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Els punts de vista expressats 
en la publicació són responsabilitat
dels seus autors
 Exemplar gratuït

Després de cinc anys sense publicar cap número nou de 
la revista DERestaura tornem amb un projecte renovat, 
actualitzat i ampliat.

Recordem que la revista neix l’any 2003 i segueix 
ininterrompudament fins al 2016. Va ser una iniciativa del 
taller de restauració de l’Escola d’Art de la Diputació a 
Tortosa per donar a conèixer les obres més representatives 
restaurades al taller i, també, per informar sobre el 
patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre i divulgar-lo. Ara 
encetem una nova etapa de la publicació que emprèn la 
Unitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
la Diputació de Tarragona ubicada a la ciutat de Tortosa. 

La nova revista en renova el disseny i la imatge, per 
fer-la més atractiva i amena als lectors, i n’amplia el 
nombre de planes dels articles. No obstant això, en 
manté  l’essència, tant en el format dels continguts 
com en la idea que cada número sigui un monogràfic 
dedicat a una tipologia de bé cultural. També, continua 
essent una revista divulgativa, dirigida a tots els públics, 
no només als especialitzats en la matèria, escrita amb 
un llenguatge clar, comprensible i sense tecnicismes. 
És una eina comunicativa, que ara s’amplia a tota la 
demarcació, no solament a les Terres de l’Ebre, i que 
pretén conscienciar la societat del valor i la importància 
de conservar el patrimoni cultural. 

El número 11 de DERestaura el dediquem a la conservació 
dels objectes d’orfebreria, un tema monogràfic que 
vertebra les diferents i variades seccions de la revista, i 
que aglutina un conjunt de coneixements molt enriquidors 
explicats per professionals experts. Confiem que els 
articles que exposem en aquest número serveixin per 
valorar una mica més un patrimoni poc conegut i que en 
fomentin la preservació.

Carme Clemente Martínez
Directora de DERestaura

SUMARI SUMARI

MONOGRÀFIC: ORFEBRERIA 

3 |

EDITORIALDERestaura | Número 11 | 2021 DERestaura | Número 11 | 2021

Intervenció d’un copó de plata. Reial Monestir de Poblet  
(Foto: Unitat de Conservació i Restauració. Diputació de Tarragona)
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Les intervencions de conservació 
i restauració en l’orfebreria
Amàlia Granell Font
Tècnica en conservació i restauració de la Unitat de 
Conservació i Restauració de la Diputació de Tarragona

Marques al metallDetall de la decoració del calze de l’Abat Forés. Reial Monestir de Poblet
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Dades materials i tècniques

L’orfebreria constitueix un tipus de patrimoni molt ric, 
realitzat per grans orfebres i fet amb materials nobles, 
majoritàriament plata, or i aliatges de coure, tot i que 
també hi podem trobar altres materials.

Cal tenir present que l’or i la plata són metalls nobles, 
molt estables i que gairebé no s’alteren, la qual cosa 
n’és un punt a favor per a la conservació. Són dúctils i 
mal·leables, i això fa que es puguin treballar amb facilitat: 
es poden batre (donar-hi petits cops) fins a aconseguir-
ne làmines molt primes, i es poden modelar. Són metalls 
molt tous i, per a tenir cert cos, acostumen a fer-se’n 
aliatges i a mesclar-se amb coure i altres metalls, com 
l’or, la plata, el plom, el níquel, el zenc i l’estany.  

L’estudi de la llei de la plata facilita el coneixement 
de les característiques materials dels metalls aportant 
dades històriques i de procedència de l’obra. Al s.XIII es 
regulà la fabricació de peces d’orfebreria.  La legislació 
sobre els aliatges varia segons els països i els moments 
històrics.

Les principals tècniques de fabricació són els mètodes 
de treball mecànics i de fosa.  Els primers inclouen el 
martellejat, laminat, cisellat, tornejat, forja i estampat, 
entre d’altres. En els segons, s’aboca el metall en estat 
líquid dins un motlle. Existeixen diversos tipus de forns 
i de tècniques de fosa, com el procediment de la cera 
perduda o el de la sorra. L’ús d’una tècnica o d’una altra 
influirà en les característiques de l’obra.

En aquests treballs artesans poden observar-s’hi els 
defectes de fabricació, com la soldadura, el laminat a 
mà o deformacions per defectes del motlle.  

Introduccció

En aquest article es pretén fer una aproximació a la 
restauració de l’orfebreria i en especial a la restauració 
d’objectes litúrgics i de culte del Monestir de Poblet, 
projecte realitzat des de la Unitat de Conservació 
i Restauració de la Diputació de Tarragona. Els 
conservadors-restauradors actuem sota una 
metodologia rigorosa i científica que ens acompanya 
en el dia a dia en tots els processos. La formació i 
experiència hi són crucials.

Qualsevol intervenció de conservació i restauració 
requereix d’un examen inicial dels materials constitutius, 
les tècniques d’elaboració i l’estat de conservació de 
l’objecte. Aquest estudi pot ser senzillament visual o 
acompanyar-se d’anàlisis i tècniques analítiques més o 
menys complexes. Tota la informació recollida servirà 
per a establir els criteris d’intervenció i realitzar la 
proposta d’intervenció adequada a cada peça.
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En les tècniques d’unió, hi destaquen la mecànica, la 
soldadura i l’encolat.

Les tècniques decoratives són diverses. Entre aquestes, 
s’hi pot incloure el cisellat, el repussat, el gravat, el calat, 
el bany d’or, el policromat, el patinat, l’aplicació d’altres 
materials... Les mans de l’orfebre i la combinació de 
diverses tècniques aconsegueixen objectes de gran 
bellesa. 

El cisellat consisteix a fer sortir, amb cops suaus de 
martell, un dibuix en relleu. S’hi empren diferents 
cisells, que s’arrosseguen per l’anvers sense eliminar 
matèria. El repussat és el contrari del cisellat: els cisells 
s’arrosseguen a cops suaus, pel revers. Habitualment 
es combinen les dues tècniques.

En el gravat es tracen dissenys sobre el metall amb 
eines tallants, elements químics o fotomecànics, i se 
n’elimina matèria. 

Els banys metàl·lics més usuals són el platejat i el daurat, 
i els mètodes més utilitzats són els fulls metàl·lics, el foc 
amb mercuri i el bany electrolític.

En les peces d’orfebreria històriques hi és important 
el marcatge del metall i està realitzat per l’argenter 
i el marcador o fidel contrast (funcionari públic que 
garanteix la llei del metall). El marcatge es realitza per 
percussió, utilitzant un punxó amb l’extrem gravat en 
relleu. Amb aquestes marques se n’identifica l’autor, el 
lloc i el marcador.
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Procés de desinsectació per anòxia

Procés de desmuntatge

Procés de neteja química amb dissolvents aplicats amb hisop   
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Estat de conservació

Les principals causes d’alteració dels objectes d’orfebreria 
són extrínseques: factors ambientals (humitat i temperatura 
inadequades), biodeterioració (microorganismes) 
i, especialment, els factors humans (manipulació i 
intervencions inadequades, incorrecte emmagatzematge, 
abandonament...). Tot i que també s’hi troben alteracions 
intrínseques, com els defectes en la fabricació. El 
conservador-restaurador ha de conèixer les causes 
d’alteració per a entendre les degradacions de l’obra. 
Nivells d’humitat incorrectes, per exemple, afavoreixen els 
processos de corrosió en els metalls i el biodeteriorament 
en la fusta. D’entre les formes de corrosió, en destaquen 
els sulfurs en la plata (ennegriment) i els clorurs en el coure 
(taques verdoses). 

Intervencions 

Segons la International Council of Museums (ICOM), la 
conservació curativa i la restauració són aquelles accions 
aplicades directament sobre l’objecte. Generalment 
són necessàries quan la conservació preventiva, les 
accions indirectes que es realitzen sobre el context o 
l’àrea circumdant, o bé per a frenar la degradació de 
l’objecte, han fallat.  

Les intervencions més comunes en objectes d’orfebreria 
són:

    Desinsectació

Quan hi ha una estructura interna de fusta, com 
acostuma a passar en les custòdies de seient, les creus 
processionals i altres peces, si aquesta fusta presenta 
atac d’insectes xilòfags caldrà desinsectar-la. La 
metodologia més recomanable és l’anòxia, perquè és 
respectuosa amb la integritat de l‘objecte, la salut de les 
persones i el medi ambient; i, a més, acaba amb totes 
les fases del cicle de l’insecte.

