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■■■  Segons Giorgio Croci, les catedrals 
representen, després de l’assoliment 
de l’arquitectura romana, el repte més 
important emprès per l’enginyeria 
estructural en el camp de l’arquitectura. 

Restauració de 
la Catedral de Barcelona

La Catedral de Barcelona n’és un dels 
monuments més significatius de l’ar-
quitectura gòtica catalana. Durant els 
darrers deu anys s’han dut a terme les 
obres de restauració de diverses parts 
del temple i la seva arquitectura ha estat 
oculta darrera d’una gran lona durant 
una llarga temporada. 

Tot i que l’encàrrec original des del 
Ministeri de Cultura fou el cimbori, atès 

que es van produir una sèrie de despre-
niments inesperats a la façana, es va 
començar per aquesta i les intervencions 
es van anar actualitzant segons les neces-
sitats. La intervenció de restauració de 
la Catedral de Barcelona s’inicià el 2002 i 
abasta bàsicament tres àmbits: la façana 
principal, el carrer dels Comtes i el cim-
bori.

Artesania del segle XXI i una filosofia d’intervenció exemplar

Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat
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“La millor restauració és la que no revela les seves 
empremtes”, diu l’arquitecte de la Catedral de Viena 
en el procés de restauració del 1880

Fitxa tècnica

■■ Nom de l’obra: Restauració de la 
catedral de Barcelona
■■ Emplaçament: Pla de la seu, s/n, de 
Barcelona
■■ Propietari/promotor: seu episco-
pal de la catedral basílica de Barcelona
■■ Projecte i direcció de l’obra: 
Mercè Zazurca i Josep Fuses, arquitectes; 
teresa simó, Joan ardèvol, Juli Pérez i 
cristina carmona (arquitectes tècnics 
d’ardèvol consultors associats) 
■■ Estudi de seguretat i control de 
qualitat: Juli Perez i cristina carmona 
(arquitectes tècnics d’ardèvol consultors 
associats) 
■■ Empresa constructora: urcotex
■■ Cap d’obra: albert Martí  
■■ Dades d’obra:
superfície construïda: 
Façana: 1.035 m2

agulles: 480 m3

cimbori: 4.440 m3

Data d’inici de l’obra: 2002 
Data d’acabament: 2012 – continuen les 
actuacions a la coberta i la torre de les 
campanes 
■■ Industrials:
groc (neteja, rejuntat i tenyit)
Àgora (neteja, rejuntat i tenyit)
asersa (antiaus) 
cemasol (manyà)
unic (bastides)
Marbres Farré corbera (pedra)

Conservar l’originalitat
Com a punt de partença, el sistema 
emprat per a restaurar la Catedral es basa 
en tècniques tradicionals per a esdevenir 
el menys traumàtic possible per al monu-
ment, autèntica artesania un segle des-
prés. La majoria d’intervencions s’estan 
realitzant amb una metodologia similar 
a la de finals de segle XIX i principis del 
XX, moment en què s’instal·là la façana i 
el cimbori. Es tracta de mantenir l’esperit 
i l’essència originals, no de fer-li un canvi 
artificiós, transgredint la seva persona-
litat.

Segons els arquitectes, cal posar 
èmfasi en mantenir l’esperit predecessor: 
“no ens agraden les actuacions que ho 
canvien tot. És com fer-li un lifting a una 
persona de 60 anys y deixar-li la cara d’un 
nen”.

És evident que les tècniques arqui-
tectòniques han variat substancialment 
durant tot aquest temps, però sempre 
que s’ha pogut, s’ha apostat per una filo-
sofia d’intervenció el menys traumàtica 
possible. La majoria dels treballs s’han 
realitzat amb mètodes similars als origi-
nals i emprant materials de naturalesa 
idèntica, si no els mateixos, d’aquells que 
en el seu dia se’n disposà. Mateix morter, 
mateixa tipologia de la pedra...

Malgrat aquesta premissa, també s’ha 
posat l’edifici al servei del coneixement: 
Les catedrals han estat des de sempre 
grans laboratoris d’idees i d’avançament 
tecnològic i els arquitectes responsables 
defineixen la feina realitzada com un dià-
leg amb el monument durant el qual han 
descobert tècniques i sistemes construc-
tius desconeguts. A cada descobriment, a 
cada repte que s’havia de solucionar, calia 
projectar una metodologia, un sistema 
d’intervenció a mida, una solució especí-
fica.

La restauració d’una catedral genera 
dilemes ateses les seves dimensions, les 
característiques estructurals, la funció 
pública, el collage temporal en el seu 
procés constructiu, etc. Els valors estè-
tics i artístics i la seva història precisen 
preservar el monument, minimitzant la 
presència de les reparacions: la meta de la 
intervenció és conservar l’originalitat.

Dues novetats
En primer lloc, el ferro s’ha substituït per 
titani i la pedra de Montjuïc, per pedra 
d’Escòcia. Mateixes tècniques construc-

tives, canviant els materials originals. Es 
van trobar amb què el sistema emprat en 
façana era molt enginyós, de fet, tot funci-
onava de meravella si no hagués estat per 
l’oxidació del ferro. És un problema gene-
ralitzat en molts edificis d’aquesta època 
i es van proposar molts sistemes, fins i tot 
es va organitzar un congrés professional 
per intentar captar una solució efectiva 
exclusivament al problema del ferro.

Malgrat que hi ha evidència de petja-
des d’intervencions restauratòries prèvi-
es (era un altre moment i potser una altra 
tendència de filosofia restauratòria), els 
criteris conceptuals del projecte que ens 
ocupa n’és un altre. Ja no hi ha voluntat 
de relacionar la visibilitat substancial de 
la intervenció com a norma, ni tampoc 
d’intervenir en abundància per tal d’asse-
gurar l’eficàcia del tractament aplicat. 

És clar que la relació entre la societat 
medieval  amb la Catedral  i la nostra 
no són les mateixes, però encara avui, i 
malgrat trobar-se en mig de grans ciutats 
plenes d’edificis rellevants, les catedrals 
ens sorprenen per les seves dimensions. 
Dimensions que no l’exclouen de ser 
una estructura molt delicada i on cal un 
manteniment i una inspecció constants 
per tal d’evitar riscos i assegurar la seva 
permanència.

