es va utilitzar Et3N com a base i clorur d’acriloïl en el si de CH2Cl2 

anhidre. Els rendiments d’aquesta reacció van ser molt baixos, tant per a l’isòmer (aR,R,R) com per a 

l’(aS,R,R), de manera que es va cercar una metodologia alternativa per a sintetitzar èsters acrílics. A 

la bibliografia es van trobar forces exemples en els que s’utilitzava n-BuLi com a base150 i, usant 

aquesta nova metodologia, es va aconseguir millorar força els rendiments, els resultats dels quals es 

troben recollits a la Taula 4.1. 

                                                           
150

 a) Strekowski, L.; Kong, S.; Battiste, M. A. J. Org. Chem. 1988, 53, 901-904. b) Karlsson, S.; Andersson, F.; 
Breistein, P.; Hedenström, E. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 7878-7881. 
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Taula 4.1. Resultats obtinguts en la síntesi dels èsters acrílics 30 i 56 derivats d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18. 

Diol 18 Base (eq.) Dissolvent Resultat (%)a 

Dièster 30 Monoèster 56 
(aR,R,R) Et3N (3.0) CH2Cl2 6 31 
(aR,R,R) n-BuLi (1.4) THF 41 9 
(aS,R,R) Et3N (1.4) CH2Cl2 22 - 
(aS,R,R) n-BuLi (1.9) THF 54 - 
(aS,R,R) n-BuLi (0.5) THF 31 46 

a
 Percentatge aïllat. 

Si s’analitzen aquests resultats es poden veure diferències notables degut principalment a 

l’estereoquímica dels diols de partida. D’una banda, en el cas del diol (aR,R,R)-18, la reacció sempre 

va conduir a la formació d’una mescla del monoèster (aR,R,R)-56 i del dièster (aR,R,R)-30. Aquest fet 

es deu a la situació espacial dels grups hidroxil, els quals es troben en els espais que hem denominat 

intern-intern, el que provoca que la primera esterificació sigui senzilla, mentre que la segona sigui 

molt més difícil i lenta degut als impediments estèrics. De fet, per a aconseguir una proporció 

elevada d’(aR,R,R)-30 va caldre usar una base forta com el n-BuLi. D’altra banda, en el cas del diol 

(aS,R,R)-18, la reacció sempre va evolucionar, quan s’usava excés de base, a la formació exclusiva del 

dièster (aS,R,R)-30 degut a que la disposició externa-externa dels grups hidroxil no presenta cap tipus 

d’impediment estèric. Només quan es va usar la base en quantitats subestequiomètriques es va 

formar majoritàriament el monoèster (aS,R,R)-56. Fins i tot en aquestes condicions experimentals no 

es va aconseguir la total formació exclusiva del monoèster, sinó que es va obtenir una quantitat del 

dièster (aS,R,R)-30 considerable (31%). 

 

4.2.1. Estudi dels espectres de RMN d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-30 

Els dièsters acrílics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-30 contenen un eix de simetria C2 que simplifica els seus 

espectres de RMN (Figura 4.4). Com que són dos estereoisòmers, només s’explicarà l’estudi dels 

espectres d’un d’ells i posteriorment es comentaran les diferències més remarcables entre ambdós.  

L’assignació de les absorcions del dièster (aR,R,R)-30 comença a l’espectre d’1H-RMN amb la 

identificació d’H-9 a 6.11 ppm com a quartet i la dels protons H-12 a 6.25 ppm, H-13c a 6.43 ppm i   

H-13t a 6.06 ppm corresponents als olefínics. Aquests darrers, amb multiplicitat de doble doblet, es 

diferencien a partir dels valors de les tres constants d’acoblament, de 17.3 Hz, 10.4 Hz i 1.2 Hz 

corresponents als acoblaments trans, cis i geminal, respectivament. A l’espectre de 13C-RMN 

s’identifiquen fàcilment C-11 a 163.5 ppm i els quartets corresponents a C-10 a 123.2 ppm i C-9 a 

67.7 ppm. A l’espectre de 19F-RMN únicament s’observa un singlet a -74.9 ppm, a camps més baixos 

que el diol de partida. 

A continuació, es realitzen els passos ja descrits en compostos anteriors per a elucidar l’estructura 

binaftalènica. A partir de l’espectre HMBC s’identifica la correlació H-3/C-9, mitjançant el COSY 

s’identifica H-4/H-3 i finalment, tot havent identificat C-4 per HSQC, es busca la correlació H-5/C-4. Es 

completa la resta del sistema d’espín de quatre protons per COSY i s’assignen les absorcions dels 

carbonis restants per HSQC i HMBC. 
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Figura 4.4. Espectres d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-30. 

Els trets distintius d’ambdós isòmers són que, a l’isòmer (aS,R,R)-30, els senyals d’H-5 i d’H-3 

apareixen solapats i que tant els tres protons olefínics com els quatre protons de l’anell aromàtic no 

funcionalitzat (H-5, H-6, H-7 i H-8) de l’isòmer (aS,R,R)-30 absorbeixen a camps més alts que a 

l'isòmer (aR,R,R)-30. Aquest sistema de quatre protons d’(aS,R,R)-30 també absorbeix a camps més 

alts que en el diol (aS,R,R)-18 de partida. Molt probablement, l’explicació d’aquest desplaçament a 

camps alts de tots aquests senyals de l’isòmer (aS,R,R)-30 es deu a l’anisotropia generada tant pels 

anells aromàtics com pels grups carbonil, ja que els dos substituents acrílics en aquest isòmer es 

troben a l’espai que hem denominat extern, disposició que comporta que el sistema acrílic i l’anell 

aromàtic no funcionalitzat del binaftalè estiguin propers en l’espai, tal com està representat a la 

Figura 4.4. 

A les següents taules es troben recollits els corresponents desplaçaments químics, multiplicitats i 

constants d’acoblament dels protons (Taula 4.2 i Taula 4.3), dels carbonis (Taula 4.4 i Taula 4.5) i dels 

fluors (Taula 4.6) dels dièsters (aR,R,R)- i (aS,R,R)-30. 
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Taula 4.2. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons d’(aR,R,R)-30  
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-5 H-3 H-6 H-7 H-8 

δ (ppm) 8.36 8.16 8.10 7.67 7.41 7.06 
mult. d d d ddd ddd d 

J (Hz) J4,3=8.8 J5,6=8.2 J3,4=8.8 
J6,5=8.2 J7,8=8.2 

J8,7=8.2 J6,7=6.8 J7,6=6.8 
J6,8=1.1 J7,5=1.1 

 
 

Protó H-13c H-12 H-9 H-13t 
δ (ppm) 6.43 6.25 6.11 6.06 

mult. dd dd q dd 

J (Hz) 
J13c,12=17.3 J12,13c=17.3 

J9,F-10=6.6 
J13t,12=10.4 

J13c,13t=1.2 J12,13t=10.4 J13t,13c=1.2 

Taula 4.3. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons d’(aS,R,R)-30  
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-5,H-3 H-6 H-7 H-8 

δ (ppm) 8.34 8.11 7.56 7.24 6.80 
mult. d d ddd ddd d 

J (Hz) J4,3=8.8 J=8.5 
J6,5=8.2 J7,8=8.3 

J8,7=8.3 J6,7=6.8 J7,6=6.8 
J6,8=1.1 J7,5=1.2 

  
 

   
 

Protó H-9 H-13c H-12 H-13t 

δ (ppm) 6.30-6.23 6.17 5.98 5.88 
mult. m dd dd dd 

J (Hz)  
J13c,12=17.2 J12,13c=17.2 J13t,12=10.5 
J13c,13t=1.4 J12,13t=10.5 J13t,13c=1.4 

Taula 4.4. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis d’(aR,R,R)-30 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-11 C-1 C-4a C-8a C-13 C-4 C-5 C-8 
δ (ppm) 163.5 135.3 134.0 132.84 132.76 130.0 128.2 127.9 

         
 

Carboni C-6 C-2 C-12 C-7 C-3 C-10 C-9 
δ (ppm) 127.7 127.3 126.89 126.83 125.2 123.2 67.7 
JC-F (Hz) 

     
283.2 33.2 

Taula 4.5. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis d’(aS,R,R)-30 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-11 C-1 C-4a C-8a C-13 C-4 C-2 C-5 

δ (ppm) 162.3 136.2 134.1 132.7 132.5 130.4 128.45 128.39 

        
 

Carboni C-6 C-7 C-12 C-8 C-3 C-10 C-9 
δ (ppm) 127.65 127.49 126.4 126.2 124.12 123.99 68.2 
JC-F (Hz) 

     
282.6 32.8 

Taula 4.6. Desplaçaments químics dels fluors d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-30 en acetona‐d6 i a 376 MHz. 

Fluor 
(aR,R,R)-30 (aS,R,R)-30 

F-10 F-10 

δ (ppm) -74.9 -72.8 
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4.2.2. Estudi dels espectres de RMN d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-56 

Els monoèsters acrílics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-56 són molècules sense simetria i els corresponents 

espectres de RMN són una mica més complicats que els dels dièsters. Anàlogament al cas anterior, 

només s’explicarà l’assignació dels senyals d’un d’ells i es comentaran les diferències més 

destacables. 

L’anàlisi dels espectres del monoèster (aR,R,R)-56 comença amb el d’1H-RMN amb la identificació 

d’H-9 a 6.19 ppm com a quartet, d’H-9’ entre 4.94-4.88 ppm com a multiplet i dels protons olefínics 

H-12 a 6.36 ppm, H-13c a 6.59 ppm i H-13t a 6.14 ppm. A l’espectre de 13C-RMN s’identifiquen C-11 a 

164.2 ppm i, amb l’ajuda de l’espectre HSQC, els quartets C-9 i C-9’ a 69.3 ppm i 68.8 ppm, 

respectivament. A l’espectre de 19F-RMN s’observen dos singlets a -74.5 ppm i -76.2 ppm, identificats 

com a F-10 i F-10’, respectivament, mitjançant l’espectre bidimensional HMBCF. A continuació, 

s’elucida la part naftalènica corresponent a l’èster i la part naftalènica corresponent a l’alcohol de 

manera anàloga a com s’ha fet pel dièster a l’apartat 4.2.1. 

Les diferències més importants entre ambdós isòmers es troben als espectres d’1H-RMN i de     
19F-RMN. Tal com passa en el cas dels dièsters, tant els tres protons olefínics com els quatre protons 

aromàtics (H-5’, H-6’, H-7’ i H-8’) d’(aS,R,R)-56 apareixen a camps més alts que els d’(aS,R,R)-30 i que 

els del diol de partida (aS,R,R)-18. Aquestes dades confirmen l’existència d’efectes d’anisotropia 

magnètica entre el grup acrilat i un dels anells aromàtics, ja que en aquest monoacrilat només es veu 

afectat l’anell no funcionalitzat de la subunitat naftalènica que no té l’acrilat com a substituent. 

Finalment, destacar els espectres de 19F-RMN, on apareixen dos singlets a l’espectre de l’isòmer 

(aR,R,R)-56, mentre que apareixen dos quartets a l’espectre de l’isòmer (aS,R,R)-56. Aquest fet es 

deu a la disposició interna-interna dels grups CF3 a l’isòmer (aS,R,R)-56, que provoca un acoblament 

F-10/F-10’ a través de l’espai, tal com també s’observa en el compost (aS,R,R)-53 descrit a l’apartat 

3.6.4.1. 

 

4.3. Síntesi dels crotonats derivats d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18 

Un dels principals inconvenients pel que fa a l’obtenció dels dièsters acrílics és l’elevada 

reactivitat del doble enllaç terminal, el qual fa que el compost sigui poc estable donada la fàcil 

polimerització dels acrilats. Per tal d’evitar aquest problema, es va plantejar també la síntesi dels 

dièsters crotònics derivats dels mateixos diols (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18, amb els que s’evitarien aquests 

problemes. Tot i això, aquests dièsters crotònics poden presentar l’inconvenient de fotoisomeritzar al 

ser irradiats amb llum ultraviolada i així, competir amb el procés de fotocicloaddició [2+2]. 

D’aquesta manera, en primer lloc es va fer reaccionar el diol (aS,R,R)-18, l’isòmer amb els dos 

grups hidroxil externs, amb clorur de crotonoïl i Et3N com a base en el si de CH2Cl2 anhidre seguint el 

procediment anàleg al cas de la síntesi dels dièsters acrílics (Esquema 4.5). 
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Esquema 4.5. Intent de síntesi del dièster crotònic (aS,R,R)-31. 

D’aquesta reacció es va obtenir, amb un 37% de rendiment, un únic producte que per 1H-RMN no 

corresponia a (aS,R,R)-31, ja que s’observaven tres protons olefínics en comptes de dos, i a més, no 

apareixia el doblet característic a aproximadament 1.8-2.0 ppm corresponent al grup metil en posició 

al·lílica. Es va deduir que el nou producte obtingut corresponia al dièster (aS,R,R)-57, resultant de la 

isomerització del doble enllaç a la posició terminal. 

El fenomen d’isomerització de clorurs d’àcid crotònics en la síntesi dels corresponents èsters va 

ser estudiat per Ozeki i Kusaka.151 En el seu treball expliquen que un factor important és l’efecte de 

l’amina utilitzada i les van dividir en tres grups. El primer grup inclou les amines amb un valor de pKa 

superior a 10, com la trietilamina (10.7), les quals donen majoritàriament l’èster isomeritzat. El segon 

grup comprèn les amines aromàtiques amb un valor de pKa inferior a 7.2, com ara la piridina (5.2), les 

quals donen el producte esperat, el crotonat E com a producte majoritari. Finalment, el tercer grup 

inclou les amines amb un valor entremig, les quals donen barreges d’ambdós productes. També van 

detectar que es formava sempre, tot i que en una proporció petita, l’isòmer Z. 

A la vista d’aquestes dades bibliogràfiques, es va canviar la base per piridina i la reacció va 

evolucionar per a donar el dièster crotònic (aS,R,R)-57 tot i que amb un rendiment molt baix (14%). 

D’igual manera que amb els èsters acrílics, l’ús de n-BuLi, que també està descrit a la bibliografia per 

a sintetitzar crotonats,152 va comportar un augment considerable del rendiment de la reacció 

(Esquema 4.6). Els resultats d’aquestes reaccions així com les del diol (aR,R,R)-18 estan recollits a la 

Taula 4.7. 

                                                           
151

 a) Ozeki, T.; Kusaka, M. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1966, 39, 1995-1998. b) Ozeki, T.; Kusaka, M. Bull. Chem. Soc. 
Jpn. 1967, 40, 1232-1239. 

152
 Hecker, S. J.; Heathcock, C. H. J. Org. Chem. 1985, 50, 5159-5166. 
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Esquema 4.6. Síntesi dels èsters crotònics 31 i 58. Només es mostra l’isòmer (aR,R,R). 

Taula 4.7. Resultats obtinguts en la síntesi dels èsters crotònics 31 i 58 derivats d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18. 

Diol 18 Base Dissolvent Resultat (%)a 

Dièster 31 Monoèster 58 
(aR,R,R) Piridina CH2Cl2 - 14 
(aR,R,R) n-BuLi THF 21 7 
(aS,R,R) Piridina CH2Cl2 14 - 
(aS,R,R) n-BuLi THF 44 - 

a
 Percentatge aïllat. En tots els casos hi ha una petita proporció d’isòmer Z. 

En el cas del diol (aR,R,R)-18, la reacció amb piridina va conduir únicament a la formació del 

monoèster (aR,R,R)-58, fet que es deu a l’impediment provocat per la disposició interna-interna dels 

grups hidroxil. Només es va poder obtenir el dièster (aR,R,R)-31 quan la base emprada va ser n-BuLi, 

molt més forta que la piridina. En el cas del diol (aS,R,R)-18, la reacció sempre va evolucionar a la 

formació exclusiva del dièster (aS,R,R)-31 degut a la disposició externa-externa dels grups hidroxil, i 

va ser millor quan s’usava n-BuLi com a base. De nou, es posa de manifest la menor reactivitat del 

diol (aR,R,R)-18. En tots els productes obtinguts sempre hi havia una petita proporció, mesurada per 

CG i EM, d’isòmer Z pel que fa al monoèster, mentre que hi havia una petita proporció d’isòmer E-Z 

en el cas dels dièsters 31. 

 

4.3.1. Estudi dels espectres de RMN d’(aS,R,R)-57 

El dièster (aS,R,R)-57 és una molècula que conté un eix de simetria C2 que simplifica els seus 

espectres de RMN. L’anàlisi d’aquest dièster comença amb l’espectre d’1H-RMN, en el que 

s’identifiquen fàcilment el protó H-9 entre 6.29-6.14 ppm com a multiplet, els protons 

diastereotòpics H-12 que apareixen com a doble doble triplets a 3.00 ppm i 2.89 ppm, i els protons 

olefínics H-13 a 5.59 ppm, H-14c a 5.08 ppm i H-14t a 5.07 ppm. A l’espectre de 13C-RMN 

s’identifiquen fàcilment C-11 a 167.8 ppm, els quartets C-10 a 123.9 ppm i C-9 a 68.1 ppm, i C-12 a 

37.3 ppm. A l’espectre de 19F-RMN únicament s’observa un singlet a -72.8 ppm. 

L’assignació dels senyals de l’estructura binaftalènica es realitza de la mateixa manera com s’ha 

explicat pels dièsters acrílics a l’apartat 4.2.1, amb l’ajuda dels corresponents espectres 

bidimensionals COSY, HSQC i HMBC. 
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4.3.2. Estudi dels espectres de RMN d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-31 

Els dièsters crotònics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-31 contenen un eix de simetria C2 que simplifica els seus 

espectres de RMN (Figura 4.5). Com que són molècules estructuralment semblants, només 

s’explicarà l’assignació dels senyals d’una d’elles i es comentaran les diferències més importants. 

L’assignació de les absorcions del dièster (aR,R,R)-31 comença a l’espectre d’1H-RMN amb la 

identificació d’H-9 a 6.08 ppm com a quartet, dels protons H-14 a 1.95 ppm com a doble doblet i dels 

protons olefínics H-12 a 5.95 ppm i H-13 a 6.99 ppm. Aquests darrers, amb multiplicitat de doble 

quartet, es diferencien inequívocament pel valor dels seus desplaçaments químics. A l’espectre de 
13C-RMN s’identifiquen fàcilment C-11 a 163.4 ppm, C-14 a 17.2 ppm i els quartets C-10 a 123.3 ppm i 

C-9 a 67.3 ppm. A l’espectre de 19F-RMN únicament s’observa un singlet a -74.8 ppm. A continuació, 

per a assignar la totalitat de les bandes, es realitzen els mateixos passos descrits a l’apartat 4.2.1 pel 

dièster acrílic amb l’ajuda dels corresponents espectres bidimensionals COSY, HSQC i HMBC. 

 

 
Figura 4.5. Espectres d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-31. 

Els trets distintius entre els dos dièsters crotònics són els mateixos que els ja comentats en 

l’estudi dels espectres dels dos dièsters acrílics. S’observa de nou que els protons aromàtics H-5, H-6, 

H-7 i H-8 i també tots els protons de la cadena alifàtica, incloent els del grup metil, apareixen a 

camps més alts en l’isòmer (aS,R,R)-31. Torna a posar-se de manifest que existeix un efecte 

anisotròpic entre la cadena alifàtica i l’anell no funcionalitzat de la subunitat naftalènica, en ocupar 

els dos substituents crotònics les posicions externes. 

A les següents taules es troben recollits els corresponents desplaçaments químics, multiplicitats i 

constants d’acoblament dels protons (Taula 4.8 i Taula 4.9), dels carbonis (Taula 4.10 i Taula 4.11) i 

dels fluors (Taula 4.12) dels dièsters (aR,R,R)- i (aS,R,R)-31. 
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Taula 4.8. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons d’(aR,R,R)-31  
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-5 H-3 H-6 H-7 H-8 

δ (ppm) 8.34 8.15 8.07 7.65 7.40 7.07 
mult. d d d ddd ddd d 

J (Hz) J4,3=8.8 J5,6=8.2 J3,4=8.8 
J6,5=8.2 J7,8=8.2 

J8,7=8.2 J6,7=6.8 J7,6=6.8 
J6,8=1.1 J7,5=1.2 

  
 

   
 

Protó H-13 H-9 H-12 H-14 

δ (ppm) 6.99 6.08 5.95 1.95 
mult. dq q dq dd 

J (Hz) 
J13,12=15.5 

J9,F-10=6.7 
J12,13=15.5 J14,13=6.9 

J13,14=6.9 J12,14=1.7 J14,12=1.7 

Taula 4.9. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons d’(aS,R,R)-31  
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-5 H-3 H-6 H-7 H-8 

δ (ppm) 8.32 8.09 8.07 7.55 7.24 6.77 
mult. d d d ddd ddd d 

J (Hz) J4,3=8.8 J5,6=8.1 J3,4=8.8 
J6,5=8.1 J7,8=8.3 

J8,7=8.3 J6,7=6.8 J7,6=6.8 
J6,8=1.1 J7,5=1.2 

  
 

 
   

 

Protó H-13 H-9 H-12 H-14 

δ (ppm) 6.73 6.26-6.21 5.66 1.83 
mult. dq m dq dd 

J (Hz) 
J13,12=15.4 

 
J12,13=15.4 J14,13=6.9 

J13,14=6.9 
 

J12,14=1.6 J14,12=1.6 

Taula 4.10. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis d’(aR,R,R)-31 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-11 C-13 C-1 C-4a C-8a C-4 C-5 C-8 

δ (ppm) 163.4 147.3 135.4 133.9 132.9 129.8 128.11 127.94 

  
 

      
 

Carboni C-6 C-2 C-7 C-3 C-10 C-12 C-9 C-14 

δ (ppm) 127.64 127.62 126.7 125.3 123.3 121.0 67.3 17.2 
JC-F (Hz) 

    
283.3 

 
32.8  

Taula 4.11. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis d’(aS,R,R)-31 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-11 C-13 C-1 C-4a C-8a C-4 C-2 C-5 

δ (ppm) 162.3 147.2 136.2 134.1 132.8 130.3 128.7 128.3 

 
 

      
 

Carboni C-6 C-7 C-8 C-3 C-10 C-12 C-9 C-14 

δ (ppm) 127.49 127.33 126.3 124.17 124.11 120.3 67.8 17.2 
JC-F (Hz) 

    
282.9  34.6  

Taula 4.12. Desplaçaments químics dels fluors d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-31 en acetona‐d6 i a 376 MHz. 

Fluor 
(aR,R,R)-31 (aS,R,R)-31 

F-10 F-10 

δ (ppm) -74.8 -72.7 
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4.3.3. Estudi dels espectres de RMN d’(aR,R,R)-58 

El monoèster crotònic (aR,R,R)-58 és una molècula sense simetria i els seus espectres de RMN 

presenten molts més senyals que els corresponents dièsters. 

L’assignació de les absorcions comença a l’espectre d’1H-RMN amb la identificació d’H-9 (cadena 

de l’èster) a 6.17 ppm com a quartet, d’H-9’ entre 4.92-4.86 ppm com a multiplet, d’H-14 (grup metil) 

a 1.98 ppm com a doble doblet i dels protons olefínics H-12 a 6.10 ppm i H-13 a 7.24 ppm. A 

l’espectre de 13C-RMN s’identifiquen C-11 a 164.2 ppm i, amb l’ajuda de l’espectre HSQC, els quartets 

C-9 i C-9’ a 68.6 ppm i 68.4 ppm, respectivament. A l’espectre de 19F-RMN s’observen dos singlets a   

-75.1 ppm i -76.7 ppm, identificats com a F-10 i F-10’, respectivament, a partir de l’espectre 

bidimensional HMBCF. 

A continuació, s’elucida la part naftalènica corresponent a l’èster i la part naftalènica 

corresponent a l’alcohol de manera anàloga a com s’ha fet pels monoèsters acrílics a l’apartat 4.2.2 

amb l’ajuda dels espectres bidimensionals COSY, HSQC i HMBC. 

Es torna a observar l’apantallament de l’anell no funcionalitzat del naftalè que té l’alcohol com a 

substituent, precisament degut a la situació de la cadena alifàtica a la posició externa. 

 

4.4. Assaigs de fotocicloaddició [2+2] intramolecular 

Un cop sintetitzats els dièsters d’interès, es va procedir a la irradiació d’aquests compostos 

insaturats. Les reaccions fotoquímiques es van dur a terme mitjançant dues metodologies, que 

tenien en comú l’ús d’una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W com a font de llum i una 

temperatura de reacció de -20 ºC. Les diferències estaven en els dissolvents i el material dels filtres 

emprats: acetona (que també tenia la funció de fotosensibilitzador) i Pyrex en la primera, i acetonitril 

i quars en la segona. 

 

4.4.1. Assaigs mitjançant filtre de Pyrex 

Els primers assaigs de fotocicloaddició [2+2] intramolecular es van realitzar usant filtre de Pyrex, 

que absorbeix les longituds d’ona inferiors a 260 nm, de manera que la irradiació és més suau. A 

continuació s’exposaran els resultats obtinguts, d’una banda, amb els dièsters (aR,R,R)-30,      

(aS,R,R)-30 i (aS,R,R)-57, i d’altra banda, amb els dièsters crotònics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-31. 

En primer lloc, es va assajar la reacció amb els tres dièsters que contenen un doble enllaç terminal 

(Esquema 4.7). En cap de les tres proves es van obtenir els adductes ciclobutànics 59 i 60, recuperant 

en tots els casos el reactiu de partida (Taula 4.13). 
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Esquema 4.7. Irradiació dels dièsters 30 i (aS,R,R)-57 en acetona a través d’un filtre de Pyrex. 

Taula 4.13. Resultats obtinguts en les irradiacions dels dièsters 30 i (aS,R,R)-57 en acetona a través d’un filtre de Pyrex. 

Dièster Temps (h) Resultat (%)a 

Dièster Adducte 
(aR,R,R)-30 4 90 - 
(aS,R,R)-30 4 86 - 
(aS,R,R)-57 4 90 - 

a
 Percentatge aïllat. 

En segon lloc, es va assajar la reacció amb els dos dièsters crotònics, amb els que podia haver-hi 

competició entre la fotocicloaddició [2+2] intramolecular i la fotoisomerització del doble enllaç E a Z 

(Esquema 4.8). 

 
Esquema 4.8. Irradiació dels dièsters 31 en acetona a través d’un filtre de Pyrex. 

Els resultats d’aquests assaigs van ser l’obtenció dels corresponents isòmers Z sense observar la 

formació dels ciclobutans 61. Es va seguir irradiant els dièsters crotònics per tal de veure el temps 

que tardaven en arribar a l’equilibri configuracional de l’olefina (Figura 4.6). 
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(aR,R,R,E,E)-31 (aR,R,R,E)-58 (aS,R,R,E,E)-31 

(aR,R,R,E,Z)-31 (aR,R,R,Z)-58 (aS,R,R,E,Z)-31 (aS,R,R,Z,Z)-31 

Figura 4.6. Gràfiques de la relació d’isòmers E/Z en els èsters crotònics 31 i 58. 

Primerament, es comentaran els resultats obtinguts pel dièster crotònic (aR,R,R)-31, el qual 

estava contaminat amb un 40% del monoèster (aR,R,R)-58. La relació inicial, mesurada per CG i EM, 

entre el dièster (aR,R,R,E,E)-31 i l’(aR,R,R,E,Z)-31 era de 51:9 i, al cap de 8 hores, es va arribar a la 

relació d’equilibri de 34:24. No va ser possible detectar la presència del compost doblement 

isomeritzat, (aR,R,R,Z,Z)-31. Pel que fa al monoèster, component minoritari, la relació inicial 

(aR,R,R,E)-58/(aR,R,R,Z)-58 de 37:3 va passar a ser, al cap de 8 hores d’irradiació, de 29:13. 

Per que fa al dièster crotònic (aS,R,R)-31, que era pur, la relació inicial (aS,R,R,E,E)-31/(aS,R,R,E,Z)-

31 de 88:12 va passar, al cap de 8 hores d’irradiació, a una relació de 70:27:3, on el darrer valor 

correspon al compost doblement isomeritzat (aS,R,R,Z,Z)-31. 

 

4.4.2. Assaigs mitjançant filtre de quars 

Els següents assaigs de fotocicloaddició [2+2] intramolecular es van realitzar en un reactor de 

quars, el qual és transparent a la radiació ultraviolada i, per tant, les molècules absorbeixen una 

radiació molt més energètica. Amb aquesta irradiació s’esperava obtenir resultats positius, tot i que 

es podria provocar la descomposició parcial dels reactius de partida i dels productes finals. A 

continuació s’exposaran els resultats obtinguts tant amb els dièsters acrílics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-30 

com amb els dièsters crotònics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-31 (Esquema 4.9). 

Les reaccions dels dièsters (aS,R,R)-30, (aR,R,R)-31 i (aS,R,R)-31 no van conduir a la formació de 

cap compost, i el resultat va ser la descomposició dels reactius de partida, confirmada per CG a 

l’observar molts senyals petits i per 1H-RMN a l’observar molts senyals amples. En canvi, el dièster 

acrílic (aR,R,R)-30 sí va conduir a la formació de nous productes. Aquesta reacció s’explicarà amb tot 

detall a continuació. 
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Esquema 4.9. Irradiació del dièster (aS,R,R)-30 i dels dièsters 31 en acetonitril a través d’un filtre de quars. 

La irradiació d’una solució d’(aR,R,R)-30 en acetonitril i usant un reactor de quars va conduir a la 

formació de dos productes (Esquema 4.10), els quals van ser identificats per EM, RMN i, un d’ells, per 

difracció de raigs X. El seguiment de l’evolució de la reacció es va dur a terme mitjançant CG i EM 

(Taula 4.14) i la reacció es va realitzar a -20 ºC i -40 ºC, tot i que només es comentarà la primera 

reacció, ja que els resultats obtinguts en ambdues són pràcticament idèntics. 

 

Esquema 4.10. Irradiació del dièster acrílic (aR,R,R)-30 en acetonitril a través d’un filtre de quars. 

 

Taula 4.14. Resultats obtinguts en el seguiment per CG de la irradiació d’(aR,R,R)-30 en acetonitril  
a través d’un filtre de quars a -20 ºC. 

Temps 
(min) 

Resultat (%) 

(aR,R,R)-30 62 63 
0 100 - - 

15 41.9 32.0 26.1 
30 11.3 51.9 36.7 
60 0.8 60.6 38.6 
90 0.1 61.7 38.2 
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D’aquesta irradiació es van aïllar els productes (aR,R,R,R,S)-62 i (aR,S,R,S,R)-63153 amb un 24% i 

14% de rendiment, respectivament. L’estructura i la configuració absoluta de 62 s’han establert 

provisionalment per RMN, tal com s’explicarà a l’apartat 4.4.2.1, mentre que les de 63 s’han 

determinat inequívocament mitjançant difracció de raigs X (Figura 4.7). 

 
Figura 4.7. Estructura de 63 obtinguda mitjançant difracció de raigs X. 

Aquests productes es van obtenir com a únics estereoisòmers ja que, un cop finalitzada la reacció 

(al cap de 90 min), el cromatograma de gasos mostrava únicament dos nous pics majoritaris 

corresponents als compostos 62 i 63, sense observar cap més altre senyal (Figura 4.8). Així doncs, el 

fet que al cromatograma de gasos no s’observi la presència d’altres pics significatius permet assumir 

que la reacció s’ha dut a terme amb una elevada estereoselectivitat, és a dir, sense formació d’altres 

estereoisòmers de 62 ni de 63. 

15 minuts de reacció 90 minuts de reacció 

  
Figura 4.8. Cromatogrames de gasos del seguiment de la irradiació d’(aR,R,R)-30 en acetonitril a través d’un filtre de quars. 

tR 62 = 8.84 min, tR (aR,R,R)-30 = 10.04 min, tR 63 = 14.09 min. 

