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Taules periòdiques  
menys convencionals
Less conventional periodic tables 

Claudi Mans i Teixidó  /  Universitat de Barcelona. Facultat de Química. Departament d’Enginyeria  
Química

resum

S’han dissenyat més de mil taules periòdiques amb tota mena de formats i estructures. Cada una respon a la volun·

tat de destacar algun aspecte que el seu creador considera essencial. A l’article se’n mostren unes quantes de les 

que segueixen criteris menys convencionals. Al mateix temps, el format de la taula periòdica ha inspirat molts crea·

dors a usar·lo per ordenar tota mena d’objectes i conceptes. A l’article es mostren i es comenten taules periòdiques 

químiques peculiars o pintoresques i unes quantes «taules periòdiques» de matèries ben allunyades de la química.

paraules clau
Taula periòdica, història de la química, analogia, Mendeléiev.

abstract

More than one thousand periodic tables have been designed with all kinds of formats and structures. Each one is the 

answer to the will to highlight some aspects that its creator considers essential. The article shows a few of the tables 

that follow less conventional criteria. The format of the periodic table has also inspired many creators to use it for 

the classification of all types of objects and concepts. Several peculiar or bizarre chemical tables are shown and com·

mented on in this article. A few of which are periodic tables that are really very far from chemical concepts.

keywords
Periodic table, history of chemistry, analogy, Mendeleev.

Els tres criteris del dissenyador 
de taules periòdiques

Amb la identificació de 
l’element 117 a Dubna el 2009, 
molts químics consideren que 
s’ha completat la taula periòdica 
(Scerri, 2013). No hi queden espais 
buits. Els cent divuit elements 
coneguts corresponen a totes les 
configuracions electròniques, des 
de la més simple, 1s1, la de 
l’hidrogen, fins a la configuració 
1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d10

5p66s24f145d106p67s25f146d107p6 
de l’element 118, l’ununocti.

Mendeléiev no hauria entès 
res de l’anterior paràgraf, ni li 
hauria semblat que s’estigués 
parlant de la «seva» taula periòdi·
ca. Per a ell, i per a tots els 

investigadors del seu temps i de 
dècades posteriors, la taula 
periòdica visualitzava les simili·
tuds químiques entre elements. 
Però, des de fa cent anys, ja no 
són la periodicitat química i les 

masses atòmiques els criteris 
d’ordenació de la majoria de les 
taules periòdiques, sinó el nombre 
atòmic i l’estructura electrònica. 

De l’estructura elec trònica, 
considerada la característica 
fonamental dels elements, se’n 
deriven les propietats químiques i 
físiques, i de la regularitat postula·
da i observada en les estructures 
atòmiques, se’n deriven la regula·
ritat i la periodicitat de les propie·
tats. S’ha passat de la taula 
«química» a la taula «física».

Tot evoluciona, començant pel 
mateix concepte evolució, que ara 
no s’assembla gens als planteja·
ments inicials a causa de la 
influència de disciplines com la 
genètica, l’ecologia o l’etologia, i 
també de la influència de les 
ideologies del moment. El concep·
te bàsic, però, roman clar: els 
organismes (al nivell que sigui: 

Amb la identificació de 
l’element 117 a Dubna 
el 2009, molts químics 
consideren que s’ha 
completat la taula 
periòdica



35

T
au

le
s 

p
er

iò
d

iq
u

es
 m

en
ys

 c
on

ve
n

ci
on

al
s

gen, individu, eixam o espècie) 
s’orienten cap a la supervivèn· 
cia. Evolucions conceptuals 
similars s’han donat en moltes 
altres ciències, i la química i la 
taula periòdica no en són excep· 
cions.