Aquest equip interdisciplinari ha 
aconseguit el perfecte equilibri entre la 
implicació emocional que suposa partici-
par en la recuperació de la memòria histò-
rica i cultural de la ciutat i el pensament 
racional de la investigació més rigorosa 
amb les tècniques més avançades i al 

a PaRt De MaRcaR tOtes Les Peces que es DesMuNtaveN O MaNiPuLaveN PeR RestauRaR i tORNaR 

a RecOL·LOcaR. DiscRetaMeNt, caDa NOva Peça PORta iMPResa La Data “aD MMv”, testiMONi RigORós 
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mateix temps ajustades. Un equilibri 
plasmat en el respecte per l’ús dels mate-
rials de construcció, pel monument i, en 
definitiva, per la ciutat.

A la Catedral de Barcelona es donen 
cita gran nombre de petjades, petjades cen-

discretament i sense afany ni voluntat de 
presència, però hi seran: ja hi són.

Bravo per aquest gran equip (gran en 
tots els sentits) que té per objectiu priori-
tari preservar el monument i conservar 
l’original, uns professionals a qui no els 
cal deixar evidència d’empremtes inne-
cessàries per constatar que han passat 
per aquí, que ho han fet de manera exem-
plar. Tant de bo creïn precedent en el món 
de la restauració... Bravo!  ■

Aquest equip interdisciplinari ha aconseguit el perfecte 
equilibri entre la implicació emocional de la recuperació 
de la memòria històrica i el pensament racional de la 
investigació 

 

secció hORitZONtaL DeL MuR. La FaçaNa De FiNaLs DeL segLe XiX va gRaPaDa a La FaçaNa gòtica i MaLgRat La seva ReLativa JOveNtut, es va tROBaR eN 

uN estat DePLORaBLe. es va actuaR eN aqueLLs iNDRets ON estava PitJOR (sisteMa marteleto)

iMatges De cONtRast eNtRe eL PReeXisteNt i La iNteRveNció eN RestauRaciONs aNteRiORs De La 

cateDRaL BaRceLONiNa.

tenàries, petjades de l’atzar, dels qui hi han 
passat, petjades intencionades, empremtes 
del treball de moltes persones del seu pas. 
Durant els darrers deu anys s’han dut a 
terme les obres d’aquesta magnífica res-
tauració que n’ha deixat les seves, tot i que 



TÈCNICA
RestauRació 

MONuMeNtaL

 c 83

L’INformATIU
DEL CAATEEB 

Maig 
2012

La turístico-profanació del temple? 
Catedral pagana?

■■■  “La ruta del gòtic barceloní”, “Els misteris de la Catedral 
de Barcelona”, audioguies, cartells de bones maneres pels visi-
tants, pantalles informatives... Més de 3 milions i mig de turis-
tes visiten cada any massivament la Catedral de Barcelona. La 
importància que ja han adquirit fa temps els usos de caràcter 
turístico-”cultural” impedeixen el silenci i el recolliment pro-
pis, raó de ser, del temple cristià per excel·lència.

He de dir que, la sensació que tinc en entrar a un museu, a 
una nau industrial diàfana, és segurament molt més “religio-
sa” que la que actualment experimento en entrar a un temple 
presumptament religiós, ple de turistes, aparells indesxifra-
bles, pantalles, cartells, sobreinformació aclaparadora... Crec 
que cal una reflexió sobre aquest tema.

En un dels exemples de restauració catedralícia paradig-
màtics a l’Estat espanyol, la Catedral de Vitòria, la invasió 
turística (tot i que l’escala massiva és molt menor a la catala-
na) va anar més enllà: es van desenvolupar activitats culturals 
i turístiques al voltant de les obres de restauració i més de 
600.000 persones van visitar les obres “atrets” per la possibili-
tat de veure una restauració en directe: Obert per obres.

Això em fa pensar en una pel·lícula dels anys cinquanta: 
“El gran Carnaval” de Billy Wilder, per si algú la recorda. Està 
basada en fets reals, és clar. Amb això no vull dir que una res-
tauració sigui comparable a cap desgràcia, però més enllà de 
visites professionals, no entenc la resta. No m’imagino assis-
tint a una operació-trasplantament de fetge, o a un judici , o... 
ves a saber què. ■

Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat

iMatges De teMPLes ReLigiOsOs cOM NOtRe DaMMe a PaRís, 

La cateDRaL De MONReaLe a sicíLia O saNt esteve De vieNa
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Els resultats i consideracions van ser 
molt extremes, desmuntàvem la façana 
completament o fèiem les mínimes 
actuacions resolent només les patologies 
detectades?

■■■ Aquest escrit no està redactat amb la intenció de divulgar 
un sistema de construcció, un exemple de restauració ni una 
demostració de tècniques. Simplement intentaré resumir 10 
anys d’obres i transmetre un altre punt de vista del significat 
de la nostra professió. En qualsevol cas, sorgiran curiositats 
o necessitat d’informació sobre qüestions tècniques que es 
podran resoldre, en altres articles d’una manera més especia-
litzada.

Les experiències viscudes durant el transcurs de les obres 
executades a la Catedral de Barcelona, son moltes i variades. 
Em resulta molt complex, poder expressar en aquestes línies el 
que han significat 10 anys d’obres en el monument patrimonial.

L’any 2000 es presenta el pla director de les obres i treballs de 
restauració i adequació de la Catedral de Barcelona, redactat 
per Mercè Zazurca i Josep Fuses. El Capítol de la Catedral tenia 
l’eina imprescindible per posar en marxa les tasques necessàri-
es per actualitzar i mantenir el recinte catedralici. 

L’arquitecta Mercè Zazurca, des del primer moment, va con-
siderar de vital importància crear un equip multidisciplinari 
per assolir i donar resposta a l’encàrrec sol·licitat, junt amb els 
arquitectes tècnics, assessors, historiadors, experts en restau-
ració, petròlegs, laboratoris i especialistes en productes desti-
nats a la restauració i investigació de materials.

Les obres executades a la Catedral de Barcelona, han con-
sistit en la restauració de la façana del carrer Comtes, façana 
principal del Pla de la Seu, les agulles i el cimbori. Actualment 
encara cal intervenir en el sistema de desaigües de les cobertes, 
la Torre de les Campanes i l’imprescindible manteniment de la 
totalitat del monument.

