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Capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus
1. Motivació i objectius de la restauració.
Significat històric i singularitat artística.
Des del punt de vista artístic, els mausoleus dels reis Pere i Jaume són
les primeres tombes bastides en estil gòtic a la Corona d’Aragó i les úniques del panorama peninsular d’aquell temps acollides per un templet o
baldaquí. A la resta de la Península, es repetien amb formes gòtiques els
enterraments d’època romànica: el sepulcre dins d’un nínxol obert al mur
o el sepulcre directament al paviment, cobert d’una làpida amb relleus.

El panteó reial de Santes Creus avui, un cop finalitzat l’estudi i la restauració

Notes capítol 5

La introducció del nou estil té segurament relació amb la voluntat del
rei Jaume II de confirmar a través de l’art, de l’arquitectura i de l’escultura, la grandesa de la monarquia que ell representava i de convertir el
monestir de Santes Creus en el panteó dels reis de la Corona d’Aragó.
Segurament el rei va veure a Sicília, durant el seu regnat a l’illa, les
tombes de la catedral de Palerm, dels segles xii-xiii conformades per
sepulcres amb baldaquí, construïts enterament de pòrfir. Els sepulcres
sicilians simbolitzaven doncs la
idea del poder monàrquic que el
rei volia reflectir als sepulcres
de Santes Creus. No obstant
això, estilísticament parlant, la
introducció de les noves formes
gòtiques als mausoleus dels sobirans Pere II i Jaume II no són
tant d’origen italià com francès.
El nou estil originari de l’Illa de
França és el que predomina en
aquestes obres, introduït i desenvolupat per artistes locals
o forans (Bartomeu de Girona,
Pere Bonull) que coneixien les
novetats iconogràfiques proposades en les obres més avantguardistes de l’època, com la
Sainte-Chapelle de Paris (1242El panteó reial de Santes Creus avui,
un cop finalitzat l’estudi i la restauració
1248), obra cimera del primer

La restauració del panteó reial de Santes Creus

Motivació i objectius de la restauració. Significat històric i singularitat artística.
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La Sainte-Chapelle de Paris,
en la qual s’inspirà la tomba
de Jaume II i Blanca d’Anjou

●●

●●

gòtic radiant, i altres. Mirant una
imatge de la Sainte-Chapelle no
podem fer més que recordar el
disseny de l’urna de la tomba de
Pere el Gran, amb els arcosolis
flanquejats per pinacles, la tapa i
el pinacle central.

2. Projecte i criteri de restauració
El projecte de restauració incloïa, abans de la intervenció de restauració
directa sobre els mausoleus, una sèrie d’actuacions i estudis previs amb
l’objectiu de conèixer millor la seva naturalesa material i el seu estat de
conservació. Els estudis, en col·laboració amb la resta dels equips implicats, van ser:
●●

●●

●●

la consulta i revisió de les dades històriques relatives als mausoleus
(dates de realització, artistes documentats, intervencions anteriors,
publicacions, arxius d’imatges)1
les dues endoscòpies per determinar el contingut dels sarcòfags2
les anàlisis estructurals per tal d’identificar-ne les possibles
deficiències3

Notes capítol 5

●●

●●

la identificació de les patologies relacionades amb el lloc (acció de
les sals solubles, temperatura i humitat)4
l’observació visual directa i l’anàlisi superficial de les policromies
amb llum ultraviolada i reflectografia infraroja5
la identificació dels colors i de les pedres i morters mitjançant
l’analítica de mostres6
la presa de fotografies inicials i del procés del treball7

L’estat de conservació dels dos mausoleus era dispar, determinat fonamentalment per algunes intervencions històriques que van alterar l’aspecte formal i material d’ambdós. El mausoleu de Pere el Gran mantenia
una aparença i un estat de conservació acceptables mentre que el mausoleu de Jaume II i Blanca d’Anjou presentava una sèrie d’intervencions
dolentes des del punt de vista material i estètic.
El criteri de restauració en el treball desenvolupat a Santes Creus va ser
el de la mínima intervenció, i es va basar en la resolució dels problemes
de conservació identificats en les actuacions prèvies i en el curs de la intervenció. Valorant l’acció en el temps dels factors de deteriorament i potenciant els criteris de conservació preventiva, es va intervenir prevalentment amb materials tradicionals, de provada reversibilitat, compatibilitat
i durada en el temps. En línies generals, la recol·locació de peces originals
emmagatzemades al mateix monestir, l’eliminació de repintats i la neteja
de les policromies originals i de les pedres per mitjans químics i aquosos,
la reintegració de fissures i juntes obertes amb morters de calç amarada i
sorra, i la reintegració molt restringida de les policromies amb aquarel·les
van suposar la part més important de la restauració que es portà a terme.