En els nostres dies, la taula 
periòdica és bàsicament un 
instrument didàctic i una icona, 
però ja no una eina predictiva, tal 
com era al començament. Com a 
instrument didàctic, va bé tenir 
tots els elements posats en una 
única representació gràfica, sigui 
per visualitzar·ne les variacions 
de propietats al llarg dels grups i 
períodes, sigui per cercar·hi altres 
relacions diagonals o triàdiques 
més ocultes. I hi ha hagut, per 
tant, centenars de propostes de 
taules periòdiques fetes per 
científics i professors que prete·
nen mostrar, de la millor manera 
que l’autor creu possible, la 
periodicitat de propietats i la 
profunda relació entre els ele·
ments. Com a icona, és una 
imatge clara que reflecteix què és 
la química als ulls de molta gent: 
un seguit de noms d’elements, 
valències i nomenclatura inextri·
cable, amb una estructura interna 
assequible només per als experts.

Probablement els criteris que 
un dissenyador de taules periòdi·
ques segueix són tres: coherència, 
llegibilitat i estètica, però no tots 
amb el mateix pes. La «coherèn·
cia» el porta a fer que els criteris 
usats en el disseny es mantinguin 
sense excepcions: per exemple, 
procurar destacar la periodicitat 
química, acolorir els elements 
segons criteris diversos, mantenir 
l’ordre dels nombres atòmics o 
mantenir la contigüitat dels 
elements sense canviar de línia i 
sense ruptures al dibuix. La cerca 
de la «llegibilitat» el porta a 
dissenyar taules on prevalguin la 
claredat, la facilitat de memorit·
zació i la possibilitat de reproduc·
ció en formats habituals (com els 
DIN), o bé a procurar omplir 

l’espai sense deixar·hi gaires 
buits. Els «criteris estètics» el 
porten a vegades a sacrificar els 
de «coherència» i «llegibilitat» per 
buscar dissenys nous o evocadors, 
visualment seductors, però potser 
poc rigorosos. I com que aquests 
tres criteris han evolucionat amb 
el temps, les taules periòdiques 
també ho han fet.

La pàgina web «The Internet 
database of periodic tables» (2013) 
permet veure més de dues·centes 
cinquanta representacions de la 
taula periòdica de les més de mil 
que s’han anat proposant al llarg 
dels anys. És interessant notar 
que, per èpoques, fins al 1899, hi 
ha representades quaranta·qua·
tre taules; entre els anys 1900 i 
1949, n’hi ha seixanta·nou; entre 
els anys 1950 i 1999, cinquanta·
vuit, i des del 2000, cent dinou. 
Sembla talment que aquests 
darrers anys hi hagi hagut una 
eclosió de generadors de taules 
periòdiques. Probablement cal 
atribuir·ho a la major difusió de 
les idees que Internet i les xarxes 
han propiciat, amb molta més 
facilitat per publicar dissenys que 
no han d’esperar a veure’n la 

publicació formal en un llibre  
o una revista. Gairebé tots els 
exemples que s’esmenten en 
aquest article són comentats a 
«The Internet database of periodic 
tables» (2013).

Taules periòdiques ortodoxes
Les sis taules periòdiques de 

Mendeléiev, des de la taula del 
1868, amb seixanta·tres elements, 
fins a la del 1906, amb setanta·
un, es basaven en les propietats 
químiques dels elements repre·
sentats i van permetre la predic·
ció de les propietats d’elements 
no coneguts, malgrat que alguns 
pronòstics no van resultar reeixits 
(Mans, 2010). A mesura que els 
mètodes de separació i d’identifi·
cació es van anar fent més 
precisos, s’identificaren tots els 
metalls de les denominades terres 
rares, tasca completada el 1907, i 
es descobriren els «gasos nobles», 
identificats entre els anys 1868 
(He) i 1904 (Rn), excepte l’ununoc·
ti Uuo, Z = 118, detectat el 2005. 
La ubicació d’aquests elements a la 
taula periòdica va representar un 
seriós problema, ateses les propie·
tats químiques tan semblants i el 
fet que no semblava que quedes·
sin espais buits per a tants 
elements. Taules en forma 
d’arbre, com la de Thomsen, del 
1895, amb setanta elements 
(alguns d’espuris), derivada de la 
de Bayley, del 1882, amb seixanta·
quatre elements, mostren línies 
d’unió corresponents als elements 
químicament anàlegs, amb una 
estructura més oberta que les 
taules matricials de Mendeléiev o 
de Meyer, denominades taules 
curtes per la forma de presentació 
i que gairebé en tots els models es 
llegeixen d’esquerra a dreta i de 
dalt a baix seguint els criteris  
de l’escriptura occidental. Per 
facilitar la inclusió dels nous 
elements, es van inventar versi·
ons tridimensionals, que foren i 
són molt comunes. Un exemple és 
la taula construïda per Crookes  

