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■■■ Breu història 
del Seminari de Comillas
El Seminari de Comillas és un dels edificis 
modernistes més desconeguts i al mateix 
temps més interessants del Modernis-
me català fora de Catalunya. És un clar 
exemple de l’arquitectura “compartida”, 
sobretot per les diferents etapes i fases del 
projecte i pels diversos autors que van par-
ticipar en la construcció de l’edifici, i les 
vicissituds tècniques que van trobar men-
tre el construïen.

El projecte es va iniciar el 1881, quan el 
jesuïta P. Gómez va convèncer el Marqués 
de Comillas de la necessitat d’edificar 
aquest seminari per a la formació de 
sacerdots del poble. El 1883, després de la 
mort del Marquès, el seu fill va seguir la 
tasca començada i va encarregar el pro-

jecte a l’arquitecte Joan Martorell, que es 
va fer càrrec de l’obra.

El projecte es va acabar el 1883 i en 
aquest any es va col·locar la primera 
pedra. De la mà de l’arquitecte Martorell 
s’incorpora a l’obra l’arquitecte Cristóbal 
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Cascante, antic alumne de Martorell, que 
li professa un respecte i una devoció enor-
mes, i acaba l’obra el 1889. És el senyor 
Claudio López i Bru, segon Marquès de 
Comillas, que el 1889, coincidint amb la 
mort de Cristóbal Cascante, proposa una 

■■■ A les façanes convivien materials 
tan contradictoris estèticament com les 
bastes peces de ceràmica o la calç irregu-
lar de la maçoneria davant l’arrebossat, 
materials petris de més qualitat com la 
pedra carrejo o el revestiment de rajola 
que revesteix el cos de l’església i algunes 
zones de la portalada.

L’estudi dels materials i de les mane-

la metodologia d’actuació més adequada, 
així com els nous materials a incorporar 
al conjunt.

Aquest estudi va servir de base 
perquè, amb l’arrancada de l’obra, als 
voltants de la bastida i amb centenars de 
metres sobre els que cal actuar, moltes de 
les intervencions i la seva extensió ja es 
poguessin organitzar i posar en marxa. 
Malgrat això, es van prendre mostres 
noves i es van dur a terme unes altres pro-
ves que permetien definir noves situaci-
ons i fixar de manera precisa les condici-
ons d’actuació. La utilització de morters 
per revestir elements fabricats en totxo 
(pilastres, pinacles, etc.) va fer que es rea-
litzés un estudi detallat del seu comporta-
ment i durabilitat. De la mateixa manera, 
també es va aprofundir en els materials 
a utilitzar en la reparació de la fàbrica de 
totxo, de les rajoles i en el tractament a 
utilitzar per entonar cromàticament el 

El primer pas: 
l’estudi de l’estat de les façanes

res d’alterar-los va ser el punt de partida 
el 2006 quan, com a tècnics especialitzats, 
vam formar part de l’equip col·laborador 
en la redacció del projecte.  Caracteritzar 
totalment els sistemes constructius i 
els seus elements, així com els danys als 
què es veien sotmesos, tant ens va donar 
a conèixer allò que hi havia en aquell 
moment com ens va ajudar a entendre el 
perquè del deteriorament patit, i a través 
de diverses proves i assajos vam establir 
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lona. Com la porta d’entrada al vestíbul 
de bronze, dissenyada per Domènech i 
esculpida per Eusebi Arnau i Mascort als 
tallers de fondre de Masriera i Camping 
de Barcelona. I pintures ornamentals a 
les parets de la capella de Josep Maria 
Tamburini, Joan Llimona i Eduard Llo-
rens entre molts d’altres.

Molts dels elements ornamentals, 
vidrieres, elements escultòrics, columnes 
i escalinates s’assemblen o són quasi 
idèntics a elements ornamentals d’edifi-
cis molt més coneguts del mateix arqui-
tecte Domènech i Montaner, com l’Hospi-
tal de Sant Pau, el Palau de la Música, la 
Casa Thomas o l’actual Hotel Casa Fuster 
de Barcelona –la majoria obres posteri-
ors–; això pot fer pensar que Comillas 
va ser una de les obres on Domènech va 
poder experimentar, innovar i expressar 
elements constructius i ornamentals que 
va repetir i millorar posteriorment en 
altres de les seves magnífiques obres.