La formació d’aquests dos compostos és el resultat d’una sèrie de transformacions entre les que 

figura la pèrdua d’una o dues molècules de CO2. El que sembla evident a la vista del seguiment de la 

reacció és que 62, el producte doblement descarboxilat, no pot provenir de 63. Si 62 es formés a 

partir de la descarboxilació de 63, la relació existent entre aquests productes al cap de 60 minuts i al 

cap de 90 minuts d’irradiació hauria de ser força diferent, i a més a més, es veuria una disminució 

manifesta del compost 63, i cap de les dues coses tenen lloc. 
                                                           

153
 Per simplificar, d’ara en endavant els productes 62 i 63 s’anomenaran únicament pel seu número. 
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La fotodescarboxilació d’èsters és un procés que es troba descrit a la bibliografia.154 En el treball 

de Givens s’estudia la fotodescarboxilació del fenilacetat de β-naftalenmetil, entre altres compostos, 

i els autors descriuen l’obtenció de tres productes, [A], [B] i [C], resultants de la fotodescarboxilació i 

acoblament dels radicals formats (Esquema 4.11). El compost majoritari és [C], provinent de 

l’acoblament dels dos fragments de l’èster de partida degut a que és l’únic producte que es pot 

formar quan ambdós radicals estan atrapats en la gàbia de dissolvent. Cal remarcar que tots aquests 

radicals formats són benzílics i, per tant, estan molt estabilitzats. 

 
Esquema 4.11. Fotodescarboxilació del fenilacetat de β-naftalenmetil. 

Així doncs, en una primera aproximació, el derivat ciclobutànic 62 podria provenir de la doble 

fotodescarboxilació, seguida de l’acoblament dels radicals, molt probablement encara atrapats dins 

de la gàbia de dissolvent, i finalment la fotocicloaddició [2+2] intramolecular (Esquema 4.12).  

 
Esquema 4.12. Fotodescarboxilació i fotocicloaddició [2+2] intramolecular del dièster acrílic (aR,R,R)-30. 

                                                           
154

 a) Givens, R. S.; Matuszewski, B.; Neywick, C. V. J. Am. Chem. Soc. 1974, 96, 5547-5552. b) DeCosta, D. P.; 
Pincock, J. A. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 8948-8950. c) Hilborn, J. W.; Pincock, J. A. J. Am. Chem. Soc. 1991, 
113, 2683-2686. 
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Tenint en compte la configuració absoluta assignada a 62, cal destacar el curs estereoquímic 

d’aquesta reacció. Els dos centres estereogènics inicials de 30, amb configuració (R), han mantingut 

la nomenclatura estereoquímica (R). Això implica que el radical vinílic s’ha unit al radical benzílic per 

la mateixa cara que ocupava originàriament la cadena acrílica. En altres paraules, hi ha hagut 

retenció de l’estereoquímica en els dos processos de descarboxilació. Cal recordar que en l’isòmer 

(aR,R,R)-30 ambdues cadenes acríliques estan en disposició interna i, per tant, properes en l’espai, 

fet que deu facilitar la reacció intramolecular. Pel contrari, els dièsters derivats d’(aS,R,R)-18 

segurament no poden dur a terme la fotocicloaddició [2+2] intramolecular al quedar els seus grups 

èster en els espais externs, i en irradiar-los es deuen produir reaccions intermoleculars, com 

polimeritzacions o bé la descomposició dels reactius de partida. En aquests moments no tenim una 

idea clara dels motius pels quals el dièster crotònic (aR,R,R)-31 no es comporta com el dièster acrílic 

(aR,R,R)-30.  

No obstant, tot i postular un radical molt estabilitzat degut tant a que està en posició benzílica 

com a la presència del grup CF3,
155 en aquest hipotètic mecanisme s’ha d’acceptar la formació d’un 

radical vinílic no substituït que és relativament poc estable. A més a més, és difícil explicar l’elevada 

estereoselectivitat obtinguda en aquest procés de descarboxilació i acoblament de radicals atrapats 

en la gàbia de dissolvent.  

Tenint en compte les anteriors consideracions, es va pensar en un altre mecanisme que permetés 

explicar amb millors fonaments la formació estereoselectiva tant de 62 com de 63. El que és evident 

és que la formació de la lactona 63 requereix ineludiblement d’una etapa de transposició, a més 

d’una descarboxilació i d’una lactonització. Així doncs, a continuació s’exposaran diversos 

mecanismes de reacció que podrien explicar l’obtenció dels productes 62 i 63 (Esquema 4.13). 

El primer pas d’aquesta proposta alternativa consistiria en la formació, a partir d’(aR,R,R)-30, d’un 

nou enllaç σ entre C-13 i C-14, generant l’intermedi birradicalari 64, amb electrons desaparellats a   

C-12 i C-15. Aquests radicals estarien estabilitzats pel fet d’estar en posicions α-carboníliques. A 

continuació, l’intermedi 64 podria evolucionar a través de dues rutes. En la primera d’elles, la ruta a, 

aquest birradical podria col·lapsar formant un nou enllaç σ entre C-12 i C-15, de manera que 

s’obtindria el dièster ciclobutànic 59 per una fotocicloaddició [2+2]. Ara bé, el fet de no haver 

detectat aquest producte en el cru de reacció fa pensar que 59 no sigui estable en les condicions de 

reacció i evolucioni segons el mecanisme de doble descarboxilació proposat per Givens. El 

mecanisme passaria pels birradicals 65 i 66 que serien relativament estables i acabarien donant lloc a 

la formació del compost ciclobutànic 62. El control estereoquímic d’ambdues descarboxilacions no és 

evident, però aquest es podria explicar tenint en compte que són processos intramoleculars. A la 

bibliografia es poden trobar nombrosos exemples de control estereoquímic en reaccions de ciclació 

radicalàries156 i, fins i tot, existeixen exemples on es produeix una transferència de la quiralitat axial 

de la molècula a un nou estereocentre format mitjançant ciclació intramolecular.157  

                                                           
155

 Ballester, M.; Riera, J.; Castañer, J.; Badía, C.; Monsó, J. M. J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 2215-2225. 
156

 a) Curran, D. P.; Porter, N. A.; Giese, B. Stereochemistry of Radical Reactions: Concepts, Guidelines, and 
Synthetic Applications, VCH, 1996. ISBN: 3-527-29409-0. b) Yang, D.; Xu, M.; Bian, M.-Y. Org. Lett. 2001, 3, 
111-114. c) Miyabe, H.; Takemoto, Y. Chem. Eur. J. 2007, 13, 7280-7286. d) Yoshioka, E.; Kohtani, S.; Miyabe, 
H. Heterocycles 2009, 79, 229-242. 

157
 a) Curran, D. P.; Liu, W.; Chen, C. H.-T. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 11012-11013. b) Guthrie, D. B.; Geib, S. 
J.; Curran, D. P. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 115-122. 
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Esquema 4.13. Mecanisme proposat per a la reacció fotoquímica d’(aR,R,R)-30. 

D’altra banda, el birradical 64 podria evolucionar a través de la ruta b, mitjançant un mecanisme 

anàleg a la substitució nucleofílica interna,158 en la que hi ha retenció de la configuració en el 

producte format, amb la diferència que en aquest cas es produirien moviments monoelectrònics. A 

                                                           
158

 a) Lee, C. C.; Finlayson, A. J. Can. J. Chem. 1961, 39, 260-261. b) Smith, M. B.; March, J. March’s Advanced 
Organic Chemistry, 6th ed., John Wiley and Sons, 2007, p. 468-469. ISBN: 978-0-471-72091-1. 
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través d’aquest mecanisme concertat quedaria explicada la retenció de la configuració de C-9 i C-9’ 

en els productes 62 i 63. El resultat d’aquesta doble transposició seria l’obtenció del birradical 67, en 

el que s’haurien format dos nous centres estereogènics (C-12 i C-15) amb els que s’ha d’assumir que 

ambdós presentarien configuració (S) davant el fet que el carboni C-12 de 63 presenta aquesta 

estereoquímica. Aquest nou birradical 67 podria de nou evolucionar a traves de dues rutes diferents, 

que podrien explicar tant la formació de 62 com de 63. 

La primera d’elles, la ruta c, implicaria la doble descarboxilació i el consegüent col·lapsament dels 

radicals per a formar el derivat ciclobutànic cis-1,2-disubstituït 62. La formació del derivat cis a favor 

de la del trans deu ser deguda a la diferència en l’estabilitat dels cicloadductes. Finalment, la ruta d 

conduiria a la formació de la lactona 63 a través d’un procés radicalari de formació d’un nou enllaç 

entre l’oxigen i C-15, i una descarboxilació. El fet que C-15 tingui configuració absoluta (R) implica 

que aquesta darrera etapa de lactonització ha tingut lloc amb inversió de configuració: l’àtom 

d’oxigen ha atacat pel semiespai contrari a l’ocupat pel radical carboxílic. 

Considerem que els mecanismes corresponents a les rutes b, c i d són, probablement, els més 

operatius. 

 

4.4.2.1. Estudi dels espectres de RMN de 63 

La lactona 63 és una molècula sense cap element de simetria, de manera que els seus espectres 

de RMN presenten forces senyals. A partir de l’estructura obtinguda per raigs X es va poder assignar 

tots els senyals dels protons, carbonis i fluors. L’assignació de les absorcions comença amb la 

identificació a l’espectre d’1H-RMN del protó en α d’oxigen, H-15, amb un desplaçament químic a 

camps baixos (5.13-5.06 ppm). A partir d’aquest, i mitjançant l’espectre COSY es poden anar 

assignant tots els protons de l’anell de lactona, així com H-9 i H-9’. A l’espectre de 13C-RMN 

s’identifiquen el carboni carbonílic C-11 a 171.1 ppm, el carboni en α d’oxigen, C-15, a 73.4 ppm i els 

quartets C-9 i C-9’ a 50.8 ppm i 49.9 ppm, respectivament, assignats amb l’ajuda de l’espectre HSQC. 

Pel que fa a l’espectre de 19F-RMN, s’observen dos singlets, a -66.5 ppm i -67.0 ppm, corresponents a 

F-10 i F-10’, respectivament. 

L’elucidació de les absorcions de les dues unitats naftalèniques es realitza de la mateixa manera 

com s’ha explicat al llarg d’aquesta Tesi Doctoral. 

 

4.4.2.2. Estudi dels espectres de RMN de 62 

L’anàlisi dels espectres de RMN del compost 62 va permetre l’assignació de l’estructura així com 

la determinació de la configuració absoluta d’aquesta molècula, acceptant que la configuració de l’eix 

quiral no ha canviat i assumint que els centres estereogènics d’ambdós grups metínics units als grups 

trifluorometil, C-9 i C-9’, també han retingut l’estereoquímica, tal com té lloc en el cas de la lactona 

63. Acceptant que aquests dos centres són (R), i a la vista de que l’espectre d’1H-RMN (en CDCl3) 

revela clarament que la molècula no presenta un eix de simetria C2 (ja que es veuen dues subunitats 

naftalèniques), s’ha de deduir que l’anell ciclobutànic destrueix la simetria C2 i per tant, aquest anell 

és cis-1,2-disubstituït. Conseqüentment, com només existeix un possible isòmer cis-1,2-disubstituït, 

queda determinada la configuració absoluta de 62 com a (aR,R,R,R,S). A l’espectre de 19F-RMN 

s’observen dos senyals a -61.5 ppm i -65.2 ppm corresponents a F-10’ i F-10, respectivament. 

Aquests desplaçaments químics indiquen que el seus respectius carbonis en α no estan units a cap 
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heteroàtom, com era el cas dels diols o dièsters sintetitzats anteriorment, i aquest fet va ser l’indici 

que va portar a proposar el procés de descarboxilació. 

L’assignació dels senyals comença amb la identificació dels dos protons en α dels grups CF3. 

Aquests s’identifiquen amb l’ajuda de l’espectre bidimensional HMBCF a partir dels acoblaments     

H-9/F-10 i H-9’/F-10’. D’aquí, es va assignar H-9 a 3.26-3.19 ppm, mentre que es va assignar H-9’ al 

doble quartet a 3.56 ppm. Mitjançant l’espectre COSY s’identifica H-11’ (2.99-2.91 ppm) a partir de 

l’acoblament amb H-9’, i es dedueix que H-11 queda solapat amb H-9. Mitjançant experiments nOe 

és possible identificar els protons diastereotòpics H-12R’ (2.33-2.25 ppm) i H-12S’ (1.94-1.86 ppm), el 

primer a partir de l’efecte nOe H-11’/H-12R’ i el segon a partir de l’efecte nOe H-12R’/H-12S’. 

D’aquesta manera, els altres protons diastereotòpics H-12R i H-12S queden assignats al senyal a   

2.12-2.02 ppm. Identificats aquests protons, s’assignen els corresponents carbonis a partir de l’HSQC. 

L’assignació de les dues subunitats naftalèniques es realitza a partir de l’HMBC tot identificant els 

acoblaments H-3/C-9 i H-3’/C-9’ i seguint el procediment general descrit anteriorment. 

Finalment, s’assignen les configuracions absolutes de C-11 i C-11’ mitjançant experiments nOe en 

acetona-d6 i a partir de càlculs mitjançant el programa informàtic ChemBio3D (Figura 4.9). 

     

 
Figura 4.9. Estructura tridimensional calculada per a 62 i espectres nOe (600 MHz, acetona-d6). 

Amb aquest programa es calcula la conformació més estable de 62 i s’observa que un dels 

protons en posició α del grup CF3 queda en sin respecte l’anell de ciclobutà, mentre que l’altre queda 

en anti. Així, el protó en sin pot tenir efecte nOe amb alguns protons ciclobutànics, mentre que l’anti 

queda massa allunyat per a presentar efecte nOe. A l’irradiar el protó H-9 no s’observa cap efecte 

nOe, mentre que en irradiar el protó H-9’ sí s’observa efecte nOe amb H-12R i H-12S’, de manera que 

es pot assignar la configuració absoluta (R) a C-11 i l’(S) a C-11’. 
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4.5. Consideracions finals 

En aquest capítol s’han sintetitzat els dièsters acrílics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-30, així com els dièsters 

crotònics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-31 amb uns rendiments moderats, del 41%, 54%, 21% i 44%, 

respectivament. A més, s’han obtingut altres compostos com el dièster desconjugat (aS,R,R)-57 i els 

monoèsters (aR,R,R)-56, (aS,R,R)-56 i (aR,R,R)-58, amb uns rendiments del 37%, 31%, 46% i 14%, 

respectivament. 

Els experiments de fotocicloaddició [2+2] intramolecular s’han realitzat amb reactors de Pyrex i 

quars. En els assaigs d’irradiació dels dièsters acrílics (aR,R,R)-30, (aS,R,R)-30 i (aS,R,R)-57 amb filtre 

de Pyrex es va recuperar pràcticament tot el material de partida, mentre que en irradiar els dièsters 

crotònics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-31, el resultat va ser l’obtenció dels productes resultants de la 

fotoisomerització del doble enllaç E a Z. 

La irradiació dels dièsters (aS,R,R)-30, (aR,R,R)-31 i (aS,R,R)-31 a través de quars va conduir a la 

descomposició del material de partida, mentre que la fotoreacció del dièster acrílic (aR,R,R)-30 en les 

mateixes condicions va portar a l’obtenció dels productes 62 i 63 amb un 24% i 14% de rendiment, 

respectivament. El producte 62 és el resultat d’una doble descarboxilació i una cicloaddició [2+2], 

mentre que 63 deriva d’una transposició, d’una descarboxilació i formació d’una pirona. S’ha 

determinat la configuració absoluta de 63 per difracció de raigs X i, en base a la de 63 i a experiments 

de RMN, s’ha proposat provisionalment la de 62. 
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5. Reacció de Diels-Alder asimètrica 

En aquest capítol s’estudiarà l’aplicació dels diols (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18 com a auxiliars quirals en 

la reacció de Diels-Alder. Aquests diols s’esterificaran per tal de formar un fumarat, que serà el 

dienòfil, el qual es farà reaccionar amb ciclopentadiè. Mitjançant aquesta reacció es pretenen 

sintetitzar els corresponents adductes ciclohexènics de manera estereoselectiva, la hidròlisi dels 

quals hauria de conduir a l’obtenció de diàcids norbornènics amb una elevada puresa enantiomèrica. 

 

5.1. Introducció 

La reacció de Diels-Alder va ser descoberta fa més de 80 anys per Otto Diels i Kurt Alder,159 

guardonats amb el Premi Nobel l’any 1950. Avui en dia, aquesta reacció ha esdevingut una de les 

més importants en síntesi orgànica amb diverses aplicacions en el camp de la preparació de fàrmacs i 

de productes naturals.160 Permet la síntesi d’estructures ciclohexèniques, podent-se formar fins a 

quatre nous centres quirals amb un bon control de la seva estereoquímica relativa i absoluta. La 

reacció de Diels-Alder és una cicloaddició que forma part de les reaccions pericícliques i implica 

l’aproximació de dues molècules amb sistemes π per a formar dos nous enllaços σ. Aquesta addició 

és del tipus [4πs+2πs] i es dóna entre un component π anomenat dienòfil i un sistema 1,3-diènic per a 

formar un anell de sis baules (Esquema 5.1). 

 
Esquema 5.1. Representació esquemàtica de la reacció de Diels-Alder. 

Dels estudis mecanístics que s’han fet de la reacció de Diels-Alder161 s’ha arribat a la conclusió 

que, en la majoria de casos, aquesta reacció té lloc de forma concertada, asincrònica i que la 

reorganització electrònica es produeix a través d’un únic estat de transició. Seguint la teoria 

d’orbitals moleculars frontera, en la majoria de casos, els denominats de demanda electrònica 

normal, es produeix una interacció entre els orbitals HOMO del diè i LUMO del dienòfil que indueix la 

formació d’enllaços.162 Un requisit indispensable per tal que hi hagi un solapament efectiu dels 

orbitals és que els dobles enllaços del diè estiguin en conformació cisoide. A més, la reacció es dóna 

de forma òptima si el diè és ric en electrons (gràcies a la presència d’un o més grups 

electrodonadors) i el dienòfil és pobre en electrons (per la presència d’un o més grups 

electroatraients), tot i que també es poden donar reaccions amb demanda inversa.163 

Sovint, la reacció de Diels-Alder tendeix a ser lenta i per això s’han desenvolupat una sèrie de 

catalitzadors, la majoria d’ells àcids de Lewis, capaços de coordinar amb el dienòfil i disminuir encara 

                                                           
159

 Diels, O.; Alder, K. Justus Liebigs Ann. Chem. 1928, 460, 98-122. 
160

 Nicolaou, K. C.; Snyder, S. A.; Montagnon, T.; Vassilikogiannakis, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41,        
1668-1698. 

161
 a) Dewar, M. J. S.; Olivella, S.; Stewart, J. J. P. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 5771-5779. b) Houk, K. N.; 
González, J.; Li, Y. Acc. Chem. Res. 1995, 28, 81-90. 

162
 Hoffmann, R.; Woodward, R. B. J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 4388-4389. 

163
 Jiang, X.; Wang, R. Chem Rev. Article ASAP. 
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més el nivell energètic del seu LUMO, i així reduir el desnivell d’energia entre l’HOMO i el LUMO 

(Figura 5.1). 

 
Figura 5.1. Interacció HOMO-LUMO quan el dienòfil està activat. ALw = àcid de Lewis. 

L’aproximació entre el diè i el dienòfil es pot dur a terme de diverses maneres, de forma que es 

generen productes diferents. A més a més del possible problema de la regioselectivitat, si ambdós 

compostos tenen substituents, poden reaccionar de manera que els substituents del dienòfil se situïn 

lluny del diè (aproximació exo) o bé en el mateix semiespai ocupat pel diè (aproximació endo), 

generant dos compostos diastereoisomèrics (Esquema 5.2). Quan la reacció no està catalitzada, 

normalment hi ha preferència pel producte endo, que es forma sota control cinètic perquè l’energia 

de l’estat de transició és més baixa degut a interaccions orbitalàries favorables de segon ordre. En 

canvi, el producte exo és energèticament més estable perquè té menys impediment estèric i es 

forma sota control termodinàmic. 

Si tant el diè com el dienòfil tenen substituents i no són simètrics, hi ha dues formes endo i dues 

exo possibles, ja que ambdós reactius es poden orientar en l’espai de dues maneres. Per a preveure 

aquesta regioselectivitat en reaccions no catalitzades i sense efectes importants de dissolvent, se 

segueix la regla de Houk,164 que prediu que els nous enllaços es formen predominantment a través 

d’una interacció dels orbitals d’ambdós reactius amb coeficients menors entre si i majors entre si. 

 
Esquema 5.2. Aproximacions exo/endo i regioselectivitat en la reacció de Diels-Alder. 
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 Houk, K. N. J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 4092-4094. 
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Tant per a controlar la diastereoselectivitat com l’enantioselectivitat en la reacció de Diels-Alder, 

al llarg dels anys s’han desenvolupat un gran nombre d’auxiliars quirals,61,165 entre d’ells derivats del 

BINOL,166 i catalitzadors quirals.167 Dins del primer grup se centra l’estudi de la present Tesi Doctoral. 

 

5.2. Síntesi del dienòfil 

Els estudis inicials de la reacció de Diels-Alder asimètrica usant els diols enantiopurs i simètrics 18 

van ser realitzats per Julen Mendizabal.99 En aquests estudis, va poder sintetitzar el fumarat cíclic 

(aR,R,R)-32 i va realitzar uns assaigs preliminars de la seva reacció de Diels-Alder front ciclopentadiè. 

Tot i això, no va poder caracteritzar completament els cicloadductes ni dur a terme la seva hidròlisi. 

D’aquesta manera, en la present Tesi Doctoral es va prosseguir amb aquest estudi. 

 

5.2.1. Reaccions d’esterificació d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18 

En primer lloc, es va intentar reproduir la síntesi del dienòfil (aR,R,R)-32 mitjançant la reacció del 

diol (aR,R,R)-18 amb clorur de fumaroïl en el si de CH2Cl2 anhidre, fent servir DMAP com a 

catalitzador i en presència de Et3N, tal com Julen Mendizabal havia realitzat (Esquema 5.3). Aquesta 

reacció es duu a terme amb un alt grau de dilució per tal d’afavorir la doble esterificació 

intramolecular. 

En la present Tesi, es va obtenir el dienòfil (aR,R,R)-32 amb només un 4% de rendiment, tot i 

seguir el procediment descrit per Julen Mendizabal. El compost majoritari, amb un 37% de 

rendiment, va ser el fumarat de bis{(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-

binaftalen]-2-il]etil}, 68,168 resultant de l’esterificació de dues molècules d’(aR,R,R)-18 amb clorur de 

fumaroïl. Es van realitzar diferents proves, variant el grau de dilució i la velocitat d’addició dels 

diferents reactius, però els resultats sempre van ser similars. També es va fer una prova usant n-BuLi 

com a base, però en aquest cas es va obtenir exclusivament 68 amb un 16% de rendiment. 

D’altra banda, en aquesta Tesi Doctoral, també es va assajar l’esterificació de l’altre diol simètric, 

l’(aS,R,R)-18, amb clorur de fumaroïl, però sense resultats satisfactoris, donat que sempre es va 

recuperar el diol de partida. 

Degut a aquests resultats, es van buscar altres estratègies per a l’obtenció del dienòfil (aR,R,R)-32. 

En el nostre grup de recerca existeixen precedents d’esterificacions satisfactòries de diols amb 

diàcids carboxílics, com és el cas de la síntesi del muconat de di-(R,R)-ABTE,96 així que es va decidir 

aplicar aquesta metodologia al nostre diol. D’aquesta manera, es va assajar l’esterificació    

d’(aR,R,R)-18 amb àcid fumàric en el si de CH2Cl2 anhidre, usant DMAP com a catalitzador i DCC com 

a agent deshidratant (Esquema 5.4). 
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 a) Kagan, H. B.; Riant, O. Chem. Rev. 1992, 92, 1007-1019. b) Huang, Y.; Iwama, T.; Rawal, V. H. J. Am. Chem. 
Soc. 2000, 122, 7843-7844. c) Corey, E. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 1650-1667. 

168
 Aquest producte hauria de dur l’indicador d’estereoquímica (aR,R,R,aR,R,R), però no s’indicarà per tal de 
facilitar la lectura. 



5. Reacció de Diels-Alder asimètrica 

120 

 
Esquema 5.3. Síntesi dels dienòfils (aR,R,R)-32 i 68 derivats d’(aR,R,R)-18. 

 

 
Esquema 5.4. Intent de síntesi d’(aR,R,R)-32 mitjançant esterificació entre (aR,R,R)-18 i àcid fumàric. 

El resultat d’aquesta reacció va ser l’obtenció de 69 amb un 35% de rendiment. Aquest compost 

prové de la monoesterificació d’(aR,R,R)-18 amb l’àcid fumàric, de l’addició de la DCU (formada per 

hidratació de la DCC) al doble enllaç conjugat i de la lactamització entre l’àcid carboxílic i el grup 
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amida de la DCU, tot i que no se sap quin va ser l’ordre d’aquestes tres etapes. De fet, a la Tesi 

Doctoral de Martina Palomino169 es va obtenir un producte similar al fer reaccionar l’ABTE-18 amb 

àcid maleic en presència de DCC (Esquema 5.5). 

 
Esquema 5.5. Producte obtingut en la reacció de l’ABTE-18, amb àcid maleic. 

Les anàlisis per CHPLC i per RMN de 69 van permetre detectar la presència de dos isòmers en una 

proporció 2:1. No es va poder determinar si aquests dos isòmers corresponien a una barreja 

diastereoisomèrica del compost amb l’anell heterocíclic de cinc baules, 69a; a una barreja 

diastereoisomèrica del compost amb l’anell heterocíclic de sis baules, 69b, o bé a una barreja d’un 

diastereoisòmer de 69a i un de 69b. 

 

5.2.1.1. Estudi dels espectres de RMN d’(aR,R,R)-32 

El fumarat (aR,R,R)-32 és un compost que conté un eix de simetria C2 que simplifica els seus 

espectres de RMN. L’assignació dels seus senyals comença a l’espectre d’1H-RMN amb la identificació 

d’H-9 a 5.43 ppm com a quartet i d’H-12 a 6.77 ppm com a singlet. A l’espectre de 13C-RMN 

s’identifiquen fàcilment C-11 a 162.5 ppm i els quartets C-10 a 123.5 ppm i C-9 a 69.5 ppm. A 

l’espectre de 19F-RMN únicament s’observa un singlet a -71.0 ppm. 

A continuació, es realitzen els passos ja descrits per elucidar l’estructura binaftalènica. A partir de 

l’espectre HMBC s’identifica la correlació H-3/C-9, mitjançant el COSY s’identifica H-4/H-3 i finalment, 

tot havent identificat C-4 per HSQC, es busca la correlació H-5/C-4. Es completa la resta del sistema 

d’espín de quatre protons per COSY i s’assignen les absorcions dels carbonis restants per HSQC i 

HMBC. 

 

5.2.1.2. Estudi dels espectres de RMN de 68 

El fumarat 68 és un compost que conté un eix de simetria C2 que passa a través del doble enllaç 

del fumarat. D’aquesta manera, els seus espectres de RMN són més simples, tot i que cal distingir 

entre les dues unitats naftalèniques, la que conté l’alcohol lliure i la que conté l’èster. L’assignació 

dels seus senyals comença a l’espectre d’1H-RMN amb la identificació d’H-9’ a 4.80 ppm com a 
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quintuplet, d’H-9 a camps més baixos que H-9’ (6.20 ppm) com a quartet i d’H-12 a 7.10 ppm com a 

singlet. A l’espectre de 13C-RMN s’identifiquen fàcilment C-11 a 162.6 ppm i, amb l’ajuda de 

l’espectre HSQC, els quartets C-9 i C-9’ a 69.8 ppm i 68.8 ppm, respectivament. A l’espectre de       
19F-RMN s’observen dos singlets a -74.6 ppm i -76.6 ppm, identificats com a F-10 i F-10’, 

respectivament, mitjançant l’espectre bidimensional HMBCF. 

A continuació, l’elucidació de les subunitats naftalèniques es realitza de la mateixa manera que en 

el cas dels monoèsters acrílics 56 descrits a l’apartat 4.2.2, degut a les similituds de grups funcionals 

(hidroxil i èster) entre ambdues molècules. Amb l’ajuda dels espectres COSY, HSQC i HMBC 

s’assignen tots els senyals dels espectres. 

D’aquesta molècula cal destacar l’elevat valor del desplaçament químic del protó H-12 (7.10 ppm) 

respecte el mateix protó en el cas del fumarat (aR,R,R)-32 (6.77 ppm). Si ho comparem amb el valor 

del corresponent protó en el cas del fumarat de dimetil (6.87 ppm),170 es veu que el del dièster 68 

absorbeix a camps més baixos dels que s’esperaria. 

A les següents taules es troben recollits els corresponents desplaçaments químics, multiplicitats i 

constants d’acoblament dels protons (Taula 5.1) i dels carbonis (Taula 5.2) de 68. 

Taula 5.1. Desplaçaments químics, multiplicitats i constants d’acoblament dels protons de 68 
en acetona‐d6 i a 600 MHz. 

Protó H-4 H-4’ H-5 H-5’ H-3 H-3’ H-6 
δ (ppm) 8.32 8.28 8.13 8.11 8.08 8.06 7.65 

mult. d d d d d d ddd 

J (Hz) J4,3=8.8 J4’,3’=8.8 J5,6=8.3 J5’,6’=8.4 J3,4=8.8 J3’,4’=8.8 

J6,5=8.3 

J6,7=6.8 

J6,8=0.9 
 

Protó H-6’ H-7, H-7’ H-12 H-8 H-8’ H-9 OH H-9’ 
δ (ppm) 7.61 7.42 – 7.33 7.10 7.06 6.99 6.20 5.36 4.80 

mult. ddd m s d d q d quint 

J (Hz) 

J6’,5’=8.4 

  
J8,7=8.6 J8’,7’=8.6 J9,F-10=6.5 JOH,9’=6.2 J=7.1 J6’,7’=6.8 

J6’,8’=0.9 

Taula 5.2. Desplaçaments químics i constants d’acoblament dels carbonis de 68 en acetona‐d6 i a 150 MHz. 

Carboni C-11 C-1 C-4a, C-1’ C-4a’ C-12 C-8a’ C-8a C-2’ C-4 

δ (ppm) 162.6 136.6 134.0 133.70 133.61 132.90 132.88 132.2 129.73 
 

 

Carboni C-4’ C-5’ C-5 C-8 C-6 C-8’ C-6’ C-2 

δ (ppm) 129.63 128.15 128.07 127.86 127.79 127.4 127.11 127.09 
 

 

Carboni C-7 C-7’ C-10’ C-3’ C-3 C-10 C-9 C-9’ 

δ (ppm) 126.91 126.6 124.88 124.78 124.6 123.2 69.8 68.8 
JC-F (Hz) 

  
283.4 

  
282.7 33.3 31.7 

 

5.2.1.3. Estudi conformacional del fumarat 68 

El fumarat 68, tot i no ser el compost que es volia sintetitzar, podria ser un bon dienòfil amb el 

que la reacció de Diels-Alder transcorregués de forma diastereoselectiva, ja que molt probablement, 
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 Kim, I. S.; Dong, G. R.; Jung, Y. H. J. Org. Chem. 2007, 72, 5424-5426. 
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les dues cares de l’olefina presentin diferents impediments estèrics. D’aquesta manera, es va 

realitzar un estudi previ de la conformació de l’estructura per tal d’observar les diferències entre les 

dues cares del doble enllaç i predir la configuració absoluta del cicloadducte majoritari. 

Primerament, es va intentar realitzar un estudi de la conformació de 68 mitjançant difracció de 

raigs X. Es van poder obtenir monocristalls en hexà/CH2Cl2 però aquests descomponien al treure’ls de 

la solució i entrar en contacte amb l’aire. Es va atribuir aquest fet a que, molt probablement, algunes 

molècules de CH2Cl2 quedaven atrapades dins l’estructura cristal·lina, de manera que a l’exposar els 

cristalls a l’aire, aquest s’escapava tot fent-los malbé. Es va canviar el CH2Cl2 per l’1,2-dicloroetà, però 

els resultats van ser els mateixos. 

Per aquest motiu, es va abandonar l’estudi per difracció de raigs X i es va decidir utilitzar el 

programa informàtic ChemBio3D per tal de determinar in silico la conformació més estable del 

fumarat 68. Abans de la minimització energètica de l’estructura, es van col·locar els quatre protons 

metínics en anti respecte els enllaços C-2 i C-3, que és la conformació més estable de tots aquests 

derivats binaftalènics sintetitzats en la present Tesi Doctoral. Mitjançant aquesta simulació es va 

poder observar una gran diferència entre les dues cares diastereotòpiques. A la Figura 5.2 es pot 

observar que la cara (si,si) del dienòfil és la més accessible, mentre que la cara (re,re) està molt 

impedida per la presència dels grups hidroxil i CF3. Per tant, a la vista d’aquesta conformació, és 

assumible que la reacció de Diels-Alder podria tenir lloc de manera diastereoselectiva i 

preferentment per la cara (si,si). 

