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Restauració d’estucs 
i estucs de nova construcció

núria Casadevall
Carles Casadevall
c. casadevall –estucs 1881

■■■ En totes les ciutats i pobles existeixen 
edificis emblemàtics i històrics, dignes 
de recordar i conservar. La seva recupe-
ració i manteniment requereix una tèc-
nica especialitzada per tornar la llum i la 
vida a aquestes joies arquitectòniques, 
i en això n’és especialista C. Casadevall - 
Estucs 1881 SL. La dilatada trajectòria de 
120 anys ens ha fet desenvolupar diferents 
tècniques que dominem com els estucs 
tradicionals, esgrafiats, relleus, revesti-
ments tipus venecià, els planxats al foc o 
la recuperació i restauració de vells estucs, 
pintures o pedra. 

La restauració
El propòsit de la restauració es de “recu-
perar” consolidar i protegir el màxim 
possible les edificacions, en el nostre cas, 
els esgrafiat, estucs, elements arquitec-
tònics, pintures, frescos etc, etc... amb 
garanties de durabilitat i seguretat. No 
es tracta de repicar i tirar, es tracta d’uti-
litzar procediments no invasius per tal 
de restaurar respectuosament el nostre 
patrimoni arquitectónic.

Breus apunts i pensaments 
sobre la restauració
La tasca de restauració s’hauria de basar 
sempre en el respecte, el patrimoni arqui-
tectònic ens parla de la nostre història 
i nosaltres, com a restauradors, tenim 
la responsabilitat de preservar-lo per al 
futur. No només per la seva bellesa sinó 
per tot el que representa. Pintures, escul-
tures, esgrafiats, edificis... tot ens parla de 
persones que van treballar i ens van dei-

xar les seves obres per admirar-les avui. 
Conservem, consolidem, restaurem, tot 
té una solució. 

En lloc de pintar: es neteja, es consolida 
i s’apliquen veladures per recuperar cro-
matismes; a ningú li passaria pel cap pintar 
una peça d’or amb purpurina, el més lògic 
es netejar-la i recuperarà la seva bellesa.

En lloc de repicar i retirar després el 
que hi havia, el que fem és injectar caseï-
nats o morters hidràulics ja preparats per 
recuperar l’adhesió entre capes i que la 
patologia no vagi a més. Conservar abans 
de restaurar; és millor mirar d’aturar la 

degradació, examinar amb cura els dife-
rents procediments i solucions de recupe-
ració que agafar tallantó o martell sense 
més ni més. 

Què vol dir una restauració respectuo-
sa? Doncs vol dir que no necessàriament 
hem de recuperar tot fil per ratlla, moltes 
vegades ens demanen de refer elements 
ornamentals desapareguts. Això no sem-
pre és possible, un cop feta la documenta-
ció o màpping d’alteracions de la façana 
podrem veure si els elements son repeti-
tius, tipus sanefes per exemple, aleshores 
es pot fer una bona recuperació. Podem 
fer recerca als arxius però si no trobem 
documentació és millor no fer res. 

No inventem coses que han desapare-
gut; deixem-ho com està si no sabem com 
era. 

Es tracta d’utilitzar procediments no invasius per 
tal de restaurar respectuosament el nostre patrimoni 
arquitectònic

C. Casadevall-Estucs 1881 es dedica a la recuperació especialitzada i manteniment d’estucs 
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No amorterem la pedra per deixar-la 
com nova, recuperem amb cura i sobretot 
amb lògica, imagineu-vos el Coliseu de 
Roma tot amorterat i ple de veladures.

No hem de ser els més llestos de la 
classe quan no estiguem segurs de la 
solució, posem-nos en contacte amb els 
especialistes ja siguin, picapedres, estu-
cadors, fusters, restauradors, etc, ja que 
mai ens diran que no, a la consulta d’un 
problema i miraran de buscar la solució o 
ens donaran idees pràctiques per arribar 
a un bon fi.

Consolidem a fons, els elements peri-
llosos o sobresortints ancorem-los amb 
cura, la seguretat és el primer, però sobre-
tot restaurem amb seny.

