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XIII CONGRÉS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
DE BÉNS CULTURALS QUE ES FARÀ A LLEIDA
L’OCTUBRE DE L’ANY 2000

Abans de la nostra Guerra Civil ja s’havien dut a terme una sèrie de reu-
nions tècniques sobre la conservació d’obres d’art, convocades per la
Societat de Nacions de Ginebra, a través de l’Oficina Internacional de
Museus. A aquestes reunions hi havíem estat representats els catalans
pel director general de museus, el senyor Joaquim Folch i Torres, i el pri-

mer restaurador de l’àmbit oficial a Catalunya,
senyor Manuel Grau i Mas. La Segona Guerra
Mundial i el nostre conflicte civil van paralitzar la
bona marxa que duien aquestes reunions tèc-
niques de conservació restauració i no foren
represes fins l’any 1949, quan el Consell Inter-
nacional de Museus, l’ICOM, va reiniciar la con-
vocatòria de reunions triennals a diverses ciu-
tats europees i americanes, a través del Comitè
de Conservació.
Va ser l’any 1975 quan, després del Congrés
fet a l’illa de San Giorgio, de Venècia, Vicent
Viñas, Eduard Porta, Andrés Escalera, Francis-
co Arquillo i qui escriu aquestes línies vam te-
nir la idea de fer un petit congrés a Sevilla, sota
els auspicis de l’ICOM espanyol, que de forma
col·loquial el vam denominar l’«ICOMET», i en
el qual la participació catalana va ser força im-
portant.

Després del primer Congrés de Sevilla fet l’any 1976, van seguir els de
Terol, el 1978; Valladolid, el 1980; Ciutat de Mallorca, el 1982; Santiago
de Compostel·la, el 1984; Tarragona, el 1986; Bilbao, el 1988; València,
el 1990; Sevilla, el 1992; Conca, el 1994; Castelló de la Plana, el 1996 i
Alacant, el 1998. Per a l’any 2000, del 18 al 22 d’octubre, tindrà com a
seu la ciutat de Lleida.
La Generalitat de Catalunya, a través del Servei de Restauració de Béns
Mobles i de la Universitat de Lleida, participa en aquest Congrés amb la
publicació de les actes i l’oferiment del Servei de Restauració de Sant
Cugat com a oficina d’inscripció, com també per a altres col·labora-
cions. Després d’aconseguir que Lleida organitzés aquest XIII Congrés
de Conservació i Restauració de Béns Culturals, i després de vint-i-set
anys d’aquell ja històric congrés fet a la Sereníssima República de Venè-
cia, només ens cal aconseguir la fita que aquest sigui el més interessant
i el més ben organitzat de tots. «Ara Lleida» podria ser un punt final per
a aquestes línies.
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Ramon Pijuan
Servei de Restauració de Béns Mobles

DESMUNTATGE I NOU MAGATZEM DEL MUSEU
DURAN SANPERE, DE CERVERA

Agustí Duran i Sanpere (Cervera, 1887-Barcelona, 1975) va ser un arqueòleg,
etnòleg i historiador que, entre altres afers, al llarg de la seva vida va poder reco-
llir, per la comarca de la Segarra, aquelles peces que tenien un interès cultural o
històric i que eren menyspreades o que corrien perill de desaparèixer. Les seves
col·leccions van organitzar-se en dos museus dins la ciutat de Cervera: el Museu

del Blat i la Pagesia, d’interès etnològic, i el Museu Du-
ran Sanpere, d’interès historicoartístic, ambdós en el
mateix edifici del carrer Major, 115.
El Museu Duran Sanpere va ser inaugurat a finals dels
anys cinquanta i contenia obres d’art civil i d’altres ob-
jectes provinents de la Universitat de Cervera, art religiós
i col·leccions arqueològiques.
A partir de l’any 1975, el museu començà a patir un oblit
generalitzat que va acabar amb el seu tancament, a
excepció de la capella de Sant Joan Degollat que con-
tenia l’art religiós.
El Patronat Duran Sanpere va decidir el muntatge d’un
magatzem dins el mateix edifici, per tal de desmuntar les
sales i emmagatzemar-hi les peces de la millor manera
possible. Les condicions ambientals no eren un proble-
ma seriós, a causa del clima sec de la ciutat. Només es
detectaren puntualment focus de xilòfags a determina-
des vitrines de fusta.
El 27 de juliol de 1999 es va començar el desmuntatge i
l’habilitació del magatzem, amb un equip format per dos
restauradors (Ramon Pijuan i Cinta Rodríguez), la histo-
riadora Maria Garganté i dos objectors, i el suport del

Patronat Duran Sanpere i de l’Ajuntament de Cervera. Les operacions fetes a to-
tes les peces van consistir en les fases següents: eliminació de les capes de bru-
tícia superficial, comprovació del número d’inventari, desinsectació preventiva,
consolidació de suports esquerdats i trencats, fixació de capes pictòriques mal-
meses i enrotllament de pintures sobre tela sense bastidor.
Va ser complicat el desmuntatge de panells ceràmics adherits amb un sulfat de
calci molt endurit. En concret, algunes rajoles s’havien refet totalment, sense la
utilització d’espart de reforç en el suport de guix. Això minvava la resistència de
les rajoles i en dificultava l’extracció. D’altres desmuntatges laboriosos foren els
d’un faristol i d’una vitrina, ambdós decorats amb fragments de retaules, i també
el desmuntatge d’un retaule i d’una part de mosaic romà encastat, amb sulfat de
calci molt endurit, dins d’una vitrina oberta en el mur.
L’organització del magatzem era imprescindible que fos concreta, efectiva i minu-
ciosa. Es disposava de tres espais comunicats entre si al tercer pis de l’immoble,
però a causa de les dimensions d’algunes pintures de gran format, es disposava
d’un quart espai en una de les antigues sales del museu. En aquest quart espai
es va pensar en dues estructures bessones que poguessin encabir la pintura so-
bre fusta i sobre tela, mirant d’ocupar el mínim espai i evitant, al màxim, possi-
bles degradacions i facilitant la manipulació i localització.
Les sales del tercer pis s’organitzaren per materials, en prestatgeries distribuïdes
i fixades als murs de manera que l’espai central restés lliure. Així, hi ha prestatge-
ries per a materials de fusta i pell (cadiram), terra cuita, peces de fusta i, finalment,
per a objectes de pedra.
Un altre grup de col·leccions van ser embalades amb plàstic de bombolles o
escumes de plàstic i paper neutre, i foren distribuïdes en caixes de plàstic
homologades atenent el tipus de material i les dimensions.
Una atenció especial va rebre la col·lecció tèxtil instal·lada amb el mínim plegat-
ge, dins un moble metàl·lic de calaixos plans, i distribuïda segons el seu ús an-
tic, utilitzant paper neutre per a la separació entre les peces.
Un cop organitzat i muntat el magatzem, les prestatgeries han estat cobertes
amb paper neutre per impedir l’acumulació de brutícia sobre les peces i a la ve-
gada per permetre’n la ventilació.
En total, de 1.947 peces inventariades, segons s’avançà en les tasques de des-
muntatge i organització del magatzem, se’n van inventariar 613 més que forma-
ven part de les reserves del museu.
En aquest moment, integren les col·leccions del magatzem 1.529 peces, distribuï-
des en: pintura sobre fusta, pintura sobre tela, pedra, segells, numismàtica, orfe-
breria, metall, ceràmica esmaltada, vidre, terra cuita, escultura sobre fusta, fòssils,
mobles, ventalls, indumentària i material arqueològic orgànic i inorgànic.
El muntatge del magatzem va finalitzar el 25 de setembre de 1999 i s’habilitaran
en un futur proper els baixos de la casa natal de Duran Sanpere, al carrer Major,
115, per muntar-hi una exposició temporal.
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Problemàtica de la conservació del retaule de Tots
els Sants del monestir de Sant Cugat del Vallès