 

Figura 5.2. Conformació més estable del fumarat 68 calculada mitjançant el programa ChemBio3D. 

 

5.2.1.4. Estudi dels espectres de RMN de 69 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el compost 69 és una barreja 2:1 de dos isòmers, sense 

poder distingir si es tracta d’una mescla diastereoisomèrica o bé d’una mescla d’isòmers 

constitucionals. Els espectres de RMN dels dos isòmers són molt similars, de manera que només es 

detallarà l’assignació del majoritari. 

En primer lloc, a l’espectre d’1H-RMN s’observen moltes absorcions entre 2.05-1.00 ppm i no 

s’observa cap senyal olefínic. Aquest fet i la presència a l’espectre de 13C-RMN d’un carboni a    

155.59 ppm va fer pensar que la DCU es va addicionar al doble enllaç. Aquesta reacció explicaria la 
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gran quantitat d’absorcions entre 2.05-1.00 ppm, que corresponen als protons dels anells de 

ciclohexà, i permet assignar el senyal a 155.59 ppm com a C-15, el carboni carbonílic de la urea. 

Amb aquestes consideracions prèvies, es van identificar H-9 a 6.19 ppm com a quartet, H-9’ a 4.87 

ppm com a quintuplet i el protó hidroxílic a 5.03 ppm com a doblet. Seguidament, es van identificar 

F-10 i F-10’, a -74.3 ppm i -76.5 ppm, respectivament, mitjançant l’espectre HMBCF. D’aquest mateix 

espectre, i mitjançant les correlacions H-3/F-10, H-3’/F-10’, H-8/F-10’ i H-8’/F-10 (recordar que H-8 

veu el fluor de l’altra subunitat naftalènica, és a dir, F-10’) es van poder identificar aquests protons. 

Finalment, a partir de l’espectre COSY es van poder elucidar tots quatre sistemes d’espín de 

l’estructura binaftalènica. 

Un cop identificada l’estructura binaftalènica, s’assigna la resta de senyals de la molècula. En 

primer lloc, s’identifica fàcilment H-13, situat en α respecte el nitrogen, a 4.43 pm com a doble 

doblet. Els protons diastereotòpics H-12 es troben a camps més alts i apareixen a 3.28 ppm i         

3.20 ppm com a doble doblets. Identificats aquests protons es poden assignar els respectius carbonis 

C-12 i C-13. A continuació, s’assigna el senyal a 168.22 ppm al carboni carbonílic C-11 mitjançant 

l’acoblament H-9/C-11. Conseqüentment, s’atribueix el senyal a 172.54 ppm al darrer carboni 

carbonílic, C-14. Finalment, l’assignació de les bandes dels protons H-16 i H-17 es realitza de manera 

inequívoca mitjançant l’HMBC amb els acoblaments H-16/C-13 i H-17/C-14. 

Tal com ja s’ha remarcat, resulta impossible distingir entre 69a i 69b. Únicament es podrien 

distingir si existissin diferències entre els acoblaments H-12/C-11 i H-13/C-11 d’una banda, o bé       

H-12/C-14 i H-13/C-14 per l’altra, però no és així ja que s’observen tots quatre acoblaments a 

l’HMBC. Tot i això, la gran similitud entre desplaçaments químics als espectres de protó i de carboni 

fa pensar que, el més probable, és que el producte sigui una mescla diastereoisomèrica d’un sol 

isòmer constitucional. 

 

5.2.2. Intent de metàtesi d’(aR,R,R)-30, d’(aS,R,R)-30 o d’(aS,R,R)-31 

Una altra estratègia sintètica que podria permetre l’obtenció del dienòfil 32 consistia en realitzar 

una reacció de metàtesis,171 en concret una reacció de metàtesis de tancament d’anell, usant els 

dièsters acrílics 30 o crotònics 31 prèviament sintetitzats. 

Així doncs, es va assajar la reacció de metàtesis de tancament d’anell usant els dièsters      

(aR,R,R)-30, (aS,R,R)-30 o (aS,R,R)-31 i el catalitzador de Hoveyda-Grubbs de segona generació 70 

(Esquema 5.6). En cap dels tres assaigs realitzats es va observar evolució de la reacció i es van 

recuperar els corresponents compostos de partida. A la vista dels resultats exposats, es va abandonar 

la síntesi dels dienòfils (aR,R,R)- i (aS,R,R)-32. 
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 a) Grubbs, R. H. Tetrahedron 2004, 60, 7117-7140. b) Nicolaou, K. C.; Bulger, P. G.; Sarlah, D. Angew. Chem. 
Int. Ed. 2005, 44, 4490-4527. 
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Esquema 5.6. Intents de reacció de metàtesi de tancament d’anell dels dièsters 30 i 31. 

 

5.3. Reacció de Diels-Alder entre 68 i ciclopentadiè 

Un cop vistes les possibilitat del fumarat 68 per a dur a terme la reacció de Diels-Alder de manera 

diastereoselectiva, es va assajar la cicloaddició entre 68 i ciclopentadiè en el si de CH2Cl2 anhidre a 

dues temperatures diferents (temperatura ambient i -78 ºC) usant EtAlCl2 com a catalitzador 

(Esquema 5.7). Els resultats d’aquestes dues reaccions es troben recollits a la Taula 5.3. 

 
Esquema 5.7. Reacció de Diels-Alder entre 68 i ciclopentadiè. 

 

Taula 5.3. Resultats obtinguts en la reacció de Diels-Alder entre 68 i ciclopentadiè. 

Mètode T (ºC) Resultat (%) 

rend. (1R,2S,3S,4S)-71 (1R,2R,3R,4S)-71 
A T amb 80a 42a (>99% edb) 38a (>99% edb) 
B -78 31a 80b 20b 

a
 Percentatge aïllat. 

b
 Percentatge determinat per 

1
H-RMN. 

Abans de continuar amb l’exposició dels resultats, cal mencionar que degut a les regles de 

nomenclatura, les configuracions absolutes dels enantiòmers dels diàcids norbornènics trans-2,3-

dicarboxílics, 28, són (1R,2S,3S,4S)- i (1R,2R,3R,4S)-28. 

Els experiments realitzats van mostrar que a temperatura ambient s’obtenien ambdós 

cicloadductes (1R,2S,3S,4S)- i (1R,2R,3R,4S)-71 en una proporció aproximadament igual i amb un 

rendiment global del 80%. En canvi, a -78 ºC, el rendiment de la reacció es va veure minvat fins al 
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31%, però es va guanyar molt en diastereoselectivitat, ja que es va formar majoritàriament el 

cicloadducte (1R,2S,3S,4S)-71 amb un excés diastereoisomèric, mesurat per 1H-RMN, del 60%   

(Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Espectres d’
1
H-RMN (250 MHz, CDCl3) dels dos cicloadductes 71 purs i del cru de la reacció feta a -78 ºC. 

 

5.3.1. Estudi dels espectres de RMN dels cicloadductes 71 

Tant el cicloadducte (1R,2S,3S,4S)-71 com l’(1R,2R,3R,4S)-71 són molècules asimètriques, degut a 

la presència del pont de l’estructura norbornènica. D’aquesta manera, cal distingir entre l’estructura 

binaftalènica exo (en vermell) i l’endo (en blau), a més de tenir en compte que les subunitats 

naftalèniques també són diferents, sent les numerades amb primes les que presenten el grup èster i 

les numerades amb dobles primes les que contenen el grup hidroxil. Per tant, hi ha un total de quatre 

subunitats naftalèniques diferents (Figura 5.4). Com que ambdós compostos són diastereoisomèrics 

i, per tant, els seus espectres de RMN són molt similars, només es descriurà l’assignació de les 

absorcions del cicloadducte (1R,2S,3S,4S)-71. 

 
Figura 5.4. Representació i numeració del cicloadducte (1R,2S,3S,4S)-71. 

El punt d’inici per tal d’assignar els senyals a l’espectre d’1H-RMN són els protons H-7S i H-7R, que 

apareixen a 1.66 ppm i 1.49 ppm, respectivament. Tal com s’observa a l’espectre COSY, ambdós 

protons s’acoblen entre ells i també amb H-1 i H-4. A més a més, H-7R s’acobla amb el protó H-3, el 

qual està en posició endo. El fet que estigui precisament en endo fa que la geometria de la molècula 

sigui l’adequada per tal de produir-se un acoblament a llarga distància (4J) en forma de W.172 
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Identificat H-3, es procedeix a identificar la resta de protons del sistema d’espín norbornènic a partir 

del COSY, mitjançant els acoblaments H-3/H-2, H-2/H-1, H-1/H-6, H-6/H-5 i finalment H-5/H-4. 

L’acoblament H-3/H-4 no s’observa, segurament perquè l’angle format entre aquests dos protons 

deu ser de 90º. Amb l’ajuda de l’espectre HSQC s’assignen els senyals dels corresponents carbonis. 

Un cop assignada l’estructura norbornènica, es procedeix a identificar els carbonis C-11’ i C-11’. 

De la mateixa manera que s’observa acoblament entre H-7R i el protó H-3 en endo, es pot observar a 

l’HMBC l’acoblament H-7R/C-11’, de manera que s’identifica aquest carboni a 171.6 ppm, sent C-11’ 

el de 172.5 ppm. Consegüentment, s’identifiquen H-9’ amb els acoblaments H-9’/C-11’ i H-9’/C-11’ i 

seguidament els carbonis C-3’ a partir dels acoblaments H-9’/C-3’ i H-9’/C-3’, el que permet 

identificar els protons H-3’ i H-3’ a 7.92 ppm i 7.97 ppm, respectivament, com a doblets. Per COSY es 

poden identificar H-4’ a 8.20 ppm com a doblet i H-4’ dins del multiplet entre 8.13-8.06 ppm (tot i 

que ha de correspondre al senyal que queda més a l’esquerra). 

A continuació, s’identifiquen els dos protons H-8’ i els dos carbonis C-1’, ja que aquests darrers 

són els únics carbonis quaternaris que s’acoblen alhora i únicament amb H-3’ i H-8’. D’aquesta 

manera, s’assignen C-1’ i C-1’, que apareixen solapats a 136.2 ppm i s’identifiquen els protons H-8’ 

com els dos doblets semisolapats que apareixen a 7.04 ppm i 7.03 ppm. Per tal de distingir els H-8’ 

exo i endo cal recórrer a l’HMBC amb la correlació entre H-8’ i l’altre carboni quaternari al qual 

s’acobla, que només pot ser C-4a’. Tanmateix, els carbonis C-4a’ s’acoblen amb els protons H-3’, de 

manera que s’identifiquen inequívocament C-4a’ a 133.84 ppm, C-4a’ a 133.91 ppm i en 

conseqüència, H-8’ a 7.03 ppm i H-8’ a 7.04 ppm. A partir dels protons H-8’ i mitjançant els espectres 

COSY, HSQC i HMBC s’acaben d’assignar les dues subunitats naftalèniques numerades amb prima. 

Per tal d’atribuir les altres dues subunitats naftalèniques exo i endo, numerades amb doble prima, 

i que contenen els grups hidroxil, es procedeix de la següent manera. A partir de l’espectre HMBCF es 

poden identificar F-10’ i F-10’ a -74.35 ppm i -74.31 ppm, respectivament, a partir dels corresponents 

acoblaments amb H-9’ i H-9’. A més a més d’observar els acoblaments H-3’/F-10’ i H-3’/F-10’, es 

distingeixen els acoblaments H-8’’/F-10’ i H-8’’/F-10’ a través de l’espai entre subunitats 

naftalèniques diferents. Així, s’identifiquen H-8’’ i H-8’’ a 6.94 ppm i 6.92 ppm, respectivament. 

D’altra banda, es pot deduir que H-8’ i H-8’ s’acoblen amb els corresponents fluors F-10’’ i F-10’’, i 

identificats aquests a -75.99 ppm i -76.02 ppm, respectivament, es poden assignar H-3’’, H-9’’, H-3’’ i 

H-9’’. Un cop assignats tots aquest protons numerats amb doble prima, es pot completar l’assignació 

de tots els senyals restants de la molècula amb l’ajuda dels espectres COSY, HSQC i HMBC. 

 

5.4. Hidròlisi del cicloadducte (1R,2R,3R,4S)-71 

La darrera etapa de l’estudi de la reacció de Diels-Alder comporta l’escissió i recuperació de 

l’auxiliar quiral i l’obtenció de l’àcid biciclo[2.1.1]hept-5-en-2,3-dicarboxílic, 28, la puresa 

enantiomèrica del qual vindrà determinada per la puresa diastereoisomèrica del cicloadducte 

hidrolitzat. Es va efectuar la hidròlisi del cicloadducte minoritari (1R,2R,3R,4S)-71, aïllat de la reacció 

feta a temperatura ambient i, per tant, amb un excés diastereoisomèric >99%. Aquesta hidròlisi es va 

dur a terme dissolent el cicloadducte en THF i afegint-hi una solució aquosa de KOH (Esquema 5.8). 

D’aquesta reacció es van obtenir els dos productes esperats, el diàcid (1R,2R,3R,4S)-28 i el diol 

(aR,R,R)-18 amb uns rendiments del 95% i 94%, respectivament. 
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Esquema 5.8. Hidròlisi del cicloadducte (1R,2R,3R,4S)-71. 

Finalment, i per tal de poder determinar la configuració absoluta tant del diàcid (1R,2R,3R,4S)-28 

obtingut en forma enantiopura com la dels dos cicloadductes (1R,2S,3S,4S)- i (1R,2R,3R,4S)-71, es va 

comparar el valor de rotació òptica específica del diàcid obtingut amb els valors d’[α] descrits a la 

bibliografia pel diàcid (1R,2S,3S,4S)-28, que és dextrogir (Taula 5.4).173 

Taula 5.4. Valors de rotació òptica específica dels diàcids 28. 

Diàcid  
Rotació òptica específica 

Valor [α] 

(1R,2R,3R,4S)-28 Experimental [α] 
25 = -115.6 (c 1.0, MeOH) 

(1R,2S,3S,4S)-28 Bibliogràfic173a [α]  = +134.8 (c 5.0, MeOH) 

(1R,2S,3S,4S)-28 Bibliogràfic173b [α] 
20 1 = +127.4 (c 1.29, MeOH) 

 

Com que el valor del poder rotatori de 28 procedent de l’hidròlisi de 71 va ser levogir, es va poder 

concloure que el cicloadducte minoritari en la reacció de Diels-Alder corresponia a (1R,2R,3R,4S)-71, 

mentre que majoritari corresponia a (1R,2S,3S,4S)-71. Aquest darrer cicloadducte és el que prové de 

l’atac del diè per la cara (si,si) del fumarat, de manera que la predicció realitzada mitjançant els 

càlculs informàtics va ser correcta. 

 

5.4.1. Estudi dels espectres de RMN d’(1R,2R,3R,4S)-28 

L’assignació de les absorcions del diàcid (1R,2R,3R,4S)-28 es realitza de manera anàloga a la de 

l’estructura norbornènica del cicloadducte (1R,2S,3S,4S)-71 descrit anteriorment a l’apartat 5.3.1. 

L’assignació comença amb la identificació, a l’espectre COSY, de l’acoblament a llarga distància entre 

H-7R i H-2, aquest darrer en posició endo. Un cop identificats H-7R i H-2 a 1.44 ppm i 2.64 ppm, 

respectivament, resulta senzill completar el sistema d’espín a partir de l’espectre COSY amb els 

acoblaments H-2/H-3, H-3/H-4, H-4/H-5 i H-5/H-6. Per tal de distingir C-8 de C-9, es busca quin dels 

dos s’acobla a l’espectre HMBC amb H-7R. Així, l’acoblament H-7R/C-9 revela que aquest carboni, a 

173.5 ppm, és el que es troba en endo, i així s’assigna la totalitat dels senyals de la molècula. 
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 a) Sunaga, T.; Ivin, K. J.; Hofmeister, G. E.; Oskam, J. H.; Schrock, R. R. Macromolecules 1994, 27, 4043-4050. 
b) Lin, Z.-C.; Chen, C. J. Chin. Chem. Soc. 2010, 57, 726-737. 
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5.5. Consideracions finals 

En aquest capítol s’han sintetitzat els dienòfils (aR,R,R)-32 i 68 amb rendiments del 4% i 37%, 

respectivament. S’han explorat altres vies per tal d’obtenir amb un rendiment més elevat el fumarat 

32, com ara l’esterificació del diol (aR,R,R)-18 amb àcid fumàric i la reacció de metàtesi de tancament 

d’anell dels dièsters (aR,R,R)-30, (aS,R,R)-30 i (aS,R,R)-31, totes elles amb resultats negatius. 

No s’ha pogut aconseguir un bon cristall de 68 que permetés la difracció per raigs X i la 

corresponent obtenció de la seva conformació més estable. Tot i això, els càlculs mitjançant el 

programa ChemBio3D han permès concloure que la cara (si,si) del doble enllaç del fumarat és la més 

accessible. 

S’ha assajat la reacció de Diels-Alder usant el fumarat 68 com a dienòfil i ciclopentadiè com a diè. 

A temperatura ambient no es va observar diastereoselectivitat, mentre que a -78 ºC es va formar el 

cicloadducte (1R,2S,3S,4S)-71 amb un 60% d’excés diastereoisomèric. 

Finalment, la hidròlisi del cicloadducte (1R,2R,3R,4S)-71 ha permès l’obtenció del diol (aR,R,R)-18 i 

el diàcid enantiopur (1R,2R,3R,4S)-28 amb uns rendiments molt bons. La configuració absoluta del 

diàcid (1R,2R,3R,4S)-28 i la dels cicloadductes precursors 71 s’ha determinat comparant el valor de 

rotació òptica específica del diàcid obtingut experimentalment amb el de la bibliografia. S’ha pogut 

determinar que el cicloadducte majoritari correspon a l’atac del diè per la cara (si,si) del dienòfil, 

confirmant la predicció que s’havia fet amb els càlculs informàtics. 

A l’Esquema 5.9 es troba un resum de les reaccions involucrades en l’ús del diol (aR,R,R)-18 com a 

auxiliar quiral en la reacció de Diels-Alder per a obtenir el diàcid (1R,2R,3R,4S)-28. 

 
Esquema 5.9. Ús del diol (aR,R,R)-18 com a auxiliar quiral en la reacció de Diels-Alder. 
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6. Resum i conclusions 

En la present Tesi Doctoral s’ha desenvolupat la síntesi de la 1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-

diil)bis(2,2,2-trifluoroetanona), 29, i de dos estereoisòmers amb simetria C2 de l’1,1'-([1,1'-

binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanol), 18, en forma enantiopura. També s’ha assajat l’ús 

d’aquests dos diols com a auxiliars quirals en reaccions de cicloaddició. 

En primer lloc, s’ha abordat la resolució de la dicetona 29, precursora de 18, utilitzant (R)-1-

feniletilamina, (R)-38, com a agent de resolució. La formació i posterior separació de les imines 

diastereoisomèriques (aR,R)- i (aS,R)-48 ha permès obtenir les dicetones (aR)- i (aS)-29 (Esquema 

6.1). 

 
Esquema 6.1. Obtenció d’(aR) i d’(aS)-29 mitjançant un procés de resolució. 

La reducció de la dicetona racèmica 29, així com la dels enantiòmers (aR)- i (aS)-29 ha estat 

àmpliament estudiada mitjançant vàries metodologies. Primerament, s’ha estudiat la reducció usant 

NaBH4, en la que s’han obtingut dos estereoisòmers de 18 dels tres possibles, concretament els diols 

(aRS,SR,SR)-18 i (aRS,RS,SR)-18 en el cas de la dicetona racèmica, amb rendiments del 25% i 57%, 

respectivament. El primer diol prové de l’atac de l’hidrur per les dues cares internes dels grups 

carbonil, mentre que el segon prové de l’atac per la cara interna d’un grup carbonil i per l’externa de 

l’altre. En cap cas s’ha observat, usant NaBH4, el diol (aRS,RS,RS)-18 resultant de l’atac de l’hidrur per 

les dues cares externes. 

S’ha assajat la reducció de 29 amb mètodes enantioselectius com la reducció de Corey-Bakshi-

Shibata (CBS) i la reducció per transferència asimètrica d’hidrogen (TAH). D’una banda, en la reducció 

de CBS s’han obtingut diols racèmics, probablement per manca de coordinació de 29 amb el 

catalitzador (R)-50. D’altra banda, la reducció de 29 mitjançant TAH usant el catalitzador (R,R)-51 ha 

permès la síntesi dels diols amb simetria C2 (aR,R,R)- i (aS,R,R)-18 amb rendiments del 42% i 24%, 

respectivament, i amb excessos enantiomèrics ≥90% (Esquema 6.2). 

S’ha determinat la configuració absoluta de tots els estereoisòmers de 18 sintetitzats en aquest 

treball mitjançant difracció de raigs X, RMN i CHPLC. Les configuracions absolutes dels productes 

sintetitzats han posat de manifest que el curs estereoquímic de la reducció de 29 usant (R,R)-51 

resulta ser contrari al que està descrit a la bibliografia, inclús per a cetones estructuralment similars. 

Hem atribuït aquest fet al gran requeriment estèric del substituent aromàtic en la nostra dicetona 29, 

una estructura binaftalènica, que impedeix la interacció estabilitzadora CH/π que té lloc a l’estat de 

transició. 
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Esquema 6.2. Reducció asimètrica de 29 mitjançant el catalitzador de Noyori (R,R)-51. 

S’han escollit les reaccions de fotocicloaddició [2+2] i de Diels-Alder, dos tipus de reaccions de 

cicloaddició, per tal d’estudiar l’aplicació de 18 com a auxiliar quiral. 

En primer lloc, i per tal d’assajar la fotocicloaddició [2+2] intramolecular, s’han sintetitzat un total 

de quatre dièsters α,β-insaturats, concretament els dièsters acrílics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-30, i els 

dièsters crotònics (aR,R,R)- i (aS,R,R)-31 derivats dels dos diols 18 enantiopurs i amb simetria C2 

(Figura 6.1). 

 
Figura 6.1. Estructura dels dièsters 30 i 31. 

La irradiació d’aquests usant acetona com a dissolvent i material de Pyrex ha conduït a la 

recuperació de pràcticament tota la matèria de partida en el cas dels dièsters acrílics 30, mentre que 

ha causat la fotoisomerització del doble enllaç E a Z en els dièsters crotònics 31. La irradiació 

d’(aS,R,R)-30, d’(aR,R,R)-31 i d’(aS,R,R)-31 usant acetonitril com a dissolvent i material de quars ha 

conduït a la descomposició del reactiu de partida, mentre que l’ús del dièster acrílic (aR,R,R)-30 ha 

permès l’obtenció del ciclobutà 62 i la lactona 63. El primer producte prové d’una doble 

descarboxilació i formalment d’una cicloaddició [2+2], i la lactona 63 deriva d’una transposició, d’una 

descarboxilació i del tancament de l’anell de lactona (Esquema 6.3). S’ha pogut assignar 

provisionalment la configuració absoluta de 62 mitjançant RMN, mentre que la difracció de raigs X ha 

permès determinar inequívocament la de 63. 

Hem proposat diversos mecanismes de formació tant de 62 com de 63. Creiem que el més 

plausible és el que comporta la formació de l’intermedi 64, el qual mitjançant un mecanisme anàleg a 

la substitució nucleofílica interna, on hi ha retenció de la configuració en el producte format, es 

formaria el birradical 67. Aquest compost podria perdre dues molècules de CO2 i formar per col·lapse 

el derivat ciclobutànic 62, o bé formar un nou enllaç O-C amb la pèrdua d’una molècula de CO2 i 

obtenir 63 (Esquema 6.4). 



6. Resum i conclusions 

135 

 

Esquema 6.3. Irradiació del dièster acrílic (aR,R,R)-30 en acetonitril a través d’un filtre de quars. 

 

 
Esquema 6.4. Mecanisme proposat per a la reacció fotoquímica d’(aR,R,R)-30. 

D’altra banda, per tal d’assajar la reacció de Diels-Alder asimètrica, s’ha sintetitzat el fumarat 68 

mitjançant l’esterificació de dues molècules d’(aR,R,R)-18 amb clorur de fumaroïl (Esquema 6.5). 

S’ha dut a terme la reacció de Diels-Alder usant 68 com a dienòfil i ciclopentadiè com a diè, 

aconseguint que la reacció tingués lloc amb una diastereoselectivitat moderada (60% ed) quan es 

treballava a -78 ºC. L’adducte majoritari, (1R,2S,3S,4S)-71, ha estat el producte resultant de 

l’aproximació del diè a les cares (si,si) del dienòfil, tal com s’havia predit mitjançant càlculs 

informàtics (Esquema 6.6). 
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Finalment, la hidròlisi del cicloadducte minoritari, (1R,2R,3R,4S)-71, ha permès la recuperació del 

diol (aR,R,R)-18 i l’obtenció del diàcid enantiopur (1R,2R,3R,4S)-28. La configuració absoluta d’aquest 

diàcid i dels cicloadductes 71 s’ha determinat per comparació del valor de rotació òptica específica 

d’(1R,2R,3R,4S)-28 obtingut experimentalment amb el de la bibliografia. 

 
Esquema 6.5. Síntesi del dienòfil 68. 

 

 
Esquema 6.6. Reacció de Diels-Alder entre 68 i ciclopentadiè. 
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7. Part experimental 

CONSIDERACIONS GENERALS 

Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN): Els espectres de RMN s’han 

enregistrat al Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Els espectres d’1H-RMN, de 13C-RMN, de 19F-RMN desacoblats de protó i de nOe, així com 

els espectres bidimensionals COSY, HSQC, HMBC, HMBCF i NOESY han estat enregistrats en aparells 

Bruker Avance II 600 MHz, Bruker Avance 500 MHz, Bruker ARX 400, Bruker Avance 360 MHz i Bruker 

250 MHz. Els desplaçaments químics (δ) es donen en ppm, utilitzant com a referència interna el propi 

dissolvent residual no deuterat (CDCl3, (s) 7.26 ppm per a l’1H-RMN, (t) 77.0 ppm per al 13C-RMN; 

acetona-d6, (quint) 2.05 ppm per a l’1H-RMN, (s) 206.0 ppm i (sept) 29.8 ppm per al 13C-RMN). Les 

abreviatures que descriuen la multiplicitat dels senyals observats són les següents: s (singlet),              

d (doblet), dd (doble doblet), ddd (doble doble doblet), ddt (doble doble triplet), dq (doble quartet),   

t (triplet), q (quartet), quint (quintuplet), sept (septuplet) i m (multiplet). Les constants d’acoblament 

(J) es donen en Hz. Tots els experiments han estat enregistrats a 298 K si no es diu el contrari. 

Espectroscòpia d’infraroig (IR): Els espectres d’infraroig s’han enregistrat en un 

espectrofotòmetre Tensor 27 Bruker, amb mòdul ATR (Atenuated Total Reflectance) Golden Gate. Les 

freqüències (ν) es donen en cm-1. 

Espectrometria de masses (EM): Els espectres de masses s’han enregistrat mitjançant 

cromatografia de gasos en un cromatògraf Agilent 6850 Network GC System amb una posterior 

detecció selectiva de masses amb un detector Agilent 5975C VL MSD with Triple-Axis Detector. 

Espectrometria de masses d’alta resolució (EMAR): Els espectres de masses d’alta resolució s’han 

enregistrat al Servei de Masses de la Universitat de Santiago de Compostela i al Servei d’Anàlisi 

Química (SAQ) de la Universitat Autònoma de Barcelona, en aquest darrer cas mitjançant ionització 

per electroesprai (ESI) en un equip microTOFQ de Bruker Daltonics. 

Cromatografia de gasos (CG): Les cromatografies de gasos s’han dut a terme en un cromatògraf 

Agilent 6850 Network GC System proveït d’una columna capil·lar HP-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm i 

amb detecció Flame Ionization Detector (FID). 

El mètode utilitzat i les seves característiques són els següents:  

- Mètode CG-1: 225 ºC (1 min), gradient 10 ºC/min (6 min), 285 ºC (23 min). 

Cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC): Les cromatografies líquides d’alta resolució (HPLC) 

s’han efectuat en un cromatògraf Waters 2690 amb un detector d’ultraviolat visible Waters 996. S’ha 

utilitzat una columna amb fase estacionària quiral (Daicel Chiralcel OD) de 25 cm x 0.45 cm. La fase 

mòbil emprada s’indica en cadascun dels casos i el flux de treball ha estat d’1 mL/min. 

Cromatografia en columna: Les cromatografies en columna s’han realitzat sota pressió de 

nitrogen, utilitzant com a fase estacionària gel de sílice de mida de partícula 40-63 µm. Els dissolvents 

emprats com a fase mòbil s’especifiquen en cadascun dels casos. 

Cromatografia en capa prima: Les cromatografies en capa prima s’han realitzat sobre plaques 

fines Alugram® SIL G/UV254 de 0.20 mm de gruix. Els dissolvents emprats com a eluents 

s’especifiquen en cada cas i el seu revelat s’ha dut a terme sota una làmpada d’ultraviolat de 254 nm. 
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Punt de fusió (p.f.): Els punts de fusió s’han determinat en un bloc Kofler de la marca Reichert i no 

han estat corregits. 

Poder rotatori: Les rotacions específiques [α]D s’han determinat en un espectropolarímetre Jasco 

J-715 amb regulador de temperatura fent servir una cubeta d’un centímetre de longitud i a una 

longitud d’ona de 589.6 nm (λNa). La concentració (c) es dóna en g/100 mL. 

Anàlisi Elemental: Les anàlisis elementals s’han realitzat al Servei d’Anàlisi Química (SAQ) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Difracció de raigs X: Els experiments de difracció de raigs X s’han realitzat al Servei de Difracció de 

Raigs X de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Reaccions fotoquímiques: Les reaccions fotoquímiques s’han realitzat en un matràs de reacció 

fotoquímic equipat amb camisa de refrigeració de Pyrex o de quars. El Pyrex absorbeix la radiació a 

longituds d’ona inferiors a 260 nm, mentre que el quars és transparent a la llum ultraviolada. La 

irradiació s’ha dut a terme usant una làmpada de vapor de mercuri d’alta pressió de 125 W de la 

marca Cathodeon HPK-125 (Figura 7.1). 

  
Figura 7.1. Làmpada de vapor de mercuri d’alta pressió i espectre d’irradiació d’aquesta. 

Altres consideracions: 

- Les reaccions que requereixen atmosfera inert s’han realitzat sota N2 o argó i s’han emprat 

dissolvents anhidres. Els dissolvents anhidres usats s’han anhidritzat seguint mètodes estàndards. El 

THF, el toluè i el DME s’han destil·lat sobre Na/benzofenona. El CH2Cl2 s’ha destil·lat sobre P2O5. 

- Els reactius comercials s’han usat directament sense purificació prèvia, excepte quan s’indica el 

tractament realitzat. 

- Els tamisos moleculars de 4 Å emprats en determinades reaccions s’han activat mitjançant diversos 

cicles successius d’escalfament al microones i buit. 

- En algunes reaccions s’indica que, a la cromatografia en columna, el cru s’ha adsorbit prèviament en 

gel de sílice enlloc d’introduir-lo a la columna dissolt en la fase mòbil. Aquesta tècnica s’ha emprat 

quan el cru és insoluble en la fase mòbil. Per a realitzar-la, el cru es dissol completament en un 

dissolvent en el qual sigui soluble, seguidament s’afegeix gel de sílice en una quantitat entre 2 i 3 

vegades el pes del cru i finalment s’evapora el dissolvent al rotavapor. 

- Quan s’indica un compost quiral només amb el seu nom o número, sense indicar estereoquímica, 

s’està fent referència al compost en la seva forma racèmica.  
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7.1. Síntesi d’1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanona), 

29 
 

 

En un baló de 100 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es 

dissolen 1.516 g (3.68 mmol) de 2,2'-dibromo-1,1'-binaftalè, 33, en 60 mL de THF anhidre. 

Seguidament, es baixa la temperatura a -30 ºC mitjançant un bany d’acetona/nitrogen líquid. A 

continuació, s’addicionen 8.5 mL (13.60 mmol) de n-BuLi 1.6 M durant 10 minuts. El color de la 

solució canvia de groc pàl·lid a verd fosc, fet que indica la formació del dilitiat 34. 