Durant la redacció del pla director, va ser necessari fer una 
investigació històrica i constructiva per determinar la inter-
venció que calia fer. L’equip multidisciplinari, sempre dirigit 
per Mercè Zazurca, va iniciar aquestes investigacions paral-
lelament a les possibles subvencions, per poder establir les 
actuacions més rellevants.

A l’any 2002, després de detectar despreniments d’elements 
de pedra de la façana principal i amb el criteri de poder deter-
minar la gravetat de les patologies detectades, es decideix 
procedir al muntatge de la bastida com a protecció als vianants 
i poder fer les proves i cales d’investigació necessàries, per 

Trobar sistemes amb 
els resultats més adients
Cristina Carmona
arquitecta tècnica
Jt ardèvol i associats

confirmar que la documentació històrica què disposàvem, era 
certa.

Durant el transcurs de l’any 2002 a 2004, es va analitzar i veri-
ficar la certesa del sistema constructiu executat a la façana, i es 
van iniciar les proves experimentals imprescindibles per evitar 
una intervenció destructiva. Segons els criteris establerts pels 
directors d’obra, es van iniciar consultes, investigacions, assa-
jos i inspeccions amb empreses especialitzades i laboratoris, 
per a conèixer les interpretacions considerades pels agents més 
especialitzats en la matèria. Fins i tot es va promoure la divul-
gació d’informació per a escoles d’arquitectura i arquitectes 
tècnics. En aquests anys hi va participar Sònia Doix, companya 
del nostre equip de treball, d’una manera molt activa i impres-
cindible.

Com a coordinadora de seguretat junt amb Juli Pérez (arqui-
tecte tècnic i tutor meu) el fet de permetre a una obra, l’accés 
a grups de persones coneixedors del ram de la construcció o 
no, suposava més atenció que en qualsevol altra obra. Calia, 
identificar, gestionar, informar i coordinar les visites amb les 
mesures preventives adients en cada fase d’obra.

La intervenció de l’excel·lent col·laboració d’Albert Martí, 
cap d’obra, i el seu experimentat i eficaç encarregat Josep Cots 
(Pepet) de l’empresa Urcotex juntament amb la gran compe-
tència de Francesc Potau de l’empresa GROC i la docta ciència 
del professor enginyer Pere Roca, ens va ajudar a determinar la 
principal causa de les patologies que patia la façana principal. 

Desmuntàvem la façana o resolíem les patologies?
La façana que hem pogut gaudir durant el dos últims segles, no 
és el primer acabat. Segurament, els interessats en la restaura-
ció ja ho sabran, però caldria explicar-ho (imatges 1 i 2). 

La façana principal és un revestiment neogòtic. Ens trobem 
en la restauració d’un element autoportant, amb propietats i 
característiques històriques, catalogades com a interès cultu-
ral i patrimonial, que en cap cas formen part de l’estructura de 
l’edificació. En realitat, no deixa de ser un mur de pedra anco-
rat a una estructura portant, mitjançant gafes d’acer (imatges 
3 i 4). Com ja sabem tots, i son patologies habituals, quan l’acer 
presenta oxidació augmenta el seu volum i produeix esquerdes 
i despreniments en els elements que els envolten (imatge 5).

De les diverses investigacions exercides sobre la façana, 
gràcies a tècniques com les anàlisis magnetotèrmiques, el geor-
radar, el paxòmetre i la inspecció dinàmica de les condicions de 
confinament o mobilitat de carreus, entre altres, es van localit-
zar tots els elements d’acer que ancoraven les figures escultòri-
ques, contraforts i els carreus que formen el parament. Es van 
detectar unes 515 unions amb gafes d’acer, disposades quasi 
aleatòriament, per tota la façana (imatge 6).

Gràcies a la cronologia històrica, es va esbrinar que durant 
una de les diverses intervencions prèvies, es va modificar con-
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estat De La FaçaNa aBaNs De L’iNici De Les OBRes eL 1887. és La iMatge 

Més DivuLgaDa De La FaçaNa “gòtica” De La FaçaNa De La cateDRaL De 

BaRceLONa. (aRXiu FOtOgRÀFic-ahcB)

LOcaLitZació DeLs aNcORatges MetÀL·Lics eN eLs caRReus

FOtOgRaFia ReaLitZaDa eNtRe 1890 i 1896 i ON es veu La FaçaNa OBRaDa 

sOta La DiRecció De JOseP ORiOL MestRes. (aRXiu FOtOgRÀFic-ahcB) 
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L’agulla estava deslligada de la base i 
podíem experimentar el desplaçament 
de més de 10 cm respecte la base. Com 
diu Joan Ardèvol, “no cau, perquè te por 
de caure”

siderablement el sistema d’evacuació d’aigües de la coberta, 
desaiguant per les gàrgoles de la façana principal. Efectiva-
ment, els àmbits que presentaven més patologies eren aproxi-
madament els 5 metres superiors de la façana. Amb aquesta 
informació, calia determinar el motiu de la patologia i el seu 
abast, per establir el tipus d’intervenció. Des de l’inici, es va 
establir el criteri de solucionar el problema des del seu origen. 

Era necessari prendre una decisió considerant tota la infor-
mació. Aportació de criteris contradictoris dels agents especia-
listes, dificultats en els procediments d’execució per la ubicació 
del monument, gestions complexes pel sistema de finança-
ment... Les investigacions i proves van durar aproximadament 
3 anys, amb infinitat d’experts europeus i nacionals, sempre 
promovent el coneixement. Els resultats i consideracions van 
ser molt extremes, desmuntàvem la façana completament o 
fèiem les mínimes actuacions resolent només les patologies 
detectades?

Si desmuntàvem la façana carreu per carreu, traceria per 
traceria, mainell per mainell, cada vitrall... Era efectiu? Quin 
cost econòmic suposava? Podíem disposar de tots el medis auxi-
liars? I d’un espai per albergar totes les peces? Si només actu-
àvem sobre les patologies superficials, podíem assegurar que 
en menys de 25 anys no tornarien a aparèixer en altres indrets? 
Aquesta decisió calia estudiar-la molt detingudament, i trobar 
alternatives i sistemes que donessin els resultats més adients.

