Procés de restauració de la taula periòdica

5.01 LA TAULA PERIÒDICA DE L'AULA GARCIA BANÚS (2009)
Vaig rebre classes dos cursos de la carrera (19666 a 1968) sota aquesta taula periòdica,
que era a la paret d'una aula de Ciències ubicada al pati de Lletres de l'edifici que ara
anomenem històric, i que abans era simplement la Central. Cap professor va fer mai la
més mínima referència a la taula, ni per usar-la ni per comentar-la, i això malgrat que
allà ens hi explicaven química inorgànica, assignatura que s'hi prestava.
Molts anys més tard,,, però això ja ho explica el fulletó.
Aquest fulletó es va editar per commemorar la restauració de la taula periòdica, i està
totalment exhaurit.

A l’aula 111 de la Facultat de Filologia de la Universitat de
Barcelona hi ha, des de 1934, una taula periòdica mural, que amb
el temps s’havia anat degradant. Aquestes línies tenen per objecte fer-ne una breu descripció, contextualitzar-la en el moment històric del seu disseny i de la seva execució, i explicar-ne el procés
de restauració, duta a terme entre setembre i novembre de 2008.

L’AULA GARCÍA BANÚS
Fins el 1969 la Secció de Química de la Facultat de Ciències de la Universitat
de Barcelona estava ubicada a l’edifici històric de la plaça de la Universitat, on
s’impartien totes les classes teòriques i pràctiques (Mans, 2008b). Antonio García
Banús (València 1888 - Caracas 1955), professor de reconegut prestigi docent i
investigador, en fou catedràtic de Química Orgànica des de 1915 (Nieto-Galán,
2004). El 1928 la universitat li concedí una pensió de 6000 pessetes per anar a fer
una estada científica a Alemanya, França i Suïssa, que probablement realitzà en un
període entre juliol i desembre de 1928. Durant la seva estada degué observar algunes taules periòdiques murals dels centres alemanys que visità, on des de 1927
hi havien proliferat.
El 1933 García Banús fou nomenat membre del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, nom que prengué la Universitat de Barcelona en aplicació de
l’Estatut d’Autonomia aprovat el juny de 1933. Des del seu càrrec, i entre moltes
altres tasques, García Banús impulsà diverses obres de condicionament i millora
de les facultats. El 24 de setembre de 1933, el Patronat aprovà la «construcción de
un auditorio de Química General» (Actas 1933) a la planta baixa del pati de lletres.
A l’espai escollit s’hi canvià el mobiliari, s’hi instal·là una taula per a demostracions
químiques i s’hi pintà la taula periòdica mural. García Banús estava molt orgullós
d’aquesta actuació, com ho prova la seva intervenció en una sessió de la junta de
facultat de desembre de 1934, amb l’estatut d’autonomia de la universitat suspès
i els membres del patronat cessats, i alguns, a la presó (Actas 1933-1946). García
Banús s’exilià l’any 1938 i fou contractat per la Universidad Nacional de Colombia
de Caracas, on ocupà diversos càrrecs directius i hi creà una escola de químics
orgànics. L’aula es conegué popularment com a aula García Banús. No em consta
que aquest nom fos mai oficial. Tots els químics de les promocions entre 1934 i
1969 han rebut classes a aquesta aula en algun moment dels seus estudis.
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Malauradament no ha estat possible de trobar prou documentació sobre el dissenyador ni sobre el professional pintor del mural. Es coneix que el 31 de maig de
1934 la Facultat de Ciències pagà una factura de 3248 pessetes a Fernando Blasi,
i com a concepte hi figura només «auditorio Química General», sense especificar
de quina actuació es tracta (Libro Mayor, 1934).

DESCRIPCIÓ
La taula periòdica de l’aula García Banús segueix exactament el model de taula
periòdica de von Antropoff (1926a i b) (figura 1). Andreas von Antropoff (Reval, actual Tallinn 1878 - ? 1956) fou el director de la divisió de química física del
Kekulé-Institut für Organische Chemie und Biochemie de la Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn. Havia treballat també a IG Farben i fou un actiu defensor de les idees científiques d’Einstein, però també col·laborador del nacionalsocialisme. Per això, després de la II Guerra Mundial s’esborraren moltes de les taules
periòdiques del seu model de les aules dels centres alemanys, on havia estat molt
reproduïda, i on García Banús la devia veure per primer cop.

