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LA PRIMERA TAULA PERIÒDICA PUBLICADA
PER MENDELÉIEV

Aparegué a la revista de la Societat Química Russa (Mendeleev, D.I.
“Sootnoshenie svoistv s atomnym vesom elementov”, Zhurnal Russkogo
Khimicheskogo Obshchestva, vol.1, parts ii-iii. Sant Petersburg, 1869, pàg.
60-77).
Els elements hi són classificats segons la massa atòmica que en
aquell moment se’ls suposava, que després en alguns va canviar. Conté 67 posicions, de les quals quatre són elements predits per Mendeléiev però encara no descoberts. Els interrogants indiquen les diverses incerteses en les masses atòmiques, així com en la identificació
de certs elements. Hi ha símbols obsolets (Ur, Yt) i un element no
existent, el didimi (Di) (vegeu capítol 73).
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INTRODUCCIÓ
La taula periòdica dels elements té un gran valor per als químics i
per als científics en general. Però també és una icona ben coneguda
—de vegades apreciada i de vegades potser odiada— pels estudiants.
I s’ha guanyat el seu paper fins i tot en la cultura popular, gràcies a la
seva versatilitat a l’hora d’elaborar dissenys atractius, símbols o jocs
de paraules. Tasses, samarretes, rellotges i molts altres objectes aprofiten la taula sencera o alguns elements concrets i els seus símbols.
Quanta gent ha intentant construir acrònims, paraules o fins i tot
frases aprofitant els símbols dels elements químics!
L’any 2019 ha estat declarat per l’ONU i la UNESCO l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics (2019 AITP,
2019 IYPT en anglès). El motiu és que fa 150 anys que el químic rus
Dmitri I. Mendeléiev va presentar al públic la seva primera ordenació
periòdica dels elements químics, idea que es va mostrar molt profitosa immediatament. Al segle XIX ja es coneixien molts elements
i diversos investigadors buscaven alguna pauta que permetés agrupar-los. Mendeléiev va ser qui ho va aconseguir.
Aquest llibre és un recull de cent preguntes, qüestions o temes
sobre la taula periòdica i els elements químics. Està ordenat en tres
blocs temàtics. El primer bloc, del capítol 1 al 25, inclou aspectes
relacionats amb la taula periòdica: com es van anar descobrint diversos elements, per què cal ordenar-los, quin és el criteri d’ordenació i
altres qüestions referides a la taula. Els capítols del 25 al 66 comenten
diversos aspectes dels elements, individualment o en grups. Finalment, del 67 al 100 hi ha una miscel·lània de qüestions sobre temes
lingüístics, històrics, dels mitjans de comunicació i curiositats diverses referides a la taula periòdica o als elements que s’hi inclouen. Per
exemple, la taula periòdica és present en obres literàries? Què ens diu
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la química sobre una derrota de Napoleó? S’han fet cançons sobre els
elements químics? Apareix de forma coherent en sèries de televisió o
pel·lícules? Aquesta classificació és només aproximada, perquè entre
aquests temes no hi ha cap frontera conceptual. S’han triat els temes
per la seva rellevància, pel seu interès històric i també pels gustos
personals dels autors, naturalment.
Hi ha hagut sis redactors d’aquest llibre. Al final hi ha una llista
amb els capítols que ha fet cadascú. Són sis estils de redactar, que es
detecten ben clarament en la lectura. No hem pretès unificar redaccions: les diferències són, en aquest cas, enriquidores. Però sí que tots
ens hem llegit els escrits dels altres i hi hem aportat els suggeriments
que ens han semblat oportuns.
En aquest sentit és una obra col·lectiva. Entre els sis hi ha professors de secundària i d’universitat i periodistes científics, tots interessats i experimentats en la divulgació de la ciència i amb visions pròpies de què i com divulgar. I per què hem estat sis i no més o menys?
Som els sis autors que vam respondre a una crida inicial que es va fer
al començament del 2018 i que ens hi hem compromès fins al final.
Aquest text és ple de referències encreuades d’un capítol a un altre. Les indicarem amb claudàtors. Per exemple, [9] remet el lector al
capítol 9, en el qual sabrà per què no li van donar el premi Nobel a
Mendeléiev. En canvi, si el que volem és referir-nos al fluor, que té el
nombre atòmic 9 en la taula periòdica, ho posarem entre parèntesis,
així: (9). Els noms dels elements s’han escrit generalment en la versió
catalana aprovada per l’IEC o pel Termcat per als elements posteriors
al 111.