Acabada l’addició, es manté la temperatura del bany durant 5 minuts i seguidament, es refreda a  

-78 ºC. A continuació, s’addicionen 7 mL (58.83 mmol) de trifluoroacetat d’etil, prèviament destil·lat, 

durant 10 minuts. Durant l’addició el color de la solució canvia a groc. Seguidament, es deixa escalfar 

progressivament la solució durant 30 minuts i s’atura la reacció addicionant 60 mL de H2O destil·lada. 

Se separen les fases, es renta la fase orgànica amb H2O destil·lada (2 x 60 mL), s’asseca sobre Na2SO4 

anhidre, es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color groc fosc s’adsorbeix sobre gel de sílice i es purifica per 

cromatografia en columna emprant com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (95:5). S’obtenen 

1.247 g (2.79 mmol, 76%) d’un sòlid de color groc identificat com a 1,1’-([1,1’-binaftalen]-2,2’-

diil)bis(2,2,2-trifluoroetanona), 29. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques de 29 

Rf = 0.34 (hexà/CH2Cl2, 70:30). 

CG tR= 6.47 min (Mètode CG-1). 

p.f. = 130-132 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3063, 1714, 1590, 1309, 1191, 1132, 1035, 1014, 999, 939, 821, 762, 730. 

EM m/z (%): 466 (M+, 65), 378 (24), 377 (100), 349 (52), 280 (91), 252 (62), 251 (25), 250 (54), 154 

(27), 125 (49). 

Anàlisi Elemental:  Calculat per a C24H12F6O2:  C, 64.52; H, 2.68; F, 25.26. 

Experimental:    C, 64.39; H, 2.80; F, 25.40. 
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1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.39 (d, J4,3=8.9 Hz, 2H, H-4), 
8.22 – 8.19 (m, 4H, H-5, H-3), 7.75 (ddd, J6,5=8.1 Hz, J6,7=6.8 Hz, 
J6,8=1.1 Hz, 2H, H-6), 7.45 (ddd, J7,8=8.3 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 
2H, H-7), 7.07 (d, J8,7=8.3 Hz, 2H, H-8). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 181.4 (q, 2J9,F-10=34.6 Hz, C-9), 
140.6 (C-1), 135.7 (C-4a), 132.8 (C-8a), 129.6 (C-6), 129.2 (C-4), 
128.5 (C-5), 128.1 (C-7), 127.3 (C-2), 126.9 (C-8), 123.7 (q,       
4J3,F-10=3.5 Hz, C-3), 116.4 (q, 1J10,F-10=292.3 Hz, C-10). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -72.6 (s, 6F, F-10). 
 

 

Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

7.2. Obtenció d’(aR)- i d’(aS)-29 mitjançant cristal·lització diastereo-

isomèrica 

7.2.1. Intent de reacció entre 29 i (R,R)-hidrobenzoïna, (R,R)-35 
 

 

A) Catalitzada per BF3·Et2O 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert d’argó, es dissolen 

100 mg (0.22 mmol) de 29 i 53 mg (0.25 mmol) d’(R,R)-hidrobenzoïna, (R,R)-35, en 1 mL de DME 

anhidre. A continuació, s’afegeixen 30 μL (0.24 mmol) de BF3·Et2O durant 15 minuts i es deixa 

evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per capa prima usant com a eluent 

hexà/AcOEt (80:20).  

Al cap de 2 dies només s’observen els dos reactius de partida, 29 i (R,R)-35, així que s’afegeixen  

30 μL (0.24 mmol) de BF3·Et2O i es deixa evolucionar la reacció. Passats 4 dies més encara s’observen 

29 i (R,R)-35, així que s’escalfa la solució a 50 ºC. Després de 5 dies més a aquesta temperatura, 
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s’observa la desaparició d’(R,R)-35. A continuació, es duu la solució a pH 8 usant una solució saturada 

de NaHCO3. Un cop assolit aquest pH, se separen les fases i es renta l’orgànica amb H2O destil·lada   

(2 x 5 mL). Se separen les fases, s’asseca l’orgànica sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i s’evapora el 

dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color groc verdós es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/AcOEt (80:10). S’obtenen les següents fraccions per ordre 

d’elució: 

a) (4R,5R)-2-benzil-2,4,5-trifenil-1,3-dioxolà, (R,R)-40 (30 mg, 0.08 mmol, 62%), en forma d’oli 

groc. 

b) 29 (57 mg, 0.13 mmol, 57% recuperació) en forma de sòlid groc. 

L’anàlisi per 1H-RMN de totes les fraccions cromatogràfiques no permet identificar la presència 

d’(aRS)-2,2'-bis[(4R,5R)-4,5-difenil-2-(trifluorometil)-1,3-dioxolà], (aRS,R,R,R,R)-39. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(R,R)-40 
 
Rf = 0.72 (hexà/AcOEt, 80:20). 
 
1H-RMN (250 MHz, CDCl3): δ 7.63 – 7.46 (m, 4H, H-Ar), 
7.43 – 7.12 (m, 14H, H-Ar), 6.99 – 6.87 (m, 2H, H-Ar), 
6.15 (d, J6,6=2.9 Hz, 1H, H-6), 4.73 (d, J4,5=8.1 Hz, 1H,  
H-4 o H-5), 4.58 (d, J6,6=2.9 Hz, 1H, H-6), 4.34 (d, 
J4,5=8.1 Hz, 1H, H-5 o H-4).  

 

B) Catalitzada per Ti(OEt)4 

En un baló d’1 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert d’argó, es dissolen 

50 mg (0.11 mmol) de 29 i 26 mg (0.12 mmol) d’(R,R)-hidrobenzoïna, (R,R)-35, en 0.4 mL de THF 

anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a 0 ºC. 

En un segon baló d’1 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert d’argó, es 

dissolen 94 μL (0.45 mmol) de Ti(OEt)4 en 0.7 mL de THF anhidre. A continuació, s’addiciona 

lentament, durant 5 minuts, la solució de Ti(OEt)4 dins del primer baló. Es deixa evolucionar la 

reacció a temperatura ambient tot seguint-la per capa prima usant com a eluent hexà/AcOEt (80:20). 

Al cap de 3 dies la reacció no evoluciona més. S’aboca la mescla sobre 1 mL d’una solució saturada 

de NaCl. Es forma un precipitat blanc que es filtra per succió a través de Celite®. Se separen les fases i 

s’extreu l’aquosa amb CH2Cl2 (2 x 5 mL). S’ajunten els extractes orgànics, s’asseca sobre MgSO4 

anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu sòlid de color groc (68 mg) s’analitza per 1H-RMN i s’observa la presència dels 

reactius de partida 29 i (R,R)-35. 

 



7. Part experimental 

144 

C) Catalitzada per p-TsOH 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, un petit aparell Dean-Stark 

acoblat i un refrigerant de reflux, es dissolen 135 mg (0.30 mmol) de 29, 130 mg (0.61 mmol) d’(R,R)-

hidrobenzoïna, (R,R)-35, i una punta d’espàtula d’àcid p-toluensulfònic en 5 mL de toluè. S’escalfa la 

solució a la temperatura de reflux i se segueix l’evolució de la reacció per capa prima usant com a 

eluent hexà/AcOEt (80:20).  

Al cap de 7 hores s’observa la desaparició d’(R,R)-35. A continuació, es realitzen dos rentats de la 

mescla, el primer amb una solució saturada de NaHCO3 (5 mL) i el segon amb H2O destil·lada (5 mL). 

Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4, es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color groc es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil una mescla d’hexà/AcOEt (80:10). S’obtenen les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (R,R)-40 (73 mg, 0.19 mmol, 59%) en forma d’oli groc. 

b) 29 (123 mg, 0.28 mmol, 91% recuperació) en forma de sòlid groc. 

L’anàlisi per 1H-RMN de totes les fraccions cromatogràfiques no permet identificar la presència 

d’(aRS,R,R,R,R)-39. 

 

7.2.2. Intent de reacció entre 29 i (RS)-2-metilpropan-2-sulfinamida, (RS)-36 
 

 

A) Catalitzada per Ti(OEt)4 a 0 ºC 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert d’argó, es dissolen 

100 mg (0.22 mmol) de 29 i 25 mg (0.21 mmol) d’(RS)-2-metilpropan-2-sulfinamida, (RS)-36, en 0.8 mL 

de THF anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a 0 ºC. 
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En un segon baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert d’argó, es 

dissolen 171 μL (0.82 mmol) de Ti(OEt)4 en 1.5 mL de THF anhidre. A continuació, s’addiciona 

lentament, durant 10 minuts, la solució de Ti(OEt)4 dins del primer baló. Es deixa evolucionar la 

reacció a la temperatura de 0 ºC tot seguint-la per capa prima usant com a eluent hexà/AcOEt 

(80:20). 

Al cap de 5 dies la reacció no ha evolucionat. Es decideix afegir 25 mg (0.21 mmol) més d’(RS)-36 i 

es deixa evolucionar la reacció a la temperatura de 0 ºC. Després de 3 dies més es decideix aturar la 

reacció, malgrat observar per capa fina la presència de 29. La mescla s’aboca sobre 5 mL d’una 

solució saturada de NaCl. El precipitat format es filtra per succió a través de Celite®. Se separen les 

fases i s’extreu l’aquosa amb CH2Cl2 (2 x 5 mL). S’ajunten els extractes orgànics, s’asseca sobre MgSO4 

anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (80:20). S’obtenen 50 mg (0.11 mmol, 50% recuperació) d’un 

sòlid groc identificat com a 29. L’anàlisi per 1H-RMN de totes les fraccions cromatogràfiques no 

permet identificar (aRS,RS,RS)-N,N'-[[1,1'-binaftalen]-2,2'-diilbis(2,2,2-trifluoroetan-1-il-1-iliden)]bis(2-

metilpropan-2-sulfinamida), (aRS,RS,RS)-41. 

 

B) Catalitzada per Ti(OEt)4 a temperatura ambient 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert d’argó, es dissolen 

100 mg (0.22 mmol) de 29 i 68 mg (0.56 mmol) d’(RS)-2-metilpropan-2-sulfinamida, (RS)-36, en 2 mL 

de THF anhidre. Seguidament, s’addicionen 118 μL (0.56 mmol) de Ti(OEt)4 i es deixa evolucionar la 

reacció a temperatura ambient tot seguint-la diàriament per 1H-RMN. 

Per realitzar el seguiment de la reacció s’agafa una alíquota de 0.2 mL i s’aboca damunt 1 mL de 

solució aquosa saturada de NaCl. El precipitat format es filtra per succió a través de Celite®. Se 

separen les fases i s’extreu l’aquosa amb CH2Cl2 (2 x 1 mL). S’ajunten els extractes orgànics, s’asseca 

sobre MgSO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. Finalment, s’enregistra l’espectre         

d’1H-RMN del residu oliós de color groc obtingut (≃20 mg). 

Al cap de 16 dies s’extreu la darrera alíquota i s’analitza per CG i EM. Al cromatograma s’observen 

4 pics, però l’espectre de masses de cap d’ells correspon al producte (aRS,RS,RS)-41. L’espectre de 

masses d’un dels pics correspon a 2'-(2,2,2-trifluoroacetil)-[1,1'-binaftalen]-2-carbonitril, 42. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques de 42 
 
CG tR= 8.35 min (Mètode CG-1). 
 
EM m/z (%): 375 (M+, 26), 307 (27), 306 (100), 277 (43), 250 (16), 
125 (54), 124 (23), 69 (11). 
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C) Catalitzada per Ti(OEt)4 a reflux de THF 

En un baló de 2 boques de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de 

N2, es dissolen 100 mg (0.22 mmol) de 29 i 25 mg (0.21 mmol) d’(RS)-2-metilpropan-2-sulfinamida, 

(RS)-36, en 2 mL de THF anhidre. S’acobla un refrigerant de reflux i un embut d’addició compensada 

en el que es col·loca una solució de 342 μL (1.63 mmol) de Ti(OEt)4 en 2.7 mL de THF anhidre. La 

solució s’escalfa a la temperatura de reflux i s’addiciona, durant 20 minuts, la solució de Ti(OEt)4. Es 

deixa evolucionar la reacció tot seguint-la per capa prima usant com a eluent hexà/AcOEt (80:20). 

Al cap de 2 dies s’observa la desaparició de 29. La mescla s’aboca sobre 5 mL d’una solució 

saturada de NaCl. El precipitat format es filtra per succió a través de Celite®. Se separen les fases i 

s’extreu l’aquosa amb CH2Cl2 (2 x 5 mL). S’ajunten els extractes orgànics, s’asseca sobre MgSO4 

anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (50:50). L’anàlisi per 1H-RMN de totes les fraccions 

cromatogràfiques no permet identificar la presència d’(aRS,RS,RS)-41. 

 

7.2.3. Síntesi d’(S,E)-1-amino-N-(1-feniletiliden)-2-metoximetilpirrolidina, (S,E)-45 
 

 

En un baló d’1 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, un petit aparell Dean-Stark acoblat i 

un refrigerant de reflux, es dissolen 100 μL (0.86 mmol) d’acetofenona, 44, 125 μL (0.93 mmol) d’(S)-

1-amino-2-metoximetilpirrolidina (SAMP), (S)-37, i una punta d’espàtula d’àcid p-toluensulfònic en    

1 mL de toluè. S’escalfa la solució a la temperatura de reflux i se segueix l’evolució de la reacció per 

capa prima usant com a eluent CH2Cl2. El color de la solució canvia d’incolor a groc fosc.  

Al cap de 3 dies s’observa la desaparició de 44. Es deixa refredar la mescla fins a temperatura 

ambient i es dilueix amb 5 mL d’èter dietílic. Es renta amb H2O destil·lada (5 mL), se separen les fases, 

s’asseca l’orgànica sobre MgSO4 anhidre, es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu líquid de color marró fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil CH2Cl2. S’obtenen les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) Acetofenona, 44 (4 mg, 0.03 mmol, 4% recuperació), en forma de líquid incolor. 

b) (S,E)-1-amino-N-(1-feniletiliden)-2-metoximetilpirrolidina, (S,E)-45 (191 mg, 0.82 mmol, 

>99%), en forma de líquid groc. 
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Dades físiques i espectroscòpiques d’(S,E)-45123 

Rf = 0.14 (hexà/CH2Cl2, 90:10). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ 7.81 – 7.74 (m, 2H, H-11), 7.42 – 
7.31 (m, 3H, H-12, H-13), 3.63 – 3.50 (m, 2H, H-6, H-2), 3.41 
(s, 3H, H-7), 3.46 – 3.32 (m, 2H, H-5, H-6), 2.66 – 2.53 (m, 1H, 
H-5), 2.31 (s, 3H, H-9), 2.17 – 2.03 (m, 1H, H-3), 2.02 – 1.84 
(m, 2H, H-4), 1.82 – 1.68 (m, 1H, H-3). 

 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ 157.2 (C-8), 139.3 (C-10), 128.4 
(C-13), 127.9 (C-12), 125.8 (C-11), 75.5 (C-6), 66.6 (C-2), 59.0 
(C-7), 54.3 (C-5), 26.6 (C-3), 22.5 (C-4), 16.5 (C-9). 
 

 

Espectres COSY, HSQC i nOe han estat enregistrats. 

 

7.2.4. Intent de reacció entre 29 i (S)-1-amino-2-metoximetilpirrolidina, (S)-37 
 

 

A) Catalitzada per p-TsOH a temperatura ambient en toluè 

En un baló d’1 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

100 mg (0.22 mmol) de 29, 75 μL (0.56 mmol) d’(S)-1-amino-2-metoximetilpirrolidina (SAMP), (S)-37, 

i una punta d’espàtula d’àcid p-toluensulfònic en 0.4 mL de toluè. Es deixa evolucionar la reacció a 

temperatura ambient tot seguint-la per capa prima usant com a eluent hexà/AcOEt (80:20). El color 

de la solució canvia de groc a taronja fosc.  
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Al cap de 2 dies s’observa la desaparició de 29. Es deixa refredar la mescla i es dilueix amb 5 mL 

d’èter dietílic. Es renta amb H2O destil·lada (3 x 5 mL), se separen les fases, s’asseca l’orgànica sobre 

MgSO4 anhidre, es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color marró fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (50:50). L’anàlisi per 1H-RMN de totes les fraccions 

cromatogràfiques no permet identificar la presència d’(aRS,S,S)-N,N'-[[1,1'-binaftalen]-2,2'-diilbis-

(2,2,2-trifluoroetan-1-il-1-iliden)]bis(1-amino-2-metoximetilpirrolidina), (aRS,S,S)-46. 

 

B) Catalitzada per p-TsOH a reflux de toluè 

En un baló d’1 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, un petit aparell Dean-Stark acoblat i 

un refrigerant de reflux, es dissolen 100 mg (0.22 mmol) de 29, 75 μL (0.56 mmol) d’(S)-1-amino-2-

metoximetilpirrolidina (SAMP), (S)-37, i una punta d’espàtula d’àcid p-toluensulfònic en 0.4 mL de 

toluè. La solució s’escalfa a la temperatura de reflux i se segueix l’evolució de la reacció per capa 

prima usant com a eluent hexà/AcOEt (80:20). El color de la solució canvia de groc a marró passant 

per taronja.  

Al cap de 2 dies s’observa per capa prima la quasi total desaparició de 29. Es deixa refredar la 

mescla i es dilueix amb 5 mL d’èter dietílic. Es renta amb una solució aquosa saturada de NaHCO3     

(5 mL), se separen les fases, s’asseca l’orgànica sobre MgSO4 anhidre, es filtra i s’evapora el 

dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color marró fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (95:5). S’obtenen 7 mg (0.02 mmol, 7% recuperació) d’un 

sòlid groc identificat com a 29. L’anàlisi per 1H-RMN de totes les fraccions cromatogràfiques no 

permet identificar la presència d’(aRS,S,S)-46. 

 

C) Sense catàlisi a temperatura ambient 

En un petit vial, proveït d’agitació magnètica, es dissolen 38 mg (0.09 mmol) de 29 en 250 μL  

(1.86 mmol) d’(S)-1-amino-2-metoximetilpirrolidina (SAMP), (S)-37. Es deixa evolucionar la reacció a 

temperatura ambient tot seguint-la per capa prima usant com a eluent hexà/AcOEt (80:20). El color 

de la solució canvia de groc clar a taronja fosc.  

Al cap de 3 dies s’observa la desaparició de 29. Es dilueix la solució amb 5 mL d’èter dietílic. Es 

renta amb H2O destil·lada (3 x 5 mL), se separen les fases, s’asseca l’orgànica sobre MgSO4 anhidre, 

es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color marró fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (50:50). S’obtenen 15 mg d’un oli groc que s’analitza per 

capa prima, CG i EM. Es detecten 3 productes, dels quals l’espectre de masses d’un d’ells correspon a 

(aRS,S)-1-amino-N-{2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoroacetil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etiliden}-2-metoxi-

metilpirrolidina, (aRS,S)-47. 
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Dades físiques i espectroscòpiques d’(aRS,S)-47 
 
CG tR= 13.93 min (Mètode CG-1). 
 
EM m/z (%): 558 (M+, 5), 514 (37), 513 (82), 489 (11), 
444 (8), 348 (29), 347 (100), 346 (62), 326 (35), 306 
(41), 279 (26), 278 (65), 277 (81), 276 (43), 275 (20), 
263 (37), 252 (38), 250 (48), 126 (21), 125 (33), 78 
(24), 71 (48), 69 (37).  

 
 

7.2.5. Síntesi d’(aR,R)- i d’(aS,R)-2,2,2-trifluoro-1-(2'-{2,2,2-trifluoro-1-[(feniletil)-

imino]etil}-[1,1'-binaftalen]-2-il)etanona, (aR,R)- i (aS,R)-48 

7.2.5.1. Reacció entre 29 i (R)-1-feniletilamina, (R)-38 
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, atmosfera inert de N2 i un 

refrigerant de reflux, es dissolen 700 mg (1.57 mmol) de 29 i una punta d’espàtula de PPTS en 3 mL 

de THF anhidre. A continuació, s’afegeixen els tamisos moleculars de 4 Å activats, s’addicionen 500 

µL (3.93 mmol) d’(R)-1-feniletilamina, (R)-38, i s’escalfa la solució a la temperatura de reflux tot 

controlant l’evolució de la reacció per CG (Mètode CG-1). 

Transcorreguts 4 dies, es deixa refredar la solució fins a temperatura ambient, es dilueix amb 6 mL 

d’èter dietílic i es renta amb H2O destil·lada (4 x 9 mL). Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre 

Na2SO4 anhidre, es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (90:10). S’obtenen les següents fraccions per ordre 

d’elució: 
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a) (aR)-29 (57 mg, 0.13 mmol, 16%174, 98% ee) en forma de sòlid groc. 

b) Una mescla diastereoisomèrica d’(aR,R)-48 i (aS,R)-48 (751 mg, 1.37 mmol, 95%175) en 

proporció 44:56, respectivament, en forma d’oli groc. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR)-29 

HPLC tR= 7.0 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

p.f. = 136-139 ºC. 

[α] 
25= -51.3 (c 1.0, THF). 

 

7.2.5.2. Aïllament d’(aR,R)- i d’(aS,R)-48 per cristal·lització 
 

 

Es dissolen els 751 mg (1.37 mmol) anteriors de la mescla de diastereoisòmers d’(aR,R)- i    

d’(aS,R)-48 en el mínim volum de CH2Cl2 i s’afegeixen 5 mL de i-PrOH. Es deixa evaporar el dissolvent 

lentament i al cap de dos dies es formen uns cristalls grocs que se separen de les aigües mares per 

filtració. S’obtenen 326 mg (0.59 mmol, 41%, >99% ed) de cristalls grocs identificats com a      

(aS,R,E)-48. 

Les aigües mares es concentren al rotavapor per tal d’obtenir 421 mg (0.77 mmol, 53%, 72% ed) 

d’un oli groc identificat com a (aR,R)-48. 

                                                           
174

 Tenint en compte que es partia de 350 mg d’(aR)-29. 
175

 Tenint en compte la quantitat d’(aR)-29 recuperada i no consumida. 
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Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R)-48 

Rf = 0.59 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 13.07 min (Mètode CG-1). 

p.f. = 162-164 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3063, 3030, 2976, 2895, 1730, 1651, 1593, 1188, 1126, 1081, 1029, 999, 988, 816, 

769, 733, 700. 

EM m/z (%): 549 (M+, 0.3), 445 (6), 376 (1), 348 (51), 306 (7), 277 (7), 250 (3), 105 (100), 77 (6). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C32H21F6NO:  572.1420 (M+Na+, 100). 

Experimental:    572.1407 (M+Na+, 100). 

Anàlisi Elemental:  Calculat per a C32H21F6NO:  C, 69.94; H, 3.85; N, 2.55.  

Experimental:    C, 69.98; H, 4.07; N, 2.47. 

[α] 
25= 215.5 (c 1.0, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6) senyals corresponents a l’isòmer majoritari (aS,R,E)-48: δ 8.44 (d, 
J4’,3’=8.9 Hz, 1H, H-4’), 8.27 (dq, J3’,4’=8.9, 5J3’,F-10’=2.3 Hz, 1H, H-3’), 8.24 (d, J5’,6’=8.2 Hz, 1H, H-5’), 
8.14 (d, J5,6=8.2 Hz, 1H, H-5), 8.10 (d, J4,3=8.6 Hz, 1H, H-4), 7.80 (ddd, J6’,5’=8.2 Hz, J6’,7’=6.8 Hz, 
J6’,8’=1.1 Hz, 1H, H-6’), 7.66 (ddd, J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.2 Hz, 1H, H-6), 7.59 (ddd, J7’,8’=8.3 
Hz, J7’,6’=6.8 Hz, J7’,5’=1.2 Hz, 1H, H-7’), 7.46 (d, J8’,7’=8.3 Hz, 1H, H-8’), 7.42 (ddd, J7,8=8.3 Hz, J7,6=6.8 
Hz, J7,5=1.3 Hz, 1H, H-7), 7.35 – 7.31 (m, 2H, H-15), 7.29 – 7.25 (m, 1H, H-16), 7.23 – 7.18 (m, 3H, 
H-14, H-8), 6.98 (d, J3,4=8.6 Hz, 1H, H-3), 4.58 (q, J11,12=6.2 Hz, 1H, H-11), 0.51 (d, J12,11=6.2 Hz, 3H, 
H-12). 
 
Senyals corresponents a l’isòmer minoritari (aS,R,Z)-48: δ 8.33 (d, J=8.6 Hz, 1H), 8.17 (d, J=8.3 Hz, 
1H), 7.78 – 7.74 (m, 1H), 7.72 (d, J=8.5 Hz, 1H), 7.40 – 7.36 (m, 1H), 7.08 – 7.06 (m, 1H), 7.06 – 
7.04 (m, 1H), 6.89 – 6.87 (m, 1H), 6.87 – 6.84 (m, 2H), 4.88 (q, J=6.4 Hz, 1H), 1.38 (d, J=6.5 Hz, 3H). 
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13C-RMN (150 MHz, acetona-d6) senyals corresponents a l’isòmer majoritari (aS,R,E)-48: δ 179.8 
(q, 2J9,F-10=33.9 Hz, C-9’), 155.8 (q, 2J9’,F-10’=33.8 Hz, C-9), 143.9 (C-13), 140.0 (C-1’), 136.1 (C-4a’), 
135.5 (C-1), 133.61 (C-8a), 133.46 (C-4a), 133.0 (C-8a’), 129.97 (C-4’), 129.86 (C-6’), 128.76 (C-4), 
128.63 (C-5’), 128.58 (C-15), 128.44 (C-5), 128.39 (C-7’), 128.20 (C-8’), 127.8 (C-2), 127.56 (C-7), 
127.52 (C-6), 127.25 (C-16), 127.13 (C-2’), 126.5 (C-8), 126.2 (C-14), 125.3 (C-3), 124.6 (q,          
4J3’,F-10’=3.7 Hz, C-3’), 119.3 (q, 1J10,F-10=279.2 Hz, C-10), 116.5 (q, 1J10’,F-10’=292.5 Hz, C-10’), 62.1     
(C-11), 23.9 (C-12). 
 
Senyals corresponents a l’isòmer minoritari (aS,R,Z)-48: δ 130.1, 129.63, 129.60, 128.9, 128.27, 
128.15, 128.03, 127.97, 127.84, 127.0, 126.4, 125.91, 125.79, 125.36, 125.20, 124.9, 59.9, 24.8. 
 
19F-RMN (376 MHz, CDCl3): senyals corresponents a l’isòmer majoritari (aS,R,E)-48: δ -67.6 (q,      
JF-10,F-10’=3.3 Hz, 3F, F-10), -71.7 (q, JF-10’,F-10=3.3 Hz, 3F, F-10’). 
 
Senyals corresponents a l’isòmer minoritari (aS,R,Z)-48: δ -65.8, -71.5. 

 

Espectres COSY, HSQC, HMBC i NOESY han estat enregistrats. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R)-48 (72% ed) 

Rf = 0.59 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 13.07 min (Mètode CG-1). 

EM m/z (%): 549 (M+, 0.3), 445 (6), 376 (1), 348 (51), 306 (7), 277 (7), 250 (3), 105 (100), 77 (6). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): senyals d’H-11 i d’H-12 corresponents a l’isòmer majoritari: δ 
4.63 (q, J11,12=6.5 Hz, 1H, H-11), 1.40 (d, J12,11=6.5 Hz, 3H, H-12). 
Senyals d’H-11 i d’H-12 corresponents a l’isòmer minoritari: δ 4.71 (q, J11,12=6.2 Hz, 1H, H-11), 1.12 
(d, J12,11=6.2 Hz, 3H, H-12). 

 
Espectre COSY ha estat enregistrat. 
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7.2.6. Hidròlisi d’(aS,R)-48. Obtenció d’(aS)-29  
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i un refrigerant de reflux, es 

dissolen 232 mg (0.42 mmol) d’(aS,R)-48, en una mescla de 2.5 mL d’àcid acètic i 0.5 mL de H2O. 

S’escalfa la solució a la temperatura de reflux, tot controlant l’evolució de la reacció per CG (Mètode 

CG-1). 

Al cap de 2 hores s’observa la completa desaparició d’(aS,R)-48 i la total formació d’(aS)-29. A 

continuació s’elimina el dissolvent al rotavapor. El precipitat format es dissol en 10 mL de CH2Cl2 i es 

renta amb H2O destil·lada (4 x 10 mL). Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es 

filtra i es concentra al rotavapor. S’obtenen 183 mg (0.41 mmol, 97%, >99% ee) d’un sòlid groc 

identificat com a (aS)-29. 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS)-29 

HPLC tR= 5.6 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

p.f. = 138-143 ºC. 

[α] 
25= 56.3 (c 1.0, THF). 

 

7.2.7. Hidròlisi d’(aR,R)-48. Obtenció d’(aR)-29  
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i un refrigerant de reflux, es 

dissolen 615 mg (1.12 mmol) d’(aR,R)-48 (72% ed), en una mescla de 6.5 mL d’àcid acètic i 1.5 mL de 
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H2O. S’escalfa la solució a la temperatura de reflux tot controlant l’evolució de la reacció per CG 

(Mètode CG-1). Se segueix el mateix procediment experimental descrit a l’apartat 7.2.6. en el que el 

reactiu de partida era (aS,R)-48. S’obtenen 462 mg (1.04 mmol, 92%, 72% ee) d’un sòlid groc 

identificat com a (aR)-29. 

 

7.3. Síntesi d’1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanol), 

18 

7.3.1. Síntesi dels diastereoisòmers (aRS,SR,SR)- i (aRS,RS,SR)-18 a partir de 29 

 

 

En un baló de 50 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

672 mg (1.51 mmol) de 29 en 26 mL de THF anhidre. A continuació, s’addicionen 142 mg (3.75 mmol) 

de NaBH4 i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode    

CG-1).  

Al cap de 2 hores s’observa la total desaparició de 29. Seguidament, s’afegeixen 10 mL de H2O 

destil·lada i s’acidifica, gota a gota, fins a pH àcid amb una solució de HCl 1 M. La fase orgànica es 

renta amb H2O destil·lada (3 x 20 mL), s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al 

rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color blanc es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil CH2Cl2. S’obtenen les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aRS,SR,SR)-18 (169 mg, 0.38 mmol, 25%) en forma de sòlid blanc. 

b) (aRS,RS,SR)-18 (388 mg, 0.86 mmol, 57%) en forma de sòlid blanc. 

 

Dades físiques d’(aRS,SR,SR)-18 

p.f. = 167-170 ºC. 

Dades espectroscòpiques d’(aRS,SR,SR)-18: veure apartat 7.3.5. 

 

Dades físiques d’(aRS,RS,SR)-18 

p.f. = 165-169 ºC. 

Dades espectroscòpiques d’(aRS,RS,SR)-18: veure apartat 7.3.5. 



7. Part experimental 

155 

7.3.2. Síntesi dels diastereoisòmers (aR,S,S)- i (aR,R,S)-18 a partir d’(aR)-29 
 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

167 mg (0.37 mmol) d’(aR)-29 en 8 mL de THF anhidre. A continuació, s’addicionen 36 mg             

(0.95 mmol) de NaBH4 i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG 

(Mètode CG-1). Se segueix el mateix procediment experimental descrit a l’apartat 7.3.1 en el que es 

parteix de 29. 

De la corresponent cromatografia en columna emprant com a fase mòbil CH2Cl2 s’obtenen les 

següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aR,S,S)-18 (42 mg, 0.09 mmol, 25%, >99% ee) en forma de sòlid blanc. 

b) (aR,R,S)-18 (92 mg, 0.20 mmol, 55%, 94% ee) en forma de sòlid blanc. 

 

Dades físiques d’(aR,S,S)-18 

HPLC tR= 8.9 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 167-169 ºC. 

[α] 
25= 61.9 (c 1.0, CHCl3). 

Dades espectroscòpiques d’(aS,R,R)-18: veure apartat 7.3.5. 

 

Dades físiques d’(aR,R,S)-18 

HPLC tR= 13.4 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 158-165 ºC. 

[α] 
25= -14.1 (c 1.0, CHCl3). 

Dades espectroscòpiques d’(aS,R,S)-18: veure apartat 7.3.5. 
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7.3.3. Síntesi dels diastereoisòmers (aS,R,R)- i (aS,R,S)-18 a partir d’(aS)-29 

 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

103 mg (0.23 mmol) d’(aS)-29 en 5 mL de THF anhidre. A continuació, s’addicionen 29 mg             

(0.77 mmol) de NaBH4 i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG 

(Mètode CG-1). Se segueix el mateix procediment experimental descrit a l’apartat 7.3.1 en el que es 

parteix de 29. 