Risc a tercers
Durant les investigacions i cales de la façana principal, van 
sorgir situacions de risc a tercers. L’anàlisi estructural i cons-
tructiu que requeria tota la Catedral, va ajudar-nos a detectar 
problemes de solidesa importants a les dues agulles que pre-
senta als laterals de la façana de la Catedral. Com a mesura 
d’urgència, per evitar despreniments de remats als vianants, es 
va protegir cadascuna d’elles i es van especificar les patologies 
que presentaven. Existien indicis de degradació suficients que 
suggerien el despreniment de peces al Pla de la Seu.

Eren molt similars a les patologies de la façana, els carreus 

i mainells presentaven trencaments longitudinals i transver-
sals, en funció de la disposició dels reforços d’acer interns. En 
aquest cas, l’agulla havia perdut l’estabilitat completament, 
estava deslligada de la base i podíem experimentar el desplaça-
ment de més de 10 cm respecte la base. Com diu Joan Ardèvol, 
“no cau, perquè te por de caure”.

Companys, mai he tingut por a les alçades, però des d’aquell 
dia tinc la necessitat de comprovar l’estabilitat de la bastida. 
En circumstàncies normals, la bastida s’ancora al parament 
de façana. I si la façana està al seu límit? Estic convençuda que 
una bastida ben muntada i estandarditzada funciona, però si 
ens trobem alguna diferent? És imprescindible gaudir de la 
confiança dels sistemes de subjecció i condicions estructurals 
dels mitjans auxiliars.

Les dues agulles laterals tenen 15 metres d’alçada, i estan 
formades per 16 nivells de traceries, més el floró superior de tan-
cament. També disposen de 4 pinacles laterals de 2 metres d’al-
çada. Cada nivell, disposava d’un anell metàl·lic que lligava les 
vuit cares de l’agulla, i el sistema de fixació vertical entre peces, 
consistia en la formació d’un mascle i una femella, per cada peça, 
totes elles rejuntades amb morter de calç (imatges 7,8 i 9). Les 
patologies que presentaven les dues agulles, consistien en la pèr-
dua de volums, trencament de pedres, brutícia, pèrdua de morter 
a les juntes, i en conseqüència inestabilitat estructural.

En el cas de les agulles es va decidir desmuntar tot el siste-
ma, fins el tambor. Per poder assegurar el seu desmuntatge i 
posterior muntatge es va establir un protocol per la seva col-
locació exacta. Es va dissenyar un cindri, que a més a més es 
pogués reutilitzar a les dues agulles, evitant les soldadu res i 
muntat amb cargols i traus colissos per l’ajust final (imatges 
10 i 11). El procediment de desmuntatge requeria establir una 
nomenclatura per cadascuna de les peces, que ajudés a tornar a 
muntar les traceries en el seu indret original (imatges12,13 i 14).

Sistema amb nous materials
L’objectiu era reproduir el sistema constructiu, amb materi-
als que no produïssin les mateixes patologies que patien les 
agulles. A falta de suficient pedra de Montjuïc, es van visitar 
pedreres i analitzar diferents tipus de pedra que tinguessin les 
mateixes característiques que la de Montjuïc. Definitivament 
la mes semblant és la pedra d’Escòcia, que ha estat utilitzada en 
totes les fases d’obra.

Els altres elements que requerien una atenció important, 
eren els cèrcols. El titani va ser el material escollit. No presenta 
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oxidació i té millors característiques mecàniques que l’acer. 
Després de consultar a diversos industrials, Urcotex va acon-
seguir contactar amb una empresa que, a més de produir-lo per 
altres indústries alienes a la construcció, tingués la iniciativa 
i la capacitat de reproduir elements utilitzats normalment a 
la construcció. El titani, fins fa poc, s’ha utilitzat a la indústria 
energètica, automobilística, aeronàutica, naval o rellotgeria. 
Té el mateix aspecte que l’acer inoxidable, pesa aproximada-
ment 4.507 kg/m3, gairebé la meitat que l’acer inoxidable. Ima-
gineu la cara que se’ns va quedar en el moment d’agafar-lo!

Respecte al trencament de carreus o traceries, totes aquelles 
que només presentaven esquerdes i no s’havien desprès o dis-
gregat, es van fixar mitjançant rodons de fibra de carboni amb 
corruga de cilex i resines. Els materials de lligam, es van elabo-
rar amb morter de calç hidràulica. 

Durant la restauració de les agulles, mai es van aturar les 
investigacions necessàries per establir el sistema de restaura-
ció de la façana principal, i decidir quina actuació era la més 
adient.

Una vegada descartat el desmuntatge del parament, es van 
establir els següents criteris d’intervenció: 
1.  Evitar l’entrada d’aigua a la cambra entre paraments, evi-

tant la continuació del procés d’oxidació que patien les gra-
pes d’ancoratge; 

2.  Extracció de les pedres que presentaven degradació, i les 
grapes que ho provocaven

3.  Reparació de les peces trencades.

Per evitar l’entrada d’aigua, es va modificar provisional-
ment el sistema de desaigües de la coberta, es van desmuntar 
els 3 primers metres dels contraforts, i nou muntatge del sis-
tema substituint les grapes d’acer per titani (imatges 15,16,17 i 
18).

La intervenció que requeria més atenció era poder reparar, 
aturar i reduir la oxidació dels elements metàl·lics disposats a 
tot al parament.

Es van fer investigacions de diferent origen.
1. Sistema de perforació: consistent en l’extracció puntual de 

cada gafa, mitjançant una broca de got de grans dimensions, 
que deixava al descobert l’element metàl·lic i ens permetia 
actuar directament sobre tota la seva superfície. Posteri-
orment, ens permetia tornar a col·locar la pedra extreta. 
Aquest sistema es va descartar, pel nivell d’actuació destruc-
tiva a cada carreu. Aquesta intervenció suposava l’afectació 
de tantes peces de pedra com elements metàl·lics existint, i 
fent evident l’actuació a tot el parament.

2. Sistema d’ànodes de sacrifici: consistent en l’aplicació del 
procés de par galvànic, forçant el fenomen electroquímic pel 
qual, al estar dos metalls de diferent potencial electroquímic 
en contacte directe en un medi electrolític, el metall menys 
noble (ànode) tendeix a dissoldre’s. Aquest sistema no 
suposava la reparació dels elements oxidats, però sí evitava 

l’avançament de l’oxidació. Igualment, es va descartar, pel 
sistema de manteniment necessari i una vegada més per la 
quantitat de elements que calia connectar i l’accés als ele-
ments a passivar.