Quan el 2006 vam arribar al magnífic 
edifici de la mà dels arquitectes, com a 
empresa constructora especialitzada en 
restauració, amb un equip propi pluri-
disciplinari de tècnics especialistes en 
restauració no vam poder fer-nos a la idea 
d’allò que ens esperava en aquesta prime-
ra visita, un edifici al penyal d’una mun-
tanya amb una localització espectacular, 

totalment abandonat des dels anys 80.
En aquest, el pas del temps, la pèrdua 

de materials, el mal estat de les cobertes 
que provocaven humitats, la climatolo-
gia adversa i l’abandonament... estava 
calant, quasi fregant el risc de ruïna. Per 
on començar quan et trobes una obra 
així? És difícil d’explicar, excepte que una 
sensació de tristesa t’envaeix i també una 
d’admiració i de ganes de tornar al seu 
esplendor aquell edifici tan espectacular.

El que més ens va sorprendre, jun-
tament amb el seu estat de degradació, 
va ser trobar un edifici pràcticament 
inalterat; les estances, els elements orna-
mentals, les pintures, les escultures i els 
cassetonats que el conformen gairebé no 
havien estat manipulats ni restaurats 
pràcticament des que es va construir, no 
havien patit modificacions significatives.

Per l’extensió de la intervenció –encara 
avui inacabada–, en aquest primer article 
ens centrarem en els treballs realitzats 
a les façanes i en com n’hem executat la 
rehabilitació. Quasi mig centenar de res-
tauradors, pintors i artesans, juntament 
amb l’equip tècnic de Kalam, caps de taller 
d’escultura, especialistes en estucs, histo-
riador, tècnics especialitzats en història 
de l’art, hem portat a terme els delicats 
treballs per recuperar l’aparença i la segu-
retat estructural dels elements exteriors. ■

reforma per donar més sumptuositat a 
l’edifici. L’arquitecte Domènech i Mon-
taner va ser el responsable de realitzar 
la “transformació” i l’última etapa de la 
construcció; va intervenir concretament 
al vestíbul principal, a l’escala interior, 
al paranimf i a la capella de l’església, 
a més de realitzar treballs constructius 
d’ornaments de façanes, ornamentacions 
i portalades, tots ells amb un estil marca-
dament modernista.

Domènech i Montaner va plantejar 
l’actuació exposant a l’edifici la millor 
mostra de tècniques decoratives hereta-
des dels oficis més artístics i tradicionals 
d’artesans principalment de Catalunya –
elements decoratius com els esgrafiats, el 
mosaic, la fusta, les vitrines emplomades, 
la ceràmica vidrada, l’escultura, s’unei-
xen a manera de museu visual de les arts 
per donar més llum, majestuositat, ele-
gància i policromia a l’edifici.

No podem entrar en profunditat en 
tota la història de l’edifici ni en tots el 
símbols i elements que hi apareixen, però 
alguns exemples dels treballs realitzats 
per artesans catalans que estan clara-
ment datats són les rajoles amb símbols 
evangelistes, amb àmplies policromies 
col·locades a 45º graus de forma romboi-
de, que són de la fàbrica de Jaume Jujol i 
Bausis, d’Esplugues de Llobregat, Barce-
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conjunt restaurat.
Durant l’obra, i atenent als treballs i 

condicions meteorològiques que afecten 
el Seminari, es va realitzar un estudi 
detallat amb mesuraments i seguiment 
de les variables termohigòmetres dels 
paraments i els seus materials.

La diagnosi
L’important deteriorament que presenta-
ven les façanes del Seminari estava asso-
ciat tant a la falta d’ús i conservació com a 
l’efecte que la seva localització produeix. 
L’alt contingut d’humitat ambiental i la 
proximitat al mar fa que molts materials 
hagin pràcticament desaparegut.

De manera general, es pot parlar de 
l’enfosquiment de les façanes per depo-
sició de brutícia, i es localitzen crostes 
negres a les zones més protegides dels 
elements ornamentals, mentre que en 
aquells elements més exposats eren visi-

bles les marques que deixava l’aigua de 
la pluja per un contacte prolongat (escor-
renties). Aquesta manca de protecció 
també es manifestava en pinacles, corni-
ses i golfes amb l’aparició d’una pàtina 
biogència que cobria i alterava tant la 
tonalitat original dels materials com la 
seva morfologia. Aquests danys orgànics 

s’accentuen en algunes zones per haver-
se localitzat, fins i tot, a plantes superiors.