La restauració del panteó reial de Santes Creus

Projecte i criteri de restauració
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3. La tomba de Pere el Gran. Elements originals,
conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits
durant les restauracions
Elements originals (esculturals i pictòrics)

Tant des del punt de vista de l’escultura com de la policromia, amb l’excepció d’alguns elements que assenyalarem més endavant, tot el conjunt del mausoleu de Pere el Gran és original, de finals del segle xiii i
primers anys del segle xiv.

ir a les pèrdues formals i de policromia que constatem avui, sobretot a
l’urna sobre al sarcòfag i no tant al baldaquí, menys accessible.
La profanació de la tomba no va aconseguir el seu objectiu, que era
arribar fins al cos del rei. Va afectar sobretot l’urna superior, per tal de
descobrir el que estava amagat a l’interior. Es van trencar així alguns
elements de la tapa i del pinacle central, que va caure. En aquesta operació violenta va ser trencada també una gran part de la cresteria que
decorava l’extrem superior de les parets de l’urna i segurament una part

La tècnica pictòrica, els estils arquitectònic i escultòric, gòtics ambdós,
corresponen a una obra del 1300, afirmació corroborada per l’estudi de
les dades històriques consultades, per l’observació directa (i amb instrumental òptic) del monument durant el treball de restauració, pel coneixement de les diferents tècniques artístiques i pels resultats de les
anàlisis de materials que la constitueixen (pedres, morters, colors). Les
poc nombroses i limitades intervencions de manteniment que va patir
el mausoleu al llarg del temps ens permeten contemplar avui un monument en un estat de conservació excepcional.

Elements inexistents a causa de l’espoli (i altres)

És veritat que les principals alteracions que presenta la tomba de Pere
el Gran són d’origen antròpic. L’espoli del 1836 va afectar segurament
la conservació del monument, que es va agreujar per l’abandó del monestir per part de la comunitat religiosa que hi vivia. L’ús posterior de
l’església com a caserna i hospital, i els petits furts, van també contribu-

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

El trencament de les cresteries de l’urna superior,
com a conseqüència de l’espoli

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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de les petites escultures que l’adornen, com les figures dels monstres
entre els pinacles que emmarquen els arcosolis. Tots aquests fragments
trencats avui s’han perdut.
Pel que fa al baldaquí, molt probablement va ser en aquest moment
quan es va enderrocar la part superior del pinacle sud-est. Un fragment
d’aquest pinacle caigut es conserva avui als magatzems del monestir.
Elements afegits: restauracions del segles xix i xx

Hi ha indicis d’una intervenció no documentada que va consistir en
l’aplicació d’oli de llinosa sobre la policromia del mausoleu, més uniforme a les àrees externes del baldaquí i menys a les formes escultòriques
de l’urna. Abans de l’aplicació de l’oli es va fer una neteja superficial de

Detall de les restes conservades de les cresteries de l’urna superior

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

la brutícia dipositada sobre la policromia. No sabem com va es va fer
aquesta neteja, però sí que podem comprovar que les àrees d’atzurita
van resultar raspallades, i que s’eliminà així la brutícia negra barrejada
amb el pigment blau més superficial. En algun lloc on trobem que el
blau va quedar sense netejar podem apreciar quina era la situació abans
d’aquesta operació.
Disposem de la documentació escrita de l’any 1857 sobre la intervenció
feta als mausoleus, per tal de reparar les destrosses que van patir durant
la profanació de l’any 1836, unes destrosses més importants al mausoleu
de Jaume II i Blanca d’Anjou que no pas al del rei Pere.
Hi ha testimonis d’altres intervencions més recents (anys 60 i any 1989
del segle xx)

Part original del pinacle sobre l’urna o reliquiari

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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El pare Miguel Mestre (a partir de 1842)
i Bonaventura Hernández Sanahuja (1856-1857)

El pare Miguel Mestre va ser un exmonjo del monestir que va tornar-hi
l’any 1839 i va portar a terme les intervencions més urgents, sobretot
les que van evitar el desplom del mausoleu del rei Jaume. Pel que fa
al mausoleu de Pere II, sembla que Mestre es va ocupar únicament de
tancar amb maons i guix el trencament d’una de les peces de la tapa de
l’urna superior. La resta de les actuacions les va portar a terme uns anys
després sota la direcció de Bonaventura Hernández Sanahuja, inspector

de les Antiguitats de Tarragona en aquell temps. El conjunt
de les intervencions van ser
les següents:
●●

●●

reposició amb maó i guix
del fragment de pedra
trencat i desaparegut de la
tapa de l’urna (Mestre)
reposició amb maó i guix
dels fragments de pedra
trencats del pinacle de
l’urna i recol·locació al
centre de la tapa.

Tapa de l’urna superior, amb la part reposada de maó al segle xix

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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reconstrucció
de guix blanc i
maó

El pinacle sobre
l’urna, amb les
parts reposades
al segle xix

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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●●

●●

tancament amb guix de la línia de junta entre el sarcòfag i la tapa de
pedra de Girona.
desmuntatge de la columna central de pedra de Girona del costat oest,
substituïda per l’actual columna de pedra calcària de color marró clar,
segurament reaprofitada de les arcuacions del claustre del monestir.
En realitat, el pare Mestre va col·locar inicialment la columna de calcària
clara al mig del costat est del templet de Jaume II, al voltant de l’any 1840.
Va ser Hernández Sanahuja, quan va visitar el monestir uns anys després,
el que per motius estètics va retirar-la, i va posar al seu lloc la columna
original de pedra de Girona del costat oest del mausoleu del rei Pere.
La columna de calcària clara té una amplada més gran que l’original
i un motllurat diferent. Perd la correspondència formal i de mides amb
el capitell i la base originals, que presenta el pla superior rebaixat.

