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Un test sobre la taula 
Claudi Mans 

No, aquest no és un article sobre floricultura. El test no és un test de flors, sinó un 
qüestionari d'examen. I la taula no és la taula del menjador, ni la del jardí, sinó la taula 
periòdica dels elements... 

1. He anat a dinar a un restaurant amb nom d’element radioactiu. On he anat? 

a. A Txernòbil 

b. A Vandellòs 

c. Als Urals 

d. A Vic. 

2. Nos falta fe era una cançó força coneguda de Juan y Junior1  de finals dels anys 60. 
Quina malaltia devien tenir aquests dos cantants? 

a. Asbestosi 

b. Anèmia 

c. Diabetis 

d. Psoriasi 

3. Es fon? 

a. Se suposa però no sé a quina temperatura 

b. No 

c. Es fon el què? 

d. Tot fon. 

4. Mira! He liquat! A quina temperatura he hagut d’arribar? 

a. -269 ºC 

b. 100 ºC 

c. 36,5 ºC 

d. 1.000 ºK 

5. Qui diria aquesta frase?: «Xe, co..., que et penses que ets un marquès o què? Baixa 
al món real, que no ets ni més ni menys que jo !». 

a. El sodi 

b. El franci 

c. L'osmi 

d. El fluor 

6. No és pas un símbol químic. 

                                                 
1 «Juan» és Juan Pardo (Palma, 1942). «Junior» és Antonio Morales (Filipines, 1943). Procedien dels 
Pekenikes i després dels Brincos. 
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a. Si 

b. No 

c. Ca 

d. Què? 

7. «No» és un símbol químic. 

a. Sí 

b. No 

c. Ca 

d. Jo què sé 

8. NO és una molècula, Si no. 

a. NO sí, Si no 

b. NO no, Si sí 

c. Ni Si ni NO 

d. Si i NO sí 

9. Fu i Fa, són elements? 

a. Sí 

b. Fu sí. 

c. Fa sí 

d. Ni Fu ni Fa 

10. La interjecció més bàsica. 

a. Ah! 

b. OH! 

c. Au! 

d. Bah! 

11. Hamlet té un sogre, que té un nom molt químic. Quin? 

a. Àstat 

b. Rubidi 

c. Poloni 

d. Holmi 

12. Nom d’un cantant italià amb cognom químic. 

a. Domenico 

b. Nicola 

c. Luciano 

d. Adriano 

13. Quin serà l’element més espantós? 

a. 116 

b. 117 
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c. 118 

d. 119 

14. S’hi va enfonsar l'Oca. 

a. Hg 

b. Sn 

c. Fr 

d. Ga 

15. Si haguéssim de buscar l’As, on el trobaríem principalment? 

a. En els oros 

b. En els bastos 

c. En les copes 

d. En les espases 

16. «Au, boys! Go west!» Quin any era? 

a. 1914 

b. 1848 

c. 1808 

d. 1898 

17. La pacient li va preguntar «Que haig de prendre alguna cosa per prevenir 
l’osteoporosi?». El metge  va respondre: 

a. No! 

b. Si! 

c. Ca! 

d. Au, va! 

18. Ho van fer per primera vegada. Qui? 

a. Hillary i Tensing van fer l'Annapurna 

b. El Sr. Ortega i la Sra. Gasset van fer bessons 

c. Soret, Delafontaine i Cleve van aïllar-lo 

d. Ho lamento, ho ignoro 

19. «Al Pa, Pa, i al Bi, Bi!» és un eslògan polític, lleument modificat2. Qui tenia ara fa més 
de 30 anys un eslògan tan químic, amb el protoactini, Pa, i el bismut, Bi? 

a. José Luís Barcelona 

b. Eduard Tarragona 

c. Duran i Lleida 

d. Manuel Girona 

20. (Pregunta final autoal·lusiva3). Aquest test té 28 preguntes. 

                                                 
2 L’eslògan real era, evidentment, «Al pa, pa i al vi, vi». 
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a. Cert 

b. No ho sé 

c. Cap de les anteriors 

d. Cap de les anteriors 

 

Claudi Mans i TeixidóDepartament d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia  

Universitat de Barcelona  

 

                                                                                                                                                      
3 Aquesta és una típica pregunta autoal·lusiva , és a dir que l’objecte de la pregunta és la pròpia 
pregunta. El camp de les frases o qüestions autoal·lusives és amplíssim. 