De la corresponent cromatografia en columna emprant com a fase mòbil CH2Cl2 s’obtenen les 

següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aS,R,R)-18 (29 mg, 0.06 mmol, 28%, 99% ee) en forma de sòlid blanc. 

b) (aS,R,S)-18 (66 mg, 0.15 mmol, 64%, 99% ee) en forma de sòlid blanc. 

 

Dades físiques d’(aS,R,R)-18 

HPLC tR= 10.9 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 165-169 ºC. 

[α] 
25= -44.1 (c 1.0, CHCl3). 

 

Dades físiques d’(aS,R,S)-18 

HPLC tR= 10.1 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 162-168 ºC. 

[α] 
25= 15.5 (c 1.0, CHCl3). 
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7.3.4. Intent de síntesi dels diastereoisòmers (aS,R,R)- i (aR,R,R)-18 a partir de 29 

mitjançant reducció de Corey-Bakshi-Shibata  
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

50 mg (0.11 mmol) de 29 en 3.3 mL de toluè anhidre. A continuació, es refreda la mescla fins a la 

temperatura de 0 ºC, s’addicionen 100 µL (0.10 mmol) d’una solució 1 M de (3aR)-tetrahidro-1-metil-

3,3-difenil-1H,3H-pirrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (R)-50, i es deixa en agitació durant 1 hora. Passat 

aquest temps, s’addicionen 670 µL (0.67 mmol) d’una solució 1 M de catecolborà durant 90 minuts. 

Es deixa evolucionar la reacció a la temperatura de 0 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 7 hores s’atura la reacció amb 3 mL de H2O destil·lada i es fan els següents rentats: H2O 

destil·lada (2 x 3 mL), NaOH 10% (3 x 3 mL), HCl 1 M (3 x 3 mL) i finalment H2O destil·lada (3 x 3 mL). 

Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre MgSO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor.  

S’obtenen 52 mg (0.11 mmol, 97%) d’un sòlid blanc identificat per CG i CHPLC com una mescla 

d’(aRS,SR,SR)- i d’(aRS,RS,SR)-18 en proporció 1:9. 
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7.3.5. Síntesi dels diastereoisòmers (aS,R,R)-, (aS,R,S)- i (aR,R,R)-18 a partir de 29 

mitjançant transferència asimètrica d’hidrogen 
 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

9 mg (0.16 mmol) de KOH i 33 mg (0.05 mmol) de RuCl[(1R,2R)-(-)-N-tosil-1,2-difeniletan-1,2-

diamina](η6-4-cimè), (R,R)-51, en 10 mL de i-PrOH. La solució que inicialment és de color taronja es va 

enfosquint i es torna negra. Al cap de 10 minuts, s’afegeixen 1.234 g (2.76 mmol) de 29 i es deixa 

evolucionar la reacció a temperatura ambient, tot controlant-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 17 hores s’atura la reacció eliminant el dissolvent al rotavapor. El residu oliós de color 

marró fosc es dissol en 20 mL de CH2Cl2 i es renta amb H2O destil·lada (2 x 20 mL). Se separa la fase 

orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color marró fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil CH2Cl2. S’obtenen les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aS,R,R)-18 (293 mg, 0.65 mmol, 24%, >99% ee) en forma de sòlid blanc. 

b) (aS,R,S)-18 (346 mg, 0.77 mmol, 28%, 46% ee) en forma de sòlid blanc. 

c) (aR,R,R)-18 (518 mg, 1.15 mmol, 42%, 90% ee) en forma de sòlid blanc. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,R)-18 

Rf = 0.45 (CH2Cl2). 

CG tR= 8.95 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 10.9 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 165-169 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3311, 3066, 2963, 2926, 2854, 1511, 1363, 1261, 1163, 1058, 1018, 796, 751, 714. 

EM m/z (%): 451 (26), 450 (M+, 100), 363 (42), 335 (51), 281 (20), 266 (41), 265 (91), 263 (28), 252 

(43), 138 (39), 131 (34). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C24H16F6O2:  450.1054 (M+, 100). 

Experimental:    450.1057 (M+, 100). 

[α] 
25= -44.1 (c 1.0, CHCl3). 
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1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.26 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H, H-4), 
8.08 (d, J5,6=8.2 Hz, 2H, H-5), 8.04 (d, J3,4=8.8 Hz, 2H, H-3), 7.57 
(ddd, J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.0 Hz, 2H, H-6), 7.30 (ddd, 
J7,8=8.2 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 2H, H-7), 7.05 (d, J8,7=8.2 Hz, 
2H, H-8), 5.68 (d, JOH,9=6.9 Hz, 2H, OH), 4.95 – 4.81 (m, 2H, H-9). 

 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 135.3 (C-1), 133.8 (C-4a), 
132.96 (C-2), 132.83 (C-8a), 129.5 (C-4), 128.0 (C-5), 127.14    
(C-8), 127.05 (C-6), 126.7 (C-7), 125.6 (q, 1J10,F-10=283.6 Hz,        
C-10), 124.0 (C-3), 69.6 (q, 2J9,F-10=31.0 Hz, C-9). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -74.8 (s, 6F, F-10). 
 

 

Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,S)-18 

Rf = 0.13 (CH2Cl2). 

CG tR= 8.09 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 10.1 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 163-167 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3419, 3068, 2933, 1510, 1366, 1265, 1168, 1121, 1074, 820, 752, 708. 

EM m/z (%): 450 (M+, 64), 363 (53), 335 (46), 281 (20), 266 (43), 265 (100), 264 (21), 263 (30), 253 

(21), 252 (45), 138 (48), 132 (29), 131 (40), 126 (22). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C24H16F6O2:  450.1054 (M+, 100). 

Experimental:    450.1050 (M+, 100). 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.25 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.24 
(d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.08 (d, J5’,6’=8.4 Hz, 1H, H-5’), 8.07 (d, 
J5,6=8.4 Hz, 1H, H-5), 8.06 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 8.05 (d, J3,4=8.8 
Hz, 1H, H-3), 7.60 – 7.56 (m, 2H, H-6, H-6’), 7.35 – 7.27 (m, 2H, H-7, 
H-7’), 7.00 (d, J8,7=8.6 Hz, 1H, H-8), 6.95 (d, J8’,7’=8.6 Hz, 1H, H-8’), 
5.75 (d, JOH’,9’=5.0 Hz, 1H, OH’), 5.66 (d, JOH,9=6.5 Hz, 1H, OH), 4.89 – 
4.83 (m, 1H, H-9’), 4.83 – 4.77 (m, 1H, H-9). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 135.20 (C-1), 135.00 (C-1’), 
133.71 (C-4a’), 133.61 (C-4a), 133.00 (C-8a), 132.92 (C-2’), 132.65 
(C-8a’), 132.47 (C-2), 129.4 (C-4), 129.0 (C-4’), 128.03 (C-5’), 127.86 
(C-5), 127.77 (C-8), 127.05 (C-6’), 127.03 (C-6), 127.00 (C-8’), 126.84 
(C-7’), 126.2 (C-7), 125.5 (q, 1J10,F-10=283.0 Hz, C-10), 125.1 (q,     
1J10’,F-10’=283.8 Hz, C-10’), 124.9 (C-3’), 124.4 (C-3), 69.17 (q,          
2J9’,F-10’=31.6 Hz, C-9’), 69.06 (q, 2J9,F-10=31.5 Hz, C-9). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -75.9 (s, 3F, F-10), -76.5 (s, 3F,    
F-10’). 
 

 

Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 
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Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R,R)-18 

Rf = 0.07 (CH2Cl2). 

CG tR= 7.87 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 5.4 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 184-189 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3253, 3069, 2964, 2928, 2856, 1366, 1263, 1173, 1121, 1075, 1050, 814, 749, 707. 

EM m/z (%): 450 (M+, 48), 432 (45), 364 (21), 363 (81), 335 (40), 294 (23), 266 (43), 265 (100), 264 

(23), 263 (41), 252 (38), 138 (48), 131 (46). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C24H16F6O2:  450.1054 (M+, 100). 

Experimental:    450.1055 (M+, 100). 

[α] 
25= -85.0 (c 1.0, CHCl3). 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.25 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H, H-4), 8.08 
(d, J5,6=8.1 Hz, 2H, H-5), 8.06 (d, J3,4=8.8 Hz, 2H, H-3), 7.58 (ddd, 
J6,5=8.1 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 2H, H-6), 7.33 (ddd, J7,8=8.2 Hz, 
J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 2H, H-7), 6.99 (d, J8,7=8.2 Hz, 2H, H-8), 5.76 (s, 
2H, OH), 4.95 (q, 3J9,F-10=7.3 Hz, 2H, H-9). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 135.1 (C-1), 133.7 (C-4a), 132.8 
(C-8a), 131.9 (C-2), 129.3 (C-4), 128.0 (C-5), 127.5 (C-8), 127.0 (C-6), 
126.5 (C-7), 124.9 (q, 1J10,F-10=283.1 Hz, C-10), 124.5 (C-3), 68.9 (q, 
2J9,F-10=31.9 Hz, C-9). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -76.3 (s, 6F, F-10). 
 

 

Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

7.3.6. Síntesi dels diastereoisòmers (aR,R,S)- i (aR,R,R)-18 a partir d’(aR)-29 

mitjançant transferència asimètrica d’hidrogen 
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

7.0 mg (0.12 mmol) de KOH i 6.0 mg (0.01 mmol) d’(R,R)-51 en 2 mL de i-PrOH. La solució que 
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inicialment és de color taronja es va enfosquint i es torna negra. Al cap de 10 minuts, s’afegeixen   

200 mg (0.45 mmol) d’(aR)-29 i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient, tot 

controlant-la per CG (Mètode CG-1). Se segueix el mateix procediment experimental descrit a 

l’apartat 7.3.5 en el que es parteix de 29. 

De la corresponent cromatografia en columna emprant com a fase mòbil CH2Cl2 s’obtenen les 

següents fraccions per ordre d’elució: 

a)  (aR,R,S)-18 (47 mg, 0.10 mmol, 23%, 98% ee) en forma de sòlid blanc. 

b) (aR,R,R)-18 (106 mg, 0.24 mmol, 53%, >99% ee) en forma de sòlid blanc. 

 

7.3.7. Síntesi dels diastereoisòmers (aS,R,R)- i (aS,R,S)-18 a partir d’(aS)-29 

mitjançant transferència asimètrica d’hidrogen 
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

7.5 mg (0.13 mmol) de KOH i 15.5 mg (0.02 mmol) d’(R,R)-51 en 2 mL de i-PrOH. La solució que 

inicialment és de color taronja es va enfosquint i es torna negra. Al cap de 10 minuts, s’afegeixen  

100 mg (0.22 mmol) d’(aS)-29 i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient, tot 

controlant-la per CG (Mètode CG-1). Se segueix el mateix procediment experimental descrit a 

l’apartat 7.3.5 en el que es parteix de 29. 

De la corresponent cromatografia en columna emprant com a fase mòbil CH2Cl2 s’obtenen les 

següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aS,R,R)-18 (50 mg, 0.11 mmol, 50%, >99% ee) en forma de sòlid blanc. 

b) (aS,R,S)-18 (34 mg, 0.08 mmol, 34%, 98% ee) en forma de sòlid blanc. 
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7.4. Intent de síntesi d’(aS,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-

hidroxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etanona, (aS,R)-49 
 

 

En un baló d’1 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

0.4 mg (0.01 mmol) de KOH i 15.5 mg (0.02 mmol) d’(R,R)-51 en 0.5 mL de i-PrOH, i es refreda a 0 ºC. 

La solució que inicialment és de color taronja es va enfosquint i es torna negra. Al cap de 30 minuts, 

s’afegeixen 50 mg (0.11 mmol) d’(aS)-29 i es deixa evolucionar la reacció a 0 ºC, tot controlant-la per 

CG (Mètode CG-1) i per EM fins a observar la formació d’(aS,R)-49. 

Les anàlisis de les alíquotes per CG i per EM permeten detectar la formació d’(aS,R)-49, però 

també la formació d’(aS,R,R)-18 i la presència d’(aS)-29.  

Al cap de 3 dies es decideix aturar la reacció eliminant el dissolvent al rotavapor. El residu oliós de 

color marró fosc es dissol en 4 mL de CH2Cl2 i es renta amb H2O destil·lada (2 x 4 mL). Se separa la 

fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. S’obtenen 49 mg 

d’un oli de color taronja identificat per CG i EM com una mescla d’(aS,R)-49, d’(aS,R,R)-18 i d’(aS)-29 

en proporció 55:16:29. Es decideix no aïllar el producte (aS,R)-49. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R)-49 
 
CG tR= 7.67 min (Mètode CG-1). 
 
EM m/z (%): 448 (M+, 63), 349 (31), 334 (24), 333 (75), 282 (27), 
281 (55), 266 (32), 265 (69), 263 (26), 253 (41), 252 (100), 251 
(20), 250 (49), 146 (60), 131 (60), 126 (55), 125 (44), 113 (29). 
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7.5. Intent de síntesi de 2-[2'-(2,2,2-trifluoroacetil)-[1,1'-binaftalen]-2-

il]-2-(trifluorometil)-1,3-dioxolà, 52 
 

 

A) Usant THF com a dissolvent 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, atmosfera inert de N2 i un 

refrigerant de reflux, es dissolen 100 mg (0.22 mmol) de 29 en 2 mL de THF anhidre. A continuació, 

s’addicionen 14 µL (0.25 mmol) d’etilenglicol, una punta d’espàtula de PPTS i tamisos moleculars de   

4 Å. S’escalfa la solució a la temperatura de reflux, tot controlant l’evolució de la reacció per CG 

(Mètode CG-1). 

Al cap d’1 dia no s’observa evolució, però tot i així es decideix aturar la reacció. Es deixa refredar 

la mescla i es dilueix amb 8 mL d’èter dietílic. Es renta amb una solució aquosa saturada de NaHCO3 

(2 x 10 mL) i amb H2O destil·lada (10 mL). Se separen les fases, s’asseca l’orgànica sobre MgSO4 

anhidre, es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 95 mg (0.21 mmol, 95% 

recuperació) d’un sòlid de color groc identificat per 1H-RMN com a 29. 

B) Usant toluè com a dissolvent 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, un petit aparell Dean-Stark acoblat 

i un refrigerant de reflux, es dissolen 100 mg (0.22 mmol) de 29 en 2 mL de toluè. A continuació, 

s’addicionen 14 µL (0.25 mmol) d’etilenglicol, una punta d’espàtula de PPTS i tamisos moleculars de  

4 Å. S’escalfa la solució a la temperatura de reflux tot controlant l’evolució de la reacció per CG 

(Mètode CG-1). 

Al cap d’1 dia no s’observa evolució, però tot i així es decideix aturar la reacció. Es deixa refredar 

la mescla i es dilueix amb 8 mL d’èter dietílic. Es renta amb una solució aquosa saturada de NaHCO3 

(2 x 10 mL) i amb H2O destil·lada (10 mL). Se separen les fases, s’asseca l’orgànica sobre MgSO4 

anhidre, es filtra i s’evapora el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 100 mg (0.22 mmol, 100% 

recuperació) d’un sòlid de color groc identificat per 1H-RMN com a 29.  
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7.6. Síntesi d’(aS,1R)-2,2,2-trifluoro-1-(2'-{1-[((1R)-1-feniletil)imino]-

2,2,2-trifluoroetil}-[1,1'-binaftalen]-2-il)etanol, (aS,R,R)-53 

7.6.1. Intent de síntesi d’(aS,R,R)-53 mitjançant transferència asimètrica d’hidrogen 
 

 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

3.0 mg (0.05 mmol) de KOH i 6.1 mg (0.01 mmol) d’(R,R)-51 en 2 mL de i-PrOH. La solució que 

inicialment és de color taronja es va enfosquint i es torna negra. Al cap de 30 minuts, s’afegeixen  

100 mg (0.18 mmol) d’(aS,R)-48 i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient, tot 

controlant-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 5 dies la reacció no evoluciona més i s’atura eliminant el dissolvent al rotavapor. El 

residu oliós de color marró fosc es dissol en 15 mL d’èter dietíl·lic i es renta amb H2O destil·lada        

(3 x 15 mL). Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al 

rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color marró fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (70:30). S’obtenen les següents fraccions per ordre 

d’elució: 

a) (aS,1R)-2,2,2-trifluoro-1-(2'-{(1S)-1-[(1-feniletiliden)amino]-2,2,2-trifluoroetil}-[1,1'-binafta-

len]-2-il)etanol, (aS,R,S)-54 (9 mg, 0.02 mmol, 9%), en forma d’oli lleugerament groc. 

b) (aS,1R)-1-[2'-((1S)-1-amino-2,2,2-trifluoroetil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]-2,2,2-trifluoroetanol, 

(aS,R,S)-55 (33 mg, 0.07 mmol, 40%), en forma de sòlid blanc. 
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Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,S)-54 

Rf = 0.27 (hexà/AcOEt, 90:10). 

CG tR= 16.25 min (Mètode CG-1). 

EM m/z (%): 551 (M+, 5), 482 (11), 432 (6), 363 (26), 335 (32), 334 (28), 266 (32), 265 (100), 264 

(37), 263 (37), 252 (14), 201 (100), 138 (34), 120 (89), 103 (29), 77 (18). 

 
 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ 8.42 (d, J3,4=8.8 Hz, 1H, H-3), 8.16 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.13 (d, 
J4’,3’=8.7 Hz, 1H, H-4’), 8.02 (d, J5’,6’=8.1 Hz, 1H, H-5’), 7.97 (d, J5,6=8.2 Hz, 1H, H-5), 7.92 (d, J3’,4’=8.7 
Hz, 1H, H-3’), 7.89 – 7.84 (m, 2H, H-14), 7.60 (t, J=7.4 Hz, 1H, H-6’), 7.52 (t, J=7.5 Hz, 1H, H-6), 7.47 
– 7.35 (m, 4H, H-15, H-16, H-7’), 7.31 (d, J8’,7’=8.5 Hz, 1H, H-8’), 7.27 – 7.23 (m, 1H, H-7), 7.07 (d, 
J8,7=8.5 Hz, 1H, H-8), 4.99 (q, 3J9,F-10=7.6 Hz, 1H, H-9), 4.41 (dq, 3J9’,F-10’=6.8 Hz, J9’,OH=4.7 Hz, 1H,      
H-9’), 2.22 (d, JOH,9’=4.7 Hz, 1H, OH), 1.86 (s, 3H, H-12). 
 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ 171.2 (C-11), 140.3 (C-13), 136.2 (C-1’), 134.7 (C-8a’), 133.5 (C-1), 
133.1 (C-4a’), 132.8 (2C, C-4a, C-8a), 132.4 (C-2), 130.60 (C-2’), 130.46 (C-16), 129.27 (C-4), 129.16 
(C-4’), 128.3 (C-15), 127.92 (C-8’), 127.84 (C-5’), 127.69 (2C, C-5, C-8), 127.3 (C-6’), 127.09 (C-14), 
126.84 (C-7’), 126.73 (C-6), 126.32 (q, 4J3,F-10=2.2 Hz, C-3), 126.22 (C-7), 124.8 (q, 1J10,F-10=283.3 Hz, 
C-10), 124.13 (q, 1J10’,F-10’=283.7 Hz, C-10’), 124.12 (q, 4J3’,F-10’=1.9 Hz, C-3’), 69.1 (q, 2J9’,F-10’=32.2 Hz, 
C-9’), 63.1 (q, 2J9,F-10=28.1 Hz, C-9), 16.0 (C-12). 

 
Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,S)-55 

Rf = 0.11 (hexà/AcOEt, 90:10). 

CG tR= 8.34 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 17.9 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 98:2). 

p.f. = 179-182 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3407, 3388, 3318, 3063, 2936, 1597, 1509, 1369, 1262, 1164, 1119, 1091, 821, 

752, 705. 
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EM m/z (%): 449 (M+, 11), 432 (32), 413 (26), 412 (100), 364 (20), 363 (87), 362 (42), 348 (27), 335 

(27), 315 (14), 294 (16), 280 (25), 276 (18), 266 (37), 265 (96), 264 (25), 263 (34), 252 (25), 139 

(23), 138 (67), 132 (30). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C24H17F6NO:  450.1287 (M+Na+, 100). 

Experimental:    450.1279 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= 4.7 (c 1.0, THF). 

 
 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ 8.13 (d, J=8.8 Hz, 2H, H-4, H-4’), 8.02 (d, J3,4=8.8 Hz, 1H, H-3), 7.99 (d, 
J=8.3 Hz, 2H, H-5, H-5’), 7.82 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 7.61 – 7.52 (m, 2H, H-6’, H-6), 7.34 (ddd, 
J7’,8’=8.3 Hz, J7’,6’=6.8 Hz, J7’,5’=1.3 Hz, 1H, H-7’), 7.32 (ddd, J7,8=8.3 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.3 Hz, 1H,   
H-7), 7.15 (d, J8’,7’=8.3 Hz, 1H, H-8’), 7.10 (d, J8,7=8.3 Hz, 1H, H-8), 4.50 (q, 3J9,F-10=7.6 Hz, 1H, H-9), 
3.78 (q, 3J9’,F-10’=8.0 Hz, 1H, H-9’). 
 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ 136.6 (C-1’), 134.7 (C-1), 134.1 (C-2), 133.43 (C-4a), 133.25 (C-4a’), 
133.0 (C-8a’), 132.2 (C-8a), 130.6 (C-2’), 130.1 (C-4’), 129.8 (C-4), 128.01 (C-5), 127.91 (C-5’), 
127.40 (C-6’), 127.31 (C-7’), 127.29 (C-8’), 127.11 (C-6), 127.00 (C-7), 126.7 (C-8), 125.8 (q,       
1J10,F-10=283.2 Hz, C-10), 124.8 (q, 1J10’,F-10’=281.3 Hz, C-10’), 124.2 (q, 4J3,F-10=2.7 Hz, C-3), 122.0 (q, 
4J3’,F-10’=2.9 Hz, C-3’), 68.8 (q, 2J9,F-10=32.3 Hz, C-9), 54.2 (q, 2J9’,F-10’=30.8 Hz, C-9’). 
 
19F-RMN (376 MHz, CDCl3): δ -73.3 (s, 3F, F-10’), -74.0 (s, 3F, F-10). 
 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 

 

7.6.2. Síntesi d’(aS,R,R)-53 i d’(aS,R,S)-54 utilitzant NaBH4 

 

 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

49 mg (0.09 mmol) d’(aS,R)-48 en 2.4 mL de THF anhidre. A continuació, s’addicionen 4.1 mg        
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(0.11 mmol) de NaBH4 i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per capa 

prima usant com a eluent hexà/CH2Cl2 (50:50). 

Al cap d’1 hora s’observa la total desaparició d’(aS,R)-48. Seguidament, s’afegeix 1 mL de H2O 

destil·lada i s’acidifica, gota a gota, fins a pH neutre amb una solució de HCl 1 M. La fase orgànica es 

renta amb H2O destil·lada (3 x 2 mL), s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al 

rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc pàl·lid es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/AcOEt (95:5). S’obtenen les següents fraccions per ordre 

d’elució: 

a) (aS,R,R)-53 (19 mg, 0.034 mmol, 39%) en forma d’oli lleugerament groc. 

b) (aS,R,S)-54 (15 mg, 0.027 mmol, 31%) en forma d’oli lleugerament groc. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,R)-53 

Rf = 0.39 (hexà/AcOEt, 90:10). 

CG tR= 15.95 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 16.6 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3605, 3587, 3061, 3030, 2961, 2927, 2901, 2856, 1725, 1657, 1451, 1261, 1173, 

1118, 1050, 1013, 818, 754, 699. 

EM m/z (%): 551 (M+, 0.2), 348 (69), 105 (100). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C32H23F6NO:  574.1576 (M+Na+, 100). 

Experimental:    574.1566 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= 203.5 (c 1.0, THF). 
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Isòmer majoritari (aS,R,R,E)-53 en blau; isòmer minoritari (aS,R,R,Z)-53 en vermell. 
 
1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.26 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.23 (d, J4,3=8.7 Hz, 1H, H-4), 8.17 
(d, J4,3=8.7 Hz, 1H, H-4), 8.15 – 8.08 (m, 2H+2H, H-4’, H-5, H-5’, H-5), 8.04 (d, J5’,6’=8.2 Hz, 1H, H-5’), 
7.97 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 7.86 (d, J3’,4’=8.7 Hz, 1H, H-3’), 7.72 (dq, J3,4=8.7 Hz, J3,F-10=1.6 Hz, 1H, 
H-3), 7.65 (ddd, J6,5=8.1 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 1H, H-6), 7.63 – 7.58 (m, 1H+1H, H-6’, H-6), 7.56 
(ddd, J6’,5’=8.2 Hz, J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=1.1 Hz, 1H, H-6’), 7.44 (ddd, J7’,8’=8.2 Hz, J7’,6’=6.8 Hz, J7’,5’=1.2 
Hz, 1H, H-7’), 7.37 (ddd, J7,8=8.2 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 1H, H-7), 7.35 – 7.30 (m, 2H+2H, H-7,  
H-7’, H-15), 7.28 – 7.24 (m, 1H, H-16), 7.22 (d, J8,7=8.2 Hz, 1H, H-8), 7.21 – 7.16 (m, 4H, H-8’, H-3, 
H-14), 7.13 – 7.08 (m, 5H, H-8, H-8’, H-15, H-16), 6.64 – 6.59 (m, 1H, H-14), 5.68 (d, JOH,9’=5.9 Hz, 
1H, OH), 5.46 (d, JOH,9’=7.9 Hz, 1H, OH), 5.04 (quint, J=7.3 Hz, 1H, H-9’), 4.95 – 4.89 (m, 1H, H-9’), 
4.84 – 4.77 (m, 1H, H-11), 4.63 (q, J11,12=6.2 Hz, 1H, H-11), 0.86 (d, J12,11=6.3 Hz, 3H, H-12), 0.44 (d, 
J12,11=6.2 Hz, 3H, H-12). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 155.5 (q, 2J9,F-10=33.2 Hz, C-9), 151.8 (q, 2J9,F-10=28.1 Hz, C-9), 
144.0 (C-13), 143.0 (C-13), 135.38 (C-1’), 135.24 (C-1’), 134.80 (C-1), 134.64 (C-1), 133.86 (C-4a), 
133.81 (C-4a’), 133.73 (C-8a), 133.66 (C-4a), 133.56 (C-8a’), 133.51 (C-4a’), 133.21 (C-8a), 133.10 
(C-2’), 132.98 (C-8a’), 132.54 (C-2), 132.49 (C-2’), 129.89 (C-2), 129.84 (C-4’), 129.2 (C-4), 128.63 
(C-4’), 128.53 (C-15), 128.41 (C-5’), 128.30 (C-8), 128.29 (C-4), 128.05 (C-15), 128.00 (C-5), 127.97 
(C-5), 127.81 (C-5’), 127.75 (C-6), 127.62 (C-8’), 127.45 (C-8), 127.33 (C-6), 127.15 (C-16), 127.01 
(C-7’), 126.97 (C-7), 126.96 (1C+1C, C-8’, C-7), 126.88 (C-6’), 126.65 (C-16), 126.56 (C-6’), 126.1 
(1C+1C, C-14, C-7’), 125.78 (C-14), 125.61 (q, 1J10’,F-10’=283.4 Hz, C-10’), 125.3 (q, 1J10’,F-10’=282.6 Hz, 
C-10’), 125.0 (C-3), 124.5 (C-3’), 124.2 (C-3), 124.0 (C-3’), 119.6 (q, 1J10,F-10=279.6 Hz, C-10), 117.4 
(q, 1J10,F-10=292.2 Hz, C-10), 70.0 (q, 2J9’,F-10’=31.3 Hz, C-9’), 69.7 (q, 2J9’,F-10’=31.8 Hz, C-9’), 61.97     
(C-11), 61.79 (C-11), 23.7 (C-12), 23.3 (C-12). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -59.7 (q, JF-10,F-10’=3.3 Hz, 3F, F-10), -67.0 (q, JF-10,F-10’=7.6 Hz, 3F, 
F-10), -72.9 (q, JF-10’,F-10=7.6 Hz, 3F, F-10’), -75.0 (q, JF-10’,F-10=3.3 Hz, 3F, F-10’). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 
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7.7. Síntesi dels mono- i diacrilats dels diastereoisòmers (aR,R,R)- i 

(aS,R,R)-18 

7.7.1. Síntesi del mono- i diacrilat d’(aR,R,R)-18 

7.7.1.1. Usant Et3N com a base 
 

 

En un baló de 2 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

52 mg (0.12 mmol) d’(aR,R,R)-18 en 2 mL de CH2Cl2 anhidre. A continuació, es baixa la temperatura a 

0 ºC, s’addicionen 100 µL (0.72 mmol) de Et3N prèviament destil·lada i seguidament, durant              

10 minuts, 100 µL (1.23 mmol) de clorur d’acriloïl prèviament destil·lat. El color de la solució canvia 

d’incolor a groc i s’observa terbolesa. Es treu la solució del bany de gel i es deixa evolucionar la 

reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 5 hores s’atura la reacció afegint 2 mL de H2O destil·lada. Se separen les fases i s’extreu 

l’aquosa amb 4 mL de CH2Cl2. S’ajunten les fases orgàniques, s’asseca sobre MgSO4 anhidre, es filtra i 

es concentra al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color groc es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (50:50). S’obtenen les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) Diacrilat d’(aR,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetan-1,1'-diil), (aR,R,R)-30       

(4 mg, 0.007 mmol, 6%), en forma d’oli incolor. 

b) Acrilat d'(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etil, 

(aR,R,R)-56 (18 mg, 0.036 mmol, 31%), en forma d’oli incolor. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R,R)-30 

Rf = 0.59 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 10.23 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 4.9 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3067, 2973, 1743, 1633, 1405, 1263, 1242, 1181, 1153, 1139, 1129, 1070, 1057, 

1037, 977, 916, 818, 800, 749, 709. 
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EM m/z (%): 558 (M+, 5), 412 (2), 363 (2), 334 (14), 281 (3), 276 (4), 265 (12), 252 (4), 138 (2), 55 

(100). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C30H20F6O4:  581.1158 (M+Na+, 100). 

Experimental:    581.1164 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -130.7 (c 1.0, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.36 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H, H-4), 8.16 (d, J5,6=8.2 Hz, 2H, H-5), 8.10 
(d, J3,4=8.8 Hz, 2H, H-3), 7.67 (ddd, J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 2H, H-6), 7.41 (ddd, J7,8=8.2 
Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.1 Hz, 2H, H-7), 7.06 (d, J8,7=8.2 Hz, 2H, H-8), 6.43 (dd, J13c,12=17.3 Hz, 
J13c,13t=1.2 Hz, 2H, H-13c), 6.25 (dd, J12,13c=17.3 Hz, J12,13t=10.4 Hz, 2H, H-12), 6.11 (q, 3J9,F-10=6.6 Hz, 
2H, H-9), 6.06 (dd, J13t,12=10.4 Hz, J13t,13c=1.2 Hz, 2H, H-13t). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 163.5 (C-11), 135.3 (C-1), 134.0 (C-4a), 132.84 (C-8a), 132.76 
(C-13), 130.0 (C-4), 128.2 (C-5), 127.9 (C-8), 127.7 (C-6), 127.3 (C-2), 126.89 (C-12), 126.83 (C-7), 
125.2 (C-3), 123.2 (q, 1J10,F-10=283.2 Hz, C-10), 67.7 (q, 2J9,F-10=33.2 Hz, C-9). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -74.9 (s, 6F, F-10). 

 

Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R,R)-56 

Rf = 0.50 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 8.76 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 6.2 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3506, 3065, 1727, 1633, 1407, 1254, 1188, 1168, 1138, 1121, 1088, 1057, 1023, 

818, 789, 748, 707. 

EM m/z (%): 504 (M+, 13), 432 (42), 363 (57), 335 (24), 281 (18), 266 (23), 265 (59), 263 (27), 252 

(27), 138 (22), 55 (100). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C27H18F6O3:  527.1052 (M+Na+, 100). 