Figura 1. El disseny original de von Antropoff. Facsímil de l’article original.
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Von Antropoff arribà al disseny de la seva taula periòdica a partir d’una barreja
de dos dissenys anteriors: el disseny de Werner, de 1905, modificat per Pfeiffer
el 1920, i que era d’estructura similar a les taules periòdiques de mitja llargària actuals; i el disseny de Thomson, de 1885, molt modificat per Bohr el 1922, i d’estil
d’arbre amb ramificacions. El disseny de von Antropoff manté l’estil tabular, però,
mitjançant barres d’unió entrecreuades, hi mostra explícitament les relacions d’arbre entre els elements del període primer, numerats de 0 a II, els elements dels dos
següents períodes, numerats de 0 a VIII, i els elements dels 4 períodes inferiors,
numerats de 0 a VIIIa i de Ib a VIIIb. Els elements de les terres rares estan ubicats
en una fila inferior, com feia també Pfeiffer. Aquest disseny de taula és, de fet, el
desenvolupament en el pla d’una hèlix cilíndrica, que a vegades es desenvolupa
en forma d’espiral. El disseny, ben descrit en l’article de von Antropoff, n’ha inspirat molts altres. La taula periòdica denominada galàxia química, de Stewart (2004)
n’és una mostra recent (figura 2).

Figura 2. La taula periòdica de Stewart, versió en blanc i negre.

A l’article original de von Antropoff fins i tot s’hi donen instruccions dels colors
amb que s’han de pintar els diferents grups, colors que estan relacionats amb algunes propietats dels elements corresponents. A la taula 1 se’n transcriu la paleta
de colors, amb la motivació expressada per von Antropoff.
A la taula periòdica que ens ocupa hi manquen els elements 61 (promeci, Pm),
85 (àstat, At), i 87 (franci, Fr), no descoberts en la data de realització. S’hi reserva un
espai per a l’hipotètic element 0, el neutroni, element sense protons ni electrons i
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Element

Motivació

Color

Hidrogen
(«generador d’aigua»)

Color de l’aigua de mar

Blau fosc

Grups dels alcalins
i dels halògens

Donen bases i àcids forts que
reaccionen amb el tornasol

Blau i vermell,
respectivament

Grup del carboni

Color del carbó

Negre

Grup del bor

Per l’espectre verd de B i Tl

Verd

Grup del nitrogen

Pel color dels òxids de N i del SbS

Taronja marronós

Grup del sofre

Color del S i de sals de Cr

Groc

Grup del magnesi

Mg i Hg generen llum UV

Violeta

Gasos nobles
i grups del platí i del ferro

Color de molts metalls

Gris

Taula 1. Paleta de colors de la taula periòdica de von Antropoff.

només amb neutrons, i postulat per von Antropoff (Mans, 2008a). Els gasos inerts
hi apareixen per duplicat, a esquerra i dreta, ordenats on els correspon.
Hi ha diverses diferències en els símbols dels elements comparats amb els
actuals:
· L’element 18 argó es simbolitza per Ar, en nomenclatura moderna. Però fins
1957 el símbol de l’argó era A.
· Hi figura l’element 43, amb el símbol Ma, abreviatura del masuri, hipotètic element que Noddak havia pretès descobrir el 1925, però que no fou realment
sintetitzat fins 1937 amb el nom de tecneci Tc.
· L’element 53 iode es simbolitza per J, de l’alemany antic jod. Aquest símbol fou
àmpliament usat, especialment a Alemanya.
· L’element 54 xenó es simbolitza per X, en nomenclatura antiga, i no per Xe.
· L’element 69 tuli es representa per Tu i no per l’actual Tm.
· L’element 71 es representa per Cp, símbol del cassiopi. Aquest era el nom que
Auer donà a l’element actualment denominat luteci Lu. La denominació de
cassiopi i el símbol Cp perduraren a Alemanya fins 1950.
· L’element 86 té el símbol Em, abreviatura d’emanació o emanació del radi,
l’actual radó Rn. El símbol Em ha figurat a les taules periòdiques entre 1910 i
1960.
El disseny de von Antropoff va ser assumit per Linus Pauling –sense citar-ne
l’origen, probablement per les seves discrepàncies ideològiques amb von Antropoff– i publicat al llibre The Nature of The Chemical Bond de 1949 i a altres publi-
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cacions posteriors (figura 3). Pauling hi eliminà l’espai de l’element 0, completà els
elements que faltaven, hi actualitzà la nomenclatura i hi afegí els elements del grup
de l’urani fins el californi Cf. La taula periòdica mural restaurada que ens ocupa és
idèntica a la de von Antropoff, amb la mateixa estructura, simbologia i colors. Com
a única diferència notable, s’hi van afegir les masses atòmiques dels elements.

Figura 3. La taula de Linus Pauling, en traducció al castellà (Pauling, 1961). Les franges d’unió
entre períodes s’han simplificat respecte de la versió de 1949.