Els alts valors d’humitat relativa i 
la proximitat al mar han fet que l’efecte 
directe de l’espai marí i indirectament del 
vent carregat de sals en dissolució sigui 
visible sobre els materials de les façanes 
exteriors. En aquelles àrees amb una 
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baixa exposició solar (nord), els materials 
no arriben a estar secs i aquesta humitat 
fa que no es manifestin dipòsits salins a 
les superfícies (no hi ha eflorescències). 
No obstant això, sí que s’observen els 
efectes destructius de la precipitació 
d’aquestes sals a l’interior del sistema 
porós: erosió de superfícies, processos 
d’alveolització, escamació i desplacació 
segons el material i despreniments de 
fragments de mida diferent. L’evaporació 
d’aquesta humitat a la façana sud deixava 
signes visibles davant l’aparició de dipò-
sits blanquinosos de sals (eflorescències).

L’efecte d’humitat no estava només 
associat a l’entorn del Seminari, sinó que 
també es van identificar danys deguts a 
filtracions de les cobertes en mal estat i 
aquella humitat que ascendia per capil-
laritat des del terreny alterat cromàtica-
ment a les superfícies afectades. A tots 
aquests danys “ambientals”, s’hi han 
d’afegir aquells que tenen l’origen en 
problemes estructurals: fissures, esquer-
des i desplaçament d’elements. Formes 
d’alteració manifestades a l’exterior amb 
el seu corresponent desenvolupament a 
l’interior de l’edifici.

Es van detectar algunes reparacions 
en les quals la pedra carrejo per deteriora-
ment, es va substituir per morters de tons 
similars conjuntament amb zones en les 
quals les llacunes dels revestiments s’ha-
vien reparat amb morters no integrats en 
el conjunt (“pegat”). Tota aquesta infor-
mació ha quedat reflectida a les cartogra-

fies corresponents, documents que han 
estat el punt de partida de la intervenció.

La intervenció
Amb la primera fase de la restauració 
s’han eliminat tots aquells materials i ele-
ments aliens a la construcció original. La 
neteja, com que és un procés irreversible, 
té la funció de tornar a la llum textures i 
colors que havien quedat ocults amb el 
pas del temps.

La poca adherència de la brutícia 
dipositada sobre l’obra vista, maçoneria 
i morters de revestiment ha fet que els 

resultats obtinguts amb la projecció d’ai-
gua a pressió controlada hagin estat satis-
factoris i hagi estat la metodologia escolli-
da per a la neteja d’aquests materials.

La neteja amb aigua projectada no ha 
estat suficient en el cas dels elements en 
pedra, on la pàtina de brutícia es presen-
tava endurida i es podia parlar de crosta 
negra. Per aquest motiu, damunt d’aques-
tes superfícies, i tenint les dades de les 
anàlisis prèvies, s’ha realitzat la neteja 
mitjançant la projecció d’abrasius en sec, 
utilitzant silicat d’alumini de granulo-
metria inferior a 120 mm i una pressió de 
projecció de 3-4 bars.

A les zones afectades per la pàtina bio-
gènica (verdet) s’han aplicat productes 
amb propietats biocides que prèviament 
van ser assajats segons la naturalesa del 
suport i de l’element orgànic a eliminar.

L’última fase de la neteja ha estat 
aquella que ha permès eliminar els 

dipòsits salins mitjançant la col·locació 
d’apòsits de cel·lulosa. Aquesta interven-
ció s’ha realitzat en zones de totxo vist 
tant a les façanes exteriors com a les del 
claustre, escultures en pedra i rajoles de 
la façana del Nartex al nord. A les zones 
amb alt contingut d’humitat s’ha aplicat 
un tractament específic capaç de blo-
quejar el moviment de les sals solubles 
presents als porus, de manera que se n’ha 
evitat la manifestació visible.

A la maçoneria d’aquesta mateixa 
façana nord, la influència directa del mar 
ha deixat signes evidents (trencaments i 
despreniments) que han fet que la neteja 
d’aquestes zones passi per picar totes 
aquestes superfícies amb risc de caigu-
des fins a assolir el suport estable. És en 
aquesta zona on l’aplicació d’un tracta-
ment consolidant ha permès recuperar 
la cohesió inicial del material a través 
dels ponts d’unió i l’entapissament dels 
porus que generen aquests productes. 
El producte aplicat va ser seleccionat a 
través de diferents proves realitzades al 
laboratori in situ, ja que en no donar lloc 
a canvis de tonalitat, és un dels requisits 
per utilitzar-lo. Puntualment, també es 
van tractar algunes peces ceràmiques i 
zones de les escultures de la façana del 
paranimf del sud.

També es pot parlar de neteja quan 
s’executa la fase que inclou el sanejat dels 
morters de juntures. Els materials des-
presos i més disgregats van ser eliminats 
per donar pas a l’execució d’una nova 
rejuntada.