En els nostres dies,  
la taula periòdica és 
bàsicament un 
instrument didàctic  
i una icona, però ja no 
una eina predictiva,  
tal com era al 
començament. Com a 
instrument didàctic, va 
bé tenir tots els 
elements posats en una 
única representació 
gràfica, per visualitzar
ne les variacions de 
propietats al llarg dels 
grups i períodes, o per 
cercar altres relacions
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el 1896 (fig. 1). Aquest objecte, 
dissenyat abans de definir·se el 
nombre atòmic, mostra la conti·
nuïtat essencial dels elements, 
cosa que en una taula matricial 
no és possible de visualitzar prou 
clarament. Werner, l’any 1905, 
presentà una forma de taula molt 
propera a la forma llarga actual, 
amb diversos buits i falsos 
elements. Es poden veure les 

taules de Thomsen i de Werner  
a Mans (2009a).

Després que Moseley postulés, 
el 1913, el concepte nombre atòmic 
com a criteri identificador d’un 
element, i després que posterior·
ment es relacionés el nombre 
atòmic amb el nombre d’electrons 
de l’àtom neutre, apareixen noves 
taules basades en aquest nou 
concepte. Un exemple és la taula 
en espiral de Hackh, del 1914, ara 
ja amb tots els elements de les 
terres rares i els gasos nobles, en 
la qual la periodicitat és present 
però que no és de fàcil llegibilitat. 
Meyer el 1918, Deming el 1923 i, 
especialment, Von Antropoff el 
1926 van unificar les dues estruc·
tures bàsiques de taula bidimen·
sional: la de Werner, perfecciona·
da per Pfeiffer l’any 1920, i la de 
Thomsen, modificada per Bohr 
l’any 1922, que reivindica Scerri 

(1997). La taula de Deming va 
fer·se molt popular als Estats 
Units perquè l’empresa Sargent·
Welch la va repartir a les escoles. 
Quam i Quam (1934a; 1934b; 
1934c) van publicar un complet 
inventari de taules periòdiques de 
tota mena fins al primer terç del 
segle xx.

El disseny final de Von Antro·
poff va assolir un notable èxit a 
Europa i va ser molt reproduït en 
llibres i murals. Se’n pot contem·
plar un exemple mural, del 1934, 
a l’aula Garcia Banús de l’edifici 
històric de la Universitat de 
Barcelona (fig. 2) (Mans, 2009a), 
reproduït al web «The Internet 
database of periodic tables» 
(2013). Aquesta taula té tres 
detalls interessants: la inclusió 
d’una estructura en arbre super·
posada a una estructura tabular 
moderna, suggerida pel feix de 

Figura 1. Taula periòdica 

tridimensional de Crookes, del 1896.

Figura 2. Taula periòdica mural de Von Antropoff, del 1934, a l’aula Garcia Banús de l’edifici històric de la Universitat de 

Barcelona, restaurada el 2008.
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línies entre períodes; el fet que els 
gasos nobles figuren en dues 
columnes a ambdós costats de la 
taula i desplaçats una unitat per 
suggerir la continuïtat dels 
elements l’un darrere l’altre 
seguint els números atòmics, cosa 
que en una estructura helicoïdal 
es visualitza clarament, i la 
presència d’un element 0, deno·
minat neutroni (malgrat que no li 
va posar símbol), que Von Antro·
poff postulava i que estaria 
format només per neutrons. El fet 
que Von Antropoff fos del Partit 
Nacionalsocialista Alemany portà, 
després de la Segona Guerra 
Mundial, al bandejament del seu 
model de taula periòdica. El model 
fou assimilat per Pauling l’any 
1949, que el va combinar amb el 
de Deming sense esmentar·ne 
l’origen i, amb petites modificaci·
ons, va publicar·lo a la seva obra 
General chemistry i en obres posteri·
ors, fins al punt que ha estat 
reproduït de forma massiva. Se 
seguien dissenyant formes 
originals o pintoresques de taules 
periòdiques, com la de Romanoff, 
del 1934, amb doblecs laberíntics i 
els noranta·dos elements, fins a 

l’urani, excepte el 43 i el 61, no 
obtinguts encara però que figuren 
amb els símbols masuri Ma i ilini Il, 
respectivament (fig. 3).

