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MOLÈCULES

Q

uan Theodore Gray llegia les
memòries d’Oliver Sacks, recentment desaparegut, va entendre que la taula periòdica
del Museu de Ciències de Kensington
que descrivia Sacks era, en efecte, una
taula. Una taula amb potes, una taula
periòdica taula. Un malentés que només durà uns moments.

Amb el mateix estil i la mateixa capacitat per a sorprendre’ns, Gray ens
acosta aquest Molècules, segon llibre
de la sèrie sobre química. Es tracta
d’una trilogia lògica: primer els elements, més senzills, després les molècules, i finalment, el darrer llibre,
encara no publicat, que versarà sobre
les reaccions.

Per aquest malentés, i per una sèrie
de casualitats i necessitats, va construir una taula amb els símbols dels
elements gravats i amb fusta de diferent classe: «A wooden table table»,
diu ell mateix. Una taula periòdica
que és una taula. Va guanyar l’Ig Nobel; una espècie de broma, però que a
ell li ha servit per a construir el relat
sobre com començà la seua fascinació
per la taula periòdica: a partir d’ací va
escriure un llibre fascinant, The Elements: A Visual Exploration of Every
Known Atom in the Univers, una guia
visual, original, d’una cosa poc donada a l’originalitat com la presentació
dels elements.

En les primeres pàgines, l’autor ens
explica d’una manera transparent
què és un àtom, quines són les forces
que els uneixen per formar les molècules –que representa amb uns bonics
núvols blaus al voltant del nucli de
cada element per recordar-nos la petitesa i la quantitat de «buit» que hi trobem– i els tipus de nomenclatures, els
noms que posaven els alquimistes,
els noms comuns i la nomenclatura
científica.
Després, ens ofereix un ventall de
molècules interessants. És l’interés,
lluny de controvèrsies, el que mana
a l’elecció d’aquestes molècules i no
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d’altres. Al contrari que en Elements, ací no
hi havia guia que diguera què incloure i què
no. Sabons i olis, amb l’explicació de la relació del sabó i l’aparició de la vida, «El sabó
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Totes les explicacions al llarg del llibre són
clares, la informació de les molècules escollides és adient, gens farragosa, amb consideracions històriques o ambientals, i sovint,

Les fotografies de Nick Mann, com ocorre
en el llibre anterior, són inusuals, belles i,
encara que torne a repetir-me, fascinants:
una copa de vi plena de petroli, una flama de
metà que encén una pàgina negra, una calavera de magnetita. Només van deixar fora,
per ordre de l’editor, una formosa planta de
marihuana que ocupava tota una pàgina.
Apassionat, com hem vist, per la química, l’autor és cofundador de l’empresa de
software Wolfram Research, responsable
d’articles en la revista Popular Science, i
d’altres llibres divulgatius, com ara Mad
Science, on intenten demostrar principis
científics mitjançant experiments que pots
fer a casa («però no deuries», afig, amb el
seu to simpàtic).
Com ocorre amb els grans divulgadors,
aconsegueix transmetre, com si fóra una reacció química, la mateixa passió al lector.
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fa una cosa tan extraordinària com ho seria
aconseguir la pau al món», ens diu; les drogues i l’asbest, els edulcorants artificials i
naturals, els pigments i les fibres, les roques
i els minerals.

també amb tocs d’humor. Cal destacar també el capítol dedicat als conceptes de natural i artificial i la implicació que té, o no,
sobre la seguretat alimentària.
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