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.utffi* 'any 1832, Josep Arrau.
una singular conjunci¡,
"ffi,-*.".*g d'artista i cien tífic, r,,iar java a Milá per aprendre técni-

,ffi

ques de restauració de pintures

Considerat un dels iniciador.
de la pintura romántica catalrna, Arrau també era farmacéutic, fet que el va portar a fer els

primers experiments restaur:dors amb substáncies quím r ques.

Més d'un segle i mig
prés, la restauració

des-

i la conser-

va,ció d'obres d'art continua te -

nint molts dels ingredients propis d'una tasca artesana, peró 1.,
ciéncia

,j,,f,

i la tecnologia li

hair

aportat un carácter pluridisciplinar al que ja no pot renunciar
Físics, químics i, fins i tot, e rginyers s'han incorporat de forma natural als equips que trac-

ten de millorar o preservar

1:

salut de les obres d'art. Aquests

professionals arriben amb tot
un seguit d'eines tecnológiques

I

métodes científics sota el brac
adaptats a les especials necessitats del món de l'art. Raigs X.
infraroigs, microfotog r afia, láse r
o sofisticats microscopis són algunes de les eines que han saltat
des Ce la banda científica a la de

l'art.
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El tractament que va rebre
un cap de I'emperador romá Tiberi del segle I és un bon exemple de tractament multidisciplinar. Esculpit en marbre blanc, la
peEa va arribar al Centre de
Restauració de Béns Mobles de
la Generalitat a Sant Cugat del
Vallés ara fa dos anys per tal de
sotmetre's a una delicada "ope-

Els responsables de preservar, restaurar i, fins i tot, identificar I'autoria de les obres d'art que integren el patrimoni cultural compten avui amb I'ajuda inestimable de la ciéncia i la

ració cerebral". El cap estava
gairebé sencer, peró en el seu interior hi havia claus i grapes de

tecnologia. Sensors, láser, microsondes o raigs x i Ia
preséncia de físics i químics comencen a ser habituals en els

ferro que amenaEaven de pegforar el marbre.

equips de restauració.

-:-.

-{bans de comenEar la in:nció, calia establir amb cla-

-jlit l'abast
: i :l mateix,

de la lesió, o el que

la disposició exacta
,, llargária dels claus. La res-..:adora encarregada de I'ope-

-:i:ti. M. Angels Jorba, va optar
:--.lment per la gammagrafia
::: obtenir una imatge de l'in' i..{rr del
cap de Tiberi. La gran
-,:¡citat de penetració d'aques, :;cnica radiográfica amb raigs
: : n^rr& va permetre establir

i la direcció

dels

rials amb els quals está feta la
peEa. Aquests reconeixements
són realitzats gairebé sempre de

ma Xarrié, <<el nostre laboratori
científic ens serveix per deterurinar els materials constitutius de

la má de la física i la químic a ja

les obres d'art

eue, tal com assegura Josep M.
Xarrié, cap del Servei de Restauracions Mobles,

<<els

restaura-

i també per assegurar-nos de la idonertat dels
materials que després fará servir
el reptaurador>>.

dors i conservadors no podem
renunciar a aquestes tecnologies
que permeten investigar una
obra a fons, ja que restaurar significa també arribar a tenir un

coneixement de la história
d'aquella peEa>.

ffi *:'m
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L'aplicació de la ciéncia i la tec-

nologia al món de l'art no s'ha
quedat tancada, peró, només a

..-'-:'].t"ttttu
La segona part del tracta-

-.::t

exploratori va consistir en
endoscópia.
Amb aquesta
---,
'::rica. la restauradora va poder
: -:r clarament la llargária dels
- :;s de ferro, així com la in- *:etant preséncia d'una gran
:.::ura transversal en el cap de
:-.'rbre. Després dels exámens,
. diagndstic va ser clar: calia
. :-rar" de seguida i extreure
. :' els ferros per tal d'evitar el
:.:]üament del marbre. El pro-

::