3. A més d’altres múltiples propostes com passivadors amb 
bioalcohols, làsers, etc...

Finalment, la decisió que es va prendre, descartant la míni-
ma intervenció i considerant la informació que disposàvem, va 
ser:
1. Actuar sobre tots elements en mal estat, restaurant tant la 

pedra, com l’element metàl·lic.
2. Actuar sobre els elements, que tot i que superficialment no 

presentava patologia, es podia preveure la seva degradació 
futura.

La intervenció sobre elements de pedra danyats consistia 
en les mateixes tècniques utilitzades a les agulles.  Gràcies al 
sistema de detecció per percussió “marteletto” es van iden-
tificar aquelles peces que, sense presència de cap patologia, 
podien estar sotmeses a un estat de degradació prematur. Així 

Era una experiència que sabíem que 
mai més podríem viure, acabàvem de 
reconstruir una estructura d’inici a fi

18

17

16

15



TÈCNICA
RestauRació 
MONuMeNtaL

90 c  

L’INformATIU
DEL CAATEEB  
Maig  
2012

el procediment va consistir en el desmuntatge del carreu en 
qüestió, procedint a l’extracció de l’element d’acer, verificant 
el seu estat de degradació i posterior col·locació de la peça, amb 
l’ancoratge de rodons de fibra de carboni, corrugats amb pols 
de quars i morter de calç hidràulica.

Els treballs de rejuntat del parament llis
Finalment, després de restaurar les patologies estructurals de 
la façana, traceries, vitralls, contraforts i evitar el perill a ter-
cers, es van iniciar els treballs de rejuntat del parament llis per 
reduir al màxim el perill d’entrada d’aigua als elements metàl-
lics.  Aquesta activitat era d’especial rellevància. Era el sistema 
d’impermeabilització que disposàvem. Calia evitar l’entrada 
d’aigua a la cambra entre paraments d’una manera científica-
ment provada. L’element més important eren les juntes entre 
carreus. El fet de ser una façana decorativa, va implicar que en 
la seva construcció el gruix de les juntes fos més limitada. Ens 
vàrem trobar amb juntes d’un gruix inferior a 5mm, en àmbits 
que es veien en perfecte estat, però sense material a la junta. 
Aquest fet podia provocar entrades d’aigua inesperades, ja 
que, encara que aquella zona mai ho havia patit, el fet d’aturar 
l’entrada en altres superfícies podia generar la penetració en 
aquests.

Es van fer diferents assajos per determinar l’eficàcia del 
morter aplicat. Però finalment, la prova mes contundent van 
ser les proves in situ. Calia produir un morter suficientment 
líquid per assolir, com a mínim 3 cm de material en la seva pro-
funditat. Els morters amb granulats superiors a 2 mm estaven 
descartats i morters sense àrid no eren suficientment flexibles 
per assolir les dilatacions requerides. Es van fer vàries proves, 
amb diferents dosificacions. També era necessari trobar les 
eines necessàries de col·locació. Es descartaven les paletes i 
pinzells utilitzats tota la vida. 

Els primers assajos estèticament van ser molt efectius, però 
no s’aconseguien les expectatives mecàniques. Les juntes es 
quartejaven al cap de dues setmanes, de manera que no podí-
em donar com a vàlid el rejuntat. Finalment, es va aconseguir 
la dosificació i l’eina adequada. Es va utilitzar una xeringa 
de menys de 3mm, i morter de calç amb pols de marbre, que 
va donar els resultats esperats. La resta d’intervencions a la 
façana van consistir en la restauració de vitralls i neteja del 
parament, sense cap actuació diferent a la resta de monuments 
similars a la Catedral de Barcelona.

La intervenció de més rellevància, el cimbori
Durant les actuacions, que ja he explicat, mai es va deixar al 
marge aquesta construcció. Fins i tot, cal dir, que la directora 
d’obra, Mercè Zazurca, va estar a punt de patir una incidència 
degut a la caiguda d’una peça del cimbori. Crec que ni nosal-
tres, ni l’encarregat, ni el cap d’obra d’Urcotex ens oblidarem 
d’aquell dia! 

El cimbori fa aproximadament 60 metres d’alçada des de la 
rasant de coberta. L’agulla és de planta octogonal, i el tambor i 
llanterna de planta quadrada i molt opaca. El sistema construc-
tiu funciona exactament igual que les agulles laterals, però amb 
dimensions 4 vegades superiors. En qualsevol cas, disposàvem 
de l’experiència a la resta d’intervencions i dels medis auxiliars 
necessaris. La intervenció que calia fer era la mateixa que a les 
agulles, desmuntar, reparar i tornar a muntar. Però en aquest cas 
es feia imprescindible la disposició d’una potent grua torre. Una 
grua de 90 m d’alçada i amb un radi necessari de 40 m (imatge 19).

L’àmbit d’ubicació i les dimensions de la grua requerien la 
ocupació de la totalitat del Pla de la Seu, i gran part de l’Avingu-
da de la Catedral. A més a més, sota d’aquesta, existeix un apar-
cament soterrat de 3 plantes. Per poder instal·lar l’autogrua 
necessària pel muntatge de la grua torre, es van haver d’apun-
talar 20 places d’aparcament per a cada planta soterrada. Total 
l’actuació va ser controlada per especialistes que mesuraven 
els possibles moviments que podia patir el forjat, durant l’en-
trada i sortida de camions i als àmbits apuntalats.  

D’igual manera que es va fer a les agulles, es va muntar un 
cindri metàl·lic, millorant-lo amb la col·locació de pletines 
metàl·liques transversals col·locades al llarg dels perfils com 
a guia per a la col·locació dels nous nervis (imatges 21 i 22). A 
més a més la importància d’aquesta estructura va ser mes relle-
vant, perquè no tan sols servia pel muntatge i desmuntatge del 
cimbori, si no també per suportar la bastida penjada que cobria 
perimetralment tot el cimbori.

Respecte les actuacions de restauració durant el procés d’inter-
venció, es van utilitzar les mateixes tècniques aplicades a les agu-
lles. Es van necessitar tres tallers de picapedrers in situ, instal·lats 
a la coberta de la Catedral, i l’ocupació necessària per a abassegar 
totes les peces, va ser la totalitat de la coberta, i el Pla de la Seu.