    Desmuntatge

Sempre que sigui possible i fiable es desmuntarà la 
peça, seguint un ordre estricte, numerant-ne cada 
component i localitzant-lo en un gràfic. El siglat, que 
es pot realitzar amb etiquetes de paper i tinta indeleble 
o plaquetes d’acer encunyades i subjectades amb 
fil, es col·locarà en el mateix lloc en cada peça, no 
se’n repetiran nombres ni lletres i se’n referenciarà 
l’orientació. És important descriure, per escrit, incloent-
hi dibuixos, tot aquest procés, per a facilitar-ne el 
muntatge o desmuntatge futurs.

    Neteja

La neteja és una de les fases més delicades, perquè no 
hi ha marxa enrere. Allò que s’elimina ja no es pot tornar 
a posar, així que cal fer-ne sempre proves prèvies. 
S‘escolliran els materials i la metodologia més òptims 
en funció de les característiques de la peça, l’estat de 
conservació i l’objectiu de la neteja.
 
És important que la neteja sigui controlable i homogènia. 
Es començarà pels mètodes més suaus i menys 
agressius i s’hi treballarà per estrats, per a controlar-ne, 
en tot moment, el procés. S’hi pot utilitzar un o diversos 
mètodes, successivament, combinant-los o no. Hi és 
molt útil l’ús d’instruments d’augment visual per veure’n 
millor l’evolució del procés.

La neteja superficial més suau es realitza de forma 
mecànica amb draps de fibres naturals, especialment 
de cotó, nous, tallats amb tisores. En alguns casos es 
poden humitejar amb aigua tèbia, la qual cosa requerirà 
d’un assecat a l’aire, calent o fred, posterior. També 
hi és útil un pinzell o paletina, amb l’ajut d’aspiració 
controlada.

Altres mètodes de neteja mecànica són les gomes 
d’esborrar, manuals o mecàniques. Aquests tipus de 
neteges, si es realitzen amb compte, no provoquen 
ratllades, però sí que deixen residus, per això 
requereixen d’aspiració posterior. 

Per a la neteja més incrustada i profunda es poden 
utilitzar mètodes mecànics no tan suaus. Aquest és 
el cas del bisturí, l’instrumental odontològic, el llapis 
de fibra de vidre i els aparells elèctrics (micromotor, 
polidora, vibroincisor, microcisell i ultrasons). Aquests 
mètodes són més perillosos, perquè poden ratllar-ne 
o polir-ne el metall, especialment els metalls tous, com 
l’or i la plata, així que no sempre són factibles. Serà 
l’experiència del conservador-restaurador la que en 
garantirà el bon ús i resultat.

El micromotor funciona per abrasió rotatòria. S’hi poden 
adaptar raspalls i freses de diferent composició, mida, 
forma, granulometria i duresa, i presenta un regulador 
de velocitat que es pot adaptar a les nostres necessitats.
La polidora també funciona per abrasió rotatòria. 
Habitualment s’empra incorporant-hi discs de cotó, 
suficientment suaus per a netejar sense ratllar.

El vibroincisor i el microcisell funcionen per percussió 
i produeixen microvibracions d’alta velocitat. El primer 
utilitza puntes de vídia1 d’uns 2 mm de diàmetre; i el 
segon, puntes d’incisió (de gúbia o cisell) de 7-11 mm. 

Els ultrasons són més suaus que els aparells que 
funcionen per abrasió rotatòria o percussió, perquè 
s’accionen per vibració2. Es poden emprar en cubeta (en 
forma de bany generalitzat) o amb llapis (puntualment). 
Els banys d’ultrasons poden ser molt útils en peces 
petites i amb molts entrants i sortints: cadenes, polseres, 
arracades, etc. En el llapis s’hi adapten puntes de 
diferents formes i és més recomanable per a neteges 
selectives i puntuals.

Pel que fa a la neteja química, es pot realitzar amb 
mètodes aquosos i dissolvents, en forma líquida, 
emulsionada, gelificada o en pasta. Sempre que es 
pugui, s’empraran aquells productes més innocus per 
al restaurador i el medi ambient. És important controlar 
el sistema d’aplicació, el temps de contacte i el pH de 
la solució (en el cas dels mètodes aquosos). Cal tenir 
en compte que s’hauran d’eliminar bé els residus per a 
evitar futures degradacions i assecar bé l’objecte. 

Existeixen netejadors comercials que s’han d’emprar 
amb molt compte, ja que la majoria porten abrasius, 
amoníac i inhibidors de desenllustrament que, a la 
llarga, són perjudicials per a les peces. 

La neteja química es pot realitzar de forma generalitzada 
amb banys o de forma puntual, per contacte directe del 
dissolvent o mescla de dissolvents (en forma de líquid, 
gel o emulsió), mitjançant hisop, compreses o pinzells.

1 La vídia és un material molt dur i resistent al desgast format per una     
  mescla de carburs de titani, tàntal, molibdè o tungstè amb cobalt i  
  níquel com a lligant.

2 Les ones ultrasòniques són vibracions longitudinals elàstiques que  
  produeixen energia.

Molts objectes d’orfebreria són d’ús, i això ha fet que 
s’hagin reparat, modificat i traslladat. Molts cops 
presenten restes de productes de neteja; poliment; 
ratllades i pèrdues de detalls decoratius per neteges 
abrasives; afegit de claus nous i/o altres elements 
d’unió; afegit d’elements aliens als originals; cremades 
per soldadures de diversos tipus; deformacions per 
forçat en els muntatges; reintegracions realitzades 
amb materials estranys (com el paper d’alumini 
adherit, planxes d’alumini amb remats o adhesius...); 
pèrdues o fractures per canvis d’ubicació, etc.  
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Procés de neteja química amb dissolvents aplicats amb hisop i 
làmpada ultraviolada

Hi ha altres mètodes de neteja, com els mètodes 
electroquímics, el plasma gasós, l’aire a pressió i el 
làser, que no sempre són viables, però que en alguns 
casos poden ser molt efectius, per la qual cosa cal 
considerar-los.

    Eliminació de soldadures i elements afegits

Aquelles intervencions que poden ser perjudicials per 
a la peça, bé perquè el metall de composició deteriora 
el metall de l’objecte o perquè el danya o n’oculta parts 
importants, s’hauran d’eliminar. Aquest és el cas de les 
soldadures de llautó o estany i dels claus de ferro o de 
qualsevol altre metall que no contingui el metall noble.

L’eliminació de les soldadures es realitza mecànicament 
i amb escalfor (aire calent o flama del bufador). En 
realitzar aquesta intervenció és fonamental protegir les 
zones adjacents al punt de soldadura amb un protector 
compost per materials refractaris que eviti que el metall 
es cremi o es fongui.

Els claus afegits se substituiran per uns altres que 
continguin el metall noble, habitualment, plata.

    Eliminació de clorurs i inhibició

Aquests tractaments, no gaire habituals en orfebreria, 
són propis de peces amb un grau de corrosió 
considerable.

La descloració o dessalació té com a principal objectiu 
eliminar les sals solubles, especialment els clorurs 
perquè són els més perjudicials. Normalment es fa per 
banys (estàtics, dinàmics, amb escalfor, ultrasons, etc.), 
tot i que també es poden fer tractaments puntuals. 

La inhibició fa més lent el procés corrosiu i en minimitza 
la velocitat de corrosió. Els inhibidors més utilitzats són 
orgànics i s’empren en proporcions baixes.

    Eliminació de deformacions

Les petites deformacions es poden corregir amb eines 
fabricades a propòsit, que siguin suficientment rígides i 
que no ratllin, com martells de fusta i niló.

En alguns casos es pot tornar a recoure el metall per a 
fer-lo més dúctil i recuperar-ne la forma, tot i que s’ha 
de tenir en compte que amb l’escalfament es modifica 
l’estructura cristal·lina del metall.

    Consolidació

La consolidació comprèn diversos processos, com 
l’adhesió de parts separades i l’afegit d’elements d’unió 
o de reforços estructurals. 

L’adhesió de parts separades es realitza amb adhesius 
reversibles, sovint, amb reforços de tela de niló pel 
darrere.

Els elements d’unió afegits hauran de tenir unes 
característiques semblants als originals i, si convé, 
adaptar-se a l’original.

En cas que s’hi afegeixin claus, hauran de ser del mateix 
metall que l’original (cal evitar-ne els d’acer), respectar 
els forats originals i afegir-hi sols els imprescindibles. 

Si es requereixen rosques noves que no s’adapten al 
cargol original s’haurà de buscar la manera de fer-ho, 
com podria ser enrotllar i soldar un fil al voltant de la 
rosca nova per tal que encaixi amb el cargol original.

S’hi poden afegir elements de reforç d’acer, que caldrà 
dissenyar en funció de cada peça.