Tancament amb guix entre la tapa i la banyera

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

Planta del sepulcre amb indicació de la
columna reposada per Hernández Sanahuja

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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Columna oest, de
pedra calcària,
reposada al segle xix

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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Anys 60 (s. xx)
●●

Nova reposició de
pedra del pinacle
de l’angle sud-est
del baldaquí (1959)
(l’original va caure,
diuen sobre la làpida
de marbre de la tomba
de Roger de Llúria, i la
va trencar). El pinacle
està policromat però no
daurat: el “daurat” és
una pintura groga.
El morter de junta
del nou pinacle és un
morter resinós amb
càrrega de sorra de
color marró-gris fosc.

Imatge de 1890 on s’observen, sota la trona les cadires
que feien servir els feligresos i la manca de l’agulla del
baldaquí, que es creu que podria haver caigut sobre la llosa

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

Pinacle reconstruït sobre el baldaquí l’any 1959.
Les restes de l’original es conserven als magatzems
del monestir de Santes Creus

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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●●

●●

Repolicromia puntual del pinacle nord-oest afectat segurament per
filtracions d’aigua de les voltes de l’església i per l’incendi de l’orgue.
Aquí troben també una junta de morter resinós amb càrrega de
sorra de color marró-gris fosc (fixació) ja que va ser manipulat per
servir com a model al pinacle nou de l’angle sud-est.
Reposició de morter de resina de color marró-gris fosc al
trencament de la motllura de la tapa de pedra de Girona.
Desconeixem si aquest trencament va ser fet pels profanadors l’any
1836 o bé durant la intervenció d’Hernández Sanahuja, en un intent
de moure la tapa del sarcòfag amb una palanca.

Any 1989 (s. xx): Emili Julià, pintor, i J.M. Xarrié,
CRBMC-Generalitat de Catalunya

La intervenció afecta la totalitat de la tomba. El pintor Emili Julià va
aportar el seu testimoni del treball que va desenvolupar, a més de documentació fotogràfica (fotografies sobre paper).
●●

●●

●●

●●

Neteja de la brutícia superficial amb vapor d’aigua (part de la
superfície policromada va resultar raspallada)
Reposicions puntuals de guix a les faltes de suport (tapa de l’urna
superior)
Repintat general a les faltes de color amb veladures de pintura
acrílica Lefranc&Bourgeois. Julià va utilitzar principalment una
única veladura de color marró fosc més o menys transparent que
aplicava sobre la pedra que quedava a la vista després de la pèrdua
del color original (urna). Va utilitzar també els colors vermell
i marró per repintar els nervis interiors de la volta, i va cobrir
la policromia original i el pa de plata alterat; aplicà el blau a les
pèrdues de policromia i zones enfosquides del cel estelat de la volta
i el marró a les faltes de daurat als estels; i el vermell ataronjat a les
pèrdues de color al pinacle de l’urna i de nou el marró a les pèrdues
de policromia verda original de la tapa.
Pintat en color ocre ataronjat de les reposicions de guix blanc
realitzades per Mestre i Hernández Sanahuja (tapa i pinacle de
l’urna, junta de la tapa del sarcòfag)

Resina aplicada al segle xix en un trencament de la tapa nummulítica

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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Pintat en color
ocre ataronjat de
les reposicions
de guix blanc
realitzades
per Mestre
i Hernández
Sanahuja (tapa i
pinacle de l’urna,
junta de la tapa
del sarcòfag)

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

Els colors
vermell i marró
per repintar els
nervis interiors
de la volta.
El blau per a
les pèrdues
de policromia
i zones
enfosquides
del cel estelat
de la volta i el
marró per a les
faltes de daurat
als estels

La tomba de Pere el Gran. Elements originals, conseqüències de l’espoli de 1835-36 i elements afegits durant les restauracions
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4. La tomba de Jaume II
i Blanca d’Anjou.
Elements originals,
transformacions
històriques i conseqüències
de l’espoli de 1836

Elements medievals
del sarcòfag

A més de la important pèrdua històrica que representà l’extracció i
mutilació dels cossos dels dos reis
durant l’espoli de 1836, les conseqüències dels actes vandàlics provocaren importants destrosses en
el monument funerari que representaren també la desaparició d’alguns dels elements que el configuraven.
Els acurats treballs de restauració
que s’hi han dut a terme han permès identificar de forma clara els
elements originals associats a la
tomba gòtica (inicis del segle xiv)
i a les reformes del segle xvi, així
com interpretar les pèrdues ocorregudes o distingir els elements
recol·locats després de la destrossa
de 1835.