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01 / 100
QUANTS ELEMENTS T’ENVOLTEN A CASA?
Estem envoltats de substàncies sòlides, líquides, gasoses, pastes,
pols… Moltes són barreges, formades per substàncies pures, que poden ser elements o compostos: uns són metalls com el ferro, altres
són compostos orgànics —derivats de la biosfera o sintetitzats per
la química— com l’alcohol o el paracetamol, altres són compostos
inorgànics com el vidre o la sal. I tots deriven dels elements de la
taula periòdica. No dels 118 que hi ha ara, perquè d’alguns no n’hi
ha a l’entorn i es transmuten molt de pressa a causa de la seva radioactivitat, però sí que 80 elements, almenys, ens envolten o els tenim
al cos [29].
De cada element cal distingir si hi és en forma de substància elemental —només àtoms de l’element— o formant part d’un compost,
unit a altres elements. Així, a l’aigua, H2O, per exemple, hi ha hidrogen i oxigen, però no en forma elemental. Hi ha poques substàncies
elementals a l’entorn, perquè la major part són compostos [25]. Així,
molts dels que anomenem metalls són aliatges [55] amb un element en
forma de grànuls barrejat amb grànuls d’altres elements o compostos.
Vegem un dia de la nostra vida. Al matí em sona el mòbil, que
porta més d’una vintena d’elements químics [31]. Baixo a fer el cafè,
barreja d’aigua i compostos de carboni, nitrogen, oxigen, hidrogen i
fins i tot algun amb sofre. Amb la llet s’hi incorporen compostos de
calci. I als cereals hi ha miques de ferro —l’element— i també compostos de zinc i altres minerals [72]. I em rento les dents amb una
pasta que segurament conté compostos de fluor i clor.
Agafo un vehicle per anar a la feina. Quants elements poden haver-hi? El xassís i la carrosseria contenen ferro [aliat amb carboni i
altres metalls formant tota mena d’acers] i alumini [49] i estan pintats
amb diverses capes de pintures que són resines orgàniques i pigments
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molt variats amb compostos de metalls com titani, crom, ferro o zinc.
Jo vaig tranquil·la per l’airbag, que conté azida de sodi (NaN3), que
es descompon i forma sodi i nitrogen, gas que infla l’airbag en alguns
mil·lisegons.
En el sistema electrònic del vehicle hi ha de tot: silici [50], germani, gal·li, arseni, tàntal, níquel, indi i antimoni en forma de semiconductors, que són barreges complexes. El coure [53] i l’estany
[57] metàl·lics formen part del sistema elèctric, que en molts vehicles
és alimentat per una bateria de plom i antimoni. Els vidres són silicats —compostos— de diversos metalls com plom, bor, o sodi. A les
rodes, a part del cautxú —carboni i hidrogen—, en vulcanitzar-lo
hi hem afegit sofre i més carboni. I filferro, i fibres de plàstic. Per
poder circular, és inevitable, per ara, que el nostre cotxe cremi (si no
és elèctric) gasolina, gasoil o gas, que són barreges de compostos de
carboni i hidrogen. Els gasos d’escapament es depuren amb el catalitzador de platí, rodi o pal·ladi metàl·lics.
Quan seiem a taula per fer un àpat, ingerim, a més d’aigua, aliments que són compostos orgànics formats per molts elements diferents: carboni, nitrogen, oxigen, hidrogen, fòsfor, calci, potassi, zinc,
sodi i, en menors quantitats, també hi incorporem ferro, magnesi,
iode, sofre, clor i crom [72].
Als productes de neteja o de cosmètica hi ha centenars de compostos, la majoria de carboni, hidrogen i oxigen derivats de la biosfera o del petroli. I també compostos de nitrogen, sofre, fòsfor, sodi,
potassi, magnesi i altres. I els medicaments [34, 36], les pintures [33],
els materials de construcció i la resta de materials i productes.
En resum: al nostre entorn trobem dotzenes d’elements. Uns
quants, especialment els metalls, hi són en forma de substàncies elementals, com a les monedes [53]. I són substàncies elementals també
alguns gasos d’ús habitual: el clor de l’aigua de la xarxa per depurar-la
[51], els gasos de l’aire (barreja d’oxigen i nitrogen), l’heli dels globus
[43], el neó i el criptó dels tubs fluorescents [48], l’argó de les soldadures o l’hidrogen carburant de certs vehicles [42].