No és recomanable emprar soldadures tradicionals, 
perquè l’escalfor aportada modifica l’estructura interna 
del metall. Aquestes sols es poden utilitzar en casos 
molt puntuals, quan hi ha problemes estructurals o 
d’unió i no es troben altres solucions. En aquests casos 
es faran soldadures amb el mateix metall que l’original, 
tot i que amb un punt de fusió més baix.

    Reintegració de llacunes

Per a la reintegració de pèrdues, habitualment, s’utilitza 
el mateix metall o, si són molt petites, les resines 
sintètiques acolorides. Quan s’empra el mateix metall 
que l’original s’evita la formació de piles galvàniques 
entre metalls de diferent potencial.

Les reintegracions es realitzen amb les mateixes 
tècniques que les de fabricació i es fan marques 
gravades pel darrere per a diferenciar-les dels originals. 
Aquestes se subjecten amb adhesiu bicomponent 
(tipus resina epoxídica) o un element de subjecció i, si 
escau, es reforcen, puntualment, amb soldadura làser.

Quan s’afegeixen peces noves de metall es pot arribar 
a imitar la decoració repussada de l’original,  tot i que 
sense relleu, com a mostra de diferenciació respecte 
de l’original.

    Substitució d’elements

Sols de forma excepcional, se substituiran els elements 
que estiguin molt alterats i no compleixin la seva funció, 
fonamentalment els que tinguin problemes mecànics. 
Aquests elements es realitzaran amb el mateix aliatge 
que l’original.

    Muntatge

Se seguirà l’ordre invers al desmuntatge.

    Protecció

La protecció es refereix a l’aplicació d’un recobriment 
orgànic.

Aquesta capa modifica lleugerament les qualitats 
òptiques de la plata. Sovint, és difícil d’eliminar, es 
filtra per les esquerdes i es desconeix com envelleix. 
Per aquesta raó es recomana sols realitzar-la només 
si l’obra ha de romandre en un ambient inestable. S’hi 
poden emprar diferents tipus de materials, des de 
resines acríliques fins a laques nitrocel·lulòsiques.

En alguns casos, hi ha qui hi aplica, damunt de la 
resina, una capa de cera. La cera atenua la brillantor de 
la resina, és hidrorepel·lent i hi fa de capa de protecció 
addicional. Alguns però, prefereixen no utilitzar-la, 
perquè és poc reversible, té poca estabilitat als factors 
mediambientals, enfosqueix i pot provocar adherència 
de partícules de pols. 

L’or no necessita protecció.

    Conclusions

Tot i que es va avançant en la conservació, investigació 
i restauració de l’orfebreria, encara queda molt camí per 
a fer. Són poques les institucions que restauren aquesta 
tipologia de béns, perquè les germandats i confraries, 
custodiadors de gran part d’aquest patrimoni, 
acostumen a recórrer a orfebres i artesans pròxims, 
més que no pas a conservadors-restauradors. A més, 
hi ha pocs especialistes en la matèria, i la formació hi és 
escassa. Esperem que, amb els anys, com ha passat 
en altres especialitats de la conservació-restauració, es 
vagin omplint els buits.

Pendent d’una foto (consultar doc.)

Col·locació de claus nous

(Fotos: Unitat de Conservació i Restauració. Diputació de Tarragona)
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La Creu de Sant Joan de les Abadesses,  
una joia de l’orfebreria catalana del XIV
Trinitat Pradell Cara
Catedràtica de la Facultat de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya

El treball de conservació i restauració (2016-2017) de la 
Creu de Sant Joan de les Abadesses (Museu Episcopal 
de Vic) va representar una oportunitat per a l’estudi 
aprofundit de la tècnica artística, així com dels materials 
que la configuren1. 

La Creu de Sant Joan de les Abadesses és una creu 
reliquiari processional d’argent, de gran format, (figura 1) 
amb funcions de creu d’altar com les emprades a occident 
a l’edat mitjana i, a Catalunya, documentades des del 
segle XI a Ripoll i Girona. Un document trobat2 a l’Arxiu 
del monestir de Sant Joan de les Abadesses estableix 
que la Creu actual va ser realitzada l’any 1388 per Pere 
Serra, argenter de Girona, per tal de reparar i renovar 
l’antiga creu del monestir. Els documents certifiquen la 
voluntat de reproduir la disposició original de la creu i 
de les relíquies, així com d’afegir-hi com a ornamentació 
deu esmalts, un element estilísticament avançat a 
l’època. Abans de descobrir-se la documentació, la Creu 
ja havia estat vinculada als tallers argenters de Girona 
(marca amb punxó trifoliat: GE, a dalt i RO NA, a baix) 
i relacionada amb altres dues creus, la de Santa Maria 
de Vilabertran i la de la catedral de Girona, dita de les 
confraries3. Malgrat la similitud estilística, la Creu de Sant 
Joan de les Abadesses és molt més sòbria, lliure de la 
decoració amb filigrana, pedres i entalles, fet que redueix 
tota decoració als esmalts.

La Creu té forma llatina, però amb els braços acabats 
en forma triangular amb la vora exterior còncava i una 
ànima de fusta d’àlber recoberta amb plaques d’argent 
daurades i decorades amb medallons circulars, també 
daurats, situats a la croera, i al mig de cada braç. Al 
centre dels medallons hi ha, clavades, plaques lobulades 
amb esmalts de baixa talla. Els esmalts representen, a 
l‘anvers, la creu patent, la Mare de Déu, Sant Joan, Adam 
sortint de la tomba i el pelicà (figura 2) i, al revers, l’Anyell 
de Déu i els símbols dels quatre evangelistes (el bou, 
l’àliga, el lleó i l’àngel). Les peces planes i els medallons 
estan decorats amb un borlet en forma de cordó perlejat 
de plata daurada soldat a la superfície (figura 3). Les 
superfícies laterals de la Creu estan recobertes amb 
plaques de plata sense daurar, decorades amb rombes 
incisos i flors de lis repussades (figura 4). Al centre de la 

Creu hi ha l’escultura del Crist crucificat, també de plata 
fosa i repussada, amb els cabells i els plecs del vestit 
daurats i, a la part superior del Crist hi ha una peça amb 
forma de pergamí amb les lletres IHESUS esmaltades 
en negre. La fusta de la Creu presenta dues cavitats 
(figura 5a) on es trobaven dos farcells amb relíquies i dos 
pergamins, un asseverant que les relíquies pertanyien 
a la Vera Creu i, l’altre, assenyalant una reparació de la 
fusta realitzada al 1508 i una neteja, el 1633.

La nostra tasca va consistir a analitzar els diversos 
materials que constituïen la Creu, així com les corrosions 
i alteracions que presentaven, prèvia a la restauració. 

Se’n va analitzar el metall de les diferents peces: peça 
lateral, peces planes daurades, medallons circulars, 
medallons lobulats esmaltats, Crist i borlet decoratiu. 
En totes les peces, el metall emprat és un aliatge de 
plata de composició aproximada en pes: 94,0%, plata, 
4,5%, coure i 1,5%, or; a excepció del Crist, que és un 
aliatge del 95,5% de plata i del 4,5% de coure. La plata 
emprada en l’orfebreria, o plata de llei, és un aliatge de 
plata i coure amb almenys un 92,5% de plata, ja que el 
coure dona a la plata més mal·leabilitat i fa que sigui més 
fàcil de treballar. El fet que a totes les peces, excepte 
a l’escultura del Crist, hi hagi també una certa quantitat 
d’or indica molt probablement que la plata és reciclada 
i, atès que la Creu és una renovació de la creu antiga, és 
probable que la mateixa plata fos emprada per produir 
les noves peces. De fet, que la plata del Crist sigui l’única 
que no té or indicaria que, en aquest cas, no s’hi va 
emprar plata reciclada. 

Diverses peces han estat treballades mecànicament, 
repussades (Crist, peça lateral) o incises (Crist, medallons). 
Aquest treball mecànic genera exsolucions del metall prop 
de la superfície (figura 6), és a dir, la separació del coure 
de la plata de l’aliatge, tot formant petites gotes riques en 
coure envoltades de metall més ric en plata, i que, a més, 
apareixen més oxidades. 