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou. Elements originals, transformacions històriques i conseqüències de l’espoli de 1836
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La tomba de Jaume II
i Banca d’Anjou

Notes capítol 5

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou. Elements originals, transformacions històriques i conseqüències de l’espoli de 1836
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Elements originals (esculturals i pictòrics)

Avui, els elements originals que veiem de la tomba
gòtica són:
●●

●●

●●

el sòcol i les parets de l’urna

JCa4
p4
JPi2

JCa5

p5

JCa6
p6
JPi3

les escultures de les laudes sepulcrals del
sarcòfag (jacents, lleó, gossets, àngels)
la totalitat del baldaquí (excepte les reposicions
de guix de les traceries)

És difícil determinar el caràcter original o no d’alguns dels elements que trobem al mausoleu. Estilísticament, existeixen diferències entre alguns
dels capitells de les columnes que suporten el baldaquí. El capitell de la columna central del costat
est (JCa5) és molt diferent de la resta dels capitells;
i altres, com els de les columnes del costat nord
(JCa2 i JCa3), presenten també lleugeres diferències estilístiques respecte de l’estil marcat pels capitells dels pilars dels angles.
Dit això, podríem pensar que alguns s’haurien pogut fer en època renaixentista (JCa5), en el moment
del gran canvi formal de la tomba, i altres podrien
ser originals, amb les variacions resultants de la
seva execució per part d’artistes de diferent mà que
van treballar-hi (JCa2 i JCa3).
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JCa3
p3

JCa7
p7

JCa2
p2

JCa8
p8

JCa1
p1
JPi1

Planta del sepulcre de Jaume II i
Blanca d’Anjou amb la nomenclatura
donada a les columnes del templet i
fotomuntatge amb els capitells sobre
les columnes del baldaquí

JCa9
p9
JPi4
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Capítol 5
La transformació de la tomba al segle xvi.
Elements modificats i elements originals
desapareguts

Com ja hem assenyalat anteriorment, la disposició dels frisos laterals nord i sud d’alabastre
obligà a eliminar les peces originals perimetrals de pedra que coronaven les parets de la
caixa i que servien d’encaix de les laudes sepulcrals. El frontal, també d’alabastre, ocupà
la part dels peus de les laudes, i eliminà la peça
original d’època gòtica.

Frontal d’alabastre

Frisos nord i sud

Com ja hem dit, és d’alabastre blanc amb vetes
grises. Estava format originalment per tretze
peces, però dividit ara en un total de trenta
fragments, com a resultat dels trencaments de
la profanació de la tomba. La peça rodona central és desmuntable, només enganxada amb
morter. A la peça de base, del costat esquerre,
hi ha una llegenda incisa a mà: “Hic iacet Rex
Iacobus II”.

Cadascun d’aquests frisos està compost originalment per quatre peces de diferents mides.
Després de la profanació, el fris nord va quedar
fragmentat en cinc trossos i el fris sud en vuit.
Al fris nord hi una peça que no és d’alabastre
de Sarral (costat nord): es tracta d’un alabastre
procedent d’una altra pedrera, més translúcid
i groguenc.

La disposició dels tensors de ferro que es creuen en diagonal a l’interior del baldaquí és
molt probablement d’aquest moment.

Aixecament en
3D dels frisos
laterals nord
I sud, amb
les línies de
trencament
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Capítol 5
Com dèiem abans, els frisos
no van ser fets expressament
per al lloc que ocupen ara:
−− no hi ha una transició
formal de continuïtat
entre els frisos i el frontal
−− la forma del gruix de les
peces denoten que van
ser concebudes per a una
altra ubicació
−− al pla horitzontal superior
de les diferents peces hi
havia formes que van ser
deliberadament tallades,
ja que amagarien les
figures dels jacents
Peça del fris nord procedent
d’una altra pedrera

Notes capítol 5
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Capítol 5
Estudi de la policromia

Si la qüestió de les lesions estructurals implica l’establiment d’una sèrie
d’hipòtesis sobre el seu origen –també obligades per les diferents actuacions al mausoleu i per la falta de documentació històrica-, tampoc té
fàcil resposta la plantejada per la policromia parcial que ara presenta el
mausoleu. Hi coexisteixen diferents actuacions de policromia, així com
diferents intervencions de raspallat, neteja i noves aplicacions de color
o emblanquinats.

−− Trobem la major part de les restes de policromia al baldaquí, des de
la línia superior dels àbacs dels capitells cap a dalt (arcs, tetramorfs,
pinacles, volta). Tots els elements presenten restes més o menys
contínues de color blanc (blanc de plom), ataronjat (mini) i negre
(carbó vegetal), associats a l’oli de llinosa. Dels capitells cap avall
només existeixen restes mínimes de colors negre (base del pinacle) i
mini (costat nord del sòcol del sarcòfag), ambdós a l’oli. En algunes
zones van ser identificades restes superposades d’emblanquinats.

Restes de policromia
al costat nord del sòcol
del sarcòfag

Notes capítol 5
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Capítol 5
Restes de
policromia als
pinacles

Policromia a
base de mini a
la volta interior
del baldaquí

Notes capítol 5
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Restes de policromia negra sobre el cap del jacent

Notes capítol 5
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Restes de policromia negra en la figura del jacent i d’ocre en l’àngel
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−− A les laudes sepulcrals i a la figura del sant de la capçalera
trobem un color ocre aplicat a l’oli sobre un estrat de guix,
que presenta a més una aplicació superficial d’oli.