Les dificultats que comporta la
conservació d’aquesta peça tan im-
portant del gòtic català, conservada
actualment a l’església del monestir
de Sant Cugat del Vallès, ens han
dut a la recerca de les dades rela-
cionades amb la seva situació, amb
els desplaçaments i les interven-
cions anteriors, tan enrere en el
temps com ha estat possible, per tal
d’esbrinar com i quan es va iniciar
un procés de degradació que, amb
alts i baixos, s’ha arrossegat fins
avui dia.
L’any 1960, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia va reservar per a
Catalunya una partida de diners
destinats a la restauració d’alguns
retaules, fet insòlit que no es tornà
a repetir. El doctor Cid, delegat del
Ministerio per a aquests afers, es va
dirigir als senyors Joan Ainaud de
Lasarte i Josep M. Gudiol, alesho-
res director general del Museu
d’Art de Catalunya i director de
l’Institut Amatller de Barcelona,
respectivament, per tal que fessin la

distribució dels fons entre els res-
tauradors. Aquest repartiment s’or-
ganitzà de la manera següent: al
restaurador Domènec Xarrié, amb
qui ja col·laborava qui escriu aques-
tes ratlles, se li adjudicaren les tau-
les laterals i la superior del retaule
de Púbol, de Bernat Martorell,
propietat del Museu Diocesà de Gi-
rona. En Joaquim Pradell havia de
restaurar un frontal del Museu Dio-
cesà de Vic, amb una quantitat tan-
cada de 30.000 pessetes, però com
que es donava per fet que totes les
peces de Vic corresponien a l’equip
de restauradors del taller dels Gu-
diol, Joan Ainaud va negociar amb
Pradell el canvi del frontal romànic
del Museu de Vic pel retaule de
Tots els Sants, de Pere Serra, que
tenia una dotació pressupostària de
60.000 pessetes. Aquest últim va
acceptar l’oferta de bon grat per-
què, segons ell mateix explica, con-
siderava aquest retaule «molt inte-
ressant i una de les peces cabdals
de l’autor». Cal puntualitzar que el
retaule ja havia estat intervingut
bastants anys abans, a l’entorn dels
anys trenta, per l’italià Mauro Civi-
dini, restauració de la qual es con-
serva el daurat, a manera de tinta
neutra, del Crist de Pietat de la
predel·la. La restauració de Pradell
va durar uns sis mesos durant l’any
1963 i, posteriorment, per una clàu-
sula ineludible del Ministerio el
retaule, juntament amb les altres
obres restaurades, va ser exposat a
la capella de Santa Àgata. Després
d’aquesta exposició, va romandre
un temps a les golfes del Palau de
la Virreina, en unes condicions
climàtiques poc adequades que fo-
ren la causa d’un nou clivellat de la
capa pictòrica. Per aquest motiu,
doncs, una vegada retornat al mo-
nestir de Sant Cugat calgué interve-
nir-hi de nou, i fou el mateix Pra-
dell qui se n’encarregà, cap a l’any
1965, realitzant la restauració a l’o-
ratori de Mn. Griera, del Palau
Abacial de l’esmentat monestir.
Actualment, el retaule es troba a les
dependències del Servei de Restau-
ració, a punt que finalitzi la darrera
intervenció, iniciada a principis de
1999, consistent en la fixació de la
capa pictòrica, despresa en nom-
brosos punts que, tot i que minús-
culs, són generalitzats per tota la
superfície. Aquest fet planteja un
dilema: o canviar l’emplaçament de
l’obra a un lloc més estable climàti-
cament, o bé, i aquesta és l’opció
elegida, establir un microclima al
mateix lloc on estava situat fins ara

el retaule, l’absis del costat de l’E-
pístola, a base d’una vitrina en què
les condicions d’humitat i tempera-
tura puguin estar sota control, al
mateix temps que l’obra quedaria
protegida de la pol·lució ambiental.

JOSEP M. XARRIÉ

OBJECTE: Pintura sobre fusta. Retaule
AUTOR: Pere Serra
DATACIÓ: Entorn de 1400
TÈCNICA: Fusta policromada al tremp
DIMENSIONS: 321,10 X 278,70 cm
LLOC: Església del monestir de Sant

Cugat del Vallès (Vallès
Occidental)

NÚM. DE REGISTRE DE L’SRBM: 5480
ANY DE L’ÚLTIMA RESTAURACIÓ: 1999
RESTAURADORS: Mauro Cividini (anys 30),
Joaquim Pradell (1963 i 1965) i Anna
M. Claverol (1999).

Detall dels aixecaments de la capa
pictòrica. Fotografia realitzada amb llum
rasant, tècnica fotogràfica d’examen que
posa de manifest més clarament les de-
formacions superficials.

Presentació final de la taula central.

Vista general del retaule abans de començar la darrera
intervenció l’any 1999.
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Decoració mural de la Casa
Vicens, d’Antoni Gaudí

L’edifici és al carrer de les Carolines,
18-22, de Barcelona. Es tracta d’una
obra de joventut de l’arquitecte Anto-
ni Gaudí, projectada l’any 1878 i feta
entre els anys 1883 i 1885-89. El pro-
pietari inicial de la casa era el senyor
Manuel Vicens i Muntaner, que la va
vendre al doctor Antoni Jover, i que
no hi va arribar a residir mai. Entre
els anys 1925 i 1927 el senyor Jover
va encarregar a l’arquitecte Joan B.
de Serra i Martínez una ampliació de
la casa, que va ser aprovada pel ma-
teix Gaudí i que afegia una nova cru-
gia a l’edifici, alhora que n’ampliava
el jardí.
La construcció inicial era una casa de
segona residència de 12 X 26 metres,
amb una planta de dues crugies i el
mur posterior adossat a la tanca mit-
gera que envoltava el jardí, situat da-
vant de la façana principal. La casa
estava pensada perquè l’ocupés una
sola família, amb un soterrani desti-
nat a magatzems i traster, una planta
baixa configurada com a espai princi-
pal de residència, un primer pis on se
situaven els dormitoris i un segon on
residia el servei. Amb l’ampliació de