Conversant a la Torre de les Campanes
Una vegada finalitzades les obres del cimbori amb Santa Elena 
coronant-lo, recordo una conversa a la coberta de la Torre de les 
Campanes, reflexionant sobre el que acabàvem de fer. Era una 
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experiència que sabíem que mai més podríem viure, acabàvem 
de reconstruir una estructura de inici a fi, amb tècniques molt 
similars, però millorades respecte la primera construcció, però 
amb medis molt més avançats. 

Com s’ho havien fet els operaris fa 2 segles? Treballaven 
amb bastides i subestructures de fusta, sense mitjans de protec-
ció adequats, sense grues, tot a mà. Cada peça encaixava per-
fectament amb l’anterior. Cada vegada que desmuntàvem una 
peça, es podien comprovar marques de picapedrers, mossega-
des a la pedra per on s’havien encaixat els ganxos de les politges 
(imatge 23). Una obra d’enginyeria i constructiva extraordinà-
ria. Si no fos pels anells d’acer, segurament només hagués estat 
necessari netejar i reomplir juntes.

He deixat moltes actuacions per descriure, com són la 
restauració de vitralls, l’escultura de Santa Elena, sistemes 
de neteja dels paraments i escultures o aprofundir en els sis-
temes de neteja, tractament de la pedra, monitorització dels 
moviments estructurals i reforços estructurals per assolir en la 
mesura necessària per complir el CTE. Considero que necessi-
ten un monogràfic redactat pels especialistes que hi han treba-
llat. Actualment, es continua amb els treballs de restauració de 
la coberta, i la Torre de les Campanes. ■

iMatge 22

Reflexions
■■■  Durant aquests últims anys he patit per la incertesa 
de com actuar. M’he il·lusionat per compartir l’experiència 
d’aconseguir resultats. He descobert noves tècniques de res-
tauració i materials. He tingut al meu voltant a professionals 
que m’han ensenyat a resoldre situacions que em resultaven 
complicades. M’han ajudat a aprendre que no tot està escrit, 
ni en els llibres, ni en el coneixement de les persones. Que 
cal seguir investigant per poder resoldre patologies que no 
estan normalitzades. Que cal conèixer tot tipus d’ideologies 
o criteris d’actuació i sobre tot que cal prendre decisions 
havent conegut, sempre, totes les alternatives.

Quan sortim de la carrera no sabem que ens depararà el 
futur, però estudiant arquitectura tècnica mai t’imagines 
el que significa la teva professió. Jo pensava que consistia 
en construir i verificar que la construcció era adequada. 
Ara considero i sé que va més enllà. El control econòmic 
pren una rellevància molt important, és clar, el promotor 
tant sigui públic o privat, necessita saber de primera mà 
la despesa que li suposarà la intervenció, abans, durant i 
després. En la nostra professió ens hem de fer necessaris i 
imprescindibles per a aquells que són capaços de dissenyar 
edificis i estructurar ciutats, urbanisme i paisatge. Ajudant-
los, en qualsevol mesura, a crear i dissenyar nous sistemes 

constructius que compleixin amb les seves expectatives de 
disseny i amb la normativa vigent. Sent capaços d’escollir 
entre centenars d’indústries la millor alternativa, aconse-
llant els materials mes idonis i compatibles amb el sistema 
constructiu adient. 

En qualsevol cas haurem de ser coneixedors, més que 
mai, de les noves tècniques i materials, amb l’ajuda de les 
indústries, per donar resposta a la restauració d’edificacions 
que pateixen la degradació de materials obsolets i la nova 
construcció amb materials que suposin un cost i un mante-
niment raonables a la època que vivim. ■

Quan sortim de la carrera, no sabem 
què ens depararà el futur, però estudiant 
arquitectura tècnica, mai t’imagines el 
que significa la teva professió
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■■■ Hi ha múltiples textos sobre com intervenir en monu-
ments. Al llarg dels anys hi ha hagut diferents maneres de 
resoldre projectes de restauració i rehabilitació i a data d’avui 
no hi ha un únic criteri. Tanmateix hi ha almenys dos aspectes 
que no ofereixen dubte.

El primer és que abans d’intervenir-hi és imprescindible 
un coneixement històric, arqueològic i arquitectònic. Per 
possibilitar l’encert de la nova intervenció, és necessari el 
coneixement de les èpoques en què van ser fetes les estructures 
on s’ha d’intervenir, dels usos a què es van destinar i dels sis-
temes constructius emprats. I el segon és que, per mantenir el 
monument en l’estat adequat per al seu ús correcte i estalviar 

La importància del 
manteniment dels monuments

diners en obres de restauració i rehabilitació, hi ha d’haver una 
intervenció periòdica i sistemàtica de manteniment. L’objectiu 
d’aquest escrit és fer notar la importància del manteniment 
dels edificis en general i dels monuments en particular. 

Aquest objectiu ve motivat pel fet que he pogut observar, 
mitjançant l’estudi de projectes per dur a terme obres de res-
tauració de monuments en les comarques de la regió metro-
politana i un cop efectuada la corresponent visita a l’edifici, 
que es proposen projectes d’intervenció que, en major o menor 
mesura, serien innecessaris si se n’hagués fet el manteniment 
adequat.

Resulta que en moltes ocasions les patologies a resoldre han 
estat causades per la insuficiència o l’absència de manteni-
ment i per petites intervencions desencertades.

No considero correcte que, per exemple, per no haver fet peri-

Isabel Boncompte
arquitecta dels serveis territorials a Barcelona 
del Departament de cultura de la generalitat de catalunya
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òdicament la neteja d’aiguafons, embornals, boneres i canals de 
cobertes, s’hagin fet malbé forjats o s’hagin generat humitats 
interiors malmetent acabats o estructura. O que per no haver-se 
repassat les cobertes, substituint les teules trencades, s’hagin 
podrit els caps de les bigues de fusta i s’hi hagin de fer reparaci-
ons costoses o fins i tot substituir-les. En el cas dels monuments 
històrics, ens trobem que alguns elements malmesos són difícils 
de reparar o resulta molt car, perquè la indústria no forneix 
determinats elements que s’han de fer artesanalment per uti-
litzar la tipologia constructiva, assolir l’aparença original i no 
perdre el caràcter dels espais protegits on s’ha d’intervenir. Per 
exemple, seria el cas d’una encavallada o biga de fusta decorada. 
També succeeix que, per no haver repassat la protecció de bara-
nes i fixacions de ferro contra l’efecte dels elements atmosfèrics, 
s’han esquerdat paraments o desprès ornamentacions pètries.