Figura 1. Anvers i revers de la Creu després de la intervenció 
(Fotos: © Museu Episcopal de Vic) 
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El daurat és una fina capa d’unes 5 mil·lèsimes de mil·límetre 
de gruix constituïda fonamentalment per una aliatge d’or 
(~85 %) i mercuri (~10 %) (figura 7). El procés d’obtenció del 
daurat està ben descrit en els tractats d’època, i consisteix a 
produir una amalgama d’or (petites quantitats d’or dissoltes 
en mercuri), aplicar-lo a la superfície del metall, i escalfar-lo 
per tal que el mercuri s’evapori, fet que fa que l’aliatge es torni 
sòlid i quedi adherit a la superfície del metall. L’evaporació del 
mercuri no és completa i, per tant, la capa d’or normalment 
reté una quantitat important de mercuri, fet que depèn de la 
temperatura i temps de durada de l’escalfament.

El borlet decoratiu està adherit a la superfície de les peces 
planes mitjançant una soldadura feta amb un aliatge del 64 
% de plata, 30 % de coure i 6 % de zinc (figura 8). Cal tenir en 
compte que aquest aliatge té un punt de fusió notablement 
més baix (uns 200 oC inferior) al del metall de la Creu (al 
voltant dels 900 oC), i per tant, ideal per soldar.

Finalment, els elements decoratius més exquisits i més 
elegants són els medallons esmaltats amb la tècnica de la 
baixa talla. La tècnica de la baixa talla consisteix a, mitjançant 
un cisell, dibuixar en relleu la superfície del metall que es 
cobreix amb una capa d’esmalt acolorit transparent i que, 
posteriorment, es poleix. El relleu del metall i els diferents 
gruixos dels esmalts creen un efecte de volum. En una 
mateixa peça s’hi combinen esmalts de diferents colors, 
bàsicament, groc, verd, blau, porpra i vermell. Només es 
van poder analitzar petits fragments despresos dels esmalts, 
per la qual cosa només es van analitzar els esmalts més 
abundants, groc, verd i blau. La composició d’aquests 
correspon a l’anomenat vidre de bosc, que és l’habitual per a 

l’època, i que es caracteritza per un alt contingut de potassi; 
en el nostre cas, però, el vidre és també ric en sodi i calci. 
Descomptant els colorants, la composició del vidre en pes, 
és 69 % SiO2 (òxid de silici), 16 % K2O (òxid de potassi), 7 
% Na2O (òxid de sodi), 5 % CaO (òxid de calci), 1 % MgO 
(òxid de magnesi) i 0,8 % Al2O3 (òxid de alumini), amb petites 
quantitats de fòsfor i clor. Conté també una certa quantitat de 
manganès (entre un 1 % i un 3 % MnO), element que s’afegia 
al vidre per decolorar i aconseguir un vidre més transparent. 
A aquest vidre base, s’hi afegeix els colorants, òxid de ferro 
per al groc (15 % FeO), òxid de coure per al verd (8,5 % 
CuO), que incorpora també una mica d’òxid de zinc (0,7 % 
ZnO), probablement resultant d’haver emprat un llautó com a 
matèria primera, i l’òxid de cobalt per al blau (0,5 % CoO), al 
qual es va afegir també una mica de pigment verd. El pigment 
blau conté també manganès i níquel, cosa que indicaria 
que l’obtingueren de l’agregat mineral asbolana, que conté 
òxids i hidròxids de manganès, i cobalt i níquel en quantitats 
variables. Aquest mineral es troba en mines, en particular, a 
la mina de les Ferreres a Rocabruna, (Camprodon, Girona). 
La utilització d’asbolana està descrita en la producció de 
vidre a França4

 abans del segle XIII, i també, en la ceràmica 
vidriada i decorada en blau de València i Manises des del 
segle XIV i fins al XVIII5. Malgrat que no es va poder analitzar 
l’esmalt porpra i vermell, sabem que el color porpra s’obtenia 
afegint òxid de manganès com a co lorant. L’esmalt vermell 
s’obtenia afegint coure a la matèria del vidre que es fonia 
en una atmosfera pobra en oxigen, fet que provocava la 
precipitació de petites partícules (de mides inferiors a la 
mil·lèsima de mil·límetre) de coure metàl·lic, responsables 
del color vermell. Les partícules dispersen la llum i fan que 
aquests esmalts siguin força opacs.

Figura 3. Làmina de metall daurada amb 
el borlet de cordó perlejat i la marca amb 
punxó trifoliat del taller de Girona a la part 
inferior central 
(Foto: Trinitat Pradell)

Figura 2. Esmalt del pelicà i detall de la marca del punxó de GERONA 
(Foto: © Museu Episcopal de Vic)

Figura 4. Superfície lateral de 
metall sense daurar i repussat 
(Foto: Trinitat Pradell)

Figura 5:  
a) Cavitat on es trobava una de les relíquies  
b) Taques d’humitat a la fusta al voltant dels forats 
del claus  
c) Alteracions de color verd-blau a les vores del 
metall (esquerra) 
(Foto: Trinitat Pradell)
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Figura 6. A l’esquerra, imatge de Microscòpia Electrònica de la 
secció del metall; a la dreta, ampliació de la zona superficial on 
s’observa la superfície irregular, esquerdes i la separació de petites 
gotes riques en coure (més fosques) conseqüència del repussat 
(Fotos: Trinitat Pradell)

Figura 7. A l’esquerra, imatge de Microscòpia Electrònica de la 
secció del metall, on s’observa la fina capeta superficial i una petita 
gota d’aliatge d’or i mercuri; a la dreta, ampliació de la zona de la 
gota, a sota s’hi poden veure també les gotetes riques en coure 
(Fotos: Trinitat Pradell)

Figura 8. A dalt, a l’esquerra, petit fragment del borlet de cordó perlejat; a dalt, a la dreta, imatge lateral on s’observa la soldadura del borlet amb la 
placa inferior; a més, a la zona de la soldadura s’hi observa la presència d’eflorescències verdes. A baix, imatge de Microscòpia Electrònica de la 
secció  transversal corresponent a la zona de la soldadura de les dues peces, d’un to gris més fosc, corresponent a l’aliatge plata-coure-zinc emprat 
(Fotos: Trinitat Pradell)
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Finalment, quant a l’estat de conservació de la Creu, la 
fusta mostra almenys dos reparacions de la part central 
(figura 9) i forats deguts a la presència de corcs. També 
podem observar la presència d’humitats al voltant dels 
claus que fixen les peces de metall i també, a les vores 
laterals (figura 5b). El metall és impermeable i, per tant, 
aquesta només pot migrar cap a l’exterior a través de 
les juntes, soldadures i dels petits orificis dels claus, fet 
que provoca, en el seu camí, la formació de compostos 
d’alteració que apareixen com eflorescències de color 
verd-blau a la superfície (figura 5c). Les alteracions 

verdes corresponen a dos compostos, descrits com a 
productes d’alteració comuns en aliatges de plata i coure, 
un bicarbonat de sodi i coure trihidratat (calconatronita) 
i un format acetat de coure i sodi. El primer es forma 
habitualment per la neteja mitjançant una solució aquosa 
de bicarbonat sòdic6. El segon està descrit com a 
producte de reacció dels àcids orgànics, en particular, 
fòrmic i acètic, que emanen de la fusta amb la solució 
aquosa de bicarbonat sòdic7. També hi ha petites restes 
de sulfurs i clorurs de plata.

A les zones soldades mitjançant un aliatge de coure, plata 
i zinc també s’hi observen fases d’alteració tipus òxid i/o 
hidròxid de zinc i acetat format i/o carbonat de coure i de 
zinc, però sense que continguin sodi; per tant, suposem 
que el sodi s’incorpora a aquests compostos d’alteració 
en arribar a la superfície. Així mateix, a la superfície, s’hi 
troba restes de bicarbonat sòdic precipitat. 

Els fragments dels esmalts estudiats presenten una 
capa de contaminació superficial, resultat dels dipòsits 
de fums i pols, i estan molt fràgils. La caiguda de 
petits fragments dels esmalts provocà la presència de 
llacunes, que, en molts casos, hi apareixen reintegrades, 
resultat d’alguna restauració antiga. Els vidres rics en 
potassi són coneguts per la seva inestabilitat; i, en el cas 
que ens ocupa, la Creu, com a creu processional i de 
culte, ha sofert, al llarg de molts anys, cops, humitats, 
contaminació..., tots aquests, elements que debiliten la 
integritat física dels esmalts. 