De Serra es duplicà l’espai físic de la
casa i del jardí, espai aquest últim
que uns anys després gairebé desapa-
reixeria en veure’s segregat per cons-
truir-hi nous edificis. L’any 1962 Fa-
biola Jover de Herrero, actual
propietària de la casa, va fer una res-
tauració de la finca a càrrec de l’ar-
quitecte Antonio Pineda.
Els actuals treballs de restauració
han durat quatre mesos i han con-
sistit a recuperar la decoració origi-
nal dels murs interiors del primer
pis. Es tracta de sis espais que se-
gueixen tots ells el mateix model de-
coratiu, excepte una sala que té una
falsa cúpula amb un trompe l’oeil
força interessant. En les altres cinc
l’únic que canvia són els colors i els
elements ornamentals de caràcter ve-
getal emprats, que representen dife-
rents plantes autòctones com són
heures, flors de la passió, canyes o
falgueres.
A totes les sales trobem un paviment
de marbre d’estil venecià que utilitza
els mateixos pigments que els estucs
planxats al foc de la part inferior
dels murs, els quals es troben sepa-
rats per unes motllures de fusta dels
esgrafiats policromats a l’oli que de-
coren la part superior. D’altra banda,
el sostre és format per unes bigues
de fusta que sostenen uns revoltons
de ceràmica i que descansen
damunt uns permòdols esglaonats
de maó arrebossat, pintats també a
l’oli o amb purpurines de diferents
colors.
L’aspecte visual que mostrava el
conjunt quan s’iniciaren els treballs
no tenia res a veure amb la solució
acolorida adoptada per Gaudí, ja que
totes les sales estaven repintades amb
tres o quatre capes, la darrera de les
quals constava dels colors blanc,
beix o, fins i tot, purpurina daurada.
Pel que fa a la zona dels estucs plan-
xats, el principal problema que pre-
sentaven era de suport, amb l’apari-
ció de nombroses regates d’una
instal·lació elèctrica posterior, que
travessaven les parets en qualsevol
direcció, i la presència de forats de
claus o cops que pateix tota casa que
ha estat habitada contínuament. En
els esgrafiats s’observava algun
aixecament i pèrdua de suport, molt
localitzats
en zones on hi havia hagut alguna
gotera, com també la presència d’al-
guns tacs de fusta, forats de claus i
esquerdes.
L’eliminació de les repintades

dels estucs planxats es va fer amb
mitjans químics, mentre que a la
zona dels esgrafiats i permòdols
generalment es va haver d’actuar en
sec, perquè la capa original de pintu-
ra a l’oli o purpurina era molt sensi-
ble i es corria el risc de perdre-la.
En una sala en concret, els
esgrafiats a més a més tenien
una fina capa de guix al damunt
de la primera repintada, que es va
poder treure amb bisturí després
d’estovar-la amb una aplicació
controlada d’humitat mitjançant
polpa de paper.
La presentació final adoptada a la
zona dels estucs planxats va consis-
tir en un retoc de tipus il·lusionista
amb pintura acrílica, per dissimular
visualment les molestes regates, i en
un encerat final que retornava a la
paret el tacte i la lluïssor originals.
Pel que fa als esgrafiats i les mènsu-
les, només es van retocar, amb una
resina acrílica i pigments, les zones
que havia calgut estucar, ja que les
petites llacunes on mancava part de
la policromia es va considerar que
no interferien en la percepció del
conjunt i que, per tant, no calia in-
tervenir-hi. Per acabar, la falsa cúpu-
la, les bigues i els revoltons cerà-
mics com que no havien estat
repintats únicament es van netejar i
se’ls va aplicar una capa de protec-
ció
final, amb estucat i retoc només
en zones molt concretes on s’havia
tret algun clau. Volem deixar
constància que aquests treballs han
estat possibles gràcies a l’interès
personal del doctor Javier Herrero
Jover, fill de la propietària actual, i
que va demanar assessorament al
Servei de Restauració sobre la
manera d’actuar.

OBJECTE: Decoració mural
DATACIÓ: Projecte: 1878. Realització:

Entre 1883 i 1885-89
TÈCNICA: Estucs de calç i fusteria

d’interior
DIMENSIONS: 42 m de bigues, 24 m de

mènsules, 84 m d’esgrafiats
i, 119 m d’estucats

LLOC: Interiors del primer pis de
Casa Vicens, Barcelona

NÚM. DE REGISTRE DE L’SRBM: 6386
ANY DE LA RESTAURACIÓ: 1999
RESTAURADORS: Jordi Abancó
(cap d’equip), Carmen García, Fina Maristany,
Cristina Martí, Ana Ruiz (restauradores
estucs), Guadalupe Céspedes (restauració
fusta). Col·laboració durant el mes de juliol:
Arantxa Cañellas i Carme Faura (restaurado-
res) i Sònia Camps, Marisa Latorre i
Esther Turà (estudiants de restauració
en pràctiques).

Falsa cúpula amb un interessant trompe l’oeil, després de restaurar.

Durant el procés de recuperació de la policromia
original dels murs interiors del primer pis.

Detall dels esgrafiats policromats a l’oli durant el
procés de retirada de les quatre capes que cobrien
la policromia original, de color blau grisós.
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La coronació de la Mare de Déu, pintura del
conjunt de teles que formaven part de les portes
del retaule major de l’església de Sant Lluc
d’Ulldecona

Al llarg de la primavera de l’any
2000 el Servei de Restauració té pre-
vist oferir una nova mostra de l’expo-
sició «Sant Cugat Restaura», que
s’organitza des de l’any 1996 a la
sala capitular del monestir de Sant
Cugat del Vallès. En aquesta ocasió
es mostraran els treballs de restaura-
ció realitzats a diverses pintures sobre
tela, que formaven part del retaule
major de l’església parroquial de Sant
Lluc d’Ulldecona. Segons informació
extreta d’unes publicacions de M.
López Galarza a la Revista Comarcal
del Montsià, el retaule de Sant Lluc,
de fusta policromada i del qual for-
maven part setze teles conservades,
va ser destruït el juliol de 1936, du-
rant la Guerra Civil. Les teles en for-
ma de porta, que el cobrien durant
l’època de Quaresma, es van salvar
de l’infortuni de la destrucció, però a
causa de les grans dimensions van
haver de ser separades precipitada-
ment dels seus bastidors i marcs per
ser traslladades al convent de les
monges Agustines, on van romandre
fins als anys cinquanta. Probable-
ment, va ser quan foren retornades a
l’església i muntades a nous basti-
dors, que foren repintades per tal de
dissimular les pèrdues de policromia.
Per les característiques estilístiques i
pel context històric, aquestes teles s’a-
tribueixen a l’escola de Sarinyena, fa-
mília valenciana de retaulistes i pin-
tors, actius a finals del segle XVI i
principis del XVII. Darrerament, estudis
fets per experts proposen l’autoria de
Joan de Sarinyena, representant desta-
cat de l’escola valenciana de transició
entre Joan de Joanes i Francesc Ribal-
ta, considerat també l’introductor a
València del tenebrisme.

Fins ara, del conjunt de les setze teles
s’han restaurat les següents: set pintu-
res de la predel·la (originàriament
n’eren vuit), cadascuna representant
un Pare de l’Església i amb mides
aproximades de 89,5 X 148,5 cm; La
Santíssima Trinitat, de 300 X 200 cm,
que coronava el retaule; La Corona-
ció de Maria, l’obra que ara tractem,
de 390 X 330 cm, i l’Enterrament de
la Mare de Déu, de 392 cm X 335 cm.
Aquesta última peça ha rebut un trac-
tament per estabilitzar el seu procés
de degradació, consistent en la fixa-
ció de la policromia i la consolidació
del suport. La resta del procés es farà,
com s’ha dit anteriorment, de cara al
públic durant l’exposició a la Sala
Capitular.