Notes capítol 5
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Figura del sant i lauda sepulcral on
s’identifica un color ocre aplicat a l’oli
sobre un estrat de guix

La tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou. Elements originals, transformacions històriques i conseqüències de l’espoli de 1836

| 23

Capítol 5
Hi ha, per tant, dos tipus de policromia, en funció de la seva naturalesa
i forma d’aplicació: colors aplicats a l’oli directament sobre la pedra i
color ocre aplicat sobre un estrat de guix. Aquesta diferència fa pensar
en l’existència, almenys, de dos moments diferents d’aplicació. El color
de les laudes sepulcrals és posterior al primer.
−− No disposem de dades històriques referents a la policromia del
baldaquí. A la vista de la situació actual, es pot dir que el mausoleu
no va ser policromat originàriament, en època gòtica, ja que no es
va trobar cap resta dels colors o del daurat que sí que trobem al
mausoleu del rei Pere, que hauria de servir no solament de model
arquitectònic, sinó també pictòric.
−− Sembla que el pintat del mausoleu, prevalentment blanc, va ser fet
a l’oli després del desplaçament del sepulcre al segle xvi, amb la
voluntat de concordar el color de les pedres calcàries amb el color
blanc dels nous elements d’alabastre i per amagar els desperfectes
estructurals ocasionats durant aquella actuació. Aquest pintat
general, més a prop de la monocromia que la policromia gòtica,
estaria dins del gust renaixentista, en suggerir el color natural
de pedres nobles com el marbre. Va afectar a totes les formes
del mausoleu i possiblement no als capitells, ja de pedra molt
blanca i que no presenten restes de color ni indicis superficials
d’un raspallat. En tot cas, la superfície tan neta de la pedra dels
capitells que veiem avui, sense cap resta de brutícia grassa adherida
o d’oli, porta a pensar que en algun moment podrien haver estat
recoberts d’un emblanquinat que es va desenganxar amb facilitat i
va desaparèixer totalment durant alguna operació de neteja. Aquest
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estrat va protegir els capitells de la brutícia i de possibles aplicacions
intencionades d’alguna substància de “refresc”.
−− En algun moment posterior que no podem precisar, una part de
la policromia renaixentista, recoberta de brutícia negra (pols,
brutícia grassa) va ser raspallada, parcialment al baldaquí i gairebé
totalment a la tomba. Sembla que després d’aquesta operació va ser
aplicat un oli superficial de “refresc” al baldaquí i una pintura ocre
sobre guix a les laudes sepulcrals.
−− La presència abundant d’oli a les restes de pintura blanca (baldaquí)
detectada en les anàlisis dels colors, és conseqüència d’una actuació
de refresc o manteniment portada a terme al mausoleu, que
podria coincidir amb l’aplicació superficial del mateix material
(oli de llinosa) que trobem a la policromia del mausoleu del rei
Pere. Les diferents tonalitats que avui apreciem a les pedres del
baldaquí (arcs, nervis de volta i traceries) tenen més a veure amb
l’enfosquiment i groguejat d’aquest oli, barrejat amb restes de
brutícia, que a la presència intencionada d’un pigment afegit a l’oli
amb la intenció de crear un joc de llums i d’ombres. La diferent
aparença entre les arcuacions del baldaquí del costat nord i del
costat sud, resultant de la diferent localització i exposició dels
laterals nord i sud del mausoleu, confirmen aquesta idea.
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Capítol 5
Elements inexistents a causa de l’espoli
de 1836

Al segle xix, amb la desamortització de Mendizábal i el conseqüent abandonament del
monestir per part de la comunitat monàstica,
la tomba va ser profanada.8 Això va suposar
la destrucció d’una part important dels seus
elements.
●●

●●

●●

●●

●●

●●

Desaparició dels tirants de ferro de les
bases dels pilars i de les columnes del
templet. Va desaparèixer també el tirant
de ferro superior de la traceria del costat
nord.
Desaparició de tres de les columnes del
templet (p2, p3 i p5) i de les bases de la p3
i p5.
Pèrdues formals a les traceries del templet
(costat nord, costat est)

El frontal renaixentista abans
de la restauració

Trencament del frontal i dels frisos
d’alabastre
Pèrdues formals per cops a les bases de les
columnes i a les arcuacions del sarcòfag.
Desaparició del pinacle original de la tapa
(la base sí que és l’original)

Notes capítol 5
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Litografia del
segle xix on s’observa
la <inexistència de les
columnes p2 i p3
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Planta del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou amb indicació
de les tres columnes i les bases desaparegudes

Notes capítol 5
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Alçat est del sepulcre
amb indicació
de les columnes
desaparegudes
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Elements afegits
per les restauracions
dels segles xix-xx

El pare Miguel Mestre (a partir de
1842), Bonaventura Hernández
Sanahuja (1856-1857) i altres

Poc anys després de l’espoli, el
pare Miguel Mestres, exmonjo
de Santes Creus, va començar a
fer treballs de reconstrucció al
monestir. Les actuacions que van
evitar el desplom del mausoleu
van ser obra seva.
●●

Reposicions formals a les
traceries del templet amb
morter de guix (JM-01),
més extenses a la part baixa
central del costat nord