Els tres motius principals pels quals cal fer el manteniment 
correcte són:
1. Per compliment de normes administratives.
2. Per compli ment del Codi Civil.
3. Per optimitzar recursos en la gestió de les propietats.

1. Per compliment de normes administratives: 
les urbanístiques, la del patrimoni cultural 
i el Codi Tècnic d’Edificació

1.1) L’article 197 de la llei d’urbanisme, (Decret legislatiu 1/2010) 
que la Llei 3/2012, de 22 de febrer no ha modificat, concreta els 
deures legals d’ús, conservació i rehabilitació establint que 
els propietaris els han de complir, i que els ajuntaments han 
d’ordenar d’ofici o a instànica de part, l’execució de les obres 
necessàries.

La Llei també estableix els diferents tipus d’infraccions en 
els articles 214d i 215d de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme. El legislador va tro-

bar tan rellevant la necessitat de la conservació dels béns que, 
fins i tot en les construccions en situació de fora d’ordenació, és 
un dels pocs tipus d’intervenció que hi permet fer.

Article 214. Infraccions urbanístiques greus
Són infraccions urbanístiques greus:
... d) L’incompliment del deure de conservació de terrenys, 

urbanitzacions, edificacions, rètols i instal·lacions en gene-
ral, en condicions de seguretat.

Article 215. Infraccions urbanístiques lleus
Són infraccions urbanístiques lleus:
... d) L’incompliment del deure de conservació dels terrenys, les 

urbanitzacions, les edificacions, els rètols i les instal·lacions 
en general en condicions de salubritat i decòrum públic.

Article 219. Quantia de les sancions
1.  Les infraccions urbanístiques tipificades per aquesta llei se 

sancionen amb les multes següents:
a)  Les infraccions urbanístiques lleus, amb una multa de fins a 

3.000 euros.
b)  Les infraccion s urbanístiques greus, amb una multa de fins 

a 150.000 euros.

2.  En qualsevol cas, les quanties de les multes fixades per 
l’apartat 1 s’han d’incrementar fins a la quantia del bene-
fici obtingut pels infractors, si aquest fos superior.”

Article 108 
2.  En les construccions i les instal·lacions que estan fora 

d’ordenació no es poden autoritzar obres de consolidació ni 
d’augment de volum, llevat de les reparacions que exigeixin 
la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona 
conservació de les dites construccions i instal·lacions, com 
també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la 
supressió de barreres arquitectòniques de conformitat amb 
la legislació sectorial en aquesta matèria. Les obres que s’hi 
autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’ex-
propiació ni en el cas de reparcel·lació.”

El primer és que abans d’intervenir-hi és 
imprescindible un coneixement històric, 
arqueològic i arquitectònic

PatOLOgies geNeRaDes PeR MaNca De MaNteNiMeNt eN DiveRsOs 

MONuMeNts. DetaLL De FaçaNa aMB vegetació

 PatOLOgies geNeRaDes PeR MaNca De MaNteNiMeNt eN DiveRsOs 

MONuMeNts. PèRDua De MateRiaL eN JuNtes.
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1.2) La Llei 9/1993 del patrimoni cultural català és sensible a la 
demanda social de protecció del patrimoni edificat, i estableix 
els deures de conservació dels béns  culturals d’interès naci-
onal i dels béns catalogats  d’una manera clara i també n’es-
tableix el règim sancionador. A més, precisa que no es poden 
invocar com a causes determinants per deixar sense efecte la 
declaració d’un bé cultural d’interès nacional les que derivin 
de l’incompliment de les obligacions de conservació i mante-
niment regulades per la mateixa Llei, i un dels aspectes que 
utilitza per graduar la quantia de les sancions és el dany causat 
al patrimoni cultural:

Article 25 
Deure de preservació i manteniment -1 Els propietaris, titulars 
d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals d’interès naci-
onal o béns catalogats els han de preservar i mantenir per asse-
gurar la integritat de llur valor cultural. L’ús a què es destinin 
aquests béns ha de garantir-ne sempre la conservació.

Article 29
Programes d’actuacions de conservació. Els propietaris, titu-
lars d’altres drets reals i posseïdors de béns culturals d’interès 
nacional, en compliment del deure de conservació, han de pre-
sentar al Departament de Cultura, si el manteniment adequat 
dels béns ho requereix, un programa que especifiqui la previsió 
de les actuacions necessàries per a la conservació dels dits 
béns.

Article 71 
Classificació de les infraccions:
- 2) Constitueixen infraccions lleus: ... e) La manca de pre-

sentació a l’aprovació del Departament de Cultura d’un 
programa que especifiqui les actuacions de conservació dels 
béns…

- 3) Constitueixen infraccions greus: ... c) L’incompliment 
dels deures de preservació i manteniment de béns culturals 
d’interès nacional o de béns catalogats...

- 4) Constitueixen infraccions molt greus: a) L’enderroca-
ment total o parcial d’immobles declarats d’interès nacio-

nal. b) La destrucció de béns mobles d’interès nacional o de 
béns catalogats.

Article 73 
Classificació de les sancions 
1. Les infraccions administratives en matèria de patrimoni 

cultural són sancionades, si els danys causats al patrimoni 
cultural poden ésser valorats econòmicament, amb una 
multa d’entre una i quatre vegades el valor dels danys cau-
sats. Altrament, s’apliquen les sancions següents:

Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 6.010,12 
euros. Per a les infraccions greus, una multa d’entre 6.010,12 
i 210.354,24 euros. Per a les infraccions molt greus, una multa 
d’entre 210.354,24 i 901.518,16 euros.

Per tant, convé establir un programa de conservació dels 
edificis on es precisin les actuacions a dur a terme per evitar 
deterioraments futurs, i la seva periodicitat. Pot ser que hi 
sigui necessària la intervenció de tècnics especialistes o res-
tauradors, però moltes vegades n’hi ha prou amb mantenir els 
aiguafons nets i treure la vegetació que arrela a les juntes, o 
substituir unes teules trencades.