Els danys estructurals que, quan es 
manifesten com a esquerdes afecten 
diversos elements de les façanes, s’han 
reparat després del sanejat pel picat de la 

L’última fase de la neteja ha estat aquella que ha permès 
eliminar els dipòsits salins mitjançant la col·locació 
d’apòsits de cel·lulosa
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zona afectada i s’han cosit els elements 
separats amb la col·locació de varetes 
d’acer inoxidable fixades amb resina 
epoxi per garantir l’estabilitat estructu-
ral de l’àrea reparada. Posteriorment, 
l’espai de l’esquerda estructural s’ha 
omplert amb morter de calç, que a la part 
més superficial es va acabar d’acord amb 
la textura i la tonalitat de la zona repara-
da.

Després de nombroses proves, i tenint 
en compte l’ambient humit que afecta 
el Seminari, es va seleccionar un morter 
de calç hidràulica natural i sorra silícia 
molt fina per a la recuperació de formes i 
volums perduts en elements de pedra car-
rejo; d’aquesta manera, l’obra es veu com 
el relleu de les llacunes als morters de 
revestiment. Una estructura de varetes 
de fibra de vidre acompanyada, en alguns 
casos, per filferro de llautó es col·loca per 
garantir l’estabilitat de la reintegració. A 
les parts més exposades de les façanes, les 
pèrdues de material a l’aparell de totxo 
vist mostren una tal extensió que es va 
decidir substituir, de manera puntual, 
amb totxos fabricats amb les mateixes 
dimensions, prèvia eliminació manual de 
les peces deteriorades, neteja mitjançant 
bufat fixació dels nous materials.

La incorporació de nous materials, 
encara que tinguin característiques i 
textura semblants, porta a aplicar un 
tractament d’entonació capaç d’unificar 
l’aspecte dels materials en el conjunt de 
les façanes i del global de l’edifici. Des-
prés de diverses proves, ja comentades 
abans, es selecciona la utilització d’una 
veladura a base de pintura al silicat, 
entonada segons el suport, que malgrat 
ser capaç de crear cos amb el material, la 

seva “transparència” permet mantenir 
l’aparença original i, a més, garanteix 
una durabilitat a l’acció de climatologia. 
A zones on les taques d’humitat eren evi-
dents i perduraven malgrat la restauració 
(zona de baixants, cantonades, etc.) s’apli-
cava un morter especial absorbent com a 
capa intermèdia entre suport i acabat.

La totalitat dels elements de les faça-
nes exteriors i del claustre, de la torre del 
rellotge i dels murs de la capella de Sant 
Antoni ha estat tractada amb un pro-
ducte amb propietats hidròfugues, que 
dificultava l’accés de l’aigua des de les 
superfícies dels materials i en millora així 
la durabilitat.

Restauracions especials es van dur a 
terme també sobre materials especials 
com rajoles, escultures de la façana del 
paranimf i elements metàl·lics decora-
tius. En el primer cas, les llacunes exis-
tents s’han reintegrat amb una massilla 
especial additivada amb un espessidor 
per evitar despenjaments, tenyida amb 
els mateixos tons de les peces deterio-
rades o que manquen. En l’escacat de la 
façana nord es van col·locar rajoles noves, 
ja que les pèrdues eren nombroses.

Les escultures de pedra de la façana 
sud (representant l’església i la sinagoga) 
presentaven danys similars als ja descrits 
anteriorment, i afectaven principalment 
el rostre i el bust en tots dos casos. Prè-
viament a la neteja, amb biocides i un 
raspallat suau, es va aplicar un tracta-
ment amb efecte reintegrador (precon-
solidació) capaç de fixar el material més 

susceptible a possibles despreniments. 
Els morters de calç van ajudar al segellat 
de les fissures i esquerdes, mentre que 
els morters especials de restauració van 
permetre esculpir les formes i els volums 
desapareguts. El conjunt va ser patinat 
i hidrofugat per unificar-ne l’aspecte i 
garantir el treball realitzat.

Els elements metàl·lics de la façana nord 
(església) i de la torre del rellotge es van 
netejar mitjançant la projecció d’abrasius 
en sec per eliminar les capes de pintura 
i òxid existents a les superfícies. S’han 
reproduït peces que mancaven, principal-
ment a la barana de l’església i damunt 
del conjunt s’ha aplicat un tractament 
protector per impedir el desenvolupa-
ment de nous processos d’oxidació. S’han 
aplicat pintures especials per obtenir les 
tonalitats desitjades per a cada element. ■

També es pot parlar de neteja quan s’executa la fase que 
inclou el sanejat dels morters de juntures. 
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