6 Pollard, A.M.; Vint, J.A., Mineralogical changes arising from the use of  
  aqueous sodium carbonate solutions for the treatment of archaeological  
  objects, Studies in Conservation 35, 1990, p.148-152 

7 Trentelman, K.; Stodulski, L.; Scott, D.A.; Back, M.; Stock, S.; Strahan,  
  D.; Drews, A.; O’Neill, A.; Weber, W.H.; Chen, A.E.; Garrett, S.J., The  
 Characterization of a New Pale Blue Corrosion Product Found on  
  Copper Alloy Artifacts, Studies in Conservation, 2002, 47(4), p.217-227
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La fosa del metall de la cera perduda. 
Experimentació tècnica
Carme Clemente Martínez
Doctora en conservació i restauració, responsable de la Unitat de Conservació i Restauració de la Diputació de Tarragona
Marcel Romero Clemente
Orfebre

L’origen de l’orfebreria comença a partir de la fosa 
del metall, a l’edat del bronze. L’home descobreix que 
vessant el metall líquid dins d’un motlle en podia obtenir 
una gran varietat de formes. La tècnica de la fosa es 
va anar perfeccionant fins a aconseguir la reproducció 
d’objectes creats prèviament amb un material que podia 
ser eliminat, com la cera. Hi ha nombrosos exemples 
de peces procedents d’antigues civilitzacions (egipcis, 
sumeris, etruscs, grecs, xinesos, asteques...), realitzades 
amb aquest tipus de fosa anomenada de la cera perduda.

Per explicar aquesta tècnica ancestral mostrem els 
resultats del treball realitzat per l’orfebre Marcel Romero, 
consistent en un estudi experimental que compara dues 
tecnologies de la cera perduda, una antiga i tradicional i 
l’altra moderna amb els materials i avenços tècnics actuals.

Abocament del metall fos dins d’un motlle
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Figura 9. Croera de la creu on es veu almenys dues reparacions de la fusta 
Foto: Trinitat Pradell)

1 Sureda, M.; Verdaguer, J. (ed.), El tresor Ocult. La Creu de Sant Joan   
  de les Abadesses, Museu Episcopal de Vic. Desembre 2020. ISBN:  
  978-84-09-00593-2
2 Ferrer, J., La creu processional del Monestir de Sant Joan de les  
  Abadesses, Anals de l’Institut d’Estudis Gironins, 2018 , LIX, p. 253-284.
3 Gudiol i Conill, J., Les creus d’argenteria a Catalunya, Anuari de l’Institut    
   d’Estudis Catalans, VI, Barcelona, 1920, p.  265-422.
4 Gratuze, B.; Uzonyi, I.; Elekes, Z.; Kiss, Á.Z.; Mester, E., Cobalt-blue   
  glass pigment trade in Europe during medieval times, in Ion beam study   
  of art and archaeological objects, ed. G. Demortier and A. Adrians,  
  Office for Official Publications of the European Communities, 2000, p. 50-53
5 Coll, J., Cobalt blue in medieval ceramic production in the Valencian   
  workshops: Manises, Paterna and Valencia, Spain, 2009, p. 1-24
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La fosa

Es realitza una fosa artesanal amb mètodes directes i senzills, similars al emprats en èpoques antigues. S’hi utilitza, com 
a matèria combustible, el carbó vegetal. S’opta per emprar dos tipus de metall bronze (coure + zinc + plom) i llautó 
reciclat (coure + zinc), per tal de comprovar quin dels dos aliatges és més fluid en aquest tipus de fosa.

El procés comença escalfant els motlles de fang al costat del foc: la cera es desfà i queda la forma buida a l’interior dels 
motlles. Després de fondre i vessar el metall en dos motlles, es constata que la temperatura no és prou elevada i la fusió 
del metall no és fluida. Aleshores s’opta per utilitzar un bufador de gas propà, en lloc del carbó, per a la fosa del tercer 
motlle.

Es trenquen els motlles, se n’extreuen les peces i es tallen les colades. Les dues figures foses amb carbó presenten una 
superfície molt rugosa i irregular; en canvi, la peça fosa amb gas té més detalls i permet realitzar-ne un acabat més polit 
i acurat.

Aplicació de la 1a capa del motlle                                      

Abocament de la cera         Vessament del metall al motlle 

Aplicació de la 3a capa del 
motlle                                      

Barreja del fems amb el fang

Gresol amb el metall per fondre  Fosa del metall amb bufador de gas  

Motlles de fang acabats

Peces acabades realitzades amb fosa de carbó (esquerra i centre)  
i amb gas propà (dreta)
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Procés

1. Es prepara una massa líquida i homogènia a partir de la barreja de volums iguals de carbó polvoritzat i argila. 
S’aplica una fina capa d’aquesta barreja sobre els models de cera.

2. Un cop seca la 1a capa s’hi aplica un altra capa més espessa i gruixuda, composta de carbó vegetal, 50 %; argila, 
30 %; i fems, 20 %. Aquesta massa permet donar gruix al conjunt.

3. Quan està ben seca la 2a capa s’hi aplica un altre gruix de massa feta sense carbó, només amb fang, 70%; 
xamota, 20%; i fems, 10 %. Es deixa assecar. Un cop sec se n’anivella la base i es deixa arran de l’abeurador i els 
canals de l’aire.

Carbó vegetal                              Argila                            Fems de cavall                             Xamota                            

1 CODINA, C. (2001): Orfebrería. Parramón Ediciones, Barcelona, p. 50-51.

La fabricació dels motlles

Es realitzen motlles de fang segons la tècnica de fosa anomenada aixanti, un mètode molt antic procedent de Ghana que 
encara s’usa actualment1. Els materials emprats són el carbó vegetal, fems de cavall, argila groga i xamota fina (argila 
cuita esmicolada). El fems i la xamota ajuden que no dilati el fang. 

Disseny i modelat 

Es parteix de tres dibuixos de figures de formes simples. Els dissenys es dibuixen amb un punxó damunt dels trossos 
de cera verge d’abella. Després es modela amb gúbies de diferents formes fins a aconseguir-ne els volums desitjats. 
Al final s’afegeix a cada peça l’abeurador, un element cilíndric lleugerament cònic per on entrarà el metall, i els canals o 
refrigeradors per on sortirà l’aire. 

Model de cera acabat 

TÈCNICA TRADICIONAL
DE FOSA DE LA CERA PERDUDA

Dibuix del disseny a la cera
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La fosa

El metall emprat per fer la fosa és el llautó. Es realitza en un forn de gas propà que té una gran capacitat. Quan s’arriba 
a la temperatura de fosa idònia, el forn es gira i s’aboca el metall en un gresol gran. Després, es trasllada amb l’ajuda 
de dues persones i s’emplenen els motlles de guix fins que el metall surt pels canals de refrigeració. Un cop refredat el 
metall, es pica la planxa metàl·lica que n’embolcalla el motlle i es trenca el guix, de manera que hi apareix el metall amb 
les colades.  

A partir d’aquí l’orfebre inicia el procés d’acabat de les peces. Talla les colades, repassa les imperfeccions de la fosa, 
esmerila, llima, poleix i realitza, si ho creu convenient, algun tipus d’acabat especial. En el cas concret de la peça 
fosa, es decideix de fer-ne un penjoll i combinar els colors dels metalls a través de les possibilitats que proporcionen 
els banys electrolítics. Primer, s’hi fa un bany de níquel, per donar estabilitat al metall i una base consistent per als 
següents banys. El segon és fa de plata i el tercer, d’or, però es realitza de forma selectiva; només es dauren els detalls 
dels relleus que es volen ressaltar; la resta del metall es protegeix durant el bany. 

Exemples d’arbres de cera preparats 
per a l’emmotllament

Forn amb motlles de guix 

Forn vessant el 
metall al gresol           

Abocant el metall 
dins del motlles     

Peça de metall 
extreta del motlle

4. S’injecta cera al motlle de silicona, i es fa una peça en cera (aquest tipus de motlle permet reproduir els models en cera que 
es vulguin). Es construeix un arbre de cera que consisteix en una barra rodona, situada sobre una base, on es solda el model 
de cera per mitjà d’unes barretes de cera (colada), que és per on arribarà el metall líquid. També, s’hi afegeixen més barretes 
que faran de canals de refrigeració.

5. Es col·loca l’arbre de cera dins d’un cilindre de metall. S’hi vessa guix líquid. Un cop endurit el guix, es dona la volta al motlle 
i se’n separa la base. Després, es col·loca el motlle dins d’un forn elèctric a 400°C, de manera que es desfà l’arbre i els models 
de cera, i el motlle queda buit. 

Parets de plastilina          Suport de polièster                Vessament de la silicona                   Matriu i motlle de silicona

Disseny i modelat

El disseny de la peça representa una composició de fulles d’acant, inspirat en un dels conjunts ceràmics que decora 
l’edifici modernista de l’antic Escorxador de Tortosa, actual seu del Museu de la ciutat. 