Je restauració va ser exitós,

i

::- lQuest moment el cap de Ti--'ri torna a estar exposat al Mu-

.:u Nacional Arqueológic de
i té una llarga vida
:¡r davant.
Tarragona

El Centre de Sant Cugat,
,:ossat al Monestir,

és el nucli

::i Servei de Conservació i Res::iració de Béns Mobles, de-

L'análisi amb I'espectroscópia

::ndent de la Direcció General

Al Centre de Sant Cugat

::'- Patrimoni Cultural de la Ge-.:':alitat de Catalunya. En fun-

utthtzen la microanálisi electrónica, mitjanEant una microsonda,
la ressonáncia magnética nuclear

::

,nament des de l'any 1982, per

::

rrlalls dels restauradors del
-Jrtre havien passat fins a finals
-, '-996 prop de 2.600 peces ari::ques entre pintures (murals,
- :re fusta, sobre tela), escultu---. material téxtil. de paper i
^'ectes rescatats pels arqued:

l:,

i l'espectroscópia d'infraroigs
per fer tot aquest seguit de pro-

. La microsonda permet
I'análisi dels pigments i metalls
ves

constituents de l'obra en una po-

.

.iat un estudi previ dels mate-

pigments utilitzats en una pintura

centres de rest auració, sinó que
també ha arribat als laboratoris
de recerca universitária. Aquest
és el cas del grup d'investigació

que encapEala el Dr. Sergio

sició estratigráfica (segons la seva disposició en successives ca-

Ruiz-Moreno al departament de
Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politbcni-

pes) a partir de la diferent longi-

ca de Catalunya (UPC).

tud d'ona dels raigs X
Qualsevol d'aquestes inter. :'nclotrs restauradores porta as-

Raman permet identificar els

-l

emesos

per les mostres estudiades,, quan
aquestes són bombardejades per

un feix d'electrons. Tal com afir-

ltt

Ara fa sis anys, aquest grup
de la UPC va comenEar a estudiar les possibilitats de l'espec-

o

z

o
I

UJ
(.¡l

liü,il

troscópia Raman per a la identi-

Aquest fenomen, conegut com

ficació de materials, fins arribar
a tenir avui un complet equipament per rcalitzar aquest tipus

l'efecte Raman. va proporcionar
al físic indi el Premi Nobel I'any
L930. De bén segur, perd, que
mai hauria sospitat que una de
les aplicacions de la seva troballa seria la investigació d'obres

d'análisis. Fins aleshores, els
únics precedents en aquest camp

eren uns treballs duts a terme

pictdriques.

tografies ultraviolades, que també ofereixen una prova física

-

en forma de taques- de la
preséncia de pintura més jove
que l'original de l'obra. És llavors quan es pot triar amb total
. seguretat una zona "neta" de la
pintura per ser estudiada amb el
láser.

L'espectroscdpia Raman
suposa captar aquesta valuosa
radiació amb un espectrdmetre
que permet identificar aquesta
empremta prbpia i única de cada
material. <<La clau de tot rau en
qué cada pigment, i per tant cada molécula, té un espectre característic, que podem caPtar i
comparar després amb una base
de dades que tenim registrada a
I'ordinador amb uns 2.000 pigments)>, indica Ruiz-Moreno.
Per recopilar aquesta informació
van comptar amb la col'labora-

ció de l'empresa de pintures
Mongay. El resultat final de la
recerca és, en definitiva. una

Els resultats són a vegades

sorprenents. una de les obres
estudiades per l'equip de recerca
de la UPC va ser una pintura da-

tada vers I'any 1912 i certificada

com de Fouj ita. L'estudi del
quadre va permetre determinar
la preséncia de blanc de rútil, un
pigment que va ser descobert al

final de la década dels trenta,

és

dir, gairebé trenta anys després
del tedric naixement artístic de
l'obra.