Un segon pas es dur a terme petites reparacions per a la 
conservació, com per exemple corregir la pèrdua de material de 
les juntes entre carreus, incorporant-hi morter de calç. Quan 
es fan petites reparacions de manteniment en monuments cal 
tenir molt present que es tracta d’una actuació en un bé prote-
git i s’ha de fer amb materials compatibles i respectuosos amb 
les preexistències. En aquest sentit, s’ha de tenir ben present 
que a les juntes i als arrebossats no es poden utilitzar morters 
de ciment ja que produeixen eflorescències de sals als carreus 
i altres suports tradicionals, i també provoquen esquerdes ja 
que tenen una rigidesa que no absorbeix els moviments de les 
fàbriques antigues.

1.3) El Codi Tècnic d’Edificació estableix que les exigències 
bàsiques de qualitat dels edificis han de complir-se tant en el 
projecte, com en la construcció, el manteniment i la conser-
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vació dels edificis i de les seves instal·lacions. L’article 8 del 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació, dóna una idea força completa del que 
cal fer: l’edifici s’ha de conservar en bon estat mitjançant un 
manteniment adequat. Això suposa, a grans trets, realitzar 
les accions següents: portar a terme el pla de manteniment de 
l’edifici, realitzar les inspeccions reglamentàries i documentar 
les intervencions de reparació o rehabilitació fent-hi referèn-
cia en el Llibre de l’Edifici. Aquest ha de contenir, entre altres 
documents, les instruccions d’ús i manteniment i el pla de man-
teniment.

2. Per compliment del Codi Civil
En alguns casos, el manteniment inexistent o inadequat pot 
portar al fet que alguns elements del bé immoble es desprenguin 
i causin perjudici a persones o coses. L’article 1902 del Codi Civil 
estableix que “El qui per acció o omissió causa dany a altri, inter-
venint-hi amb culpa o negligència, està obligat a reparar el dany 
causat.” 

El Codi Civil també regula la responsabilitat sobre el mante-
niment i la bona conservació en el règim de propietat horitzontal 
(que tot i ser poc freqüent, en el cas de monuments, també es dóna) 
concretant la part que correspon a la comunitat i la que correspon 
als propietaris d’elements privatius, i també regula les obligacions 
del manteniment en el cas de propietats en règim d’usdefruit.

Article 522-4
Despeses útils
1.  Qui té un millor dret a posseir ha de pagar les despeses extra-

ordinàries de conservació fetes en el bé …”

Article 553-16
Presidència
1.  La junta de propietaris designa el president o presidenta 

necessàriament entre els propietaris d’elements privatius.
2.  Corresponen a la presidència les funcions següents:
 ……
 d) Vetllar per la bona conservació i el bon funcionament dels 

elements i els serveis comuns.
 …..”

Article 553-38
Obligacions de conservació i manteniment dels elements pri-
vatius
1.  Els propietaris d’elements privatius els han de conservar i 

mantenir en bon estat, parets endins, i mantenir els serveis i 
les instal·lacions que s’hi emplacin.

2.  Les despeses ordinàries i extraordinàries de conservació i 
manteniment dels elements comuns d’ús restringit són a 
càrrec dels propietaris dels elements privatius que en gau-
deixen. Les reparacions que es deuen a vicis de construcció o 
estructurals, originaris o sobrevinguts, o a reparacions que 
afecten i beneficien tot l’edifici són comunitàries, llevat que 
siguin conseqüència d’un mal ús.

3.  La comunitat ha de fer les obres necessàries per a la conser-
vació integral de l’immoble i dels seus serveis, de manera 
que compleixi les condicions estructurals, d’habitabilitat, 
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d’accessibilitat, d’estanquitat i de seguretat necessàries.

Article 553-39
Limitacions i servituds legals
1.  Els elements privatius estan subjectes, en benefici dels 

altres i de la comunitat, a les limitacions imprescindibles 
per a efectuar les obres de conservació i manteniment 
dels elements comuns i dels altres elements privatius 
quan no hi ha cap altra manera d’efectuar-les o l’altra 
manera és despro- porcionadament cara o carregosa.

Article 553-44
Manteniment d’elements comuns
1.  La comunitat ha de conservar els elements comuns de 

l’immoble i mantenir en funcionament correcte els ser-
veis i les instal·lacions. Els propietaris han d’assumir les 
obres de conservació i reparació necessàries.

Article 561-12
Despeses de l’usdefruit
1.  Les càrregues privades existents en el moment de cons-

tituir l’usdefruit, les despeses de conservació, manteni-
ment, reparació ordinària i subministrament dels béns 
usufructuats, i els tributs i les taxes de meritació anual 
són a càrrec dels usufructuaris.

2.  Si els usufructuaris no assumeixen les càrregues ni 
paguen les despeses, els tributs o les taxes a què fa refe-
rència l’apartat 1 després que els nus propietaris els ho 
hagin requerit, aquests les poden satisfer a càrrec dels 
usufructuaris….”

3. Per economia 
El manteniment preventiu permet estalviar diners a mig i llarg 
termini. Tot i que té un cost, aquest és substancialment inferior al 
necessari per substituir els elements estructurals o d’acabats que 
es fan malbé abans d’hora a causa d’un manteniment deficient.

L’experiència demostra que el manteniment adequat i periòdic 
de les edificacions en permet la correcta conservació i n’allarga la 
vida útil. S’incrementa la seguretat de l’ús de l’edificació, ja que es 
detecta la necessitat de reparar elements malmesos o substituir 
els que han acabat la seva vida útil i són susceptibles de represen-
tar risc per a les persones o altres béns. En alguns casos, el correcte 
manteniment també pot suposar una millora de l’eficiència ener-
gètica de l’edifici, amb l’estalvi que porta aparellat.

A més, amb l’edifici en millor estat, millora la qualitat del 
monument i s’afavoreixen les visites turístiques i els guanys 
associats.

En conclusió
És arriscat establir un valor exacte de l’estalvi que ens aporta un 
bon manteniment, però no ens equivocarem gaire si, en funció de 
la tipologia constructiva del monument de què es tracti apliquem, 
bé la vella dita anglesa one stich on time saves nine –és a dir, una 
puntada a temps n’estalvia nou després– bé la versió catalana “un 
punt a temps n’estalvia cent”.

En tot cas, el que sí és segur és que una reparació en el 
moment adequat estalvia després treballs i per tant diners. ■
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