Per fer-ne el modelat s’utilitza cera dura sintètica. El procés comença amb el traspàs del dibuix. Es col·loca la plantilla del 
dibuix damunt la pastilla de cera i se’n foraden les línies amb un punxó. Es treu el paper i es repassa el dibuix marcat. 
Després, es rebaixa i dona volum a la cera per mitjà de gúbies i petites freses i raspalls acoblats a un torn amb braç 
extensible.

Conjunt ceràmic de l’antic
Escorxador               

Procés de modelat            

Rajola                 Dibuix de la peça                 

TÈCNICA TRADICIONAL
DE FOSA DE LA CERA PERDUDA

La fabricació dels motlles

L’elaboració dels motlles i la fosa es realitza en una empresa metal·lúrgica. Es preparen dos tipus de motlles, un de 
silicona, material molt flexible que permet obtenir-ne detalls, i l’altre, de guix. 

Procés:

1. Es fan unes parets de contenció amb plastilina a l’entorn de la peça de cera.

2. Es vessa la silicona líquida damunt de la peça de cera fins que en cobreix tota la superfície. 

3. Solidificada la silicona, se’n treuen les parets i s’hi aplica, al damunt, resina de polièster per crear un suport rígid. 
Després, es dona la volta al motlle i es treu el model de cera que ha servit de matriu.
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Conclusions

De l’estudi experimental presentat en aquest article, se 
n’extreuen una sèrie de reflexions i conclusions.

Si es comparen les peces fetes amb la tecnologia antiga 
o tradicional emprada en la fosa de la cera perduda i 
les realitzades amb tecnologia moderna, es constata 
que les primeres no tenen uns bons resultats tècnics, 
sobretot perquè la fosa del metall no ha arribat al punt 
de temperatura necessari per a una bona fluïdesa dins 
dels motlles. Això sembla indicar que els recursos 
tecnològics actuals permeten avançar en la millora de 
la qualitat tècnica de les obres. 

No obstant això, existeixen molts exemples de peces 
d’orfebreria antiga amb uns resultats esplèndids i 
que s’han realitzat sense gaires mitjans tècnics, la 
qual cosa demostra que els mestres orfebres tenien 
molta experiència pràctica i un gran domini de l’ofici; 
contràriament al que passa amb l’orfebreria actual, que 
disposa de mitjans i recursos tècnics molt sofisticats, 
però que ha minvat en coneixement i expertesa de l’ofici.

Un altre fet que cal destacar és que les reproduccions 
de les figures fetes amb la tècnica tradicional de fosa 
de la cera perduda, malgrat que els processos són molt 
directes i senzills, tenen poca fidelitat; potser perquè 
és difícil aconseguir la temperatura adequada del 
metall, com ja hem dit, o pel tipus de matèries que en 
componen els motlles. En aquest sentit, els materials 
actuals emprats en els emmotllaments tenen unes 
propietats de flexibilitat i adaptabilitat a les formes que 
en permeten reproduccions molt exactes i fidedignes. 
Això influeix en el disseny de les peces, que poden ser 
més complexes i detallistes, tal com s’ha comprovat en 
aquest treball experimental.   

Finalment, i des del punt de vista plàstic, la fosa 
tradicional proporciona, a les peces, unes textures i 
unes formes improvisades de gran qualitat plàstica i 
estètica. El treball creatiu de l’orfebreria actual es pot 
enriquir amb aquestes tècniques per buscar nous 
recursos plàstics, que es poden sumar i combinar amb 
totes les possibilitats que presenta la tecnologia actual.

Penjoll acabat
Església Parroquial. Tresor, Santa Coloma de Queralt  
(Autor: Josep Domingo Riambau / Arxiu ACBS)
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La salvaguarda del Tresor Parroquial de Santa Coloma 
de Queralt durant la Guerra Civil Espanyola
Damià Amorós Albareda
Historiador de l’art

Recordo una visita guiada que vam realitzar amb uns amics, 
ja fa força anys, a una de les poblacions més turístiques de 
la demarcació de Girona. El guia s’esforçava a mostrar-nos 
les bondats arquitectòniques i patrimonials d’aquella vila. 
El colofó, del qual ens havien avisat de forma reiterada, 
era l’exposició del tresor parroquial conservat en una caixa 
forta dins d’una capella de l’església de la població. Darrere 
la porta s’hi amagaven tres peces d’orfebreria medieval, 
força interessants i importants per als habitants d’aquella 
bonica localitat. 

La resposta grupal fou força escassa, fet que sorprengué 
en gran manera el guia, per la seva tasca esforçada 
i esmerçada.  Fins i tot va preguntar el motiu de la no 
sorpresa. Un dels integrants, de manera molt diplomàtica, 
indicà que el públic provenia d’una població amb un tresor 
parroquial força més nombrós, de forma quantitativa i 
qualitativa. Però quina era la localitat d’origen dels amics i 
del tresor? Doncs, Santa Coloma de Queralt, la capital de 
la Baixa Segarra. 

A partir d’aquesta anècdota, real, podem intentar traçar 
una part de la història i vicissituds, especialment al llarg 
del segle XX, del tresor parroquial de Santa Maria de 
Santa Coloma de Queralt, una de les millors col·leccions 
d’orfebreria religiosa, principalment, de la demarcació i 
arquebisbat, des del 1957, de Tarragona, formada per 
obres procedents de diferents parròquies i esglésies 
vinculades a l’antic arxiprestat de Santa Coloma de Queralt. 

La creació i formació del tresor, com la majoria, s’ha de 
vincular als inicis de la formació de la parroquial colomina, 
contemporània de la repoblació d’aquestes terres, entre 
els segles IX i XII, sense  obviar-ne la vinculació i relació 
amb la família Queralt i d’altres estaments de la societat 
medieval i moderna de Santa Coloma. Un bon exemple 
n’és el bisbe Ninot, que fou comitent i donador al temple 
d’una interessant custòdia barroca  marcada amb el seu 
escut personal. 

Salvat dels incendis, guerres, revoltes i avalots o bullangues 
que patí el temple parroquial colomí, el conjunt del tresor 
arribà al segle XX, en què s’iniciaria una època d’estudi, 
però també de protecció i restauració. El primer pas, i per 
primera vegada en la seva història, fou quan, al llarg de 
l’any 1918, el conjunt s’exposà, desconeixem si en part o 
complet, al saló principal del castell de Santa Coloma de 
Queralt, una oportunitat que aprofità Adolf Mas i Ginestà 
per retratar-ne alguns dels components, i crear , així, les 
primeres  imatges fotogràfiques del tresor colomíIII. 

Gràcies a aquestes accions, de documentació, estudi 
i conservació -de les quals també cal destacar les 
accions que realitzaren Mn. Joan Segura i Valls i Mn. 
Esteve Puig- el conjunt inicià una etapa de revalorització 
i presa de consciència, per part de la parròquia i la 
població, de la protecció del lot. 

Ja entrada la dècada dels anys trenta del segle XX, s’ha 
documentat a la població alguns atacs sobre patrimoni 
religiós. Una bona prova en són els enderrocs de les 
creus de la Banya i del Niseta la nit del 21 al 22 d’abril del 
1932, uns actes que generaren malestar entre la població 
i que foren qualificats per l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Queralt com a “atacs bàrbars”IV. 

Al llarg de la dècada i amb l’esclat de la Guerra Civil, 
l’any 1936, la corporació municipal inicia un procés 
de salvaguarda del patrimoni que comptarà amb la 
participació de diferents persones, entre les quals es 
distingeixen Marcel Riera, els germans Batlle, Josep 
Camins o Joan BonetV, destacant-ne Riera com a 
comissari municipalVI.
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En un document recollit per Jaume Massó, al fons de 
la Comissió del Patrimoni Artístic de TarragonaVI, s’hi 
esmenta la llista de peces que foren recollides a Santa 
Coloma, més d’un centenar, el dia 28 d’octubre del 1936, 
i traslladades a Tarragona per a la seva protecció, amb 
especial atenció al bust-reliquiari de Santa Coloma, la 
peça més destacada de tot el tresor -obrada per Josep 
Albarado a Reus l’últim terç del segle XVIII-, i que fou 
traslladada, més tard, al Museu de Reus. 

Acabada la guerra, i com en molts d’altres casos, les 
peces colomines foren retornades a la seva localitat. 
Segons les diferents informacions recollides a l’exposició 
“Els anys negres: 1936-1945”, de l’Associació Cultural 
Baixa Segarra, “procedent del castell de Figueres, el 
tresor parroquial va ser portat a Tarragona, on s’instal·là en 
un magatzem amb moltes peces artístiques procedents 
d’altres parròquies. Allà el varen anar a buscar Mn. 
Jaume Padró i Josep M. Boladeras Pelay (Canet) amb 
el seu camió. Els va ser lliurat sense haver de presentar 
cap document acreditatiu i només amb la paraula. Va ser 
rebut en solemne processó i portat novament a l’església 
per la Festa Major de 1939”VIII. 