La proposta de Pauling del 
1949 va anar sent substituïda per 
les taules periòdiques amb 
l’estructura explícita dels blocs s, 
p, d i f. Les taules solen tenir dues 
versions: la «taula llarga», en què 
els elements del bloc f precedei·
xen els del bloc d i que té dos 
períodes de trenta·dos elements,  
i la «taula semillarga», en què els 
elements del grup f se situen a 
peu de pàgina, sense continuïtat 
amb la resta. Entre molts altres 
dissenys, Janet va presentar, el 
1928, una forma de taula llarga 
que actualment té un cert 
reconeixement entre els especia·
listes (Scerri, 2007). La taula 
semillarga va ser iniciada per 
Deming l’any 1923 i molt millora·
da per Paneth el 1942 i per 
Seaborg el 1944. Ara és la preferi·
da per a llibres, murals i webs, ja 
que és més compacta, malgrat que 
sigui menys coherent. En canvi, la 
Wikipedia s’ha decidit per la taula 
llarga. Hi ha debat sobre el lloc 
que han d’ocupar l’hidrogen i 
l’heli i sobre la millor forma 
d’ubicar a la taula semillarga els 
elements La i Ac, que se solien 
posar al cos del bloc d i que ara es 
representen davant dels lantànids 
i actínids, respectivament, entre 
els elements del bloc f (IUPAC 
periodic table of the elements, 2012). 
Scerri proposa una variant 
notable de la taula semillarga en 

què desplaça els grups dels 
halògens i els gasos inerts a 
l’esquerra i elimina el primer 
període. Afirma que així resol el 
problema de la ubicació d’H i He, 
dóna una forma més simètrica a 
la taula i els períodes tenen la 
mateixa longitud, a banda que li 
surt una nova tríada: la formada 
per H, F i Cl. Scerri dóna molta 
importància teòrica a les tríades, 
especialment les basades en els 
nombres atòmics (Scerri, 2007; 
2011) (fig. 4).

Moltes taules periòdiques 
convencionals, especialment les 
dels llibres de text i de divulgació, 
contenen per a cada element 
informació sobre l’estructura 
electrònica, el nombre i la massa 
atòmica, els estats d’oxidació  
més comuns, l’estat d’agregació, 
el punt de fusió o d’ebullició 
normals, la densitat, l’electrone·
gativitat i altres propietats. 
Aquesta pràctica pot portar a 
confondre l’àtom de l’element 
com a concepte i l’element com  
a substància material, un aspecte 
que ha estat discutit (Scerri,  
2007; Mans, 2009b). La taula  
periòdica de Lapp, del 1963, que 
pintorescament era posada en 
posició vertical, es va publicar en 
una enciclopèdia denominada  
Life science library (al primer 
volum: Matter) i anava acompa·
nyada de fotos de gairebé tots els 
elements en condicions normals. 
Fou probablement la primera a 
fer·ho. Després va ser habitual 
incloure també fotos dels ele·

Figura 4. Darrera proposta de taula periòdica semillarga de Scerri (2007).
Figura 3. Taula periòdica de 

Romanoff, del 1934.
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ments a les caselles, i en molts 
museus i centres es van construir 
taules periòdiques amb mostres 
dels elements. Gray n’ha construït 
una de les millors, la periodic table 
table, i al seu web n’explica la 
gènesi i detalls (Gray, 2010). La 
dificultat o la impossibilitat de 
disposar de certs elements purs, 
sigui per l’escassesa, pel preu o 
per la seva naturalesa, ha derivat 
en la construcció de taules 
periòdiques en què alguns 
elements han estat substituïts per 
compostos o per fotos, cosa que 
rebaixa la potència de la idea 
original.