Alçat nord de la tomba de
Jaume II i Blanca d’Anjou
amb les reposicions formals
de les traceries

Notes capítol 5
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●●

●●

Columnes recompostes
al segle xix

Notes capítol 5

Recomposició de les columnes de pedra de Girona
del costat nord. Recomposició de dues columnes
(p2 i p3) amb els trossos de tres (p2, p3 i p5).9
Disposició de la columna p5. Com explicàvem
al moment de les actuacions al mausoleu de
Pere II, Mestre va substituir la columna original
perduda de pedra de Girona per una altra de pedra
calcària no nummulítica, aprofitada d’alguna de
les arcuacions del claustre. El 1856, Hernández
Sanahuja va proposar el canvi d’aquesta columna,
discordant en material i mides respecte de les
originals conservades, per ser reemplaçada per
la columna de nummulítica del costat oest del
mausoleu de Pere II. Per a la col·locació de la
columna p5 va ser necessària la disposició d’una
nova base, ja que l’anterior va ser segurament
trencada, inservible. Per això, va ser aprofitada
una de les bases de les columnes del claustre, molt
probablement de les arcuacions de l’ala nord. Les
mides i el motllurat coincideixen amb algunes de
les que es conserven encara allí. La seva forma no
té correspondència amb el perfil de les motllures
de la columna i és lleugerament més gran.

Base de columna
reposada al
segle xix

Tampoc es corresponia en alçada a la resta
de les bases originals, per la qual cosa va ser
complementada a la part inferior per un suport de
maó i guix, per tal d’igualar-la.
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Capítol 5
●●

●●

●●

●●

●●

Reposició probable dels tirants
inferiors de ferro

Maig de 1958
Pinacle neogòtic

Recol·locació dels fragments
trencats del frontal i dels frisos
d’alabastre, que estaven per terra.
El petit frontó de la part superior
del frontal va ser muntat al revés.
Reposicions de guix blanc a
alguns dels trencaments de les
bases (bases de les columnes p1 i
p6) i a les arcuacions del sarcòfag
(Hernández Sanahuja al 1856)
Pinacle neogòtic de la tapa (cap
als darrers anys del segle xix)
A més de les comprovacions in
situ, moltes d’aquestes dades les
coneixem gràcies a l’informe de
Bonaventura Hernández Sanahuja
del 1886 sobre les intervencions a
Santes Creus al llarg del temps. La
intervenció de Mestre al mausoleu
va ser coneguda per Hernández
Sanahuja, que era en aquell
temps inspector d’antiguitats de
Tarragona.

Notes capítol 5
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El mes de maig de 1958, aprofitant l’estada de la
brigada gallega que treballava en el claustre, es
reparà la corona de la reina Blanca d’Anjou, que
havia sofert mutilacions dels florons davanters, i
s’apreciaren els adherits posteriors al coixí. El floró central de la reina, amb fulles de roure i aglans,
fou trobat damunt del sepulcre i restituït a la corona.10
Emili Julià (pintor), Centre de Restauració de
Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, 1989

Les últimes intervencions de restauració sobre la
tomba corresponen a l’any 1989, quan per iniciativa del Centre de Restauració de Béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya, el pintor Emili
Julià va dur a terme algunes actuacions sobre el
mausoleu de Jaume II i Blanca d’Anjou:
●●

●●

Juntes i reparacions de guix generalitzades
Repintats amb veladures de color blanc i de
color ataronjat de gairebé tota la part alta
del templet, a partir de la línia superior dels
àbacs dels capitells (arcs, traceries, pinacles,
interior i exterior de la volta). El repintat a
veladura de color ataronjat va ser fet sobre les
formes que presentaven l’ataronjat precedent.
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Capítol 5

5. La restauració del mausoleu de Pere el Gran
Després de les primeres anàlisis visuals, fou comprovat l’acceptable estat de conservació del mausoleu, no només des del punt de vista estructural, sinó també de les formes esculpides i de la policromia. La decisió
de l’obertura del sarcòfag per tal d’estudiar el cos intacte del rei va determinar algunes de les principals actuacions, com el desmuntatge de
les peces que componen l’urna superior de la tomba, sobre el sarcòfag
de pòrfir.
Colors presents en la policromia
del mausoleu:

Actuacions prèvies al desmuntatge de l’urna superior

Blanc

blanc de plom (cerussa) (CO3)2(OH)2 Pb3 - (carbonat
bàsic de plom)

Ataronjat

mini –Pb3O4- (tetròxid de plom),
terres

Vermell

vermell de cinabri (vermelló
-HgS- sulfur de mercuri), òxid de
ferro –Fe203-, terres.