a

La utilitzaciit de la fotografia ultraviolada

descripció de la paleta de colors
d'una obra determinada que pot

(a baix) permet identificar zones del quadre

ser comparada amb la paleta uti-

IJn dels treballs més destaportats
a terme fins ara per
cats
l'equip de la UPC, que integren
deu persones, ha estat l'estudi
de tres pintures goyesques, Sobre les quals pesava el dubte de

repintades sobre els colors ori$inals

litzada pel seu tedric autor.

la seva autoria: Francisco de

Aquests "llibres d'estil" dels pin-

per investigadors anglesos amb
pergamins; peró encara no s'ha-

tors estan perfectanient definits
en les obres de referéncia dels

via descobert l'enorme potencialitat d'aquesta tecnologia per a
la identificació dels pigments
presents en una pintura sense
causar-li cap tipus de alteració ni

experts en belles arts, que en úl-

agressió.

experimentalment que la in-

loració

d'una radi actó de dos tipus.
Una, denominada Rayleigh, té

F
¡

final>>.

L'art ha trobat un gran aliat en el treball

En aquest procés de recerca amb cada pintura la fotografia juga també un paper desta-

incident original; l'altra, peró,

cat. Tal com explica Sergio
Ruiz-Moreno: oel primer que

aporta una inform ació diferenciada sobre el material estudiat.
Tal com la descriu el Dr. RuizMoreno és .,equivalent a l'empremta dactilar de la matéria>.

fem és un estudi microfotográfic
de diverses zones del quadre per
veure en quines pot existir un
repintat posterior al treball orisinal>. Aixó es combina amb fo-

la mateixa freqüéncia que el raig

u¡

l'espectroscópia Raman. <Nosaltres simplement investiguem un

Chandrasekhara Venkata Raman va descobrir i comprovar
cidéncia d'un raig láser sobre un
material provocava la dispersió

=
()

mació derivada de I'estudi amb

quadre i establim els pigments
el professor
que conté
-afirma
de la UPC-, després ha de ser
el món de l'art qui en faci la va-

L'any l92B el físic indi

o

tima instáncia són els que han
d'interpretar i valorar la infor-

dels científics per adaptar diverses eines
tecnológiques a les seves necessitats

Goya y Lucientes o el seu seguidor Eugenio Lucas YeIázqrJez. La investigació de "Taurom aqu ia" , " Elev ación con
confesionario al fondo" i "CaÍlos IV montando a caballo" va
concloure amb la identificació

d'un seguit de pigments que en
tots els casos, excepte en un (el
grog de cadmi, present a "Ele-

Mentre continua portant a
terme l'estudi empíric de diferents obres, el grup de recerca

vación con confesionario al fondo") podrien haver form at part

per Ruiz-Moreno treballa també per aconseguir fer

perfectament de la paleta de

transportable l'equipament necessari per realitzar l'espec-

encapE alat

Goya.

molt grans, per aixd estem estudiant la combinació de lásers
més petits i fibra óptica, per
comptar amb equips transporta.bles>. Aquests equips es podrien
utllitzar, per exemple, per realitzar proves in situ al Museu Frederic Marés, amb el qual col.labora habitualment I'equip de la

Bona part del deteriora-

també importants.

pus de sensors, formats

ment que pateixen mol-

Un exemple és el COr.

per dos discos, de plata

tes obres d'art exposades

uTenim sensors de

coure, incideix encara

al públic en esglésies o
museus és provocat pels

CO, instal.lats a la Cate-

més en el tema de la cor-

cerca també s'estan posant eines

dral de Barcelona

rosió que la humitat,

contaminants, la humitat

ca Portd-, que mesuren

la temperatura i altres ga-

UPC.
i

Des d'altres centres de re-

o una temperatura

tant la concentració que

sos atmosférics poden

tecnológiques al servei de I'art.
Aquest és el cas d'un equipament portátil de raigs X de l'Ins-

inadeguada. Fins fa poc

es produeix per la respira-

anys, aquesta tasca
preventiva es portava a
terme amb técniques
-gairebé própies del Re-

ció humana com per

provocar en les obres exposades, pat exempfe, en

titut de Ciéncies de la Terra Jaume Almera, la principal aplicació

-explL

la combustió dels quatre

un museu.