Experimental:    527.1042 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -57.4 (c 1.0, THF). 
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1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.29 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.27 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.11 
(d, J5,6=8.1 Hz, 1H, H-5), 8.10 (d, J5’,6’=8.1 Hz, 1H, H-5’), 8.09 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 8.02 (d, 
J3,4=8.8 Hz, 1H, H-3), 7.63 (ddd, J6,5=8.1 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 1H, H-6), 7.60 (ddd, J6’,5’=8.1 Hz, 
J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=1.1 Hz, 1H, H-6’), 7.37 (ddd, J7,8=8.3 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.3 Hz, 1H, H-7), 7.34 
(ddd, J7’,8’=8.3 Hz, J7’,6’=6.8 Hz, J7’,5’=1.3 Hz, 1H, H-7’), 7.03 (d, J8,7=8.3 Hz, 1H, H-8), 6.95 (d, J8’,7’=8.3 
Hz, 1H, H-8’), 6.59 (dd, J13c,12=17.3 Hz, J13c,13t=1.1 Hz, 1H, H-13c), 6.36 (dd, J12,13c=17.3 Hz, 
J12,13t=10.5 Hz, 1H, H-12), 6.19 (q, 3J9,F-10=6.6 Hz, 1H, H-9), 6.14 (dd, J13t,12=10.5 Hz, J13t,13c=1.1 Hz, 
1H, H-13t), 5.17 (d, JOH,9’=5.8 Hz, 1H, OH), 4.94 – 4.88 (m, 1H, H-9’). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 164.2 (C-11), 136.3 (C-1), 133.94 (C-4a), 133.91 (C-1’), 133.71 
(C-4a’), 133.55 (C-13), 133.0 (2C, C-8a, C8a’), 132.3 (C-2’), 129.68 (C-4), 129.56 (C-4’), 128.10       
(C-5’), 128.04 (C-5), 127.91 (C-8), 127.64 (C-6), 127.55 (C-8’), 127.43 (C-2), 127.01 (C-6’), 127.00 
(C-12), 126.8 (C-7), 126.5 (C-7’), 124.86 (C-3’), 124.81 (q, 1J10’,F-10’=282.9 Hz, C-10’), 124.4 (C-3), 
123.2 (q, 1J10,F-10=282.4 Hz, C-10), 69.3 (q, 2J9,F-10=33.3 Hz, C-9), 68.8 (q, 2J9’,F-10’=31.7 Hz, C-9’). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -74.5 (s, 3F, F-10), -76.2 (s, 3F, F-10’). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 

 

7.7.1.2. Usant n-BuLi com a base  
 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

303 mg (0.67 mmol) d’(aR,R,R)-18 en 10 mL de THF anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a 

0 ºC i s’addicionen 1.2 mL (1.92 mmol) de n-BuLi 1.6 M durant 10 minuts. La solució es va tornant 

lleugerament groga.  

Acabada l’addició, s’afegeixen 600 µL (7.38 mmol) de clorur d’acriloïl, prèviament destil·lat, 

durant 5 minuts. La solució es torna incolora. Es treu la solució del bany de gel i es deixa evolucionar 
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la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 2 hores s’atura la 

reacció afegint 10 mL de H2O destil·lada i 10 mL d’èter dietílic. Se separa la fase orgànica, s’asseca 

sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc clar s’adsorbeix sobre gel de sílice i es purifica per 

cromatografia en columna emprant com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (70:30). S’obtenen 

les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aR,R,R)-30 (152 mg, 0.27 mmol, 41%) en forma d’oli incolor. 

b) Una mescla d’(aR,R,R)-30 i d’(aR,R,R)-56 (16 mg) en proporció 14:86, respectivament 

(mesurada per CG), en forma d’oli incolor. 

c) (aR,R,R)-56 (33 mg, 0.065 mmol, 9%) en forma d’oli incolor. 

 

7.7.2. Síntesi del mono- i diacrilat d’(aS,R,R)-18 

7.7.2.1. Usant Et3N com a base 
 

 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

60 mg (0.13 mmol) d’(aS,R,R)-18 en 2 mL de CH2Cl2 anhidre. A continuació, es baixa la temperatura a 

0 ºC, s’addicionen 50 µL (0.36 mmol) de Et3N prèviament destil·lada i seguidament, durant 15 minuts, 

40 µL (0.49 mmol) de clorur d’acriloïl prèviament destil·lat. El color de la solució canvia d’incolor a 

groc i s’observa la formació d’un precipitat. Es treu la solució del bany de gel i es deixa evolucionar la 

reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 23 hores s’atura la reacció afegint 4 mL de H2O destil·lada. Se separen les fases i s’extreu 

la fase aquosa amb 4 mL de CH2Cl2. S’ajunten les fases orgàniques, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es 

filtra i es concentra al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color groc es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (50:50). S’obtenen 16 mg (0.029 mmol, 22%) d’un oli incolor 

identificat com a (aS,R,R)-30. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,R)-30 

Rf = 0.52 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 10.07 min (Mètode CG-1). 
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HPLC tR= 5.7 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3067, 2977, 1745, 1635, 1406, 1275, 1241, 1171, 1151, 1127, 1048, 980, 916, 819, 

801, 750, 715. 

EM m/z (%): 558 (M+, 15), 412 (4), 363 (5), 334 (27), 281 (9), 276 (7), 265 (16), 252 (7), 55 (100). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C30H20F6O4:  581.1158 (M+Na+, 100). 

Experimental:    581.1171 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -210.3 (c 1.0, THF). 

 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.34 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H, H-4), 8.11 (d, J=8.5 Hz, 4H, H-5, H-3), 
7.56 (ddd, J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 2H, H-6), 7.24 (ddd, J7,8=8.3 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 
Hz, 2H, H-7), 6.80 (d, J8,7=8.3 Hz, 2H, H-8), 6.30 – 6.23 (m, 2H, H-9), 6.17 (dd, J13c,12=17.2 Hz, 
J13c,13t=1.4 Hz, 2H, H-13c), 5.98 (dd, J12,13c=17.2 Hz, J12,13t=10.5 Hz, 2H, H-12), 5.88 (dd, J13t,12=10.5 
Hz, J13t,13c=1.4 Hz, 2H, H-13t). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 162.3 (C-11), 136.2 (C-1), 134.1 (C-4a), 132.7 (C-8a), 132.5      
(C-13), 130.4 (C-4), 128.45 (C-2), 128.39 (C-5), 127.65 (C-6), 127.49 (C-7), 126.4 (C-12), 126.2 (C-8), 
124.12 (C-3), 123.99 (q, 1J10,F-10=282.6 Hz, C-10), 68.2 (q, 2J9,F-10=32.8 Hz, C-9). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -72.8 (s, 6F, F-10). 

 
Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 
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7.7.2.2. Usant n-BuLi (0.5 eq.) com a base 
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

215 mg (0.48 mmol) d’(aS,R,R)-18 en 5 mL de THF anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a   

0 ºC i s’addicionen 300 µL (0.48 mmol) de n-BuLi 1.6 M durant 10 minuts. La solució es va tornant 

lleugerament groga. Acabada l’addició, s’afegeixen 100 µL (1.23 mmol) de clorur d’acriloïl, 

prèviament destil·lat, durant 10 minuts. Es treu la solució del bany de gel i es deixa evolucionar la 

reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 4 hores la reacció ja no evoluciona més i s’atura afegint 5 mL de H2O destil·lada i 20 mL 

d’èter dietílic. Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al 

rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc clar s’adsorbeix sobre gel de sílice i es purifica per 

cromatografia en columna emprant com a fase mòbil CH2Cl2. S’obtenen les següents fraccions per 

ordre d’elució: 

a) (aS,R,R)-30 (60 mg, 0.11 mmol, 31%) en forma d’oli incolor. 

b) (aS,R,R)-56 (80 mg, 0.16 mmol, 46%) en forma d’oli incolor. 

c) (aS,R,R)-18 (59 mg, 0.13 mmol, 27% recuperació) en forma de sòlid blanc. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,R)-56 

Rf = 0.59 (CH2Cl2). 

CG tR= 9.41 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 28.3 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3396, 3065, 3047, 2978, 2939, 1726, 1637, 1273, 1159, 1123, 821, 758, 714. 

EM m/z (%): 505 (31), 504 (M+, 100), 432 (24), 364 (20), 363 (91), 335 (76), 334 (65), 333 (24), 294 

(20), 281 (53), 266 (41), 265 (99), 264 (29), 263 (42), 253 (22), 252 (47), 250 (20), 138 (23), 55 (96). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C27H18F6O3:  527.1052 (M+Na+, 100). 

Experimental:    527.1055 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -129.3 (c 1.0, THF). 
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1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.34 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.25 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.14 
(d, J5,6=8.2 Hz, 1H, H-5), 8.08 (d, J3,4=8.8 Hz, 1H, H-3), 8.07 – 8.02 (m, 2H, H-3’, H-5’), 7.65 (ddd, 
J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 1H, H-6), 7.47 (ddd, J6’,5’=8.1 Hz, J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=1.1 Hz, 1H,    
H-6’), 7.38 (ddd, J7,8=8.1 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.1 Hz, 1H, H-7), 7.19 – 7.13 (m, 2H, H-7’, H-8), 6.69 (d, 
J8’,7’=8.6 Hz, 1H, H-8’), 6.27 (q, 3J9,F-10=7.0 Hz, 1H, H-9), 6.08 (dd, J13c,12=17.1 Hz, J13c,13t=1.5 Hz, 1H, 
H-13c), 5.90 (dd, J12,13c=17.1 Hz, J12,13t=10.4 Hz, 1H, H-12), 5.83 (d, JOH,9’=6.5 Hz, 1H, OH), 5.82 (dd, 
J13t,12=10.4 Hz, J13t,13c=1.5 Hz, 1H, H-13t), 4.85 (quint, J=7.1 Hz, 1H, H-9’). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 162.1 (C-11), 137.3 (C-1), 134.23 (C-1’), 134.05 (C-4a), 133.8  
(C-4a’), 132.80 (C-8a’), 132.69 (C-2’), 132.62 (C-8a), 132.10 (C-13), 129.94 (C-4), 129.88 (C-4’), 
128.8 (C-2), 128.32 (C-5’), 128.14 (C-5), 127.8 (C-6), 127.4 (C-7), 127.08 (C-8), 127.05 (C-7’), 126.8 
(C-6’), 126.5 (C-12), 125.9 (C-8’), 125.5 (q, 1J10’,F-10’=282.8 Hz, C-10’), 124.17 (C-3), 124.05 (q,     
1J10,F-10=282.4 Hz, C-10), 124.03 (C-3’), 69.5 (q, 2J9’,F-10’=31.4 Hz, C-9’), 68.3 (q, 2J9,F-10=32.8 Hz, C-9). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -71.9 (q, JF-10,F-10’=6.6 Hz, 3F, F-10), -75.5 (q, JF-10’,F-10= 6.6 Hz, 3F, 
F-10’). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 

 

7.7.2.3. Usant n-BuLi (1.9 eq.) com a base 
 

 

En un baló de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

154 mg (0.34 mmol) d’(aS,R,R)-18 en 5 mL de THF anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a   

0 ºC i s’addicionen 800 µL (1.28 mmol) de n-BuLi 1.6 M durant 6 minuts. La solució es va tornant 

lleugerament groga. Acabada l’addició, s’afegeixen 300 µL (3.69 mmol) de clorur d’acriloïl, 

prèviament destil·lat, durant 4 minuts. Es treu la solució del bany de gel i es deixa evolucionar la 

reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 2 hores s’atura la 
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reacció afegint 5 mL de H2O destil·lada i 20 mL d’èter dietílic. Se separa la fase orgànica, s’asseca 

sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc clar es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil CH2Cl2. S’obtenen 104 mg (0.19 mmol, 54%) d’un oli incolor identificat com a 

(aS,R,R)-30. 

 

7.8. Síntesi dels mono- i dicrotonats dels diastereoisòmers (aR,R,R)- i 

(aS,R,R)-18 

7.8.1. Síntesi del mono- i dicrotonat d’(aR,R,R)-18 

7.8.1.1. Usant piridina com a base 
 

 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

50 mg (0.11 mmol) d’(aR,R,R)-18 en 3 mL de CH2Cl2 anhidre. A continuació, s’addicionen 70 µL      

(0.87 mmol) de piridina prèviament destil·lada i seguidament, durant 20 minuts, 70 µL (0.73 mmol) 

de clorur de crotonoïl prèviament destil·lat. El color de la solució canvia d’incolor a taronja. Es deixa 

evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1).  

Al cap de 20 dies s’atura la reacció afegint 5 mL de H2O destil·lada. Se separen les fases i s’extreu 

l’aquosa amb 5 mL de CH2Cl2. S’ajunten les fases orgàniques, s’asseca sobre MgSO4 anhidre, es filtra i 

es concentra al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color taronja fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (50:50). S’obtenen 8 mg (0.015 mmol, 14%) d’un oli 

incolor identificat com a (E)-2-butenoat d'(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-

[1,1'-binaftalen]-2-il]etil, (aR,R,R)-58. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R,R)-58 

Rf = 0.54 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 10.16 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 5.7 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 
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IR ATR ν (cm-1): 3503, 3067, 2955, 2923, 2854, 1719, 1260, 1172, 1138, 1123, 1104, 1092, 1039, 

818, 749, 706. 

EM m/z (%): 518 (M+, 15), 432 (67) 363 (67), 335 (26), 266 (20), 265 (52), 263 (23), 252 (20), 138 

(15), 69 (100). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C28H20F6O3:  541.1209 (M+Na+, 100). 

Experimental:    541.1207 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -15.2 (c 0.4, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.28 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.27 (d, J4’,3’=8.6 Hz, 1H, H-4’), 8.13 
– 8.07 (m, 3H, H-5, H-5’, H-3’), 8.00 (d, J3,4=8.8 Hz, 1H, H-3), 7.62 (ddd, J6,5=8.1 Hz, J6,7=6.8 Hz, 
J6,8=1.1 Hz, 1H, H-6), 7.59 (ddd, J6’,5’=8.1 Hz, J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=1.1 Hz, 1H, H-6’), 7.36 (ddd, J7,8=8.1 
Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.1 Hz, 1H, H-7), 7.33 (ddd, J7’,8’=8.2 Hz, J7’,6’=6.8 Hz, J7’,5’=1.3 Hz, 1H, H-7’), 7.24 
(dq, J13,12=15.5 Hz, J13,14=6.9 Hz, 1H, H-13), 7.02 (d, J8,7=8.1 Hz, 1H, H-8), 6.93 (d, J8’,7’=8.2 Hz, 1H,   
H-8’), 6.17 (q, 3J9,F-10=6.6 Hz, 1H, H-9), 6.10 (dq, J12,13=15.5 Hz, J12,14=1.7 Hz, 1H, H-12), 5.07 (d, 
JOH,9’=5.6 Hz, 1H, OH), 4.92 – 4.86 (m, 1H, H-9’), 1.98 (dd, J14,13=6.9 Hz, J14,12=1.7 Hz, 3H, H-14). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 164.2 (C-11), 148.8 (C-13), 135. 7 (C-1), 133.45 (C-4a), 133.41 
(C-1’), 133.25 (C-4a’), 132.6 (2C, C-8a, C-8a’), 131.9 (C-2’), 129.18 (C-4), 129.07 (C-4’), 127.59       
(C-5’), 127.55 (C-5), 127.48 (C-8), 127.13 (2C, C-6, C-8’), 127.05 (C-2), 126.5 (C-6’), 126.2 (C-7), 
125.9 (C-7’), 124.41 (C-3’), 124.27 (q, 1J10’,F-10’=282.6 Hz, C-10’), 123.9 (C-3), 122.8 (q, 1J10,F-10=282.1 
Hz, C-10), 120.2 (C-12), 68.6 (q, 2J9,F-10=33.2 Hz, C-9), 68.4 (q, 2J9’,F-10’=31.3 Hz, C-9’), 17.0 (C-14). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -75.1 (s, 3F, F-10), -76.7 (s, 3F, F-10’). 
 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 
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7.8.1.2. Usant n-BuLi com a base 
 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

350 mg (0.77 mmol) d’(aR,R,R)-18 en 10 mL de THF anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a 

0 ºC i s’addicionen 1.4 mL (2.24 mmol) de n-BuLi 1.6 M durant 11 minuts. El color de la solució es va 

tornant lleugerament groc. Acabada l’addició, s’afegeixen 800 µL (8.35 mmol) de clorur de crotonoïl, 

prèviament destil·lat, durant 7 minuts. La solució es torna incolora. Es treu la solució del bany de gel i 

es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 2 hores s’atura la reacció afegint 10 mL de H2O destil·lada. Se separen les fases i es renta 

l’orgànica amb 10 mL de H2O destil·lada. La fase orgànica s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es 

concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color groc clar s’adsorbeix sobre gel de sílice i es purifica per 

cromatografia en columna emprant com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (70:30). S’obtenen 

les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) Bis((E)-2-butenoat) d'(aR,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetan-1,1'-diil), 

(aR,R,R)-31 (95 mg, 0.16 mmol, 21 %), en forma d’oli incolor. 

b) Una mescla d’(aR,R,R)-31 i d’(aR,R,R)-58 (55 mg) en proporció 1:3, respectivament (mesurada 

per CG), en forma d’oli incolor. 

c) (aR,R,R)-58 (30 mg, 0.06 mmol, 7 %) en forma d’oli incolor. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R,R)-31 

Rf = 0.63 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 13.54 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 4.9 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3067, 2972, 2914, 1737, 1655, 1262, 1180, 1157, 1138, 1128, 1100, 1042, 962, 

818, 749, 708. 

EM m/z (%): 586 (M+, 9), 431 (7), 363 (7), 334 (14), 265 (12), 252 (4), 69 (100). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C32H24F6O4:  609.1471 (M+Na+, 100). 

Experimental:    609.1485 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -38.2 (c 1.0, THF). 
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1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.34 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.15 (d, J5,6=8.2 Hz, 1H, H-5), 8.07 
(d, J3,4=8.8 Hz, 1H, H-3), 7.65 (ddd, J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 1H, H-6), 7.40 (ddd, J7,8=8.2 
Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 1H, H-7), 7.07 (d, J8,7=8.2 Hz, 1H, H-8), 6.99 (dq, J13,12=15.5 Hz, J13,14=6.9 
Hz, 1H, H-13), 6.08 (q, 3J9,F-10=6.7 Hz, 1H, H-9), 5.95 (dq, J12,13=15.5 Hz, J12,14=1.7 Hz, 1H, H-12), 1.95 
(dd, J14,13=6.9 Hz, J14,12=1.7 Hz, 3H, H-14). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 163.4 (C-11), 147.3 (C-13), 135.4 (C-1), 133.9 (C-4a), 132.9     
(C-8a), 129.8 (C-4), 128.11 (C-5), 127.94 (C-8), 127.64 (C-6), 127.62 (C-2), 126.7 (C-7), 125.3 (C-3), 
123.3 (q, 1J10,F-10=283.3 Hz, C-10), 121.0 (C-12), 67.3 (q, 2J9,F-10=32.8 Hz, C-9), 17.2 (C-14). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -74.8 (s, 6F, F-10). 

 
Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

7.8.2. Síntesi del mono- i dicrotonat d’(aS,R,R)-18 

7.8.2.1. Intent usant Et3N com a base 
 

 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

31 mg (0.07 mmol) d’(aS,R,R)-18 en 2 mL de CH2Cl2 anhidre. A continuació, es baixa la temperatura a 
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0 ºC, s’addicionen 70 µL (0.50 mmol) de Et3N prèviament destil·lada i seguidament, durant 20 minuts, 

70 µL (0.73 mmol) de clorur de crotonoïl prèviament destil·lat. El color de la solució canvia d’incolor a 

taronja. Es deixa evolucionar la reacció a la temperatura de 0 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 2 hores s’atura la reacció afegint 4 mL de H2O destil·lada. Se separen les fases i s’extreu 

la fase aquosa amb 4 mL de CH2Cl2. S’ajunten les fases orgàniques, s’asseca sobre MgSO4 anhidre, es 

filtra i es concentra al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós taronja es purifica per cromatografia en columna emprant com a fase 

mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (20:80). S’obtenen 15 mg (0.026 mmol, 37%) d’un oli incolor 

identificat com a bis(3-butenoat) d'(aS,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetan-1,1'-diil), 

(aS,R,R)-57. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,R)-57 

Rf = 0.57 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 11.64 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 5.3 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3065, 2976, 1760, 1273, 1170, 1125, 1030, 1019, 924, 819, 750, 711. 

EM m/z (%): 586 (M+, 17), 432 (6), 412 (6), 363 (10), 334 (20), 281 (10), 276 (14), 265 (25), 252 (9), 

69 (100). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C32H24F6O4:  609.1471 (M+Na+, 100). 

Experimental:    609.1468 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -108.6 (c 1.0, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.33 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H, H-4), 8.12 (d, J5,6=8.2 Hz, 2H, H-5), 8.05 
(d, J3,4=8.8 Hz, 2H, H-3), 7.61 (ddd, J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 2H, H-6), 7.37 (ddd, J7,8=8.2 
Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 2H, H-7), 6.83 (d, J8,7=8.2 Hz, 2H, H-8), 6.29 – 6.14 (m, 2H, H-9), 5.59 
(ddt, J13,14c=17.1 Hz, J13,14t=10.3 Hz, J13,12=J13,12=6.8 Hz, 2H, H-13), 5.08 (dq, J14c,13=17.1 Hz, 
J14c,14t=J14c,12=J14c,12=1.5 Hz, 2H, H-14c), 5.07 (dq, J14t,13=10.3 Hz, J14t,14c=J14t,12=J14t,12=1.5 Hz, 2H,       
H-14t), 3.00 (ddt, J12,12=17.1 Hz, J12,13=6.7 Hz, J12,14c=J12,14t=1.5 Hz, 2H, H-12), 2.89 (ddt, J12,12=17.1 
Hz, J12,13=6.7 Hz, J12,14c=J12,14t=1.5 Hz, 2H, H-12). 
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13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 167.8 (C-11), 136.3 (C-1), 134.2 (C-4a), 132.8 (C-8a), 130.4      
(C-4), 129.5 (C-13), 128.47 (C-2), 128.44 (C-5), 127.7 (C-6), 127.5 (C-7), 126.3 (C-8), 124.2 (C-3), 
123.9 (q, 1J10,F-10=282.2 Hz, C-10), 118.2 (C-14), 68.1 (q, 2J9,F-10=32.6 Hz, C-9), 37.3 (C-12). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -72.8 (s, 6F, F-10). 

 
Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

7.8.2.2. Usant piridina com a base 
 

 

En un baló de 5 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

50 mg (0.11 mmol) d’(aS,R,R)-18 en 2 mL de CH2Cl2 anhidre. A continuació, s’addicionen 30 µL     

(0.37 mmol) de piridina prèviament destil·lada i seguidament, durant 20 minuts, 40 µL (0.42 mmol) 

de clorur de crotonoïl prèviament destil·lat. El color de la solució canvia d’incolor a roig intens. Es 

deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 28 hores s’atura la reacció afegint 5 mL de H2O destil·lada. Se separen les fases i s’extreu 

l’aquosa amb 5 mL de CH2Cl2. S’ajunten les fases orgàniques, s’asseca sobre MgSO4 anhidre, es filtra i 

es concentra al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós vermellós es purifica per cromatografia en columna emprant com a fase 

mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (20:80). S’obtenen 9 mg (0.015 mmol, 14%) d’un oli incolor 

identificat com a bis((E)-2-butenoat) d'(aS,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetan-1,1'-

diil), (aS,R,R)-31. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aS,R,R)-31 

Rf = 0.54 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 10.95 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 6.4 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3061, 2963, 1737, 1655, 1442, 1365, 1262, 1229, 1169, 1125, 1021, 965, 799, 749, 

710. 

EM m/z (%): 586 (M+, 5), 432 (2), 363 (4), 334 (5), 265 (6), 252 (3), 69 (100). 
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EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C32H24F6O4:  609.1471 (M+Na+, 100). 

Experimental:    609.1471 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -85.9 (c 1.0, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.32 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H, H-4), 8.09 (d, J5,6=8.1 Hz, 2H, H-5), 8.07 
(d, J3,4=8.8 Hz, 2H, H-3), 7.55 (ddd, J6,5=8.1 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 2H, H-6), 7.24 (ddd, J7,8=8.3 
Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 2H, H-7), 6.77 (d, J8,7=8.3 Hz, 2H, H-8), 6.73 (dq, J13,12=15.4 Hz, J13,14=6.9 
Hz, 2H, H-13), 6.26 – 6.21 (m, 2H, H-9), 5.66 (dq, J12,13=15.4 Hz, J12,14=1.6 Hz, 2H, H-12), 1.83 (dd, 
J14,13=6.9 Hz, J14,12=1.6 Hz, 6H, H-14). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 162.3 (C-11), 147.2 (C-13), 136.2 (C-1), 134.1 (C-4a), 132.8     
(C-8a), 130.3 (C-4), 128.7 (C-2), 128.3 (C-5), 127.49 (C-6), 127.33 (C-7), 126.3 (C-8), 124.17 (C-3), 
124.11 (q, 1J10,F-10=282.9 Hz, C-10), 120.3 (C-12), 67.8 (q, 2J9,F-10=34.6 Hz, C-9), 17.2 (C-14). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -72.7 (s, 6F, F-10). 

 
Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 

 

7.8.2.3. Usant n-BuLi com a base 
 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

220 mg (0.49 mmol) d’(aS,R,R)-18 en 6 mL de THF anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a   

0 ºC i s’addicionen 900 µL (1.44 mmol) de n-BuLi 1.6 M durant 5 minuts. La solució es va tornant 

lleugerament groga. Acabada l’addició, s’afegeixen 500 µL (5.22 mmol) de clorur de crotonoïl, 

prèviament destil·lat, durant 3 minuts. La solució es descoloreix. Es treu la solució del bany de gel i es 

deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 
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Al cap d’1 hora s’atura la reacció afegint 8 mL de H2O destil·lada. Se separen les fases i es renta 

l’orgànica amb 6 mL de H2O destil·lada. La fase orgànica s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es 

concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós incolor es purifica per cromatografia en columna emprant com a fase 

mòbil CH2Cl2. S’obtenen 125 mg (0.21 mmol, 44%) d’un oli incolor identificat com a (aS,R,R)-31. 

 

7.9. Reacció de fotocicloaddició [2+2] 

7.9.1. A partir del diacrilat (aR,R,R)-30 

7.9.1.1. Usant filtre de Pyrex 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de Pyrex, es dissolen 50 mg d’una mescla d’(aR,R,R)-30 i d’(aR,R,R)-56 en 

proporció 72:28, respectivament, en 65 mL d’acetona acabada de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la 

solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del refrigerant del reactor es fa circular un flux de 

metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un bany d’acetona a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 4 hores no s’observa evolució de la reacció i 

s’atura evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 45 mg (90% recuperació) d’un residu oliós de 

color lleugerament groc identificat com una mescla d’(aR,R,R)-30 i d’(aR,R,R)-56 en proporció 59:41, 

respectivament. 
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7.9.1.2. Usant filtre de quars 
 

 

C) A -20 ºC 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de quars, es dissolen 50 mg (0.09 mmol) d’(aR,R,R)-30 en 65 mL d’acetonitril 

acabat de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del 

refrigerant del reactor es fa circular un flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un 

bany d’acetona a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap d’1 hora i 30 minuts s’atura la reacció evaporant el 

dissolvent al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color groc s’adsorbeix sobre gel de sílice i es purifica per 

cromatografia en columna emprant com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (70:30). S’obtenen 

les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aR,2aR,3R,16R,16aS)-3,16-bis(trifluorometil)-1,2,2a,3,16,16a-hexahidrociclobuta[6,7]ciclo-

octa[2,1-a:3,4-a’]dinaftalè, (aR,R,R,R,S)-62 (10 mg, 0.021 mmol, 24%), en forma d’oli blanc. 

b) (aR,3aS,4R,7S,8aR)-3,8-bis(trifluorometil)-3,4,5,6,7,8-hexahidro-4,7-(epoximetano)ciclodeca-

[1,2-a:10,9-a']dinaftalen-19-ona, (aR,S,R,S,R)-63 (7 mg, 0.014 mmol, 14%), en forma de sòlid 

blanc. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R,R,R,S)-62 

Rf = 0.88 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 8.88 min (Mètode CG-1). 
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HPLC tR= 3.8 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

IR ATR ν (cm-1): 3064, 3005, 2958, 2932, 2876, 1259, 1146, 1111, 1090, 818, 746. 

EM m/z (%): 471 (30), 470 (M+, 100), 442 (9), 401 (7), 373 (7), 347 (5), 303 (7), 289 (10), 277 (13), 

276 (19). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C28H20F6:  493.1361 (M+Na+, 100). 

Experimental:    493.1347 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -109.6 (c 1.0, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, CDCl3): δ 8.08 (d, J4,3=8.7 Hz, 1H, H-4), 8.05 (d, J4’,3’=8.7 Hz, 1H, H-4’), 8.02 (d, 
J5,6=8.2 Hz, 1H, H-5), 7.97 (d, J5’,6’=8.2 Hz, 1H, H-5’), 7.74 (d, J3,4=8.7 Hz, 1H, H-3), 7.70 (d, J3’,4’=8.7 
Hz, 1H, H-3’), 7.56 (ddd, J6,5=8.2 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.2 Hz, 1H, H-6), 7.52 (ddd, J6’,5’=8.2 Hz, 
J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=1.1 Hz, 1H, H-6’), 7.34 (ddd, J7,8=8.2 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 1H, H-7), 7.31 
(ddd, J7’,8’=8.2 Hz, J7’,6’=6.8 Hz, J7’,5’=1.2 Hz, 1H, H-7’), 7.28 (d, J8,7=8.2 Hz, 1H, H-8), 7.18 (d, J8’,7’=8.2 
Hz, 1H, H-8’), 3.56 (dq, J9’,11’=12.4 Hz, 3J9’,F-10’=9.3 Hz, 1H, H-9’), 3.26 – 3.19 (m, 2H, H-9, H-11), 2.99 
– 2.91 (m, 1H, H-11’), 2.33 – 2.25 (m, 1H, H-12R’), 2.12 – 2.02 (m, 2H, H-12), 1.94 – 1.86 (m, 1H,  
H-12S’). 
 
13C-RMN (150 MHz, CDCl3): δ 135.9 (C-1), 134.9 (C-1’), 133.9 (C-2’), 132.67 (C-4a), 132.63 (C-4a’), 
132.3 (C-8a), 131.72 (C-8a’), 131.69 (C-2), 129.6 (C-4’), 128.5 (C-4), 128.0 (2C, C-5, C-5’), 127.26 (q, 
1J10’,F-10’=281.6 Hz, C-10’), 127.22 (q, 1J10,F-10= 282.7 Hz, C-10), 127.18 (C-8), 127.12 (C-8’), 126.92 
(2C, C-7, C-7’), 126.53 (C-6), 126.42 (C-6’), 125.1 (C-3), 123.3 (C-3’), 46.0 (q, 2J9,F-10=26.4 Hz, C-9), 
45.1 (q, 2J9’,F-10’=25.6 Hz, C-9’), 40.2 (C-11’), 35.0 (C-11), 22.7 (C-12’), 22.0 (C-12). 
 
19F-RMN (376 MHz, CDCl3): δ -61.5 (F-10’), -65.2 (F-10). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC, HMBCF i nOe han estat enregistrats. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,S,R,S,R)-63 

Rf = 0.23 (hexà/CH2Cl2, 50:50). 

CG tR= 14.20 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 17.6 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

p.f. = Descompon. 

IR ATR ν (cm-1): 3065, 2962, 2909, 2864, 1737, 1256, 1151, 1117, 1096, 1015, 818, 791, 750. 
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EM m/z (%):515 (30), 514 (M+,100), 494 (5), 485 (5), 472 (5), 458 (5), 445 (5), 415 (4), 401 (4), 389 

(4), 373 (5), 347 (9), 307 (4), 303 (4), 289 (12), 278 (12), 277 (26), 276 (36), 265 (20). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C29H20F6O2:  537.1260 (M+Na+, 100). 