Blau

atzurita -2(CuCO3)·Cu(OH)2(carbonat bàsic de coure)

Groc

groc de plom i d’estany –
Pb2Sn04-, terra groga

Negre

negre carbó (vegetal)

Verd

verdet –Cu(CH3COO)2- (acetat
de coure(II))

Aglutinant

Oli de llinosa

Fotografies prèvies a la intervenció

El restaurador Javier Chillida, l’equip d’arqueologia (Carme Subiranas),
els fotògrafs del CRBMC (Carles Aymerich i Ramón Maroto) i el personal del MHC (fotografies i filmació: Marisol Cidrás i Jordi Muñoz) van
fer fotografies del mausoleu abans de la intervenció. Les mateixes persones es van encarregar de la documentació fotogràfica que va acompanyar tot el procés de restauració.
Presa de mostres de color i anàlisi de la policromia (Arte-Lab)
(02/11/2009)

Dos mesos abans de la intervenció directa, es va fer una primera campanya d’extracció de mostres de color, amb l’objectiu de disposar, abans
de fer la neteja de la policromia, dels resultats de les anàlisis que van
determinar la naturalesa dels colors i de l’aglutinant.
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Capítol 5
Fotografies amb llum ultraviolada
(fotografia UV) (02/11/2009)

Fotografies amb llum
ultraviolada efectuades
durant l’estudi i restauració

Notes capítol 5

Al mateix temps que l’extracció de les
mostres de color es va fer una anàlisi
de la policromia amb llum ultraviolada, destinada a la identificació de
possibles repintats afegits als colors
originals. La diferent fluorescència
dels colors sota la llum ultraviolada
va permetre identificar el repintat realitzat durant la intervenció de l’any
1989.
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Presa de mostres de pedra, morters,
resines i sals solubles, i anàlisi
(Patrimoni UB) (13/11/2009)
Identificació de les pedres del mausoleu de
Pere el Gran:
Podi

Dolomia (pedra de
Vinaixa o Floresta)

Bases de les columnes

Dolomia

Columnes/ Pilars

Calcària
nummulítica (Pedra
de Girona)

Arcs/traceries

Calcària

Lleons

Dolomia blanca

Sarcòfag/banyera

Pòrfir

Urna superior

Dolomia

Proves de resistència dels colors als dissolvents (aigua, etanol, acetona)

Les proves es van fer mitjançant turundes de cotó
embegudes en els diferents dissolvents. Els colors
van resistir l’acció dels dissolvents, la qual cosa va

permetre determinar, entre altres coses, el tipus
d’adhesiu a utilitzar per a la protecció de les juntes
de l’urna superior abans del desmuntatge.

Morters:
Morter original

Calç/ sorra

Morters de reposi- Guix blanc
(pinacle, tapa)
ció
Ciment-resina (petit trencament a la
motllura de la tapa
de pedra nummulítica)

Turundes de cotó utilitzades en l’estudi i restauració

Notes capítol 5
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Protecció de les línies de junta de
l’urna superior

Aquesta operació va ser necessària per tal d’evitar pèrdues
de material original durant el
desmuntatge de les peces de
pedra que conformen les parets
de l’urna. La major part de les
juntes de l’urna es presentava ja
oberta, com a resultat de la profanació del 1836. L’urna superior
és l’únic element de la tomba
de Pere el Gran que reflecteix
clarament els danys d’aquella
agressió.

Detalls del treballs de restauració
de les juntes de les parets de l’urna
superior

La protecció de les juntes es va
fer amb paper japonès i cola
d’esturió al 3% en aigua desmineralitzada. A la tapa i al pinacle
central no va ser necessària la
protecció: les juntes i alguns elements de reconstrucció eren de
guix i maó, material no original
utilitzat durant la intervenció de
1856, que en el projecte de restauració es proposava substituir.
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L’urna o reliquiari

Desmuntatge de l’urna superior
11

Abans de desmuntar es va netejar de pols
superficial tot l’element, amb brotxes suaus
i aspiració d’aire. La totalitat de les peces

desmuntades de l’urna va ser treballada al
taller de restauració muntat in situ, al costat
esquerre del transsepte. El desmuntatge va
començar pel pinacle de la tapa.

El taller de restauració
bastit a la mateixa
església de Santes
Creus

Notes capítol 5
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Pinacle: l’absència de perns d’unió entre les peces que el formaven i
les reconstruccions de guix blanc i maó van facilitar l’operació. La unió
entre aquestes peces de reposició i la pedra original era molt precària, i
es desenganxava fàcilment.

La tapa nummulítica de
tancament del sarcòfag,
un cop retirada l’urna
superior

Tapa de l’urna: les juntes no originals de guix de la tapa van ser obertes
mitjançant cisells i martells, i es va eliminar la reposició de maó i guix.
L’encaix entre la tapa i les parets no presentava restes d’un morter de
calç original a les superfícies planes de contacte i tampoc als diferents
encaixos pestanyes entre les peces que constituïen la tapa.
Parets: estan col·locades a plom sobre la tapa de pedra de Girona del
sarcòfag, que constitueix alhora el fons de l’urna. Les parets de la meitat
sud, i no les del costat nord, presentaven a la base un morter de calç
d’assentament barrejat amb algunes petites peces de pedra que feien
la funció de falques. Això crea una lleugera inclinació de l’urna cap al
costat nord que va ser respectada al moment del remuntatge.
Les línies de junta de l’interior de les parets estaven tancades amb morter de calç: va ser necessari eliminar-les parcialment per tal de facilitar-ne el desmuntatge. No obstant això, es va conservar la major part
del morter original al voltant de les juntes i de la base, com a testimoni
material del procés de construcció del mausoleu.
La base de l’urna (tapa del sarcòfag): una vegada desmuntada tota
l’estructura vertical de l’urna, va ser possible apreciar la superfície rugosa de la tapa del sarcòfag, únicament allisada a les vores exteriors
motllurades.