A la xarxa han aparegut 
desenes de taules periòdiques 
més o menys interactives. La 
taula de la Royal Society of 
Chemistry (Visual elements periodic 
table, 2013), a banda d’aportar 
molta informació numèrica i 
imatges evocadores dels ele·
ments, té l’atractiu que es pot 
indicar la temperatura entre  

0 i 6000 K i els elements agafen 
l’estat físic corresponent. La taula 
de l’American Chemical Society 
(Periodic table, 2013) és visualment 
menys atractiva, però conté més 
informació química. La taula de 
Gray (2010), complementària  
del seu llibre (Gray i Mann, 2011), 
és probablement la més vistosa 
(fig. 5).

Als anys seixanta del segle xx, 
Seaborg, basant·se en considera·
cions teòriques sobre el nucli 
atòmic, va pronosticar que 
podrien existir nuclis estables  
a valors pels volts de Z = 126. 
D’aquestes zones, en va dir illes 
d’estabilitat. Així, va dibuixar una 
taula periòdica, òbviament no 
completa, fins a Z = 130. Seguint 
aquesta idea, a la Wikipedia s’ha 
publicat un model de taula 
periòdica superllarga, fins a 
l’element 173, l’Ust. I Dekker 
(2013) ha presentat un model  
de taula que s’estén fins a 
l’element Utsqo, és a dir,  

Z = 13758... A banda d’aquestes 
especulacions, se segueix treba·
llant per trobar formes de taules 
periòdiques més pedagògiques 
que les bidimensionals. Per 
exemple, Dufour, entre molts 
d’altres, proposa una taula 
tridimensional en forma pirami·
dal que destaca la simetria 
fonamental de la llei periòdica 
(fig. 6) iniciada amb la Vis tel·lúrica 
de Chancourtois, l’any 1862.

El criteri de classificació de la 
taula periòdica s’ha usat també 
per agrupar i codificar les propie·
tats de compostos i no d’ele·
ments. Hefferlin, l’any 1980, va 
dissenyar un sistema periòdic 
amb totes les molècules diatòmi·
ques concebibles amb els cent 
dotze elements coneguts en 
aquell moment. Aquesta aproxi·
mació ha permès predir propie·
tats d’algunes molècules prèvia·
ment no existents, tal com 
passava a final del segle xix amb 
els elements (Babaev i Hefferlin, 
1996). Dias ha preparat la taula 
periòdica dels hidrocarburs 
aromàtics benzenoides (naftalè  
i compostos superiors), hi ha 
observat tríades anàlogues a les 
de Döbereiner i en pot predir 
certes propietats.

Figura 5. Vista parcial de la taula dels elements de Gray (2010).

Figura 6. Taula tridimensional de 

Dufour, del 1970.
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Taules periòdiques, químiques  
o no, amb components artístics

Una icona tan potent com és la 
taula periòdica ha merescut 
l’interès de certs artistes. A banda 
de la taula periòdica d’Eugènia 
Balcells, Homenatge als elements, del 
2009, descrita en altres textos 
d’aquesta revista, podem esmen·
tar la Chemical galaxy ii, de Philip 
Stewart, del 2003 (fig. 7), o l’obra 
Elements, de Hop David, del 2005. 
Jensen, l’any 2009, proposava la 
In-finite form, una taula tridimensi·
onal en la qual una cinta amb la 
seqüència dels elements es va 
retorçant seguint la forma del 
símbol d’infinit. Molts altres 
artistes han dissenyat taules 
periòdiques més o menys ortodo·
xes, com ara Damien Hirst o 
Simon Patterson. En aquest 
apartat es pot incloure la taula 
semiquantitativa de W. M. Shee·
han, del 1970, que intenta repre·
sentar l’abundància relativa dels 
elements a la Terra i que té, de fet, 
més valor de suggeriment que no 
informatiu (fig. 8) (una versió 
d’aquesta taula va ser distribuïda 
per la Societat Catalana de 
Química). El pintoresc professor 
Martyn Polyakoff, de la Universitat 
de Nottingham, té publicats a 
YouTube més de quatre·cents 
cinquanta vídeos sobre elements i 
taules periòdiques. Un dels més 
recents correspon a la taula 
periòdica més petita del món, 
gravada amb tècniques de nano·
tecnologia en un dels seus abun·
dosos cabells (Polyakoff, 2013).