Estat de conservació
A causa de les grans dimensions de la
tela i del mal estat de conservació del
seu bastidor fix, molt malmès per l’ac-
ció dels insectes xilòfags, l’obra es va
desclavar in situ i es va enrotllar en un
cilindre de 60 cm de diàmetre, per ser
traslladada als tallers de l’SRBM.
El suport de la pintura està format per
tres peces de tela unides mitjançant
dues costures longitudinals. Segons el
resultat de l’anàlisi comparativa de fi-
bres fet amb la microscòpia òptica, el
teixit és de lli de tipus tafetà senzill,
amb el gruix dels fils irregular, i es
compten, per centímetre, 12 fils a
l’ordit i 10 a la trama. Pel que fa a les
seves propietats físiques, cal remarcar
l’envelliment de les fibres a causa de
les condicions ambientals desfavora-

bles en què s’ha trobat l’obra durant
molt temps i també per manipula-
cions incorrectes.
La tela va ser tallada per quasi tot el
seu perímetre, cosa que fa que la pin-
tura arribi fins a les vores. La part in-
ferior presentava un estrip gran en
forma de set, diversos foradets petits
fets per gavarrots i un tros de costura
descosida. Al revers, hi havia una
gran quantitat de pols i brutícia acu-
mulada que formaven un cert gruix a
la part inferior. S’observaven les mar-
ques dels llistons del bastidor i també
una línia vertical al centre de la tela,
provocada per la filtració de vernís i
pintura d’una intervenció anterior
(aquesta informació del revers del
suport ha quedat ben documentada
fotogràficament, ja que després del
reentelatge quedaria oculta).
La capa de preparació és de tipus tra-
dicional, de color de terra vermellosa
i ben repartida en una capa generosa.
La cohesió amb el suport i la capa
pictòrica és bona, tot i que presentava
pèrdues que es concentraven a deter-
minats punts, com és tota una franja
vertical al centre de la tela que ens
indica que aquesta ha estat doblegada
en algun moment. Així mateix, s’hi
observaven rascades produïdes en
manipulacions poc ortodoxes.

OBJECTE: Pintura sobre tela. Pertanyent
al conjunt de pintures que
formaven part de les portes
del retaule major.

AUTOR: Escola de Sarinyena.
Atribuït a Joan de Sarinyena
(València, 1545? - a 1628)

DATACIÓ: Principis segle XVII
TÈCNICA: Oli sobre tela
DIMENSIONS: 390 X 330 cm
LLOC: Església parroquial de Sant

Lluc, Ulldecona (Montsià)
NÚM. DE REGISTRE DE L’SRBM: 5633
ANY DE LA RESTAURACIÓ: 1999
RESTAURADORES: Maite Toneu (responsable
de l’equip), Koro Abalia, Dolors Manyà, Rosa
Jové, Mònica Marull i Montse Rodríguez.

Detall de la Verge i de Crist.
Fotografies realitzades amb llum ultra-
violada. Les zones més obscures
(de més feble fluorescència) correspo-
nen, en general, a les repintades d’una
restauració anterior.
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La capa pictòrica està feta amb la tèc-
nica de l’oli, amb un tractament de la
pinzellada de poc gruix matèric. Pre-
senta zones gastades i pèrdues localit-
zades provinents de la capa subjacent,
com també un gran nombre de petites
pèrdues, aquestes només de capa
pictòrica, repartides en tota la superfí-
cie. Els trets originaris es veuen dis-
torsionats per repintades fetes en una
antiga restauració.
A la capa superficial s’observa un
vernís enfosquit per l’envelliment i
aplicat de forma irregular. El fum de
les espelmes i la pols havien produït
una capa al damunt, a la qual s’afegia
un nombre incalculable de petits re-
galims grisos que semblaven orins de
ratapinyades.
Com a conclusió d’aquest examen
organolèptic, valorem l’estat de con-
servació de l’obra com a deficient i
considerem que els principals factors
que han contribuït a la degradació de
la pintura han estat causes externes a
aquesta, com ara la manipulació inco-
rrecta i unes condicions climàtiques
poc idònies.

Anàlisis fisicoquímiques
Abans de la intervenció, es va fer un
estudi fotogràfic de tota la superfície
amb llum ultraviolada, la qual cosa
va permetre visualitzar clarament la
capa de vernís esgrogueït i una gran

quantitat de repintades d’una inter-
venció anterior.
A partir de l’extracció de petites mos-
tres s’ha pogut identificar, com s’ha
dit anteriorment, el tipus de tela del
suport. La capa de preparació, analit-
zada mitjançant l’espectrofotòmetre
d’IR per FT, model Spectrum 1000,
dóna com a resultat que es tracta de
carbonat de calci amb cola de pells;
el mateix aparell ens permet identifi-
car l’aglutinant de la pintura com un
oli assecant, i a través de la micro-
sonda i la microscòpia òptica s’analit-
za la composició dels pigments com,
per exemple, el blanc de plom, habi-
tual per l’època i localitzat a la zona
del celatge, i el blau de manganès
d’una repintada posterior.

Procés de conservació
restauració
Abans del trasllat de la pintura a
l’SRBM es va fer una fixació pun-
tual, amb colletta i paper japonès de
les zones on la policromia presentava
perill de despreniment. L’operació es
va completar als tallers de restaura-
ció, amb la fixació i la protecció ge-
neral amb el mateix adhesiu i paper
«manila». Els estrips i la costura des-
cosida s’han tractat prèviament, enca-
rant i subjectant les dues parts de la
tela pel darrere amb tires de cinta de
paper engomat, amb reforçament per
la cara del davant de tires de paper
«manila» i colletta.
Com a pas preparatori per a la con-
solidació general del suport s’ha nete-
jat el revers de la tela mecànicament,
amb raspallets de nylon®, paletines i
aspirador. Les deformacions de la tela
s’han eliminat amb l’aplicació de pa-
pers assecants lleugerament humits,
fent pressió a la zona.
Les grans dimensions de l’obra ens
han obligat a tenir en compte una sèrie
de condicionants a l’hora de fer el re-
entelatge pel sistema tradicional de
pasta de farina i tela de lli: utilització
d’un teler de reentelatge de pes lleu-
ger, previsió de tots els moviments i
maniobres que comporta l’operació i,
sobretot, l’actuació coordinada de tot
l’equip de professionals que hi intervé.
La tela consolidada i reentelada es
munta provisionalment al nou basti-
dor de fusta de tipus «espanyol» i es
treuen amb aigua calenta i esponges
els papers i la colletta aplicats per fi-
xar i protegir la capa pictòrica. En
aquesta operació es treu la pols i els
residus de fum més externs. A conti-
nuació, s’eliminen les repintades, i
també el vernís oxidat, amb una mes-
cla al 50% d’alcohol etílic i toluè, i es
neutralitza amb White Spirit®. Els re-
galims grisos només es poden elimi-
nar de manera parcial, cosa que es fa
amb aigua tèbia i detergent neutre en
pols, aplicat amb petits hisops
de cotó.

Procés de consolidació
del suport: aplicació
de l’adhesiu pel revers
de la tela original; aplicació
de la pasta de farina a la
nova tela del reentelatge;
adaptació de la tela
original a la del reentelatge;
i retirada de l’excés
d’adhesiu en el revers,
per tal de facilitar l’adap-
tació i adhesió de les
dues teles.
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El procés d’intervenció continua amb
l’aplicació d’una primera capa de
vernís sintètic de ciclohexanona
Talens®, com a protecció. Un cop
seca, i com a presentació final, s’a-
nivellen les llacunes amb una mas-
silla industrial i es dóna una segona
capa del mateix vernís per acabar
amb la reintegració pictòrica il·lusio-
nista de les pèrdues, amb pigments i
vernís de retoc de Talens®.

MAITE TONEU

Tall estratigràfic d’una mostra extreta
de la zona superior dreta, vist a través
de la microscòpia òptica a 200 aug-
ments. Mitjançant la microsonda
electrònica i l’espectrofotòmetre d’IR
s’identifica, de baix a dalt, la capa de
preparació, de carbonat de calci i cola
de pells, amb una terra de Siena que
l’acoloreix, i al damunt pigment blanc
de plom. Damunt d’aquest es localitza
una barreja de blau de manganès
(manganat de bari) i blanc de barita
(sulfat de bari) d’una intervenció
anterior d’aquest segle. Esquema del revers de la tela.