Junt amb el tresor parroquial, i gràcies a la salvaguarda 
que n’exerciren persones anònimes i conegudes, 
Santa Coloma de Queralt pot presumir de conservar 
excel·lents mostres documentals i interessants 
exemples d’art romànic i gòtic, a més d’un dels millors 
conjunts patrimonials -artístics, històrics, urbanístics i 
arquitectònics- i més destacats de la demarcació i del 
país, una feina, encara ara, força desconeguda, que 
permet als habitants, presents i futurs, presumir d’un 
conjunt excepcional.

En el text s’hi inclou, com a elements comprovats, tot i 
que sembla que la informació procedeix de fonts orals, 
un trasllat al castell de Sant Ferran de Figueres i el seu 
retorn, primer a Tarragona i més tard, a Santa Coloma. 
També sorprèn, en desconeixem la veracitat i ens manca 
documentació per comprovar-ho, l’afirmació sobre el 
retorn o recollida del lot ”sense haver de presentar cap 
document acreditatiu i només amb la paraula”. 

L’ús religiós, l’estudi, conservació i difusió del tresor 
parroquial poden semblar una rutina del conjunt al 
llarg de les següents dècades del segle XX. No ens ha 
d’estranyar que tot el procés de patrimonialització, que 
s’anà desenvolupant al llarg dels anys,  s’hagi ampliat de 
forma puntual. El 1962 s’afegí al conjunt una custòdia, 
d’estil contemporani, vinculada a la celebració de les 
festes de la Minerva. 

 

 

I Fuguet Sans, Joan; Plaza Arqué, Carme. Història de l’Art de la Conca 
de Barberà. Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc. 2008. 
Pàg. 474. 

II Hem d’especificar que no són les primeres imatges en què apareixen ele-
ments del tresor. Existeixen unes instantànies, també conservades a l’arxiu 
fotogràfic de l’Associació Cultural Baixa Segarra, en què apareix part de la 
comunitat de preveres amb algunes de les masses i creus processionals 
als peus del campanar de la parròquia realitzada a finals de segle XIX. 

III El conjunt d’aquestes imatges pot consultar-se a l’arxiu fotogràfic de l’As-
sociació Cultural Baixa Segarra. El conjunt original forma part de l’Arxiu 
Mas conservat a la Fundació Ametller. 

IV Text recollit a l’exposició  “Els anys negres: 1936-1945”, celebrada a 
Santa Coloma de Queralt els mesos de novembre i desembre del 2007, 
per l’Associació Cultural Baixa Segarra. Versió web: http://www.acbs.cat/
anys_negres/index.html, 8/11/2021

V Amorós Albareda, Damià. L’època de Nogué, artistes colomins (1880 - 
1965). Associació Cultural Baixa Segarra. Santa Coloma de Queralt. 2013. 

VI Massó Carbailldo, Jaume. Patrimoni en Perill. Centre de Lectura de Reus. 
Reus. 2004. Pàg. 200. 

VII Massó Carbailldo, Jaume. Patrimoni en Perill. Centre de Lectura de 
Reus. Reus. 2004. Pàg. 200. 

VIII Text recollit a l’exposició  “Els anys negres: 1936-1945”, celebrada a 
Santa Coloma de Queralt els mesos de novembre i desembre del 2007, 
per l’Associació Cultural Baixa Segarra. Versió web:  http://www.acbs.cat/
anys_negres/index.html, 8/11/2021 

Retorn del Tresor Parroquial a Santa Coloma de Queralt,   
Festa Major de 1939 (Foto: Robert Balcells / Arxiu ACBS)

Retorn del Tresor Parroquial a Santa Coloma de Queralt,   
Festa Major de 1939 (Foto: Robert Balcells / Arxiu ACBS)
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1.300 anys d’orfebreria al servei de la fe.  
Un recorregut pel Museu Diocesà de Tarragona
Andreu Muñoz Melgar
Director del Museu Diocesà de Tarragona

El Museu Diocesà de Tarragona té com a principal objectiu 
fer comprendre el sentit de l’art sacre en el context d’una 
església bimil·lenària, seu metropolitana i primada. 
Oferim, en aquest article, un recorregut diacrònic de 
1.300 anys de creacions artístiques sobre materials 
nobles i seminobles  que  han servit per subratllar, al 
llarg de la història, els valors de la fe a través dels seus 
usos funeraris, de culte als sants o litúrgics. Ja el profeta 
Malaquies diu del missatger de Déu que «s’asseurà com 
qui depura i refina la plata, i purificarà els descendents 
de Leví. Els refinarà com la plata i l’or. Llavors presentaran 
al Senyor ofrenes dignes d’ell. Les ofrenes de Judà i de 
Jerusalem seran agradables al Senyor com ho eren en 
els temps antics, en èpoques passades» (Ml 3, 3).

El nostre itinerari s’inicia a l’època visigòtica amb una 
gerreta de bronze, possiblement d’ús litúrgic. És del 
tipus Prepotto Cividale, datada entorn del segle VII.  Fou 
trobada en una tomba als jardins de la Catedral, prop 
de l’absis principal. La gerreta formava part de l’aixovar 
funerari d’un home adult. A més, contenia una substància 
aromàtica d’origen líquid, probablement destinada a la 
libació del difunt.

De la fase de la restauració medieval destaquen el calze i 
la patena de peltre atribuïts a l’arquebisbe Bernat d’Olivella. 
La patena està decorada amb una creu patent incisa. 
Datats de l’últim quart segle XIII formaven part de l’aixovar 
funerari trobat al seu sepulcre atribuït al bisbe, a la capella 
de Santa Tecla la Vella de la catedral de Tarragona.

Calze i patena atribuïda a l’arquebisbe Bernat d’Olivella
(Foto: Joan Farré / MDT)

Gerreta visigoda (Foto: Joan Farré / MDT)

DERestaura | Número 11 | 2021 DERestaura | Número 11 | 2021



| 24

MUSEUS A LES NOSTRES COMÀRQUES
25 |

MUSEUS A LES NOSTRES COMÀRQUES

L’arqueta reliquiari de Sant Pere Ermengol de la Guàrdia 
dels Prats fou realitzada, possiblement, per un artesà 
anglès establert a l’illa de Xipre vers l’any 1300. Està 
formada per quatre plaques d’estany, enganxades sobre 
una ànima de fusta. Les plaquetes estan decorades amb 
figures de reis i cavallers. Els sis reis, abillats amb vestuari 
militar, sostenen respectivament escuts amb l’heràldica de 
Portugal, Castella, Lleó, Anglaterra, Navarra i Catalunya. 

De l’últim quart del segle XIV i primer quart segle XV 
destaquem la Creu processional de la Glorieta (de 
Belltall). A l’anvers s’hi mostra Crist clavat en creu amb la 
corona d’espines i un llarg perizoni (drap de la puresa). 
L’anatomia es modela molt esquemàticament mitjançant 
la tècnica del repussat. L’ornamentació vegetal dels 
braços de la creu es manifesta a partir de la tècnica de 
la fosa amb la representació de petites fulles de roure 
i aglans. Als peus del Crist crucificat Adam surt del 
sepulcre en una clara referència a la teologia paulina: 
«Ja que la mort vingué per un home, també per un home 
vindrà la resurrecció dels morts» (1Co 15, 21). A la placa 
central, darrere del Crist, s’hi representa una creu patent 
inscrita en el nimbe voltat d’estels, les figures del sol i 
el rostre de la lluna, símbol de Crist cronocrator. A les 
medalles esmaltades del revers hi figuren les imatges 
del Tetramorf. Al nus de la creu s’hi representen les  
imatges de sant Magí, sant Bartomeu i Jesucrist. La creu 
fou realitzada en algun obrador montblanquí per a la 
parròquia de Belltall, per passar després, en un moment 
indeterminat, a la parròquia de la Glorieta. La peça s’ha 
atribuït a l’argenter montblanquí Bernat Liuba o Liula.

Una altra interessant peça obre l`època moderna. 
L’encenser de Pontils està realitzat en argent blanc al 
segle XVI en un obrador de Barcelona, i el braser fou 
afegit al segle XVIII. La forma de torre gòtica és pròpia 
dels encensers dels segles XIV i XV, tot i que el tema 
perdurà a Catalunya fins a època barroca.  El cos mitjà 
de l’encenser està format per sis torretes circulars. El 
número sis és signe de perfecció, seguint la teologia de 
sant Agustí i de sant Isidor de Sevilla. La peça queda 
rematada a la part superior per una petita llanterna 
coronada per cúpula. 