La taula periòdica és una icona 
identificable per moltes persones. 
La seva presència ineludible en els 
cursos de química de tots els 
nivells li ha donat una personali·
tat reconeguda. Per això ha actuat 
com a plantilla cada vegada que 
en qualsevol camp científic, tècnic  
o social s’ha volgut resumir 
informació de molts ítems 
relacionats entre ells. A diferència 
del camp químic, però, en molts 
casos no hi ha la voluntat de 

trobar periodicitat entre els 
elements que la confegeixen, sigui 
perquè no hi ha ni famílies ni 
grups ben definits, sigui perquè el 
seu nombre no és adequat per 
donar·li una forma que es recone·
gui com a «periòdica». Les taules 
d’aquestes característiques són 
innombrables. A banda de «The 
Internet database of periodic 
tables» (2013), hi ha altres referèn·
cies, com ara Vetrau (2013), amb 
exemples vistosos.

Davant la impossibilitat de 
reproduir i fins i tot de donar la 

referència de totes les «taules 
periòdiques» que s’han dissenyat 
i publicat, facilitem a continua·
ció una llista amb alguns 
exemples i l’adreça web on es 
troben. Totes aquestes taules 
tenen una estructura més o 
menys similar a la de la taula 
semillarga i a cada casella hi ha 
un símbol format per una 
majúscula i una minúscula, que 
és l’abreviatura de l’«element» 
que s’hi allotja. En moltes aflora 
un cert sentit de l’humor, a 
vegades discutible:

Figura 7. La Chemical galaxy ii, de Philip Stewart, del 2003.

Figura 8. Abundància relativa dels elements a la Terra, segons Sheenan,  

l’any 1970. Taula modificada per la Societat Catalana de Química.
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– Taula periòdica dels estils  
de cerveses: http://www.gama- 
sutra.com/blogs/ChristopherTotten/ 
20101217/88647/Brewing_Up_
Good_Game_Design.php.

– Taula periòdica dels còctels: 
https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=415419938530511&set 
=a.398778450194660.95345.396355
003770338&type=1&theater.

– Taula periòdica dels codis 
QR: http://www.webelements.com/
nexus/chemistry/printable-periodic-
table-qr-coded.

– Taula periòdica dels esdeve·
niments climàtics catastròfics: 
http://ecologicalsociology.blogspot.
com.es/2011_07_01_archive.html.

– Taula periòdica de les fonts 
gràfiques (typefaces):  
http://www.squidspot.com/Periodic_ 
Table_of_Typefaces/Periodic_Table_of_
Typefaces_large.jpg.

– Taula periòdica de les 
posicions sexuals:  
http://www.allposters.com/-sp/
Periodic-Table-of-Sex-Posters_
i358496_.htm.

– Taula periòdica dels polítics 
«criminals» dels Estats Units, 

segons el parer de qui l’ha fet: 
http://www.democraticunderground.
com/discuss/duboard.php?az=view_
all&address=389x1006865.

– Taula periòdica d’eines 
d’Internet: http://www.labnol.org/
internet/periodic-table-of-the-internet/ 
5420/.

– Taula periòdica del jazz: 
http://www.youtube.com/
watch?v=tveRTaqDxUE.

I, naturalment, hi ha també 
una taula periòdica de les taules 
periòdiques (http://www.keaggy.com/ 
periodictable/), feta l’any 2010.  
A cada element hi ha una taula 
periòdica ortodoxa o heterodoxa, 
fins a un total de cent divuit. 
Moltes de les que s’hi representen 
s’han esmentat en aquest article. 
No s’ha de confondre, però, amb 
la periodic table de Gray.