A dalt, a l’esquerra: Procés de neteja de
la pintura.

A dalt, al centre: Proves de neteja.

A dalt, a la dreta: Procés d’anivellament
de les llacunes.

A sota, a l’esquerra: Detall de la Verge
després de la restauració.

A sota, a la dreta: Presentació final de la
pintura.
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«Llit d’Olot» del Santuari de la
Mare de Déu del Mont

Poques vegades la restauració d’ob-
jectes aglutina dues especialitats
tan diferenciades com la restauració
d’una pintura i alhora la d’un mo-
ble. Aquest és el cas de les restau-
racions de llits pintats, estil «llits
d’Olot». Aquests són llits de fusta o
de ferro policromats, fets a Cata-
lunya a partir del set-cents, seguint
una pràctica, habitual arreu, de pin-
tar els mobles. És possible que
aquesta denominació de «llits
d’Olot» fes referència al lloc on
més va perdurar aquesta tècnica,
ja que apareix a moltes comarques
de Catalunya on se’n feien.
Les formes sinuoses d’aquests llits
són característiques, amb el capçal
més o menys ornamentat i una tarja
al centre amb la representació d’al-
gun motiu religiós. Solen ser peces
policromades al tremp i, segons la
qualitat, amb daurats i estofats. La
part més decorada sol ser el capçal,
com a peça principal, tot i que esta-
ven totalment policromats. No po-
dem parlar d’un gran treball de

marqueteria ni de talla de fusta,
com amb els grans mobles senyo-
rials, sinó de mobles magnificats en
una concepció pictòrica.
El cas del «llit d’Olot» que hem
restaurat, dins d’aquest estil carac-
terístic, tot i que auster, té la parti-
cularitat afegida que hi va dormir
mossèn Cinto Verdaguer durant les
moltes estades que va fer en el San-
tuari i en el mas senyorial del No-
guer de Segueró, i durant les quals
va escriure el famós poema líric
Canigó. El llit de mossèn Cinto,
com popularment se’l coneix, patia
les alteracions típiques d’un objecte
que ha estat desat en una habitació
sense que ningú tingués cura de la
seva conservació: moviments de la
fusta, pèrdua de resistència, desen-
caixament, alteració dels daurats i
dels tremps a causa de 1a humitat,
neteges abrasives, atac de xilòfags,
etc., a part de les típiques agres-
sions motivades per la negligència
humana pròpia d’un lloc poc vigilat
i molt transitat. Cal afegir-hi l’a-
gressió a les figures de la Pietat, re-
presentades en el capçal, les quals
foren mutilades en els rostres du-
rant els aldarulls de la Guerra Civil.
La restauració de la peça, pensada
com a objecte de museu, consta de
dues parts: el treball de fusteria, que
consolida, encaixa i reforça les parts
estructurals del moble, i la part de
restauració pictòrica, més laboriosa,
que assenta i neteja la pintura.
La restauració que s’ha dut a terme
ha estat bàsicament la fixació de la
policromia, la desinfecció i l’esta-
bilització del suport, una lleugera
neteja de la policromia al tremp i la
presentació final seguint uns crite-
ris de conservació de les emprem-

tes de l’acció humana, com a
testimoni històric. L’acció dels
xilòfags estava localitzada, so-
bretot, a les potes i als traves-
sers del llit. S’ha fet una fixa-
ció prèvia de la policromia de
les quatre potes amb una emul-
sió aquosa de polímer acrílic
(Primal® AC-33) diluït en ai-
gua destil·lada, abans de
procedir a la restauració del
suport de fusta. Aquesta
última ha consistit en la desin-
fecció per injecció d’un pro-
ducte a base de permetrina
(Xylamonß® T-especial), la ne-
teja mecànica de la brutícia

acumulada i consolidació de la
fusta amb un polímer acrílic
(ParaloidTM B-72) diluït en xilè.
La degradació d’aquestes parts era
considerable, i s’havia de fer una
reintegració amb fusta i resina
epoxídica Araldite® SV 427 i HV
427 d’algunes parts, per així poder
mantenir l’estabilitat de la peça un
cop muntada. Els travessers, que
uneixen les quatre potes i que sus-
tenten el somier i el matalàs, s’han
consolidat amb ParaloidTM B-72, i
s’han adherit les parts trencades
amb una emulsió de PVA i restituït
els taulers que s’havien perdut.
També s’han reforçat i estabilitzat
els cargols d’unió, amb l’elimina-
ció de l’òxid i la neutralització pos-
terior amb àcid tànnic i alcohol, tot
suavitzant-ne el moviment. Les po-
tes i el capçal, aquest últim més
ornamental que estructural, també
s’han netejat de brutícia, desinfec-
tat i consolidat, i se n’ha fixat la
capa pictòrica.
La neteja de la policromia, situada
bàsicament al capçal i a les quatre
potes, ha estat molt suau, amb ai-
gua destil·lada i sabó neutre (pun-
tualment amb el suport d’una solu-
ció bàsica molt diluïda), ja que no
presentava més que una acumulació
de pols i restes de sutge i greixos.
La presentació final ha consistit a
tapar tots els forats de xilòfags amb
Araldite®, com a mesura de control
i per estètica del conjunt, estucant,
amb una massilla de guix i cola, la
fissura central i altres forats del
capçal, i fent una reintegració
pictòrica al tremp (il·lusionista en
el capçal i més arqueològica a les
potes). Finalment, s’ha donat una
capa protectora de ParaloidTM B72
molt diluït, que protegeix i fixa al-
hora tota la policromia.

PERE ROVIRA

OBJECTE: Materials diversos. Llit d’Olot
DATACIÓ: Segle XVIII
TÈCNICA: Fusta daurada i policromada
DIMENSIONS: Alçada: 210 cm

Llargada: 199 cm
Amplada: 146 cm

LLOC: Santuari de la Mare de Déu del
Mont, Albanyà (Alt Empordà)

NÚM. DE REGISTRE DE L’SRBM: 6381
ANY DE LA RESTAURACIÓ: 1999
RESTAURADORS: Desmuntatge: Pere Rovira i
Mònica Salas. Restauració: Mònica Marull, Jo-
sep Paret i Pere Rovira

Detall del capçal abans de restaurar.

El llit després de restaurar.
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Dos ferros arqueològics «únics»:
dues cotes de malla medievals

Introducció
A finals de juliol de 1997, van arri-
bar a l’SRBM dues cotes de malla
de ferro procedents de l’excavació
arqueològica Domus d’Olivet, a
Canovelles. La Domus, que té una
cronologia que oscil·la entre els se-
gles XI a principis del XV, va acabar
amb un gran incendi. És per aquest
motiu que les peces que proce-
deixen d’aquest jaciment són molt
problemàtiques: el seu estat de con-
servació és ruïnós, ja que van haver
de suportar la caiguda de sostre i
parets incendiats, amb la qual cosa
s’ha originat una amalgama de
terra, cendres i oxidació. Això no
obstant, cal dir que es tracta d’un
grup de peces molt interessant per
la seva raresa, ja que no es coneix

un altre conjunt de característiques
paral·leles.