Del primer quart del segle XVI es pot admirar la Creu 
reliquiari de l’arquebisbe Pere de Cardona, de la Catedral. 
S’atribueix a Pere Joan Palau. La creu és d’or, i el peu, 
de plata sobredaurada amb decoració vegetal cisellada 
i esmalts encastats amb l’escut de l’arquebisbe. El creuer 
custodia una relíquia de santa Maria Magdalena. Tant els 
extrems de les expansions acabades en florons com els 
escaires del creuer són decorats amb perles. 

Arqueta de sant Pere Ermengol (Foto: Joan Farré / MDT)

Cibori pediculat d’Omells de Na Gaià (Foto: Joan Farré / MDT)

Del tercer quart del segle XIV trobem el Cibori pediculat 
dels Omells de Na Gaia (Urgell). Fou realitzat en un 
obrador de Barcelona. A la peça, diverses medalles 
d’esmalts transparents ornamenten els espais. A l’anvers 
de la tapadora hi figuren la Mare de Déu Dolorosa i 
sant Joan evangelista. Al front de la capsa, sant Mateu 
i sant Joan com a imatges del Tetramorf. Al revers s’hi 
representen sant Francesc de Paula i sant Francesc 
d’Assís, i al seu registre inferior hi apareixen les figures 
del tetramorf de sant Lluc i sant Marc. La presència dels 
escuts als costats del Cibori indica que possiblement fou 
donat per alguna família noble de la Segarra. 

Creu processional de la Glorieta (de Belltall) 
(Foto: Joan Farré / MDT) 

Encenser de Pontils
(Foto: Joan Farré / MDT)

Creu-reliquiari de l’arquebisbe Pere de Cardona
(Foto: Joan Farré / MDT)

DERestaura | Número 11 | 2021 DERestaura | Número 11 | 2021



D’època contemporània destaquem la custòdia 
processional de la catedral de Tarragona dissenyada per 
Bernardí Martorell, deixeble de Gaudí. Fou executada 
pels orfebres Miquel Sanosa, Francesc Miralles i Josep 
Bagués. El conjunt fou espoliat l’any 1936 i se’n va 
perdre el baldaquí i gran part de les joies de la custòdia. 
Recuperada aquesta, va tornar a la Catedral l’any 1940. 
L’any 1980 robaren setze dels vint-i-quatre esmalts de la 
custòdia. L’any 1994 l’argenter d’Altafulla, Jordi Borràs 
Fa, reconstruí el baldaquí format per la plataforma, el 
seient, quatre columnes, l’entaulament, el velàrium i la 
corona. La custòdia té una peanya amb quatre segells 
pintats damunt de l’esmalt i la inscripció. L’ostensori està 
format per dues estrelles acarades, amb el camp calat 
de rombes, puntes de diamant, raigs i cèrcols alats. Al 
centre, el vericle està envoltat per raigs flamejants. 

Són moltes més les peces que el visitant pot admirar al 
Museu Bíblic i que li permeten penetrar en l’univers de 
l’orfebreria. 

MARTI AIXALÀ, Josep - MATA DE LA CRUZ, Sofia (coords.), Pallium.  
Exposició d’Art i Documentació, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1992.

LLONGUERAS, L., «Al servei de l’altar. Tresors d’orfebreria de les esglésies 
catalanes. Segles IX-XIII», Barcelona: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic 
2018, 258-259.

MARTÍNEZ SUBÍAS, A., La platería gótica en Tarragona y provincia. 
Tipología, catálogo, punzones, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1988.

– , La custòdia modernista de la Seu de Tarragona, Diputació de Tarrago-
na, Tarragona, 1995.

– , «Els reliquiaris gòtics de la Seu de Tarragona», Butlletí Arqueològic núm. 
època V, 29, Tarragona, 2007, 191-218. 

MATA DE LA CRUZ, S., «Relació de les set urnes reliquiari de sant Pere Er-
mengol. La Guàrdia dels Prats, Conca de Barberà (segles XV-XX)», Aplec 
de Treballs 29, Montblanc (2011), 155-176.
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Detall de la custòdia modernista de la Catedral de Tarragona  
(Foto: Arxiu MDT)
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Aquest llibre  ens  aporta noves tècniques i coneixements sobre l’art de 
l’orfebreria, seguint els nombrosos estudis que han estat desenvolupats 
pels avantpassats de l’autora, i per la mateixa autora, tots ells decidits es-
tudiosos i experts orfebres.  

Hi descriu els problemes desenvolupats per la degradació dels valuosos 
objectes, subjecta, en part, a les tècniques d’origen de la fabricació, que 
encara no han estat suficientment tractades. 

En el text s’hi estudien les diferents tipologies del treball sobre plata, d’obres 
d’una gran vàlua historicoartística, centrant l’interès en la fabricació i restau-
ració d’objectes litúrgics. S’hi estudia la reconstrucció de l’obra basada en 
l’experiència dels darrers anys, les característiques tecnologicoartístiques 
de les obres, l’anàlisi científic i les tècniques de la fabricació.

Els capítols s’hi separen per temes:

“L’orfebreria eclesiàstica”: notes  històriques, tecnològiques i principals 
problemàtiques de la restauració:

Les creus

Els bustos reliquiaris

“La ciència per l’art”: 

La descripció en fitxes i procediments de la restauració

“Bibliografia. Índex”

El Arca Santa de la catedral de Oviedo: investigación, documentación y 
restauración. Ministerio de Cultura y Deporte, 2019, 113 pàg., il., presentat 
en pdf.

Edita: Secretaría General Técnica. Subdirección General Atención al 
Ciudadano

Coordinació científica: M. Paz Navarro Pérez

L’Arca Santa és una peça del segle IX, fonamental de l’orfebreria medieval. 
És un reliquiari que conté diverses relíquies, potser la més destacada n’és 
el Sant Sudari.

Es tracta d’una gran caixa de fusta folrada de plaques de plata, algunes 
daurades, pels quatre costats i la tapa, amb figures repussades que 
representen escenes de la vida de Crist a la terra, des de l’anunciació, 
el naixement de Jesús, la fugida a Egipte i els apòstols amb els noms 
corresponents,  fins a la crucifixió, amb un Pantocràtor central.

ANHEUSER, Kilian; WERNER, Cristine (edit). Medieval reliquary shrines 
and precious metalwork = Châsses-reliquaires et orfèvrerie médiévales . 
Proceedings of a conference at the Musée d’art et d’histoire, Geneva, 12-15 
September, 2001, “Actes du colloque au Musée d’art et d’histoire, Genève”, 
12-15 septembre, 2001. London, Archetype Publications, 2006

El llibre recull les ponències presentades al congrés celebrat al Museu d’Art 
i d’Histoire, a Ginebra, l’any 2001, sobre restauració d’objectes d’orfebreria 
dels segles  XI-XIII. En general, es tracta de peces religioses. El llibre és 
bilingüe, en francès i anglès. Algunes de les ponències es mantenen en 
el seu idioma original, l’alemany, i no s’han traduït per exprés desig dels 
mateixos autors. 

Aquest congrés científic recull les ponències de més d’una centena de res-
tauradors de quinze nacionalitats, estudis tecnològics, anàlisis científiques 
en diversos laboratoris especialitzats,  que aporten coneixements generals 
sobre materials i tècniques d’orfebreria utilitzats durant l’edat mitjana. El 
coneixement de la fabricació de l’objecte d’orfebreria, així com les trans-
formacions sofertes per diferents restauracions a través dels segles, pot 
facilitar-ne la restauració actual. 

Bibliografia
Zoraida Burgos Matheu
Escriptora i exdirectora de la Biblioteca Oliver de Boteller de Tortosa

L’obra es divideix en tres pròlegs i vuit capítols signats per professors 
especialitzats en els diversos aspectes de la restauració. Al final de cada 
un dels capítols s’aporta una completa bibliografia corresponent al tema 
tractat.

La metodologia de la restauració, d’una gran complexitat, ha estat 
basada, un cop desmuntada l’arca, en estudis científics, analítiques 
fisicoquímiques dels diversos materials (plata, fusta i quars), radiografies, 
tècniques d’orfebreria, macrofotografia, etc.

Conté moltes il·lustracions que ajuden a comprendre l’esforç d’una 
restauració: neteja a fons, eliminació de restauracions anteriors, estudis 
epigràfics dels textos en llengua àrab, substitució de plaques de plata 
perdudes o en avançat estat de sulfuració...

En fi, una obra molt recomanable.

DERestaura | Número 11 | 2021 DERestaura | Número 11 | 2021