LA RESTAURACIÓ
Quan l’autor era president de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la UB fou invitat a presidir un acte de trobada dels químics de la
promoció 1944-1949, a l’aula García Banús. En el transcurs de l’acte el Dr. Enric
Casassas, pertanyent a aquella promoció, en el seu parlament se’m dirigí mig
col·loquialment mig formalment, i em sol·licità que des de la Divisió es financés la
restauració de la taula periòdica mural que ens observava. En aquell moment no
fou possible, però al llarg dels anys la idea va anar madurant. La Dra. Elisabeth
Bosch, presidenta de la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca de Física i Química de
la UB, en el seu parlament amb motiu de la inauguració de l’exposició organitzada pel centenari de Mendelèiev (Bosch 2007) expressà públicament la sol·licitud
de restauració. Finalment ha estat factible, promoguda pel signant i mitjançant el
patrocini de l’empresa BASF Española. El degà de la Facultat de Química Dr. Pere
Lluís Cabot donà immediatament suport a la idea, i els degans de la Facultat de
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Filologia Dra. Montserrat Camps i posteriorment el Dr. Adolfo Sotelo acceptaren
de reservar l’aula durant un trimestre per tal de facilitar els treballs de restauració.
El delegat del rector per a activitats i patrimoni culturals Dr. Salvador Claramunt
n’autoritzà l’operació. La Sra. Flora Iglesias, administradora de la Facultat de Filologia, coordinà tots els aspectes logístics.
El mural (figura 4) és una pintura a l’oli, de 2,720 per 2,175 m, pintat directament a la paret preparada, i sense emmarcar. Es trobava en un estat llegible però
molt brut i amb molts punts erosionats. La restauració ha estat dirigida per Maria
Antònia Heredero, professora de la unitat de Restauració del departament de
Pintura de la Facultat de Belles Arts de la UB. El treball d’obra ha estat a càrrec
de les becàries Sara López Busquets, Marta Sánchez Natera i Mar Rodríguez
García.
S’han seguit els criteris actuals de restauració, usant procediments poc invasius
i reversibles, quan ha estat possible. La tasca de restauració ha començat amb un
examen minuciós del mural, proves de solubilitat de la pintura, presa de mostres
de pigment per a la seva anàlisi i un procés de fotografia. S’ha fixat la capa pictòrica amb paper japó i tilosa (sal sòdica de l’èster policarboximetílic de la cel·lulosa)
al 3 % en aigua destil·lada. S’ha procedit a la neteja del mural amb una dissolució

Figura 4. La taula de l’aula Garcia Banús, abans de la restauració (juny 2008).
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concentrada de detergent aniònic. Posteriorment s’ha retocat el mural amb pintures a l’aquarel·la Maimieri. Finalment s’ha recobert amb una capa protectora
de Paraloid-B 72 (nom comercial d’una reïna acrílica, copolímer d’acrilat de metil
i metacrilat d’etil). El treball s’ha portat a terme entre el setembre i el novembre
de 2008.
Com a detalls interessants s’ha detectat que inicialment la part corresponent a
l’element hidrogen era pintada d’un altre color i fou posteriorment recoberta per
l’actual color blau marí. Hi ha en diversos punts petites incisions sobre el guix de
la paret amb el nom dels colors amb que s’havia de pintar cada part. A la portada
de l’opuscle es mostra la taula periòdica restaurada.
L’empresa BASF Española S.L. ha patrocinat la restauració. El vicepresident i
conseller delegat Karl-Peter Bercio inicialment, i, després de la seva jubilació,
Gerhard W. Schwarz, han donat suport al projecte, que ha gestionat des de l’empresa el departament de Relacions Públiques i Comunicació, dirigit pel Sr. Josep
Bach i amb la participació directa del Sr. Oliver Márquez.
La taula periòdica de l’aula García Banús és probablement el darrer vestigi visible de l’estada de la Secció de Química de la Facultat de Ciències a l’edifici històric
de la plaça de la Universitat, que abandonà el 1969. La seva digna successora és
la Taula Magna, la taula periòdica de l’aula Enric Casassas de l’edifici actual de la
Facultat de Química. Fou realitzada per l’empresa Nivell Publicitari, amb disseny
dels Drs. Santiago Álvarez, Joaquim Sales i Miquel Seco, del departament de
Química Inorgànica de la Facultat de Química. El seu cost va ser aproximadament
de 500 euros i es va instal·lar el dia 18 de setembre de 2007. És reproduïda a la
contracoberta d’aquest opuscle.
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C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta
rose si importante.
Antoine de Saint-Exupéry, El petit príncep, 1943.
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