Estat de conservació
La peça de dimensions més reduï-
des (40 X 40 cm) es va escollir com
a banc de proves, perquè era més
manejable que l’altra (70 X 50 cm).
Ambdues tenien, però, el mateix
estat de conservació ruïnós i el
tractament de restauració ha estat el
mateix. En el moment de l’exhu-
mació, se’ls va aplicar preventiva-
ment una gasa per la part superior,
per tal d’unir els fragments més
pròxims. Això va permetre un aixe-
cament i un trasllat en condicions
acceptables per fer-ne la restauració
al taller de Sant Cugat.
La part posterior, a la qual no s’ha-
via aplicat la gasa, estava coberta,
en els dos casos, per terra amb tros-
sos de teula adherits, que foren la
causa del doblegament en què que-
daren les malles després de l’incen-
di. Durant el sinistre, es va produir
un augment de la temperatura, que
repercutí de forma diferent, segons
les zones, sobre les peces: hi havia
zones d’acumulació d’òxid, altres
amb terra i unes altres, més blan-
quinoses, a causa de la barreja de la
terra amb les cendres. Tot això va
anar penetrant a les anelles, ocasio-
nant una compactació interna dura
entre els teixits, fent les cotes més
manipulables i menys fràgils; en
aquelles zones més superficials, les
anelles es van soldar, per l’acció
del foc i, per contra, en els racons
dels plecs, fàcilment es desfan i es
perden.

Conservació i restauració
Un cop treta la gasa, les unions que
coincidien exactament es van engan-
xar amb resina epoxídica a base de
poliamida Araldite® Standard, acon-
seguint el color a base d’una càrrega
d’òxid de ferro. Això va evitar el
trencament d’anelles alhora que re-
duïa el nombre de llacunes.
A mesura que s’anava traient la
terra, de forma mecànica, combi-
nant la punta de bisturí i el punxó,
anava apareixent la malla. És en
aquest moment que ens adonem
que la cota està doblegada i que
els plecs no coincideixen en amb-
dues cares. Les fractures més
grans, que formaven fissures im-
portants es van enganxar amb una

resina epoxi termoestable
(Araldite® SV 427 i HV 427).
Després d’aquesta consolidació, se-
gueix la fase de neteja mitjançant
l’estovament de l’òxid amb xilè.
A partir d’aquí, és possible establir
més o menys les dimensions de les
anelles: un diàmetre de 1,2 i 1,5 cm
i un gruix aproximat de 2 mm. Es
van fer diferents proves amb inhibi-
dors de ferro, i finalment es va op-
tar per donar diverses capes d’àcid
tànnic amb pinzell.
Verificada la precarietat d’aquestes
peces arqueològiques i com a crite-
ri per a la seva futura conservació,
s’ha advertit els responsables d’a-
quests objectes tan especials de la
necessitat de disposar-les en una vi-
trina tancada, en unes condicions
ambientals estables, sobretot pel
que fa a la HR, que no hauria d’ex-
cedir d’un 30%.

Conjunt de peces de la Domus
Actualment, s’està treballant en la
restauració d’un conjunt de 99 pe-
ces, bàsicament metàl·liques, que
acompanyaven les cotes. L’estat de
conservació dels ferros és força ruï-
nós, ja que a causa de l’incendi
l’estructura dels metalls s’ha vist
alterada i aquests han esdevingut
molt fràgils i trencadissos, Dues
parts d’armadura, estris de cuina i
de treball, com també arnesos de
cavall són algunes d’aquestes peces
fèrriques. En bronze, trobem una
col·lecció de penjolls, plaques
metàl·liques amb esmalts, banys
d’argent, escuts heràldics, animals
mitològics, etc., com també tatxes
decoratives diverses, sivelles de
cinturó, picarols i altres objectes.
Finalment, tres peces ceràmiques
completen el lot d’objectes en què
s’està treballant.

MA. ÀNGELS JORBA

OBJECTE: Material arqueològic. 2 cotes
de malla

DATACIÓ: Cronologia de la Domus
d’Olivet: segles XI a principis
del XV

TÈCNICA: Ferro forjat i modelat en
anelles

DIMENSIONS: 40 X 40 cm (reg. SRBM: 5744)
i 70 X 50 cm (reg. SRBM:
5745)

LLOC: Jaciment Domus d’Olivet,
Canovelles (Vallès Oriental)

NÚM. DE REGISTRE DE L’SRBM: 5744
i 5745

ANYS DE LA RESTAURACIÓ: 1997 a 1999
RESTAURADORS: M. Àngels Jorba, Magda
Gómez i M. Elena López

Aspecte de la cota pel revers, amb l’amalgama
de pedres, terra i òxid.

Detall de les anelles durant el procés de neteja.

Presentació final de la cota de malla gran.
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Calvari del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

Estat de conservació
La taula presentava un estat de con-
servació deficient. El suport, de fusta
de pi, està constituït per dues posts
encolades entre si, dos travessers ori-
ginals i cinc més que són afegits. Els
travessers originals estan clavats a les
posts amb claus de forja i aplicats,
com és habitual, per la part davantera
de la taula.
Aquesta presentava un aspecte frag-
mentat a causa de la separació de les
dues posts en sentit longitudinal i pel
tall transversal que travessa tota la
taula. També hi havia senyals d’un
important atac d’insectes xilòfags. La
capa de preparació és de color blanc,
gruixuda i de tipus artesanal; segons
les anàlisis es compon de cola de co-
nill i sulfat de calci. Trobem estopa
de fibra de jute per damunt els claus
de forja que subjecten els travessers, i

també en altres zones de la taula,
especialment a les juntures de les
posts. La tècnica pictòrica és, segons
les anàlisis realitzades, un tremp
mixt, a base d’una emulsió d’oli i
cola. Les corones de Crist, de la Ver-
ge i de sant Joan estan daurades a
l’aigua sobre una capa de bol ver-
mell; sobre el daurat s’ha fet també la
tècnica del cisellat. Hi ha nombroses
pèrdues de capa pictòrica produïdes
per cops, ratllades, atac de xilòfags,
moviments de l’estopa i per un excés
d’humitat provinent de la zona infe-
rior de la taula. També s’observen zo-
nes desgastades, probablement a cau-
sa d’anteriors intervencions de
restauració i clivellats motivats per
l’envelliment dels materials.
A la capa de superfície trobem una
capa de vernís resinós molt oxidat i
brutícia de tipus ambiental, com ara
pols adherida i fum, algunes esquit-
xades de guix, etc.
Quant a les intervencions anteriors,
aquestes van consistir en una neteja
que va desgastar la capa pictòrica, re-
pintades a la capa vermella de sant
Joan i l’aplicació d’un vernís que
amb el temps s’ha oxidat. També es
va fer un tall a la taula, en sentit
transversal, per tal de dividir-la en
dos fragments (en desconeixem la fi-
nalitat) i posteriorment es van tornar
a unir amb la col·locació de dos llar-
guers en el dors.

Procés de
conservació-restauració
Aquest procés ha consistit principal-
ment en l’estabilització del suport i
de la capa pictòrica. El suport de fus-
ta s’ha desinfectat per impregnació
d’un desinfectant a base de per-
metrines (Xylamon®-T especial) i
s’ha consolidat amb una resina acrí-
lica (ParaloidTM B-72) diluïda en xilè.