I l’element carboni en forma de diamant [45], junt amb l’or i el
platí, això per a aquells que tinguin joies…
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02 / 100
QUÈ ÉS UN ELEMENT QUÍMIC?
L’evolució històrica del concepte d’element ha estat considerable.
Des de sempre, els filòsofs han intentat explicar la naturalesa de la
realitat mitjançant models. A l’antiga Grècia es van imaginar que es
podia explicar la naturalesa de les coses com derivada de l’aigua, de
l’aire, de la terra o del foc, que combinats en proporcions adequades
donaven tota la resta de substàncies [3]. Aquesta visió va perdurar al
llarg dels segles, fins que els alquimistes medievals es van imaginar
que els principis bàsics eren tres: el mercuri, el sofre i la sal, també
entesos com a elements que, combinats en diferents proporcions, donaven la resta.
Robert Boyle, al segle XVII, va superar els conceptes alquímics
imaginant que hi havia un nombre molt més gran d’elements, com
els atomistes grecs havien postulat. A partir d’aquell moment, la tasca
dels químics va ser aïllar i caracteritzar aquests elements per les seves
propietats físiques i químiques i buscar aquelles substàncies que no es
podien descompondre en altres de més simples. Així, un element era,
per a Lavoisier, una substància pura que no es podia descompondre.
L’aigua, doncs, va deixar de ser considerada un element, perquè podia
descompondre’s en hidrogen i oxigen, gasos prèviament identificats.
El concepte d’element, que per a Lavoisier era bàsicament experimental, va rebre el 1808 un suport teòric de Dalton, que va definir la
teoria atòmica, en la qual recuperava algunes idees prèvies de Demòcrit: definia àtom com una partícula separada i indestructible i postulava que els àtoms d’un mateix element són tots iguals, i diferents dels
d’un altre element. Un compost seria la unió en certes proporcions
d’àtoms de diferents elements. Aquests conceptes foren la base de
la química del segle XIX, que va atribuir a cada àtom d’element un
pes relatiu, segons les proporcions en què es combinaven per donar
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compostos. La llista de pesos atòmics dels elements va permetre a
Mendeléiev confegir la seva taula periòdica, en la qual s’observava
la periodicitat de les propietats dels elements (vegeu la pàgina 11).
Fins al final del segle XIX, doncs, un element era una substància
que no podia ser descomposta en altres de més senzilles per mètodes
químics, com diuen encara les definicions de molts diccionaris.
El segle XX fou el de la comprensió de l’estructura interna dels
àtoms. Van den Broek i Moseley van definir el nombre atòmic Z de
cada element com el nombre de protons del seu nucli, igual que el
nombre d’electrons del seu entorn en l’àtom neutre. Es va comprovar
experimentalment que podien haver-hi diferents tipus d’àtoms en un
mateix element, que es diferenciaven pel nombre de neutrons en el
seu nucli, cosa que els donava masses diferents. Així, el sodi, Na, de
nombre atòmic 11, es pot trobar amb deu nuclis diferents, amb 11,
12, 13 o més neutrons, nuclis que tenen diferent estabilitat. El més
estable i abundant és el de 12 neutrons i de massa atòmica 23, de símbol 23Na. Les altres variants, 22Na, 24Na i la resta, es denominen isòtops
del sodi, paraula derivada per Moseley del grec isos, ‘igual’, i topos,
‘ubicació’. Tots ocupen el mateix lloc a la taula periòdica. Tenen les
mateixes propietats químiques, perquè reaccionen de la mateixa manera, però algunes de les propietats físiques, com la massa atòmica,
són diferents. L’existència d’isòtops explica que les masses atòmiques
dels elements siguin nombres fraccionaris [14].
Un element químic es defineix avui com una substància formada
per àtoms amb el mateix nombre de protons en el seu nucli. Aquest és
un concepte abstracte que té en compte només l’estructura de l’àtom.
Una altra cosa és la substància elemental real que formen aquests
àtoms, com es discuteix en un altre capítol [19].
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03 / 100
L’AIRE, LA TERRA, L’AIGUA I EL FOC
SÓN ELEMENTS?