milions de ciris que

La recollida de les dades

lbgics

es cremen anualment al

que aporta aquest feix de

diversos sensors és

assegura Eduard Porta,

temple,. Aquest control
ha servit per detectar

centralitzada i analitzada

aixó, una de les primeres proves
realitzades amb aquest equip, el
primer de les seves característi-

un dels restauradors

en hores punta índexs de

després per poder

del Centre de Restauració

ques a Catalunya, va ser l'análisi

C0, fins a quinze

modificar els parámetres

de Béns Mobles de

d'algunes de les pintures romá-

vegades superiors als que

climátics de cada

Sant Cugat del Vallés.

es registren en una

instal.lació en funció de

Segons Porta, I'escenari

atmosfera neta. Aquests

les necessitats de

ha canviat radicalment

niques del Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC).
Aquest equip, que té la mida

sensors, basats en

conservació de Ies obres.

tecnologia lásern també

L'adequació dels siste-

d'una maleta de má, va permetre analitzar, també amb carác-

naixement,,, tal com

en els darrers cinc anys,

i

els primitius dispositius
de control de la humitat

i

la temperatura han

deixat pas a una generació de sofisticats

del qual se¡an els estudis geoi de medi ambient. Tot i

regulen I'entrada

mes d'aire condicionatn

ter no destructiu. els pigments

d'aire extern als equips

bombes de calor o altres

de les pintures del MNAC.

d'aire condicionat,
la qual cosa permet estalviar energ¡a.

sistemes de refrigeració
a condicions canviants és
encara una assignatura

A Catalunya. existeixen

ara

per ara uns quants nuclis de recerca que treballen activament
en I'adaptació d'eines que en
principi no estaven concebudes
per servir de suport a la conservació, la restauració i un millor

sensors. Adaptats conve-

Altres sensors de sulfur

tecnológicament

nientment, aquests

de cadmi controlen la

pendent. Tal com afima

dispositius fixen molt

lluminositatn és a dir, la

Eduard Porta, uals

més acuradament les

quantitat de llum que

sistemes de calefacció

millors condicions de I'en-

rep una obra d'art, i d'al-

refrigeració els costa

torn de les obres d'art.

tres s'encarreguen

molt artibat a donar-nos

Els dos grans parámetres

coneixement del patrimoni artís-

de malcar estrictament la

la resposta que volem,

que cal controlar

tic. D'altra banda, també exis-

temperatura molt a

perd, malgrat

prop d'una superfÍcie. A

des que podem aconse-

teix un grup de tallers de restauració privats, alguns d'ells més

-la

hu-

mitat i la temperaturasón vigilats avui amb sen-

i

tot, les da-

la mateixa Catedral

gu¡r avui són molt acura-

especialitzats en el camp de l,au-

desu.

que varia Ia seva capaci-

de Barcelona, els equips
del Centre de Restauració

tat eléctrica segons

tentificació, peró que, en tot cas,
també han incorporat aquest se-

van instal.lar sensors

tes instal.lacions de

d'aquest tipus als vitralls,

vigiláncia preventiva es

sors basats en un polÍmer
la

humitat relativa externa
en resisténcies de platí,

0 respectivament. L'aveng

z

(, de la tecnologia ha
l¡¡
t- permés, peró,
incorporar
I
@
ca

troscdpia Raman. Segons afirma,
<els láse¡s que uüfitzem avui són

el control d'altres factors

i

De mica en mica agues-

guit de tecnologies als seus protocols de treball habituals. Definitivament, sembla que una part
important del futur del patrimo-

aper saber quan es pro-

van estenent pels

dueix una condensació
que pot arnbar a provocar

obres artístiques i. de

una corrosió al vitrall,,

fet, qualsevol nou museu

ni de les belles arts passa per la
inestimable col.laboració de les

aclareix Porta. Un altre ti-

compta amb una.

ciéncies més

recintes que contenen

aplicades.
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