Prèviament s’han tret tots els traves-
sers, per poder treballar en el suport
amb més comoditat. Les posts i les
separacions de les taules s’han aco-
blat de nou amb l’ajut d’una resina
vinílica (PVA) i s’han reintegrat les
zones on mancava fusta amb una re-
sina epoxídica (Araldite® SV427 i
HV427). La consolidació del suport
s’ha completat amb la col·locació
d’unes cudornelles, dels travessers
originals (com a testimoni) i la neteja
i la consolidació dels claus de forja.
La fixació de la capa pictòrica, capa
de preparació i estopa, s’ha fet per in-
jecció i per aplicació amb pinzell d’u-
na resina vinílica (PVA) amb un
agent tensoactiu (Agepon®), per faci-
litar la penetració, fent pressió amb
un martell de Nylon® i paper de po-
lièster (Mylar /Melinex®), i facilitant
l’adhesió amb l’ajut de pesos.
Per a la neteja de la capa pictòrica
s’han utilitzat diferents sistemes, se-
gons el tipus de material: per treure
les concrecions s’ha fet una neteja
mecànica a base de bisturí; per treure
el vernís oxidat i les repintades, s’ha
fet una neteja química amb dissol-
vents orgànics aplicats en diferents
proporcions, i la protecció de la capa
pictòrica s’ha fet amb vernís de retoc
Talens® diluït en White Spirit®.
Finalment, com a sistema de presen-
tació, s’ha optat per seguir un criteri
de tipus arqueològic. S’han deixat la
fusta i l’estopa vistes i s’han anivellat
les pèrdues de suport (forats de corc,
junta de les posts i tall transversal de
la taula) amb pols de fusta aglutinada
amb cola cel·lulòsica. La reintegració
pictòrica, a base de tintes neutres,
s’ha fet amb pigments aglutinats amb
el vernís de retoc en aquelles zones
on s’observava una pèrdua de capa
pictòrica, com també a les zones rein-
tegrades amb pols de fusta.

MARTA DÍAZ

OBJECTE: Pintura sobre fusta. Taula.
DATACIÓ: Principis del segle XVI

TÈCNICA: Fusta policromada amb una
emulsió d’oli i cola, amb
aplicació d’or fi amb treball
de cisell.

DIMENSIONS: 86,5 X 64 cm.
LLOC: Museu de Lleida Diocesà i

Comarcal, Lleida (Segrià).
MDL INV. 47

NÚM. DE REGISTRE DE L’SRBM: 6041
ANY DE LA RESTAURACIÓ: 1999
RESTAURADORS: Marta Díaz (restauració
general) i Ramon Pijuan i Josep Paret
(restauració del suport).

Vista general de la taula abans
de restaurar.

Detall amb llum rasant del rostre de Crist.
Es veuen els aixecaments de la capa
pictòrica i de preparació a causa de la
separació de les dues posts.

La taula després de restaurar.
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Notícies
L’SRBM ha restaurat dos paisat-
ges de grans dimensions del pin-
tor empordanès Ramon Reig i
Coromines (Manila, 1903-Figue-
res, 1963), que formaven part de
la decoració de l’antic Casino
de Figueres. Aquestes teles
(aproximadament de 4 X 3 metres
cadascuna), pintades a l’oli però
tècnicament tractades com una
aquarel·la, foren desmuntades i
enrotllades durant la remodelació
de l’edifici per guardar-les en un
magatzem. En arribar al Servei de
Restauració el seu estat de con-

servació era deficient: el suport de
cotó conservava la flexibilitat, però
estava esbiaixat a les zones de
plegament, amb la consegüent
pèrdua de policromia; els marges
estaven molt deteriorats, amb es-
parracs, forats i una o altra taca
d’humitat, i la fina capa de pintura
estava cromàticament alterada a
causa d’anys i anys d’absorció de
fum sobre una superfície mancada
de capa de vernís protector.
Suport i policromia, però, mante-
nien, en general, una bona ad-
herència.

El tractament de restauració va in-
cidir, sobretot, en la tensió del su-
port, col·locació de bandes i sutura
dels biaixos per reforçar la tela. Es
va evitar el reentelatge després de
comprovar que la resistència de la
tela era bona. La neteja fou suau,
eliminant la sutja superficial, ja que
la cohesió de la pintura era delica-
da i una neteja forta la podia dis-
gregar. A continuació, per tal de
donar unitat cromàtica al conjunt
es va donar una capa de protecció
amb un vernís i es van retocar les
zones amb pèrdues de policromia.
Finalment, les peces foren munta-
des in situ a la sala de recepció de
l’Ajuntament de Figueres.

PERE ROVIRA

RESTAURACIÓ DE DOS QUADRES DE
RAMON REIG

D’aquí a pocs mesos tindrem
novament l’oportunitat de visitar la
fira TECNOART: FIRA INTERNA-
CIONAL DEL PATRIMONI CULTU-
RAL. Aquesta tercera edició tindrà
lloc dels dies 18 al 22 de maig
de 2000, dins del recinte firal de
Montjuïc, conjuntament amb
ARTEXPO. FIRA D’ART DE
BARCELONA.
TECNOART s’ha consolidat
com a punt de referència dins del

món de la restauració, però és evi-
dent que cal anar modificant cada
convocatòria per donar cabuda a
tots els professionals del sector.
Per aquest motiu TECNOART,
aprofitant que el 18 de maig serà
el Dia Internacional dels Museus,
donarà especial èmfasi a la
participació del sector de la
museografia, ja sigui des d’una
visió més comercial, o bé des
d’un punt de vista divulgatiu, cele-
brant les III Jornades Tècniques
amb el títol Museografia: Segle XXI.

TECNOART va néixer amb la
il·lusió d’omplir un buit, però
amb aquesta 3a edició s’ha volgut
fer un salt qualitatiu i quantitatiu,
ampliant conceptes i fent un es-
forç organitzatiu per col·laborar en
la mobilitat d’idees i persones dins
del sector.
Només em cal convidar-vos-hi!
Per a qualsevol consulta el
telèfon del Secretariat de la
Fira és el 934 23 94 08.

MERCÈ GUAL

TECNOART 2000

Les constants de clima, principal-
ment la humitat i la temperatura,
són les responsables de les des-
truccions i els danys més impor-
tants que es produeixen en els
museus. Per això, el Servei de
Restauració col·labora activament
en la conservació de les importants

col·leccions del Museu Picasso, de
Barcelona i concretament en les
noves ales inaugurades recent-
ment, on tindran lloc les exposi-
cions temporals.
Des de l’SRBM s’ha dissenyat i
muntat l’actual sistema de control
de clima i es programen els parà-

metres per tal d’evitar deteriora-
cions en els quadres exposats. Així
mateix, es col labora en el muntat-
ge dels aparells d’aire condicionat,
modificant aquells que presentaven
problemes de manteniment de les
constants climàtiques.

EDUARD PORTA

CONSERVACIÓ PREVENTIVA EN EL MUSEU PICASSO

Durant el passat mes de juliol,
l’SRBM va arrencar un conjunt im-
portant de pintura mural romana si-
tuat a l’excavació del carrer Pere
Martell, de Tarragona. Aquestes pin-
tures, localitzades durant l’exca-
vació arqueològica, representen un
testimoni molt important de la deco-
ració mural romana del segle II, de
les quals no tenim gaires exemples.
El seu llarg enterrament i les inun-
dacions sofertes van ser motiu
d’un deteriorament important i de

grans pèrdues, però es conserven
elements decoratius molt interes-
sants. També fou arrencat un mo-
saic, de la mateixa època, d’un
gran interès artístic i històric, que
presentava una gran alteració cau-
sada pel moviment de la terra.
L’arrencament fou necessari, ja que
la situació i el destí del jaciment no
en permetien la conservació in situ.

PERE ROVIRA

MAITE TONEU

ARRENCAMENT DE PINTURA MURAL I
MOSAICS D’ÈPOCA ROMANA

Un dels fragments on s’hi veu un paó, abans de l’arrencament.
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SIMPOSIO INTERNACIONAL. LA CON-
SERVACIÓN COMO FACTOR DE
DESARROLLO EN EL SIGLO XXI
AADD
Valladolid: Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León, 1998, 332 p.