ELs Estucs dE 
nova construcció

tècniques emprades: 
l’acabat anomenat “lliscat”
En l’execució d’estucs nous emprem 
les tècniques de tota la vida, és a dir, 
calç amarada, colors minerals, sorra i 
pols de marbre o bé sorra rentada amb 
les proporcions adequades en cada cas. 
Realitzant l’estuc i aplicant-lo com en els 
vells temps, és a dir, com posen ara a les 
memòries tècniques: estuc tricapa, aca-
bat lliscat que no és més que:

■ 1 - Una primera mà de morter de calç, 
es rebrega amb remolinador de fusta 
per compactar la pasta (per treure l’ai-
gua sobrant bàsicament). Aquesta pri-
mera estesa se’n diu pasta magra, es 
compon de sorra de marbre i calç amb 

mes proporció de sorra que de calç.

■ 2 - Una segona mà de morter de calç, 
aquesta vegada amb menys gruix i 
menys sorra i també ben rebregada i 
compactada. (Repretat)

■ 3 - La tercera mà que serà la que 
veurem visualment en el cas descrit 
d’acabat lliscat (enlluït) que es compon 
del morter de calç que hem emprat 

anteriorment amb color incorporats 
els minerals si es dóna el cas. Aquesta 
ultima capa es la pasta grassa, és a dir, 
amb més calç que àrid, i amb pols de 
marbre enlloc de sorra. Ho aplicarem 
amb la llana i anirem lliscant fins dei-
xar la superfície totalment llisa i sense 
porus.

■ 4 -  Una altra vegada passem pel mateix 
lloc però aquesta vegada li diem remo-

Què fem?
Patrimoni i edificis emblemàtics
ESTUCS 1881 està especialitzada en la conservació de façanes i escales, restauració 
de estucs, planxats al foc, esgrafiats, reposició de ceràmiques, rehabilitació de balcons 
i ornaments de pedra natural o artificial, creació de rèpliques d’escultures o orna-
ments, restauració de mosaic, conservació d’obres d’art i del patrimoni cultural, refor-
ços estructurals, fibra de carboni , entre altres. Ara, l’empresa també aposta per les 
noves tecnologies fent servir un aparell làser tridimensional que, entre altres funcions, 
fa un seguiment arqueològic, un aixecament planimètric o fotografies virtuals.   
  Amb aquest nou sistema, la feina es fa de forma més ràpida i es redueixen costos. 
Disposem de un departament d’arqueologia que fa les tasques i estudis previs quan 
són edificis catalogats o del patrimoni.

Comunitats de veïns
Els edificis on vivim són els més importants; per això, la nostra empresa hi té una 
especial dedicació:
- Restaurem i rehabilitem tant la façana exterior com l’interior de patis de llums, 

cobertes, terrats, escales, rehabilitacions integrals, etc. 
- Disposem d’un departament especialitzat amb les problemàtiques de les comunitats el 

qual s’encarrega de dur a terme totes les tasques de tramitacions i posada en obra.
- Llicències, ajudes de l’Ajuntament i la Generalitat.
- L’estudi tècnic portat por un arquitecte propi o bé externa per controlar i dur a bon 

termini la restauració amb els temps, materials i pressupostos previstos. 
 
Qui som?
L’empresa va ser fundada fa 120 anys, d’aquí el nom d’ESTUCS 1881. En un princi-
pi, estava dedicada a estucar amb les diferents tècniques. L’empresa es va fer gran 
amb les Exposicions Universals. Al llarg dels anys les tècniques d’acabats de edificis 
i gustos arquitectònics van canviar, per això ESTUCS 1881 SL des de fa temps, a 
banda de recuperar els acabats antics ha creat nous departaments per desenvolupa 
restauracions i recuperacions amb tècniques pròpies o be realitzant cursos o assistint 
a simposis, tant a Espanya com a l’estranger.
  ESTUCS 1881 SL, actualment pot desenvolupar l’obra del principi a la fi, és a dir 
des de l’estudi projecta fins l’acabat total de l’obra, dintre del pressupostos establers 
i el temps convingut. Per això, entre nosaltres treballen artesans de les diferents 
branques constructives com manyàs, picapedres; estucadors, restauradors, marbristes, 
pintors, etc, etc.