Experimental:    537.1269 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= 82.5 (c 0.7, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, CDCl3): δ 8.13 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.11 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 7.99 (d, 
J5,6=8.2 Hz, 1H H-5), 7.98 (d, J5’,6’=8.2 Hz, 1H, H-5’), 7.78 (d, J3,4=8.8 Hz, 1H, H-3), 7.74 (d, J3’,4’=8.8 
Hz, 1H, H-3’), 7.58 – 7.54 (m, 2H, H-6’, H-6), 7.31 (ddd, J7’,8’=8.3 Hz, J7’,6’=6.8 Hz, J7’,5’=1.2 Hz, 1H,   
H-7’), 7.29 (ddd, J7,8=8.3 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 1H, H-7), 7.02 (d, J=8.3 Hz, 1H, H-8’), 7.01 (d, 
J=8.3 Hz, 1H, H-8), 5.13 – 5.06 (m, 1H, H-15), 3.71 (dq, 3J9,F-10=11.0 Hz, J9,12=1.9 Hz, 1H, H-9), 3.48 
(dq, 3J9’,F-10’=9.6 Hz, J9’,15=6.7 Hz, 1H, H-9’), 3.23 (ddd, J12,13S=11.2 Hz, J12,13R=6.7 Hz, J12,9=1.9 Hz, 1H, 
H-12), 2.22 – 2.14 (m, 1H, H-14S), 2.06 – 1.98 (m, 1H, H-13S), 1.85 – 1.76 (m, 1H, H-13R), 1.74 – 
1.68 (m, 1H, H-14R). 
 
13C-RMN (150 MHz, CDCl3): δ 171.1 (C-11), 137.1 (C-1’), 136.3 (C-1), 133.4 (C-4a’), 132.97 (C-8a), 
132.94 (C-4a), 131.9 (C-8a’), 130.7 (C-2), 129.60 (C-4’), 129.49 (C-4), 129.1 (C-2’), 128.5 (C-5’), 
127.8 (C-5), 127.54 (C-7’), 127.48 (C-6’), 127.33 (C-6), 127.19 (q, 1J10,F-10=280.8 Hz, C-10), 127.11  
(C-7), 126.97 (2C, C-8, C-3’), 126.0 (q, 1J10’,F-10’=280.9 Hz, C-10’), 125.7 (C-8’), 125.2 (C-3), 73.4       
(C-15), 50.8 (q, 2J9,F-10=27.1 Hz, C-9), 49.9 (q, 2J9’,F-10’=26.6 Hz, C-9’), 36.3 (C-12), 26.5 (C-14), 17.4  
(C-13). 
 
19F-RMN (376 MHz, CDCl3): δ -66.5 (s, 3F, F-10), -67.0 (s, 3F, F-10’). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC, HMBCF i nOe han estat enregistrats. 

 

A) A -40 ºC 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de quars, es dissolen 50 mg (0.09 mmol) d’(aR,R,R)-30 en 65 mL d’acetonitril 

acabat de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del 

refrigerant del reactor es fa circular un flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un 

bany d’acetona a -40 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-40 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap d’1 hora i 30 minuts s’atura la reacció evaporant el 

dissolvent al rotavapor.  
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Finalment, el residu oliós de color groc s’adsorbeix sobre gel de sílice i es purifica per 

cromatografia en columna emprant com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (70:30). S’obtenen 

les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aR,R,R,R,S)-62 (11 mg, 0.023 mmol, 26%) en forma d’oli blanc. 

b) (aR,S,R,S,R)-63 (6 mg, 0.012 mmol, 12%) en forma de sòlid blanc. 

 

7.9.2. A partir del diacrilat (aS,R,R)-30 

7.9.2.1. Usant filtre de Pyrex 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de Pyrex, es dissolen 50 mg (0.09 mmol) d’(aS,R,R)-30 en 65 mL d’acetona 

acabada de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del 

refrigerant del reactor es fa circular un flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un 

bany d’acetona a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 4 hores no s’observa evolució de la reacció i 

s’atura evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 43 mg (0.08 mmol, 86% recuperació) d’un 

residu oliós de color lleugerament groc identificat com a (aS,R,R)-30. 

 

7.9.2.2. Usant filtre de quars 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de quars, es dissolen 52 mg (0.09 mmol) d’(aS,R,R)-30 en 65 mL d’acetonitril 
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acabat de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del 

refrigerant del reactor es fa circular un flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un 

bany d’acetona a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap d’1 hora i 30 minuts s’observa per CG la completa 

desaparició d’(aS,R,R)-30 i s’atura la reacció evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 44 mg 

d’un residu oliós de color groc identificat per 1H-RMN i CG com a varis productes provinents de la 

descomposició d’(aS,R,R)-30. 

 

7.9.3. A partir del dicrotonat (aR,R,R)-31 

7.9.3.1. Usant filtre de Pyrex 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de Pyrex, es dissolen 50 mg d’una mescla d’(aR,R,R,E,E)-31, d’(aR,R,R,E,Z)-31, 

d’(aR,R,R,E)-58 i d’(aR,R,R,Z)-58 en proporció 51:9:37:3, respectivament, en 65 mL d’acetona acabada 

de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del 

refrigerant del reactor es fa circular un flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un 

bany d’acetona a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 8 hores s’observa que la reacció ja no 

evoluciona més i s’atura evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 41 mg d’un residu oliós de 

color lleugerament groc identificat com una mescla d’(aR,R,R,E,E)-31, d’(aR,R,R,E,Z)-31,           

d’(aR,R,R,E)-58 i d’(aR,R,R,Z)-58 en proporció 34:24:29:13. 
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7.9.3.2. Usant filtre de quars 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de quars, es dissolen 43 mg d’una mescla d’(aR,R,R,E,E)-31, d’(aR,R,R,E,Z)-31, 

d’(aR,R,R,E)-58 i d’(aR,R,R,Z)-58 en proporció 51:9:37:3, respectivament, en acetonitril acabat de 

destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del refrigerant 

del reactor es fa circular un flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un bany d’acetona 

a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 2 hores s’observa per CG la completa 

desaparició d’(aR,R,R,E,E)-31 i s’atura la reacció evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen       

35 mg d’un residu oliós de color groc identificat per 1H-RMN i CG com a varis productes provinents 

de la descomposició dels reactius de partida. 

 

7.9.4. A partir del dicrotonat (aS,R,R)-31 

7.9.4.1. Usant filtre de Pyrex 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de Pyrex, es dissolen 50 mg d’una mescla d’(aS,R,R,E,E)- i d’(aS,R,R,E,Z)-31 en 

proporció 88:12, respectivament, en 65 mL d’acetona acabada de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la 

solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del refrigerant del reactor es fa circular un flux de 

metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un bany d’acetona a -20 ºC. 
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S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 8 hores s’observa que la reacció ja no 

evoluciona més i s’atura evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 40 mg d’un residu oliós de 

color lleugerament groc identificat com una mescla d’(aS,R,R,E,E)-, d’(aS,R,R,E,Z)- i d’(aS,R,R,Z,Z)-31 

en proporció 70:27:3, respectivament. 

 

7.9.4.2. Usant filtre de quars 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de quars, es dissolen 57 mg d’una mescla d’(aS,R,R,E,E)-31 i d’(aS,R,R,E,Z)-31 

en proporció 88:12, respectivament, en 65 mL d’acetonitril acabat de destil·lar. Es desplaça l’oxigen 

de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del refrigerant del reactor es fa circular un 

flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un bany d’acetona a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 2 hores s’observa per CG la completa 

desaparició d’(aS,R,R,E,E)-31 i s’atura la reacció evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen       

47 mg d’un residu oliós de color groc identificat per 1H-RMN i CG com a varis productes provinents 

de la descomposició dels reactius de partida. 

 

7.9.5. A partir del dièster (aS,R,R)-57 

7.9.5.1. Usant filtre de Pyrex 
 

 

En un matràs del reactor fotoquímic de 70 mL, proveït d’agitació magnètica i equipat amb una 

camisa de refrigeració de Pyrex, es dissolen 79 mg (0.14 mmol) d’(aS,R,R)-57 en 65 mL d’acetona 
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acabada de destil·lar. Es desplaça l’oxigen de la solució fent passar un corrent de N2. Per la camisa del 

refrigerant del reactor es fa circular un flux de metanol a -20 ºC i tot el reactor s’introdueix en un 

bany d’acetona a -20 ºC. 

S’irradia amb una làmpada de mercuri d’alta pressió de 125 W i es deixa evolucionar la reacció a   

-20 ºC tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). Al cap de 4 hores no s’observa evolució de la reacció i 

s’atura evaporant el dissolvent al rotavapor. S’obtenen 71 mg (0.12 mmol, 90% recuperació) d’un 

residu oliós de color lleugerament groc identificat com a (aS,R,R)-57. 

 

7.10. Síntesi dels dienòfils derivats d’(aR,R,R)- i d’(aS,R,R)-18 

7.10.1. Intent de síntesi del fumarat cíclic (aR,R,R)-32 

7.10.1.1. Usant Et3N com a base 
 

 

En un baló de 100 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es 

dissolen 200 mg (0.44 mmol) d’(aR,R,R)-18 i 29 mg (0.24 mmol) de DMAP en 40 mL de CH2Cl2 

anhidre. A continuació, es baixa la temperatura a 0 ºC, s’addicionen 160 µL (1.15 mmol) de Et3N 

prèviament destil·lada i es deixa la solució en agitació durant 10 minuts.  

Després d’aquest temps, s’afegeixen 50 µL (0.46 mmol) de clorur de fumaroïl durant 10 minuts. 

En aquesta addició s’observa un canvi en la coloració de la solució des de la primera gota, passant 

d’incolora a violeta molt intens. Es treu la solució del bany de gel i es deixa evolucionar la reacció a 

temperatura ambient tot seguint-la per capa prima usant com a eluent hexà/CH2Cl2 (25:75). 
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Al cap de 22 hores s’atura la reacció afegint 50 mL de HCl 0.2 M i 50 mL de CH2Cl2. La fase 

orgànica es renta amb H2O destil·lada (50 mL), s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra 

al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color negre es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (25:75). S’obtenen les següents fraccions per ordre d’elució: 

a) (aR,R,R)-1,8-bis(trifluorometil)dinafto[2,1-h:1',2'-j][1,6]dioxaciclododecin-3,6(1H,8H)-diona, 

(aR,R,R)-32 (7 mg, 0.01 mmol, 4%), en forma de sòlid blanc. 

b) Fumarat de bis{(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-

il]etil}, 68 (64 mg, 0.07 mmol, 37%), en forma de sòlid blanc. 

c) (aR,R,R)-18 (43 mg, 0.10 mmol, 22% recuperació) en forma de sòlid blanc. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(aR,R,R)-32 

Rf = 0.63 (hexà/CH2Cl2, 25:75). 

CG tR= 10.4 min (Mètode CG-1). 

HPLC tR= 9.3 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

p.f. = 263-267 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3061, 2962, 2924, 2854, 1757, 1371, 1275, 1230, 1172, 1119, 1012, 818, 747, 708. 

EM m/z (%): 531 (30), 530 (M+, 100), 363 (22), 334 (25), 276 (30), 265 (51), 263 (32), 252 (12), 138 

(40), 132 (27). 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C28H16F6O4:  533.0845 (M+Na+, 100). 

Experimental:    533.0857 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= 13.3 (c 1.0, THF). 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.36 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H,      
H-4), 8.22 (d, J5,6=8.1 Hz, 2H, H-5), 7.97 (d, J3,4=8.8 Hz, 2H,      
H-3), 7.75 (ddd, J6,5=8.1 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=1.1 Hz, 2H, H-6), 
7.55 (ddd, J7,8=8.2 Hz, J7,6=6.8 Hz, J7,5=1.2 Hz, 2H, H-7), 7.25 (d, 
J8,7=8.2 Hz, 2H, H-8), 6.77 (s, 2H, H-12), 5.43 (q, 3J9,F-10=6.8 Hz, 
2H, H-9). 

  
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 162.5 (C-11), 136.3 (C-1), 
134.1 (C-4a), 132.3 (C-8a), 130.4 (C-4), 129.7 (C-12), 128.57  
(C-5), 128.40 (C-6), 128.26 (C-2), 128.0 (C-7), 126.6 (C-8), 
124.3 (q, 4J3,F-10=3.0 Hz, C-3), 123.5 (q, 1J10,F-10=283.0 Hz, C-10), 
69.5 (q, 2J9,F-10=33.5 Hz, C-9). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -71.0 (s, 6F, F-10). 

 

 

Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 
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Dades físiques i espectroscòpiques de 68 

Rf = 0.36 (hexà/CH2Cl2, 25:75). 

CG tR= Descompon. 

HPLC tR= 6.9 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 155-158 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3067, 2959, 2918, 2849, 1734, 1262, 1173, 1140, 1027, 817, 746, 706. 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C52H32F12O6:  1003.1899 (M+Na+, 100). 

Experimental:    1003.1896 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= 39.8 (c 1.0, THF). 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.32 (d, J4,3=8.8 Hz, 2H, H-4), 8.28 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 2H, H-4’), 8.13 
(d, J5,6=8.3 Hz, 2H, H-5), 8.11 (d, J5’,6’=8.4 Hz, 2H, H-5’), 8.08 (d, J3,4=8.8 Hz, 2H, H-3), 8.06 (d, 
J3’,4’=8.8 Hz, 2H, H-3’), 7.65 (ddd, J6,5=8.3 Hz, J6,7=6.8 Hz, J6,8=0.9 Hz, 2H, H-6), 7.61 (ddd, J6’,5’=8.4 
Hz, J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=0.9 Hz, 2H, H-6’), 7.42 – 7.33 (m, 4H, H-7, H-7’), 7.10 (s, 2H, H-12), 7.06 (d, 
J8,7=8.6 Hz, 2H, H-8), 6.99 (d, J8’,7’=8.6 Hz, 2H, H-8’), 6.20 (q, 3J9,F-10=6.5 Hz, 2H, H-9), 5.36 (d, 
JOH,9’=6.2 Hz, 2H, OH), 4.80 (quint, J=7.1 Hz, 2H, H-9’). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 162.6 (C-11), 136.6 (C-1), 134.0 (2C, C-4a, C-1’), 133.70 (C-4a’), 
133.61 (C-12), 132.90 (C-8a’), 132.88 (C-8a), 132.2 (C-2’), 129.73 (C-4), 129.63 (C-4’), 128.15 (C-5’), 
128.07 (C-5), 127.86 (C-8), 127.79 (C-6), 127.4 (C-8’), 127.11 (C-6’), 127.09 (C-2), 126.91 (C-7), 
126.6 (C-7’), 124.88 (q, 1J10’,F-10’=283.4 Hz, C-10’), 124.78 (C-3’), 124.6 (C-3), 123.2 (q, 1J10,F-10=282.7 
Hz, C-10), 69.8 (q, 2J9,F-10=33.3 Hz, C-9), 68.8 (q, 2J9’,F-10’=31.7 Hz, C-9’). 
 
19F-RMN (235 MHz, acetona-d6): δ -74.6 (s, 6F, F-10), -76.6 (s, 6F, F-10’). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 
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7.10.1.2. Usant n-BuLi com a base 
 

 

En un baló de 50 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

102 mg (0.23 mmol) d’(aR,R,R)-18 en 20 mL de THF anhidre. Seguidament, es baixa la temperatura a 

0 ºC i s’addicionen 350 µL (0.56 mmol) de n-BuLi 1.6 M durant 6 minuts.  

Acabada l’addició, s’afegeixen 50 µL (0.46 mmol) de clorur de fumaroïl, durant 4 minuts. Es treu la 

solució del bany de gel i es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per 

capa prima usant com a eluent hexà/CH2Cl2 (25:75). Al cap d’1.5 hores s’atura la reacció afegint       

20 mL de H2O destil·lada. Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre MgSO4 anhidre, es filtra i es 

concentra al rotavapor.  

Finalment, el residu sòlid de color blanquinós es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (25:75). S’obtenen 18 mg (0.018 mmol, 16%) d’un sòlid 

blanc identificat com a 68. 
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7.10.1.3. Mitjançant la reacció de metàtesi d’(aR,R,R)-30 
 

 

En un baló de dues boques de 10 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, atmosfera inert 

de N2 i un refrigerant de reflux, es dissolen 90 mg (0.16 mmol) d’(aR,R,R)-30 en 7 mL de CH2Cl2 

anhidre.  

En un segon baló d’1 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es 

dissolen 2.0 mg (0.003 mmol) de catalitzador de Hoveyda-Grubbs de segona generació, 70, en 1 mL 

de CH2Cl2 anhidre. La solució es torna de color verd fosc. A continuació, s’addicionen 200 µL de la 

solució de 70 al primer baló i s’escalfa a la temperatura de reflux. Es fan dues addicions més de      

200 µL en intervals d’1 hora. Després de la darrera addició es deixa evolucionar la reacció a la 

temperatura de reflux tot seguint-la per CG (Mètode CG-1). 

Al cap de 2 hores després de la darrera addició, al veure que la reacció no evoluciona, s’afegeix     

1 mg (0.002 mmol) de 70 i es deixa evolucionar a la temperatura de reflux. Al cap d’1 dia s’atura la 

reacció. Es deixa refredar a temperatura ambient i s’afegeixen 5 mL de H2O destil·lada. Se separa la 

fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. S’obtenen 100 mg 

d’un oli de color verd fosc en el que s’identifica el dièster (aR,R,R)-30. 
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7.10.1.4. Mitjançant l’esterificació d’(aR,R,R)-18 amb àcid fumàric 
 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

50 mg (0.11 mmol) d’(aR,R,R)-18, 46 mg (0.22 mmol) de DCC i 4 mg (0.03 mmol) de DMAP en 10 mL 

de CH2Cl2. A continuació, s’afegeixen 15 mg (0.13 mmol) d’àcid fumàric i es deixa evolucionar la 

reacció a temperatura ambient tot seguint-la per capa prima usant com a eluent CH2Cl2. 

Transcorreguda 1 hora, la solució canvia de color, passant d’incolora a taronja.  

Al cap de 6 hores, s’observa per capa prima la desaparició d’(aR,R,R)-18. Es filtra la solució per tal 

d’eliminar la DCU formada i es fan successius rentats amb una solució de HCl 1 M (10 mL), una 

solució saturada de NaHCO3 (10 mL) i una solució saturada de NaCl (10 mL). Se separa la fase 

orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor.  

Finalment, el residu oliós de color taronja fosc es purifica per cromatografia en columna emprant 

com a fase mòbil CH2Cl2. S’obtenen 30 mg (0.039 mmol, 35%) d’un oli incolor identificat per 1H-RMN i 

CHPLC com una mescla isomèrica 2:1 de 69. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques de 69 

Rf = 0.73 (CH2Cl2). 

CG tR= Descompon. 

HPLC tR= 7.5 min (Isòmer minoritari); 11.0 min (Isòmer majoritari) (Daicel Chiralcel OD;          

hexà/i-PrOH, 95:5). 

p.f. = 118-122 ºC. 



7. Part experimental 

197 

IR ATR ν (cm-1): 3537, 3436, 3064, 2956, 2929, 2856, 1757, 1694, 1260, 1170, 1139, 1124, 1090, 

817, 800, 748. 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C41H40F6N2O5:  777.2734 (M+Na+, 100). 

Experimental:    777.2730 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -29.4 (c 1.0, THF). 

 
 

Isòmer majoritari en blau; isòmer minoritari en vermell. 
 
1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.29 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.28 (d, J4,3=8.8 Hz, 1H, H-4), 8.26 
(d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.25 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.12 (d, J=8.2 Hz, 1H+1H, H-5, H-5), 8.09 
(d, J=8.2 Hz, 1H+1H, H-5’, H-5’), 8.05 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 8.02 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 8.00 
– 7.94 (m, 1H+1H, H-3, H-3), 7.66 – 7.61 (m, 1H+1H, H-6, H-6), 7.61 – 7.56 (m, 1H+1H, H-6’, H-6’), 
7.39 – 7.29 (m, 2H+2H, H-7, H-7, H-7’, H-7’), 7.03 (d, J8,7=8.6 Hz, 1H, H-8), 7.00 (d, J8,7=8.6 Hz, 1H, 
H-8), 6.95 (d, J8’,7’=8.6 Hz, 1H, H-8’), 6.90 (d, J8’,7’=8.6 Hz, 1H, H-8’), 6.19 (q, 3J9,F-10=6.5 Hz, 1H, H-9), 
6.11 (q, 3J9,F-10=6.7 Hz, 1H, H-9), 5.03 (d, JOH,9’=6.0 Hz, 1H, OH), 4.91 (d, JOH,9’=6.8 Hz, 1H, OH), 4.87 
(quint, J=7.0 Hz, 1H, H-9’), 4.78 (quint, J=7.1 Hz, 1H, H-9’), 4.43 (dd, J13,12=6.7 Hz, J13,12=4.1 Hz, 1H, 
H-13), 4.39 (dd, J13,12=6.1 Hz, J13,12=3.6 Hz, 1H, H-13), 3.85 – 3.73 (m, 1H+1H, H-17, H-17), 3.69 – 
3.58 (m, 1H+1H, H-16, H-16), 3.34 (dd, J12,12=17.3 Hz, J12,13=3.6 Hz, 1H, H-12), 3.28 (dd, J12,12=17.0 
Hz, J12,13=4.1 Hz, 1H, H-12), 3.20 (dd, J12,12=17.0 Hz, J12,13=6.7 Hz, 1H, H-12), 3.16 (dd, J12,12=17.3 Hz, 
J12,13=6.1 Hz, 1H, H-12), 2.05 – 1.00 (m, 20H+20H, H-Cy, H-Cy). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 172.54 (C-14), 172.51 (C-14), 168.22 (C-11), 168.08 (C-11), 
155.64 (C-15), 155.59 (C-15), 136.37 (C-1), 136.20 (C-1), 133.94 (C-4a), 133.91 (C-4a), 133.89       
(C-1’), 133.6 (2C+1C, C-1’, C-4a’, C-4a’), 132.97 (C-8a), 132.91 (1C+1C, C-8a’, C-8a), 132.85 (C-8a’), 
132.29 (C-2’), 132.17 (C-2’), 129.64 (C-4), 129.58 (C-4), 129.49 (1C+1C, C-4’, C-4’), 128.10 (C-5’), 
128.07 (C-5’), 128.01 (1C+1C, C-5, C-5), 127.93 (C-8), 127.82 (C-8), 127.67 (C-6), 127.64 (C-6), 
127.46 (C-8’), 127.34 (C-8’), 127.27 (C-2), 127.03 (C-6’), 126.96 (2C, C-2, C-6’), 126.80 (C-7), 126.73 
(C-7), 126.55 (C-7’), 126.43 (C-7’), 124.92 (C-3’), 124.75 (q, 1J=283.2 Hz, 1C+1C, C-10’, C-10’), 
124.69 (C-3’), 124.58 (C-3), 124.50 (C-3), 123.0 (q, 1J=282.8 Hz, 1C+1C, C-10, C-10), 69.30 (q,      
2J9,F-10=33.4 Hz, C-9), 69.18 (q, 2J9,F-10=33.7 Hz, C-9), 68.7 (q, 2J9’,F-10’=31.5 Hz, C-9’), 68.5 (q,             
2J9’,F-10’=31.8 Hz, C-9’), 54. 8 (C-13), 54.4 (C-13), 53.5 (C-16), 53.2 (C-16), 51.36 (C-17), 51.27 (C-17), 
34.86 (C-12), 34.84 (C-12). 
 
Senyals observables dels C-Cy i C-Cy: 31.4, 31.11, 30.94, 29.90, 29.86, 25.70, 25.68, 25.65, 25.61, 
25.56, 25.10, 25.07, 25.03, 25.01. 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -74.0 (s, 3F, F-10), -74.3 (s, 3F, F-10), -76.2 (s, 3F, F-10’), -76.5 
(s, 3F, F-10’). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 
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7.10.2. Intent de síntesi del fumarat cíclic (aS,R,R)-32 

7.10.2.1. Usant Et3N com a base 
 

 

En un baló de 50 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

117 mg (0.26 mmol) d’(aS,R,R)-18 i 16 mg (0.13 mmol) de DMAP en 20 mL de CH2Cl2 anhidre. A 

continuació, s’addicionen 100 µL (0.72 mmol) de Et3N prèviament destil·lada i es deixa la solució en 

agitació i a temperatura ambient durant 10 minuts.  

Després d’aquest temps, s’afegeixen 30 µL (0.28 mmol) de clorur de fumaroïl durant 3 minuts. En 

aquesta addició s’observa un canvi en la coloració de la solució des de la primera gota, passant 

d’incolora a violeta molt intens. Es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la 

per capa prima usant com a eluent hexà/CH2Cl2 (25:75). 

Al cap d’1 dia s’atura la reacció afegint 25 mL de HCl 0.2 M i després 25 mL de CH2Cl2. La fase 

orgànica es renta amb H2O destil·lada (25 mL), s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra 

al rotavapor. S’obtenen 120 mg d’un oli de color rosat fosc en el que s’identifica el diol (aS,R,R)-18. 

 

7.10.2.2. Mitjançant la reacció de metàtesi d’(aS,R,R)-30 
 

 

En aquesta reacció se segueix el mateix procediment experimental descrit a l’apartat 7.10.1.3. Les 

quantitats usades en aquest cas són les següents: 

a) 51 mg (0.09 mmol) d’(aS,R,R)-30 en 4.5 mL de CH2Cl2 anhidre. 

b) 3.4 mg (0.005 mmol) de 70 en 0.6 mL de CH2Cl2 anhidre. 

S’obtenen 55 mg d’un oli de color verd fosc en el que s’identifica el dièster (aS,R,R)-30. 
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7.10.2.3. Mitjançant la reacció de metàtesi d’(aS,R,R)-31 
 

 

En aquesta reacció se segueix el mateix procediment experimental descrit a l’apartat 7.10.1.3. Les 

quantitats usades en aquest cas són les següents: 

a) 102 mg (0.17 mmol) d’(aS,R,R)-31 en 5 mL de CH2Cl2 anhidre. 

b) 6.7 mg (0.011 mmol) de 70 en 1 mL de CH2Cl2 anhidre. 

S’obtenen 107 mg d’un oli de color verd fosc en el que s’identifica el dièster (aS,R,R)-31. 

 

7.11. Reacció de Diels-Alder entre 68 i ciclopentadiè 
 

 

A) A temperatura ambient 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica i atmosfera inert de N2, es dissolen 

56 mg (0.057 mmol) de 68 en 10 mL de CH2Cl2 anhidre. A continuació, s’addicionen 120 µL            

(0.12 mmol) de EtAlCl2 1 M. El color de la solució es va tornant groc. Seguidament, s’addicionen 11 µL 

(0.13 mmol) de ciclopentadiè (el qual s’obté a partir de la reacció retro Diels-Alder del 

diciclopentadiè a 180 ºC). Al cap d’uns minuts, la solució es va tornant de color taronja. Es deixa 

evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per capa prima usant com a eluent 

hexà/CH2Cl2 (20:80). 

Al cap d’1 dia s’atura la reacció afegint 10 mL de H2O destil·lada. La solució canvia de color, de 

taronja fosc a groc. Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra 

al rotavapor. 

Finalment, el residu oliós de color taronja es purifica per cromatografia en columna emprant com 

a fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (20:80). S’obtenen les següents fraccions per ordre d’elució: 
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a) (1R,2S,3S,4S)-biciclo[2.1.1]hept-5-en-2,3-dicarboxilat de bis{(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-

(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etil}, (1R,2S,3S,4S)-71 (25 mg, 0.024 mmol, 

42%, >99% ed), en forma de sòlid blanc. 

b) (1R,2R,3R,4S)-71 (23 mg, 0.022 mmol, 38%, >99% ed) en forma de sòlid blanc. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(1R,2S,3S,4S)-71 

Rf = 0.75 (hexà/CH2Cl2, 20:80). 

CG tR= Descompon. 

HPLC tR= 9.3 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

p.f. = 231-233 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3495, 3064, 2994, 2960, 2933, 2867, 1745, 1509, 1262, 1176, 1140, 1083, 1022, 

819, 749. 

EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C57H38F12O6:  1069.2369 (M+Na+, 100). 

Experimental:    1069.2388 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= 27.4 (c 1.0, THF). 
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1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.27 (d, J4’’,3’’=8.8 Hz, 1H, H-4’’), 8.26 (d, J4’’,3’’=8.8 Hz, 1H, H-4’’), 
8.20 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.13 – 8.06 (m, 6H, H-4’, H-5’’, H-5’’, H-5’, H-3’’, H-3’’), 8.03 (d, 
J5’,6’=8.2 Hz, 1H, H-5’), 7.97 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 7.92 (d, J3’,4’=8.8 Hz, 1H, H-3’), 7.65 (ddd, 
J6’,5’=8.1 Hz, J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=1.1 Hz, 1H, H-6’), 7.63 (ddd, J6’,5’=8.2 Hz, J6’,7’=6.8 Hz, J6’,8’=1.1 Hz, 1H, 
H-6’), 7.61 – 7.57 (m, 2H, H-6’’, H-6’’), 7.41 – 7.35 (m, 2H, H-7’, H-7’), 7.35 – 7.31 (m, 2H, H-7’’,    
H-7’’), 7.04 (d, J8’,7’=8.5 Hz, 1H, H-8’), 7.03 (d, J8’,7’=8.5 Hz, 1H, H-8’), 6.94 (d, J8’’,7’’=8.7 Hz, 1H,        
H-8’’), 6.92 (d, J8’’,7’’=8.7 Hz, 1H, H-8’’), 6.37 (dd, J5,6=5.6 Hz, J5,4=3.1 Hz, 1H, H-5), 6.13 – 6.08 (m, 
2H, H-9’, H-6), 6.06 (q, 3J9’,F-10’=6.6 Hz, 1H, H-9’), 5.09 (d, JOH,9’’=6.2 Hz, 1H, OH), 4.93 (d, JOH,9’’=6.0 
Hz, 1H, OH), 4.91 (quint, J=6.9 Hz, 1H, H-9’’), 4.85 (quint, J=6.9 Hz, 1H, H-9’’), 3.70 (t, J2,3=J2,1=4.1 
Hz, 1H, H-2), 3.44 (s ample, 1H, H-1), 3.27 (s ample, 1H, H-4), 2.96 (dd, J3,2=4.1 Hz, J3,7R=1.5 Hz, 1H, 
H-3), 1.66 (d, J7S,7R=8.9 Hz, 1H, H-7S), 1.49 (dd, J7R,7S=8.9 Hz, J7R,3=1.5 Hz, 1H, H-7R). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 172.5 (C-11’), 171.6 (C-11’), 137.7 (C-5), 136.2 (2C, C-1’, C-1’), 
135.0 (C-6), 134.04 (C-1’’), 133.98 (C-1’’), 133.91 (C-4a’), 133.84 (C-4a’), 133.71 (2C, C-4a’’, C-4a’’), 
133.00 (C-8a’’), 132.95 (3C, C-8a’, C-8a’, C-8a’’), 132.2 (2C, C-2’’, C-2’’), 129.62 (C-4’), 129.60 (2C, 
C-4’, C-4’’), 129.55 (C-4’’), 128.12 (C-5’), 128.08 (3C, C-5’, C-5’’, C-5’’), 127.90 (C-8’), 127.84 (C-8’), 
127.69 (C-6’), 127.63 (C-6’), 127.53 (2C, C-8’’, C-8’’), 127.38 (C-2’), 127.29 (C-2’), 127.07 (C-6’’), 
127.04 (C-6’’), 126.82 (C-7’), 126.79 (C-7’), 126.51 (2C, C-7’’, C-7’’), 124.82 (q, 1J10’’,F-10’’=283.1 Hz, 
C-10’’), 124.79 (q, 1J10’’,F-10’’=282.7 Hz, C-10’’), 124.75 (2C, C-3’’, C-3’’), 124.4 (C-3’), 124.2 (C-3’), 
123.24 (q, 1J10’,F-10’=282.3 Hz, C-10’), 123.18 (q, 1J10’,F-10’=282.3 Hz, C-10’), 69.9 (q, 2J9’,F-10’=33.1 Hz,  
C-9’), 69.4 (q, 2J9’,F-10’=33.3 Hz, C-9’), 68.98 (q, 2J9’’,F-10’’=31.7 Hz, C-9’’), 68.96 (q, 2J9’’,F-10’’=31.7 Hz,    
C-9’’), 48.1 (C-2), 47.4 (C-4), 47.06 (C-3), 47.01 (C-7), 45.8 (C-1). 
 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -74.31 (s, 3F, F-10’), -74.35 (s, 3F, F-10’), -75.99 (s, 3F, F-10’’),    
-76.02 (s, 3F, F-10’’). 
 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 

 

Dades físiques i espectroscòpiques d’(1R,2R,3R,4S)-71 

Rf = 0.66 (hexà/CH2Cl2, 20:80). 