El concepte d’element ha evolucionat amb el temps [2]. Des de sempre, la filosofia ha estat interessada a trobar principis unificadors que
expliquin la naturalesa de les substàncies i els objectes, per què són
com són i tenen les propietats que tenen. A l’antiga Grècia, bressol
de la filosofia occidental, Tales de Milet, cap al 600 aC, va proposar
que l’aigua era l’origen de totes les coses, perquè de l’aigua sorgeix
la vida. Va ser la primera explicació de la naturalesa de les coses no
basada en idees sobrenaturals.
A la mateixa època, Anaxímenes considerà que allò primigeni de
totes les coses és l’aire diví, una boira de la qual, per condensació,
surten l’aigua i la resta de matèries.
Heràclit d’Efes creia que, a la natura, tot està en continu moviment i canvi, i va considerar que allò que millor representava aquesta
idea era el foc, al qual atribuí metafòricament l’origen de tot. A diferència dels anteriors, Anaximandre considerava que hi havia d’haver
un principi més general que els anteriors, que denominà l’indeterminat
o l’infinit (en grec, to apeiron).
Empèdocles d’Agrigent, que coneixia les obres dels filòsofs anteriors, postulà una doctrina pluralista, en la qual tot s’explicava per la
presència de quatre elements: la terra, l’aire, l’aigua i el foc. Aquests
principis s’unien o es desunien per l’acció de dues forces contràries:
l’amor i l’odi, que barregen o separen. Cada element tenia una propietat principal i una de secundària: l’aire és humit i calent, el foc és
calent i sec, la terra és seca i freda, i l’aigua és freda i humida. A més,
Plató va associar cada element a un dels poliedres regulars: la terra
al cub, el foc al tetraedre, l’aire a l’octaedre, l’aigua a l’icosaedre; el
dodecaedre el va associar al conjunt de l’Univers.

19

100 curiositats taula periòdica.indd 19

09/05/19 11:27

S. Álvarez, E. Cremades, J. Duran, X. Duran, C. Mans i P.A. Vieta

Uns quants anys després, els filòsofs atomistes desenvoluparen
una segona línia de pensament totalment independent. Suposaven
que tot allò material estava format per petites partícules indivisibles
i eternes denominades àtoms, de formes i propietats diferents, que
s’unien entre si mitjançant ganxos que tenien a la seva superfície i
això donava lloc a tota mena de substàncies. Aquesta teoria fou desenvolupada principalment per Leucip i Demòcrit, i té sorprenents
analogies formals amb la teoria atòmica desenvolupada dos mil anys
després per Dalton.
Aristòtil, cap al 300 aC, recollí les idees anteriors i altres i les reuní
en volums que contenien tots els coneixements de totes les branques,
tant científiques com socials i filosòfiques, i les enriquí amb les seves
aportacions. El seu llegat va durar a Europa i al món islàmic fins al Renaixement. Pel que fa a la composició de la natura, considerava que
als quatre elements d’Empèdocles s’hi havia d’afegir un cinquè element, l’èter o quinta essència, sense pes i molt subtil. Les proporcions
de cadascun d’aquests cinc elements donaven les substàncies amb les
seves propietats. Un tros de metall, per exemple, seria principalment
terra amb una mica dels altres elements. Un estel seria primordialment èter. El cos humà és una barreja dels quatre elements clàssics en
diferents proporcions segons l’individu, sense èter.
Els elements en la cultura xinesa antiga també eren cinc: terra,
aigua, foc, fusta i metall. Es coneixien també com els cinc moviments i
les cinc energies elementals. A diferència dels elements d’Empèdocles, es
podien interconvertir entre si.
També la cultura hindú, cap al segle IV, contemplava cinc elements: èter, aire, foc, aigua i terra, que es componien de combinacions d’elements encara més subtils: so, tacte, color, gust i olor.
Les idees d’Aristòtil es mantingueren entre els alquimistes, els
metges i els filòsofs de tota l’edat mitjana. Les noves idees físiques
basades en l’experimentació sistemàtica i la reflexió teòrica de Galileu, Descartes, Avicenna i molts altres van anar substituint la teoria
aristotèlica, i Lavoisier va rebutjar amb arguments químics sòlids la
idea d’èter, l’última que quedava de la visió antiga [7].
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