Destaquem, perquè s’ha 
dissenyat aquí, la taula periòdica 
de les confitures, feta l’any 2007 
per Pere Castells, químic de la 
Fundació Alícia i de la UB·Bullipè·
dia, i pel Museu de la Confitura,  
i actualitzada el 2010 (Castells, 2010).

I també l’esoterisme fa taules 
periòdiques. Garuda Biodynamics, 
un web esotèric que segueix les 
teories de la biodinàmica de 
Steiner, fa tota una teoria sobre la 
química biodinàmica i presenta 
diferents variants de la taula 
periòdica estèticament atractives 
però científicament irrellevants 
(Biodynamic chemistry, 2013) (fig. 9).

Fa molts anys que es va 
publicar un sistema peryódico en 
broma, en castellà. En alguns 
webs s’afirma que el seu autor és 
J. C. Moyano, que l’hauria disse·
nyat cap als anys vuitanta del 
segle xx, però hi havia versions 
prèvies a mitjan anys setanta, en 
blanc i negre, editades per la 
distribuïdora de material de 
laboratori ALCO, SA. S’ha anat 
adaptant als nous elements 
descoberts, fins al 105. Els ele·
ments tenen noms més o menys 
divertits, més o menys escatolò·
gics, amb dibuixos al·lusius en 
cada cas: Meón (Ne), Van a Dió 
(V), Litrio (Li), Cabrono (C), El Lío 
(He), Culifornio (Cf), Mac Nesio 
(Mg), etc. A vegades costa trobar 
la gràcia o el sentit a alguns 
elements perquè fan referència a 
fets llunyans en el temps. Per 
exemple, el Santano (La) no deu 

Figura 9. Taula periòdica biodinàmica, segona versió, del 2013.

La taula periòdica és 
una icona identificable 
per moltes persones. La 
seva presència ineludi
ble en els cursos de 
química de tots els 
nivells li ha donat una 
personalitat reconegu
da. Per això ha actuat 
com a plantilla cada 
vegada que en qualse
vol camp científic, tèc
nic o social s’ha volgut 
resumir informació de 
molts ítems relacionats 
entre ells
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ser un referent per a cap jove. Hi 
ha un parell d’indicis per datar·ne 
la versió: en la reproduïda aquí 
(fig. 10), hi figuren el kurxatovi i 
l’hahni, que són els actuals 
rutherfordi i dubni. Com que els 
noms definitius són del 1997, la 
taula és anterior: la dada defi· 
nitiva la dóna l’element 50, l’Este 
año (Sn), on hi ha destacat el 
1996. N’hi ha més versions a la 
Frikipedia.

A la Facultat de Química de la 
Universitat de Barcelona es pot 
contemplar un bon nombre de 
taules periòdiques: l’Homenatge als 
elements, d’Eugènia Balcells, a la 
biblioteca; la Taula magna, a l’aula 
Enric Casassas; un mural ceràmic 
anònim amb símbols alquímics 
del 1969, al vestíbul; un mural 
ceràmic de Fornells·Pla també  
del 1969, al passadís de les aules 
generals; un mural al·legòric de 
Mendeléiev, entre altres científics, 
a l’atri solar; una taula periòdica 
en rus de gran valor artístic i Figura 11. La taula periòdica d’Empèdocles, segons Sidney Harris.

Figura 10. Sistema peryódico (1996).

M
on

og
ra

fi
a 

/ 
A

ct
u

al
it

za
ci

ó 
d

e 
co

n
ti

n
gu

ts



42

Ed
u

ca
ci

ó 
Q

u
ím

ic
a 

Ed
u

Q
  

  
 n

ú
m

er
o 

15

històric, a la sala de juntes, i més 
de trenta taules periòdiques 
científiques, humorístiques i 
comercials de gran atractiu, als 
passadissos del Departament de 
Química Inorgànica.

Tornem a l’origen. És l’humo·
rista Sidney Harris qui ens 
descobreix quina hauria estat la 
primera taula periòdica dels 
elements de la història: la d’Em·
pèdocles (fig. 11), que és precisa·
ment per on comença «The 
Internet database of periodic 
tables» (2013).
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