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L'estiu de 1913 foren publiats tres treballs de Niels Bohr

sobre l'estrutura atòmia, la taula periòdia i l'enllaç quí-

mi. El primer li donà un llo destaat en la història; els

altres dos foren oblidats. Rellegir-los ens sorprèn i ens

il·lustra sobre les tergiversaions que ometem sovint en

expliar la història de la iènia. Inidentalment, el 1913

és onsiderat, també, om a inii de l'art inèti, amb es-

ultures i pintures de Boioni, Duhamp, Balla, Kupka,

Delaunay, et. El tema de Bohr era om relaionar les

ratlles espetrals de la llum amb el moviment dels ele-

trons; el tema dels artistes era, també, om relaionar el

moviment amb la llum.

Però tornem a Bohr i als seus artiles. En primer llo,

tenim la sorpresa de dos treballs anteriors als seus -itats

per Bohr-, que ja utilitzen les idees quàntiques en l'estudi

de l'àtom. El primer utilitza la relaió d'Einstein-Plank

per esbrinar el radi de l'àtom d'hidrogen en el model atò-

mi de Thomson, i mostra la in�uènia del treball d'Ein-

stein sobre les alors espeí�ques i la quantitzaió de les

osil·laions de la matèria en els iniis de la físia atòmia.

El segon anteedent onsisteix en el àlul de la freqüènia

d'emissió d'un hipotèti element -el nebuli, que emetria,

segons es pensava, unes línies espetrals de olor verd de

les nebuloses. El àlul fa servir el model de Rutherford

de l'àtom, apliat a quatre eletrons distribuïts a inter-

vals iguals en una mateixa òrbita irular. La ondiió

de quantitzaió de Plank duu a una freqüènia de rota-

ió molt semblant a la de les línies verdes observades. El

nebuli, però, no existeix.

Aquests dos treballs -vegeu el meu llibre Introduión

al mundo uántio- relaionen la freqüènia de la vibraió

o rotaió eletrònia amb la freqüènia de la llum eme-

sa i no poden expliar l'espetre atòmi. Bohr, en anvi,

suposa que la llum és emesa -o absorbida- en forma de fo-

tons en passar d'una òrbita a una altra. El resultat, om

sabem, fou un gran èxit i atragué molts investigadors ap

a la físia quàntia. A més de la sorpresa d'aquests dos

anteedents, hi ha la dels dos treballs subseqüents del

mateix Bohr, que posen de manifest la seva audàia, in-

tuïió i ambiió intel·letuals. En un, es planteja la relaió

entre l'estrutura quàntia de l'àtom i la taula periòdia

-dotze anys abans del prinipi d'exlusió de Pauli-: la idea

és anar posant eletrons en una òrbita �ns que la repulsió

entre ells fai que l'òrbita esdevingui inestable. Així, les

òrbites suessives no poden ontenir un nombre il·limitat

d'eletrons, sinó nombres relativament de�nits que, ai!,

no oinideixen amb els nombres d'elements de les líni-

es de la taula periòdia. En l'altre treball, Bohr estudia

l'enllaç atòmi. Una molèula d'hidrogen estaria onsti-

tuïda per dos protons i, girant en el pla intermedi entre

ells, dos eletrons girant en una òrbita quantitzada. A

partir d'aquest model senzill, Bohr obté un resultat relati-

vament satisfatori per a l'energia d'enllaç de la molèula

d'hidrogen, però no per a altres molèules.

En de�nitiva, és interessant veure om la letura dels

artiles originals ens obre un món nou pel que fa a om-

prendre les aspiraions, intuïions, fraassos i enerts dels

investigadors. Ens fa veure una iènia viva, real, huma-

na, que avança entre fulguraions i ensopegades, i no pas

om una infal·lible adena ausal de raonaments i demos-

traions. Cent anys després d'aquells treballs, m'agrada

elebrar-ne aquest aspete viu, agosarat, alegre, gairebé

artísti de la iènia.
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