C Casadevall - ESTUCS 1881 SL 
Ha desenvolupat projectes de gran valor arquitectònic, com el Parlament de 
Catalunya, la Casa Ametller o el Palau Marc, a més d’altres actuacions en altres edi-
ficis emblemàtics de Catalunya, com la Casa Duran, de Cervera, o la Casa Negre, de 
Sant Joan Despí. També ha realitzat intervencions de relleu en centres comercials, 
com és el cas de La Roca Village, a la Roca del Vallès. Altres obres importants com 
són la Casa dels Velers, la joieria Joaquín Berao, l’Hotel Florida al Tibidabo o el Palau 
de Justícia de Barcelona.
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linat que és una passada d’aigua amb 
pinzell per treure la lletada de la calç.

■ 5 -  I per fi, l’última passada pel mateix 
lloc el qual anomenarem espolsat que 
es fa amb pinzell sec per treure les 
lletades de calç ja seques i acabar d’ei-
xugar la paret.

Amb aquet procés tindrem un acabat 
lliscat i mat. Tal com es feia abans. No 
ens podem deixar cap pas dels que hem 
anomenat perquè quedaria mal acabat, 
bufat, esquerdat, fissurat, sense vida, 
etc. S’ha de tenir amb compte que per fer 
l’estuc mes senzill hem passat per a la 
paret un mínim de cinc vegades. És per 
això que l’estuc tradicional actualment 
té un cost una mica més elevat que altres 
tècniques, però a la vegada tindrem un 
acabat amb una durada extraordinària 
amb envelliment molt digna, i a més, fent 
servir productes totalment naturals i 
no amb base de resines. Sempre l’estuc 
anirà sobre d’un arrebossat de calç previ 
a l’execució de tot tipus d’estuc.

El formigó: una restauració nova?
Sempre atents a nous reptes no ens volem 
quedar en les restauracions dels nostres 
besavis, actualment hi ha una demanda 
important de restauracions de formigó, 
en principi un material modern com a ele-
ment constructiu però que els romans ja 
utilitzaven per fer les seves construccions 
més estables. Ponts, aqüeductes, preses, 
i també actualment és habitual veure el 
formigó com a acabat final en moltes cons-
truccions modernes, i ara, sigui per la pol-
lució o per altres causes, aquestes estruc-
tures s’estan degradant. Els problemes 
que pateixen aquestes obres, igualment 
que la resta d’edificis, necessiten una res-
posta. El formigó també es pot restaurar 
i aquesta també és una tasca important 
ja que, principalment, són estructures en 
les quals la seguretat és el primer. Investi-
guem, aprenem no deixem de banda noves 
tècniques de restauració del formigó, tant 
estructuralment (fibra de carboni i altres) 
com l’aspecte visual, morters de restaura-
ció, veladures tant per retornar la segure-

tat com l’aspecte que els seus creadors li 
varen donar.

El futur de la restauració
Com heu pogut veure, els treballs de res-
tauració no s’acabaran mai, n’hi haurà 
sempre, tant en construcció com en d’al-
tres àmbits. Per què? Perquè és un treball 
totalment manual. Els treballs de restau-
ració els fem nosaltres, les persones, no 
les màquines. Podem disposar d’ajuts, 
nous productes, noves tècniques però 
sempre els haurem d’aplicar tenint cura 
de proporcions, ordre d’aplicació, temps 
d’exposició, etc... Per fer aquesta tasca no 
valen ordinadors, tablets, pdas, twiters o 
watsaps. Aquests serveixen per comuni-
car, connectar, aprendre noves tècniques, 

etc, etc. Però la restauració és una feina 
que requereix personal especialista i 
sensible a aquesta tasca, que conegui els 
oficis i apreciï i valori la feina realitzada 
per altres persones durant anys d’histò-
ria. Quina màquina pot valorar l’esforç 
de tanta feina? Mai estaran a peu d’obra 
per restaurar, ni tornar la bellesa o la 
seguretat a les nostres ciutats, edificis, 
monuments o estructures. ■

C.CasaDEVaLL – EsTUCs 1881 sL

www.estucscasadevall.com
estucs-casadevall@telefonica.net

Consolidem a fons, els elements perillosos o sobresortints 
ancorem-los amb cura, la seguretat és el primer, però 
sobretot restaurem amb seny