Recopilació de les actes del «Simposio In-
ternacional sobre: La conservación como
factor de desarrollo en el siglo XXI», fet a
Valladolid a finals de 1998 i dut a terme
per la Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León. La reunió va comptar
amb la participació de nombrosos espe-
cialistes en les diverses àrees relaciona-
des amb la conservació del patrimoni,
com també en les disciplines econòmi-
ques i socials vinculades amb aquestes
activitats.
L’obra s’estructura a partir de les tres jor-
nades en què es va desenvolupar el sim-
posi. Primerament, hi ha una transcripció
de les ponències i, a continuació, la posa-
da en comú dels participants que tingué
lloc a la taula rodona. De les diverses in-
tervencions es desprenen un seguit de di-
rectrius o línies que s’han de seguir quant
a la conservació, la restauració i la pro-
moció del patrimoni. La part final recull un
seguit d’estudis complementaris rela-
cionats amb el turisme cultural, el mece-
natge i el patrocini, el patrimoni com a
factor de desenvolupament o la conserva-
ció preventiva.

LOURDES DOMEDEL

SCIENCE FOR CONSERVATORS.
VOLUME 2. CLEANING
AADD
London i New York: Routledge, 1996, 136 p.

La naturalesa de la brutícia, la neteja
mecànica, els líquids i les seves solu-
cions, els dissolvents orgànics, la neteja
amb aigua, l’aigua: acidesa í alcalinitat, i
la neteja mitjançant la reacció química.
Aquests són els punts principals del llibre,
que ha estat escrit conjuntament per pro-
fessors de diferents universitats angleses.
Encara que el tema sigui complex el llibre
no ho és. Escrit de manera molt concisa i
precisa, es val de definicions i d’il·lustra-
cions que en fan més àgil la comprensió i
la lectura. Per exemple, la definició de
brutícia: «la brutícia pot ser definida com
un material situat en un lloc incorrecte,
més ben dit, com una mala herba que
creix en un lloc equivocat.»

MIREIA XARRIÉ

FROM MARBLE TO CHOCOLATE.
THE CONSERVATION OF MODERN
SCULPTURE
Jackie Heuman (Ed.)
London: Archetype Publications,
1995, 172 p.

El llibre recull els diversos treballs presen-
tats al primer fòrum internacional sobre la
conservació de l’escultura moderna, fet a
la Tate Gallery entre el 18 i el 20 d’octu-
bre de 1995, continuant el llegat promo-
gut per les conferències iniciades a Sid-
ney (1984) i a Otawa (1989), amb
representants de les més importants enti-
tats sobre la conservació de l’escultura
moderna (Tate Gallery, National Gallery,
CCI, Paul Getty Institute, MOMA, Gabo
Trust for Sculpture Conservation, Sculp-
ture Conservation Studio, The Henry
Moore Foundation, Stedelijk Museum,
Graham Miller International, Royal Ontario
Museum, Bavarian State Conservation
Office, etc.).
L’aspecte més interessant d’aquest llibre
és l’estudi que es fa de l’obra i de la tèc-
nica de diversos autors (Gibson, Bourdelle,
Degas, Gilbert, César, Gabo, Merz,
Beuys, Dubuffet, Maciunas, Judd, Hep-
worth, Moore, Oldenburg i d’altres) que
abracen des de mitjan segle XIX fins a la
2a meitat del segle XX. El ventall de mate-
rials estudiats correspon a les seves
obres, des dels típics marbres pintats,
bronzes i ferros, fins al cartó, l’alumini, el
plàstic de nitrat de cel·lulosa, el ciment i la
xocolata. Els diversos treballs tenen una
metodologia científica, amb un bon plan-
tejament històric, on es posen damunt la
taula diverses problemàtiques, des de
l’estudi dels artistes, fins a tècniques de
recerca per determinar el deteriorament
dels materials.
Aquests treballs no es basen solament
en la teoria de la conservació, sinó en els
resultats pràctics obtinguts a partir de
l’anàlisi científica i de la restauració dels
diversos materials. La diversitat d’estudis
i sistemes de presentar els treballs dóna
peu a analitzar l’envelliment dels mate-
rials, les dificultats de la restauració i la
problemàtica de la conservació. Altra-
ment, s’arriba a conclusions sobre el
mètode que s’ha de seguir i sobre el re-
sultat obtingut, i es planteja si l’ètica de
la conservació no tergiversa el significat
de l’art, sobretot de l’art fet amb mate-
rials moderns, de manera que s’apunten
les consideracions que artistes com
Dubuffet fan sobre el destí de les
obres d’art modernes: «What is the
life expectancy of an art product?
Ten Years? Twenty, thirty? Certainly
never longer.»

PERE ROVIRA

FODERATURA A FREDDO. I TESTI
FONDAMENTALI PER LA METODOLO-
GIA E LA PRATICA
Vishwa Raj Mehra
Fiesole: Nardini, 1995, 200 p.

Amb la incorporació en el mercat de pro-
ductes i noves tecnologies s’han obert
noves vies d’investigació en els processos
de conservació i restauració. Concreta-
ment, i pel que fa a la consolidació dels
suports de pintura sobre tela, els adhe-
sius i les teles sintètiques, han estat fonts
d’estudi per part de diversos con-
servadors restauradors, a fi i efecte d’a-
conseguir millores alternatives als siste-
mes tradicionals de reentelatge de cera
resina i de pasta de farina.
Vishwa Raj Mehra ha dedicat, des del co-
mençament dels anys setanta, més de
deu anys de la seva professió de
restaurador, a cercar un sistema de reen-
telatge alternatiu, amb adhesius sintètics
en dispersió aplicats en fred.
En aquest volum es recopilen els passos
seguits des dels inicis del projecte, amb
taules indicatives dels resultats de les pro-
ves fetes amb diversos tipus d’adhesius,
tradicionals i sintètics, i diferents teles, a fi
i efecte de determinar l’adhesiu i les me-
todologies d’aplicació més adients. A par-
tir de l’elecció de la resina acrílica en

MANAGING CONSERVATION IN
MUSEUMS
Suzanne Keene
Oxford: Butterworth-Heinemann and
Science Museum, 1996, 265 p.

L’autora, conservadora professional i di-
rectora del Museum of London, exposa
les principals tècniques de conservació
preventiva, com també la metodologia per
a la seva aplicació amb exemples de ca-
sos reals.
Posteriorment, fa un estudi més profund
sobre aspectes tècnics i analitza els siste-
mes de conservació preventiva, incloent-
hi diagrames i gràfics que faciliten la com-
prensió de les explicacions.
Però cal destacar com aspecte més inte-
ressant de l’obra, el fet que conjumina les
tècniques específiques amb els problemes
que, en la pràctica diària ens trobem els
conservadors restauradors, amb l’objectiu
que ens sigui més fàcil d’utilitzar-les, que
ho puguem fer amb total confiança i que
hi trobem la solució perfecta per a cada
problema específic que vagi sorgint en el
nostre treball.
Finalment, cal dir que l’autora, amb una
clara visió de futur, apunta els avantatges
que té la gestió informatitzada de la con-
servació preventiva.

ESTHER GUAL

emulsió Plextol® B 500 i del disseny del
prototipus de la taula de baixa pressió per
reentelar en fred, es desenvolupa tot un
seguit d’aspectes metodològics i pràctics,
amb bases teoricocientífiques. També els
aspectes ètics i deontològics són reitera-
dament presents en els dotze capítols
que conformen el llibre.

MAITE TONEU