CG tR= Descompon. 

HPLC tR= 10.7 min (Daicel Chiralcel OD; hexà/i-PrOH, 99:1). 

p.f. = 148-150 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 3530, 3065, 2962, 1733, 1260, 1172, 1139, 1121, 1087, 817, 796, 747, 706. 
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EMAR (ESI+) m/z:  Calculat per a C57H38F12O6:  1069.2369 (M+Na+, 100). 

Experimental:    1069.2387 (M+Na+, 100). 

[α] 
25= -53.6 (c 1.0, THF). 

 

 
 

1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 8.28 (d, J=8.8 Hz, 2H, H-4’’, H-4’’), 8.23 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 
8.22 (d, J4’,3’=8.8 Hz, 1H, H-4’), 8.12 – 8.06 (m, 6H, H-5’’, H-5’’, H-3’’, H-3’’, H-5’, H-5’), 7.98 (d, J=8.8 
Hz, 2H, H-3’, H-3’), 7.66 – 7.62 (m, 2H, H-6’, H-6’), 7.62 – 7.56 (m, 2H, H-6’’, H-6’’), 7.40 – 7.35 (m, 
2H, H-7’, H-7’), 7.35 – 7.30 (m, 2H, H-7’’, H-7’’), 7.04 (d, J8’,7’=8.2 Hz, 1H, H-8’), 7.00 (d, J8’,7’=8.2 Hz, 
1H, H-8’), 6.94 (d, J8’’,7’’=8.2 Hz, 1H, H-8’’), 6.91 (d, J8’’,7’’=8.2 Hz, 1H, H-8’’), 6.31 (dd, J6,5=5.6 Hz, 
J6,1=3.1 Hz, 1H, H-6), 6.15 (q, 3J9’,F-10’=6.6 Hz, 1H, H-9’), 6.11 (q, 3J9’,F-10’=6.6 Hz, 1H, H-9’), 6.04 (dd, 
J5,6=5.6 Hz, J5,4=2.8 Hz, 1H, H-5), 5.14 (d, JOH,9’’=6.2 Hz, 1H, OH), 4.93 – 4.85 (m, 2H, H-9’’, OH), 4.82 
(quint, J=6.9 Hz, 1H, H-9’’), 3.64 (dd, J3,2=4.8 Hz, J3,4=3.7 Hz, 1H, H-3), 3.46 (s ample, 1H, H-4), 3.32 
(s ample, 1H, H-1), 2.91 (dd, J2,3=4.8 Hz, J2,7R=1.5 Hz, 1H, H-2), 1.69 (d, J7S,7R=9.0 Hz, 1H, H-7S), 1.49 
(dd, J7R,7S=9.0 Hz, J7R,2=1.5 Hz, 1H, H-7R). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 172.5 (C-11’), 171.8 (C-11’), 137.7 (C-6), 136.24 (C-1’), 136.14 
(C-1’), 135.2 (C-5), 134.02 (C-1’’), 133.95 (C-4a’), 133.92 (C-4a’), 133.81 (C-1’’), 133.72 (C-4a’’), 
133.71 (C-4a’’), 133.03 (C-8a’), 133.01 (2C, C-8a’’, C-8a’’), 132.97 (C-8a’), 132.2 (2C, C-2’’, C-2’’), 
129.71 (2C, C-4’, C-4’), 129.61 (2C, C-4’’, C-4’’), 128.11 (2C, C-5’, C-5’), 128.09 (C-5’’), 128.07        
(C-5’’), 127.94 (C-8’), 127.84 (C-8’), 127.68 (2C, C-6’, C-6’), 127.56 (2C, C-8’’, C-8’’), 127.38 (C-2’), 
127.08 (C-2’), 127.06 (2C, C-6’’, C-6’’), 126.84 (C-7’), 126.79 (C-7’), 126.51 (C-7’’), 126.48 (C-7’’), 
124.83 (q, 1J10’’,F-10’’=283.0 Hz, C-10’’), 124.79 (C-3’’), 124.71 (C-3’’), 124.68 (q, 1J10’’,F-10’’=282.5 Hz,  
C-10’’), 124.2 (2C, C-3’, C-3’), 123.21 (q, 1J10’,F-10’=282.5 Hz, C-10’), 123.03 (q, 1J10’,F-10’=282.2 Hz,     
C-10’), 69.78 (q, 2J9’,F-10’=33.2 Hz, C-9’), 69.59 (q, 2J9’,F-10’=33.5 Hz, C-9’), 69.02 (q, 2J9’’,F-10’’=31.7 Hz,  
C-9’’), 68.92 (q, 2J9’’,F-10’’=31.7 Hz, C-9’’), 48.6 (C-3), 47.36 (C-2), 47.22 (C-7), 47.14 (C-1), 45.6 (C-4). 

 
19F-RMN (376 MHz, acetona-d6): δ -74.4 (s, 3F, F-10’), -74.7 (s, 3F, F-10’), -76.04 (s, 3F, F-10’’),         
-76.17 (s, 3F, F-10’’). 

 
Espectres COSY, HSQC, HMBC i HMBCF han estat enregistrats. 

 

B) A -78 ºC 

En aquesta reacció se segueix el mateix procediment experimental descrit anteriorment però 

mantenint la temperatura de la solució durant tota la reacció a -78 ºC. 
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Les quantitats usades en aquest cas són les següents:  

a) 90 mg (0.09 mmol) de 68. 

b) 17 mL de CH2Cl2 anhidre. 

c) 190 µL (0.19 mmol) de EtAlCl2 1 M. 

d) 18 µL (0.21 mmol) de ciclopentadiè. 

Al cap d’1 dia s’atura la reacció deixant escalfar fins a temperatura ambient i afegint 20 mL de H2O 

destil·lada. La solució canvia de color groc a blanc. Se separa la fase orgànica i s’extreu l’aquosa amb 

10 mL de CH2Cl2. S’ajunten els extractes orgànics, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es 

concentra al rotavapor. 

Finalment, el residu sòlid de color blanc es purifica per cromatografia en columna emprant com a 

fase mòbil una mescla d’hexà/CH2Cl2 (80:20). S’obtenen 30 mg (0.029 mmol, 31%) d’un sòlid blanc 

identificat per 1H-RMN com a una mescla diastereoisomèrica d’(1R,2S,3S,4S)- i (1R,2R,3R,4S)-71 en 

proporció 8:2. 

 

7.12. Hidròlisi d’(1R,2R,3R,4S)-71 
 

 

En un baló de 25 mL de capacitat, proveït d’agitació magnètica, es dissolen 129 mg (0.12 mmol) 

d’(1R,2R,3R,4S)-71 en 10 mL de THF. Paral·lelament, es prepara una solució de 75 mg de KOH      

(1.34 mmol) en el mínim volum de H2O destil·lada i s’aboca aquesta sobre la solució que conté 

(1R,2R,3R,4S)-71. Es deixa evolucionar la reacció a temperatura ambient tot seguint-la per capa 

prima usant com a eluent hexà/CH2Cl2 (20:80). 

Al cap de 4 hores ja no s’observa per capa prima la presència d’(1R,2R,3R,4S)-71 i s’atura la 

reacció eliminant el dissolvent al rotavapor. El residu blanc format es dissol en 10 mL de CH2Cl2 i es 

fan successius rentats amb H2O destil·lada (4 x 10 mL). Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre 

Na2SO4 anhidre, es filtra i es concentra al rotavapor. S’obtenen 104 mg (0.23 mmol, 94%) d’un sòlid 

blanc identificat com a (aR,R,R)-18. 

La fase aquosa s’acidifica fins a pH àcid amb HCl 1 M, i es realitzen successives extraccions amb 

èter dietíl·lic (4 x 10 mL). Se separa la fase orgànica, s’asseca sobre Na2SO4 anhidre, es filtra i es 

concentra al rotavapor.  

S’obtenen 21.3 mg (0.12 mmol, 95%) d’un sòlid blanc identificat com a àcid (1R,2R,3R,4S)-

biciclo[2.1.1]hept-5-en-2,3-dicarboxílic, (1R,2R,3R,4S)-28. 
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Dades físiques i espectroscòpiques d’(1R,2R,3R,4S)-28 

CG tR= Descompon. 

p.f. = 169-171 ºC. 

IR ATR ν (cm-1): 2983, 2960, 2873, 2661, 2628, 2547, 1685, 1417, 1275, 1260, 1218, 946, 915, 894, 

865, 793, 720, 689. 

[α] 
25= -115.6 (c 1.0, MeOH). 

[lit.173a: [α]  (1R,2S,3S,4S)-28 = 134.8 (c 5.0, MeOH)]. 

[lit.173b: [α] 
20 1 (1R,2S,3S,4S)-28 = 127.4 (c 1.29, MeOH)]. 

 
1H-RMN (600 MHz, acetona-d6): δ 6.32 (dd, J6,5=5.6 Hz, J6,1=3.1 Hz, 
1H, H-6), 6.13 (dd, J5,6=5.6, J5,4=2.8 Hz, 1H, H-5), 3.36 (t, J3,2=J3,4=4.4 
Hz, 1H, H-3), 3.26 (s ample, 1H, H-4), 3.15 (s ample, 1H, H-1), 2.64 
(dd, J2,3=4.4 Hz, J2,7R=1.6 Hz, 1H, H-2), 1.64 (d, J7S,7R=8.6 Hz, 1H, H-7S), 
1.44 (dq, J7R,7S=8.6 Hz, J7R,2=J7R,1=J7R,4=1.6 Hz, 1H, H-7R). 
 
13C-RMN (150 MHz, acetona-d6): δ 174.8 (C-8), 173.5 (C-9), 137.4   
(C-6), 135.0 (C-5), 47.45 (C-1), 47.42 (C-3), 47.1 (C-7), 46.8 (C-2), 45.3 
(C-4). 

 
 

Espectres COSY, HSQC i HMBC han estat enregistrats. 
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8. Recull d’espectres 

8.1. (aR,R,R)-1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanol), 

(aR,R,R)-18 
 

 
Fórmula molecular: C24H16F6O2 

Pes molecular: 450.37 
 

 
Figura 8.1. Espectre IR d’(aR,R,R)-18. 

 

 
Figura 8.2. Espectre de masses d’(aR,R,R)-18. 
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Figura 8.3. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,R,R)-18. 

 

 
Figura 8.4. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-18. 
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Figura 8.5. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-18. 

 

 
Figura 8.6. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-18. 
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Figura 8.7. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-18. 

 

 

 
Figura 8.8. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-18. 
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Figura 8.9. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-18. 
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8.2. (aS,R,R)-1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanol), 

(aS,R,R)-18 
 

 
 

Fórmula molecular: C24H16F6O2 
Pes molecular: 450.37 

 

 
Figura 8.10. Espectre IR d’(aS,R,R)-18. 

 

 
Figura 8.11. Espectre de masses d’(aS,R,R)-18. 
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Figura 8.12. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,R)-18. 

 

 
Figura 8.13. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-18. 
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Figura 8.14. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-18. 

 

 
Figura 8.15. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-18. 

 



8. Recull d’espectres 

215 

 

 
Figura 8.16. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-18. 

 

 

 
Figura 8.17. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-18. 
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Figura 8.18. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-18. 
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8.3. (aS,R,S)-1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanol), 

(aS,R,S)-18 
 

 
 

Fórmula molecular: C24H16F6O2 
Pes molecular: 450.37 

 

 
Figura 8.19. Espectre IR d’(aS,R,S)-18. 

 

 
Figura 8.20. Espectre de masses d’(aS,R,S)-18. 
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Figura 8.21. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,S)-18. 

 

 
Figura 8.22. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 
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Figura 8.23. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 

 

 
Figura 8.24. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 
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Figura 8.25. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 

 

 

 
Figura 8.26. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 
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Figura 8.27. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 

 

 
Figura 8.28. Espectre HMBCF (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,S)-18. 
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8.4. Àcid (1R,2R,3R,4S)-biciclo[2.1.1]hept-5-en-2,3-dicarboxílic, 

(1R,2R,3R,4S)-28  
 

 
 

Fórmula molecular: C9H10O4 
Pes molecular: 182.17 

 

 
Figura 8.29. Espectre IR d’(1R,2R,3R,4S)-28. 

 

 
Figura 8.30. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-28. 
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Figura 8.31. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-28. 

 

 
Figura 8.32. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-28. 
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Figura 8.33. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-28. 

 

 
Figura 8.34. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-28. 
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8.5. 1,1'-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-trifluoroetanona), 29 
 

 
 

Fórmula molecular: C24H12F6O2 
Pes molecular: 446.34 

 

 
Figura 8.35. Espectre IR de 29. 

 

 
Figura 8.36. Espectre de masses de 29. 
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Figura 8.37. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) de 29. 

 

 
Figura 8.38. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) de 29. 
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Figura 8.39. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) de 29. 

 

 
Figura 8.40. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) de 29. 
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Figura 8.41. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) de 29. 

 

 

 
Figura 8.42. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de 29. 
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8.6. Diacrilat d'(aR,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-triflu-

oroetan-1,1'-diil), (aR,R,R)-30 
 

 
 

Fórmula molecular: C30H20F6O4 
Pes molecular: 558.47 

 

 
Figura 8.43. Espectre IR d’(aR,R,R)-30. 

 

 
Figura 8.44. Espectre de masses d’(aR,R,R)-30. 
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Figura 8.45. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,R,R)-30. 

 

 
Figura 8.46. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-30. 
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Figura 8.47. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-30. 

 

 
Figura 8.48. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-30. 
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Figura 8.49. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-30. 

 

 

 
Figura 8.50. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-30. 
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Figura 8.51. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-30. 
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8.7. Diacrilat d'(aS,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-triflu-

oroetan-1,1'-diil), (aS,R,R)-30 
 

 
 

Fórmula molecular: C30H20F6O4 
Pes molecular: 558.47 

 

 
Figura 8.52. Espectre IR d’(aS,R,R)-30. 

 

 
Figura 8.53. Espectre de masses d’(aS,R,R)-30. 
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Figura 8.54. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,R)-30. 

 

 
Figura 8.55. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-30. 

 



8. Recull d’espectres 

236 

 
Figura 8.56. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-30. 

 

 
Figura 8.57. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-30. 
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Figura 8.58. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-30. 

 

 

 
Figura 8.59. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-30. 
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Figura 8.60. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-30. 
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8.8. Bis((E)-2-butenoat) d'(aR,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-

trifluoroetan-1,1'-diil), (aR,R,R)-31 
 

 
 

Fórmula molecular: C32H24F6O4 
Pes molecular: 586.52 

 

 
Figura 8.61. Espectre IR d’(aR,R,R)-31. 

 

 
Figura 8.62. Espectre de masses d’(aR,R,R)-31. 
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Figura 8.63. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,R,R)-31. 

 

 
Figura 8.64. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-31. 
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Figura 8.65. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-31. 

 

 
Figura 8.66. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-31. 
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Figura 8.67. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-31. 

 

 

 
Figura 8.68. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-31. 
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Figura 8.69. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-31. 
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8.9. Bis((E)-2-butenoat) d'(aS,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-

trifluoroetan-1,1'-diil), (aS,R,R)-31 
 

 
 

Fórmula molecular: C32H24F6O4 
Pes molecular: 586.52 

 

 
Figura 8.70. Espectre IR d’(aS,R,R)-31. 

 

 
Figura 8.71. Espectre de masses d’(aS,R,R)-31. 
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Figura 8.72. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,R)-31. 

 

 
Figura 8.73. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-31. 
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Figura 8.74. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-31. 

 

 
Figura 8.75. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-31. 
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Figura 8.76. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-31. 

 

 

 
Figura 8.77. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-31. 
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Figura 8.78. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-31. 
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8.10. (aR,R,R)-1,8-bis(trifluorometil)dinafto[2,1-h:1',2'-j][1,6]di-

oxaciclododecin-3,6(1H,8H)-diona, (aR,R,R)-32 
 

 
 

Fórmula molecular: C28H16F6O4 
Pes molecular: 530.41 

 

 
Figura 8.79. Espectre IR d’(aR,R,R)-32. 

 

 
Figura 8.80. Espectre de masses d’(aR,R,R)-32. 
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Figura 8.81. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,R,R)-32. 

 

 
Figura 8.82. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-32. 
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Figura 8.83. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-32. 

 

 
Figura 8.84. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-32. 
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Figura 8.85. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-32. 

 

 

 
Figura 8.86. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-32. 
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Figura 8.87. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-32. 
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8.11. (4R,5R)-2-benzil-2,4,5-trifenil-1,3-dioxolà, (R,R)-40 
 

 
 

Fórmula molecular: C28H24O2 
Pes molecular: 392.49 

 

 
Figura 8.88. Espectre d’

1
H-RMN (250 MHz, CDCl3) de (R,R)-40. 
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8.12. 2'-(2,2,2-trifluoroacetil)-[1,1'-binaftalen]-2-carbonitril, 42 
 

 
 

Fórmula molecular: C23H12F3NO 
Pes molecular: 375.34 

 

 
Figura 8.89. Espectre de masses de 42. 
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8.13. (S,E)-1-amino-N-(1-feniletiliden)-2-metoximetilpirrolidina, (S,E)-45 
 

 
 

Fórmula molecular: C14H20N2O 
Pes molecular: 232.32 

 

 
Figura 8.90. Espectre d’

1
H-RMN (400 MHz, CDCl3) d’(S,E)-45. 

 

 
Figura 8.91. Espectre de 

13
C-RMN (100 MHz, CDCl3) ) d’(S,E)-45. 
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Figura 8.92. Espectre COSY (400 MHz, CDCl3) d’(S,E)-45. 

 

 

 
Figura 8.93. Espectre HSQC (400 MHz, CDCl3) d’(S,E)-45. 
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Figura 8.94. Espectre nOe (400 MHz, CDCl3) d’(S,E)-45. 
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8.14. (aRS,S)-1-amino-N-{2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoroacetil)-[1,1'-

binaftalen]-2-il]etiliden}-2-metoximetilpirrolidina, (aRS,S)-47 
 

 
 

Fórmula molecular: C30H24F6N2O2 
Pes molecular: 558.51 

 

 
Figura 8.95. Espectre de masses d’(aRS,S)-47. 
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8.15. (aR,R)-2,2,2-trifluoro-1-(2'-{2,2,2-trifluoro-1-[(feniletil)imino]etil}-

[1,1'-binaftalen]-2-il)etanona, (aR,R)-48 
 

 
 

Fórmula molecular: C32H21F6NO 
Pes molecular: 549.51 

 

 
Figura 8.96. Espectre de masses d’(aR,R)-48. 

 

 
Figura 8.97. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R)-48. 
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Figura 8.98. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R)-48. 
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8.16. (aS,R)-2,2,2-trifluoro-1-(2'-{2,2,2-trifluoro-1-[(feniletil)imino] etil}-

[1,1'-binaftalen]-2-il)etanona, (aS,R)-48 
 

 
 

Fórmula molecular: C32H21F6NO 
Pes molecular: 549.51 

 

 
Figura 8.99. Espectre IR d’(aS,R)-48. 

 

 
Figura 8.100. Espectre de masses d’(aS,R)-48. 
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Figura 8.101. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R)-48. 

 

 
Figura 8.102. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R)-48. 
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Figura 8.103. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R)-48. 

 

 
Figura 8.104. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R)-48. 
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Figura 8.105. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R)-48. 

 

 
  

Figura 8.106. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R)-48. 
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Figura 8.107. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R)-48. 

 



8. Recull d’espectres 

267 

 
Figura 8.108. Espectre NOESY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R)-48. 
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8.17. (aS,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-

binaftalen]-2-il]etanona, (aS,R)-49 
 

 
 

Fórmula molecular: C24H14F6O2 
Pes molecular: 448.36 

 

 
Figura 8.109. Espectre de masses d’(aS,R)-49. 
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8.18. (aS,1R)-2,2,2-trifluoro-1-(2'-{1-[((1R)-1-feniletil)imino]-2,2,2-

trifluoroetil}-[1,1'-binaftalen]-2-il)etanol, (aS,R,R)-53 
 

 
 

Fórmula molecular: C32H23F6NO 
Pes molecular: 551.52 

 

 
Figura 8.110. Espectre IR d’(aS,R,R)-53. 

 

 
Figura 8.111. Espectre de masses d’(aS,R,R)-53. 
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Figura 8.112. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,R)-53. 

 

 
Figura 8.113. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 
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Figura 8.114. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 

 

 
Figura 8.115. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 
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Figura 8.116. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 
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Figura 8.117. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 
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Figura 8.118. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 

 

  
Figura 8.119. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 
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Figura 8.120. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(aS,R,R)-53. 

 

 
Figura 8.121. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(aS,R,R)-53. 

 



8. Recull d’espectres 

276 

 
Figura 8.122. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-53. 
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8.19. (aS,1R)-2,2,2-trifluoro-1-(2'-{(1S)-1-[(1-feniletiliden)amino]-2,2,2-

trifluoroetil}-[1,1'-binaftalen]-2-il)etanol, (aS,R,S)-54 
 

 
 

Fórmula molecular: C32H23F6NO 
Pes molecular: 551.52 

 

 
Figura 8.123. Espectre de masses d’(aS,R,S)-54. 
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Figura 8.124. Espectre d’

1
H-RMN (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-54. 

 

 
Figura 8.125. Espectre de 

13
C-RMN (100 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-54. 
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Figura 8.126. Espectre COSY (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-54. 

 

 

 
Figura 8.127. Espectre HSQC (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-54. 
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Figura 8.128. Espectre HMBC (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-54. 
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8.20. (aS,1R)-1-[2'-((1S)-1-amino-2,2,2-trifluoroetil)-[1,1'-binaftalen]-2-

il]-2,2,2-trifluoroetanol, (aS,R,S)-55 
 

 
 

Fórmula molecular: C24H17F6NO 
Pes molecular: 449.39 

 

 
Figura 8.129. Espectre IR d’(aS,R,S)-55. 

 

 
Figura 8.130. Espectre de masses d’(aS,R,S)-55. 

 



8. Recull d’espectres 

282 

  
Figura 8.131. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,S)-55. 

 

 
Figura 8.132. Espectre d’

1
H-RMN (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-55. 
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Figura 8.133. Espectre de 

13
C-RMN (100 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-55. 

 

 
Figura 8.134. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-55. 
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Figura 8.135. Espectre COSY (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-55. 

 

 

 
Figura 8.136. Espectre HSQC (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-55. 
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Figura 8.137. Espectre HMBC (400 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-55. 

 

 
Figura 8.138. Espectre HMBCF (250 MHz, CDCl3) d’(aS,R,S)-55. 
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8.21. Acrilat d'(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hi-

droxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etil, (aR,R,R)-56 
 

 
 

Fórmula molecular: C27H18F6O3 
Pes molecular: 504.42 

 

 
Figura 8.139. Espectre IR d’(aR,R,R)-56. 

 

 
Figura 8.140. Espectre de masses d’(aR,R,R)-56. 
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Figura 8.141. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,R,R)-56. 

 

 
Figura 8.142. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 
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Figura 8.143. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 

 

 
Figura 8.144. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 
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Figura 8.145. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 

 

 

 
Figura 8.146. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 
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Figura 8.147. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 

 

 
Figura 8.148. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 
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8.22. Acrilat d'(aS,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidro-

xietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etil, (aS,R,R)-56 
 

 
 

Fórmula molecular: C27H18F6O3 
Pes molecular: 504.42 

 

 
Figura 8.149. Espectre IR d’(aS,R,R)-56. 

 

 
Figura 8.150. Espectre de masses d’(aS,R,R)-56. 
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Figura 8.151. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,R)-56. 

 

 
Figura 8.152. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-56. 
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Figura 8.153. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-56. 

 

 
Figura 8.154. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-56. 
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Figura 8.155. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-56. 

 

 
 

Figura 8.156. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-56. 
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Figura 8.157. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-56. 
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Figura 8.158. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-56. 
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8.23. Bis(3-butenoat) d'(aS,R,R)-([1,1'-binaftalen]-2,2'-diil)bis(2,2,2-

trifluoroetan-1,1'-diil), (aS,R,R)-57 
 

 
 

Fórmula molecular: C32H24F6O4 
Pes molecular: 586.52 

 

 
Figura 8.159. Espectre IR d’(aS,R,R)-57. 

 

 
Figura 8.160. Espectre de masses d’(aS,R,R)-57. 
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Figura 8.161. Espectre de masses d’alta resolució d’(aS,R,R)-57. 

 

 
Figura 8.162. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-57. 
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Figura 8.163. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-57. 

 

 
Figura 8.164. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-57. 
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Figura 8.165. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-57. 

 

 
 

Figura 8.166. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-57. 
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Figura 8.167. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aS,R,R)-57. 
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8.24. (E)-2-butenoat d'(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-

hidroxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etil, (aR,R,R)-58 
 

 
 

Fórmula molecular: C28H20F6O3 
Pes molecular: 518.45 

 

 
Figura 8.168. Espectre IR d’(aR,R,R)-58. 

 

 
Figura 8.169. Espectre de masses d’(aR,R,R)-58. 
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Figura 8.170. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,R,R)-58. 

 

 
Figura 8.171. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-58. (*) Indica impuresa d’ftalats. 
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Figura 8.172. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-58. (*) Indica impuresa d’ftalats. 

 

 
Figura 8.173. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-58. 
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Figura 8.174. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-58. (*) Indica impuresa d’ftalats. 
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Figura 8.175. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-58. (*) Indica impuresa d’ftalats. 
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Figura 8.176. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-58. (*) Indica impuresa d’ftalats. 
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Figura 8.177. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R)-58. 
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8.25. (aR,2aR,3R,16R,16aS)-3,16-bis(trifluorometil)-1,2,2a,3,16,16a-

hexahidrociclobuta[6,7]cicloocta[2,1-a:3,4-a’]dinaftalè, 

(aR,R,R,R,S)-62 
 

 
 

Fórmula molecular: C28H20F6 
Pes molecular: 470.45 

 

 
Figura 8.178. Espectre IR d’(aR,R,R,R,S)-62. 

 

 
Figura 8.179. Espectre de masses d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.180. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,R,R,R,S)-62. 

 

 
Figura 8.181. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. (*) Indica impuresa d’hexà. 
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Figura 8.182. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. (*) Indica impuresa d’hexà. 

 

 
Figura 8.183. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.184. Espectre COSY (600 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. 

 

 
Figura 8.185. Espectre COSY (600 MHz, CDCl3) de la zona aromàtica d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.186. Espectre HSQC (600 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. (*) Indica impuresa d’hexà. 

 

 
Figura 8.187. Espectre HSQC (600 MHz, CDCl3) de la zona aromàtica d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.188. Espectre HMBC (600 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. (*) Indica impuresa d’hexà. 

 

 

 
Figura 8.189. Espectre HMBC (600 MHz, CDCl3) de la zona aromàtica d’(aR,R,R,R,S)-62. 

 



8. Recull d’espectres 

315 

 
Figura 8.190. Espectre HMBCF (250 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.191. Espectres nOe (600 MHz, CDCl3) d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.192. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R,R,S)-62. 

 

 
Figura 8.193. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.194. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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Figura 8.195. Espectres nOe (600 MHz, acetona-d6) d’(aR,R,R,R,S)-62. 
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8.26. (aR,3aS,4R,7S,8aR)-3,8-bis(trifluorometil)-3,4,5,6,7,8-hexahidro-

4,7-(epoximetano)ciclodeca[1,2-a:10,9-a']dinaftalen-19-ona, 

(aR,S,R,S,R)-63 
 

 
 

Fórmula molecular: C29H20F6O2 
Pes molecular: 514.46 

 

 
Figura 8.196. Espectre IR d’(aR,S,R,S,R)-63. 

 

 
Figura 8.197. Espectre de masses d’(aR,S,R,S,R)-63. 
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Figura 8.198. Espectre de masses d’alta resolució d’(aR,S,R,S,R)-63. 

 

 
Figura 8.199. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 
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Figura 8.200. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 

 

 
Figura 8.201. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 
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Figura 8.202. Espectre COSY (600 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 

 

 
Figura 8.203. Espectre COSY (600 MHz, CDCl3) de la zona aromàtica d’(aR,S,R,S,R)-63. 
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Figura 8.204. Espectre HSQC (600 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 

 

 
Figura 8.205. Espectre HSQC (600 MHz, CDCl3) de la zona aromàtica d’(aR,S,R,S,R)-63. 
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Figura 8.206. Espectre HMBC (600 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 

 

 

 
Figura 8.207. Espectre HMBC (600 MHz, CDCl3) de la zona aromàtica d’(aR,S,R,S,R)-63. 

 



8. Recull d’espectres 

326 

 
Figura 8.208. Espectre HMBCF (250 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 
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Figura 8.209. Espectres nOe (600 MHz, CDCl3) d’(aR,S,R,S,R)-63. 
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8.27. Fumarat de bis{(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-

hidroxietil)-[1,1'-binaftalen]-2-il]etil}, 68 
 

 
 

Fórmula molecular: C52H32F12O6 
Pes molecular: 980.79 

 

 
Figura 8.210. Espectre IR de 68. 

 

  
Figura 8.211. Espectre de masses d’alta resolució de 68. 
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Figura 8.212. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) de 68. 

 

 
Figura 8.213. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) de 68. 
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Figura 8.214. Espectre de 

19
F-RMN (235 MHz, acetona-d6) de 68. 

 

 

 
Figura 8.215. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) de 68. 

 

  
Figura 8.216. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) de 68. 

 



8. Recull d’espectres 

331 

 

 

 
Figura 8.217. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de 68. 
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Figura 8.218. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) de 68. 
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8.28. Isòmers de 69 
 

 
 

Fórmula molecular: C41H40F6N2O5 
Pes molecular: 754.76 

 

 
Figura 8.219. Espectre IR de 69. 

 

  
Figura 8.220. Espectre de masses d’alta resolució de 69. 
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Figura 8.221. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) de 69. 

 

 
Figura 8.222. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) de 69. 
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Figura 8.223. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) de 69. 

 

 
Figura 8.224. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) de 69. 
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Figura 8.225. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) la zona aromàtica de 69. 

 

 
Figura 8.226. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) de 69. 
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Figura 8.227. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica de 69. 

 

 
Figura 8.228. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de 69. 
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Figura 8.229. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica de 69. 

Per simplificar, les correlacions de color negre indiquen les d’ambdós isòmers. 
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Figura 8.230. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) de 69. 
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8.29. (1R,2R,3R,4S)-biciclo[2.1.1]hept-5-en-2,3-dicarboxilat de bis-

{(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-

binaftalen]-2-il]etil}, (1R,2R,3R,4S)-71 
 

 
 

Fórmula molecular: C57H38F12O6 
Pes molecular: 1046.89 

 

 
Figura 8.231. Espectre IR d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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Figura 8.232. Espectre de masses d’alta resolució d’(1R,2R,3R,4S)-71. 

 
Figura 8.233. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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Figura 8.234. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-71. 

 

 
Figura 8.235. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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Figura 8.236. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-71. 

 

 
Figura 8.237. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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Figura 8.238. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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Figura 8.239. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-71. 

 

 
Figura 8.240. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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Figura 8.241. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2R,3R,4S)-71. 

 

 
Figura 8.242. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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Figura 8.243. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2R,3R,4S)-71. 

 

 
Figura 8.244. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) d’(1R,2R,3R,4S)-71. 
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8.30. (1R,2S,3S,4S)-biciclo[2.1.1]hept-5-en-2,3-dicarboxilat de bis-

{(aR,R,R)-2,2,2-trifluoro-1-[2'-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil)-[1,1'-

binaftalen]-2-il]etil}, (1R,2S,3S,4S)-71 
 

 
 

Fórmula molecular: C57H38F12O6 
Pes molecular: 1046.89 

 

 
Figura 8.245. Espectre IR d’(1R,2S,3S,4S)-71. 

 

  
Figura 8.246. Espectre de masses d’alta resolució d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.247. Espectre d’

1
H-RMN (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 

 

 
Figura 8.248. Espectre de 

13
C-RMN (150 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.249. Espectre de 

19
F-RMN (376 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 

 

 

 
Figura 8.250. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.251. Espectre COSY (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.252. Espectre HSQC (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.253. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.254. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2S,3S,4S)-71. 

 

 
Figura 8.255. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.256. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) de la zona aromàtica d’(1R,2S,3S,4S)-71. 

 

 
Figura 8.257. Espectre HMBC (600 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 
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Figura 8.258. Espectre HMBCF (250 MHz, acetona-d6) d’(1R,2S,3S,4S)-71. 

 