Notes capítol 5
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Neteja de la policromia

El desmuntatge de l’urna superior i la seva disposició a les taules de treball del taller van facilitar l’operació de neteja dels colors.
En un primer moment, es va fer una acurada neteja en sec dels dipòsits de pols acumulada a les
formes escultòriques pintades, mitjançant pinzells fins i aspiració d’aire. Al mateix temps, van
ser identificats alguns punts de pel·lícula pictòrica amb una feble adhesió al suport de pedra,
que van ser fixats amb adhesiu acrílic Primal E330S al 3% en etanol, aplicat amb xeringa.
La restauracio de les tombes

Línies incises existents sobre la tapa, vinculades a
la posició de l’urna superior

Aquí va ser eliminada una reposició de guix,
coberta de ciment, que amagava un petit trencament d’una de les motllures de la meitat sud.
Després de la neteja superficial amb brotxes
suaus i del posterior rentat de la llosa amb esponges embegudes amb aigua destil·lada, van
quedar a la vista les línies incises al pla de la pedra, que van servir per a la disposició centrada
de l’urna dins del perfil de la tapa. El rentat amb
aigua no va eliminar -tampoc era la intencióles restes del morter de calç adherides a l’àrea
central de la pedra nummulítica, traces segurament del morter utilitzat per al tancament de
les juntes interiors de les parets.
Notes capítol 5

Treballs de restauració de les parets de l’urna
superior, al laboratori de Santes Creus

Treballs d’eliminació del repintat de la tapa
de l’urna
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Una vegada eliminada la pols, l’objectiu de la neteja va ser doble:
●●

l’eliminació del repintat a veladura

●●

l’eliminació de la brutícia grassa adherida als colors

Treballs de
restauració
del pinacle

Eliminació del repintat

El repintat era de naturalesa acrílica i afectava principalment els punts
de falta de policromia original i les àrees de pedra vista, sense color.
Es tractava d’una veladura de color marró (parets i tapa de l’urna) i de
color ataronjat (pinacle). Es va eliminar amb turundes d’acetona a les
parets del templet i pinzells embeguts al mateix dissolvent i cotó sec a la
tapa de l’urna. Va ser la distinta porositat de la pedra dels dos elements
el que va determinar el diferent mètode d’aplicació del dissolvent (la
pedra de la tapa és de porositat més alta). En el cas del pinacle, no va
ser possible la total eliminació del repintat ja que en aquest cas sí que
cobria la decoració pintada original, que formava un estrat molt fi que
resultava alterat pel dissolvent.

Eliminació de la
brutícia grassa
adherida

Eliminació de la brutícia grassa adherida

Es va fer amb turundes i pinzells humitejats amb aigua destil·lada i cotó
sec. Abans de determinar aquest mètode, es van fer proves d’eliminació
de la brutícia mitjançant solucions aquoses de diferent pH. Els resultats
no van ser més satisfactoris que els obtinguts amb la utilització de l’aigua sola, que presentava un pH al voltant de 6.
Sí que es va comprovar durant la neteja que alguns colors, com el blau
i el vermell, “marxaven” allà on l’aplicació de l’oli superficial no va arribar. Parlarem d’aquest fet a l’apartat dedicat a l’estudi de la policromia.
Notes capítol 5
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En un dels fons d’atzurita es va fer una prova d’eliminació d’una cola
aplicada superficialment mitjançant la disposició d’un petit apòsit de
resina d’intercanvi iònic, en un temps de contacte de 4h, el temps requerit per provocar una mínima reacció d’aquesta cola. Un temps que
va ser considerat massa prolongat i per tant la prova va ser descartada.

Van ser dues les noves peces: un element complet del conjunt que conforma la tapa i un dels fragments superiors del pinacle de l’urna, ambdós trencats i perduts durant la profanació del segle xix i substituïts el
1856 per unes reposicions molt deficients de maó i guix.

Com dèiem abans, els colors de l’urna són resistents a l’acció de l’aigua
pel contingut d’oli de llinosa de l’aglutinant i per l’aplicació superficial
posterior del mateix tipus de oli (operació de manteniment).
Pel que fa les carnacions de les figures dels sants, on la brutícia es feia
més evident, la neteja va ser acabada mecànicament, mitjançant l’ús de
llapis de goma d’esborrar.
Realització de noves peces (picapedrer), recuperació de la peça original i
muntatge

Una vegada restaurada, l’urna va ser muntada de nou al seu emplaçament original. Evidentment, aquesta operació va tenir lloc després de la
restauració del templet i de la recol·locació a l’interior del sarcòfag de les
despulles del rei Pere.
Realització de noves peces

Les va portar a terme el mestre picapedrer Rodrigo de la Torre, que va
treballar in situ. Entre les diferents mostres de pedra calcària (4), de
característiques i color similars a la pedra original, va ser escollida la
piedra de Blancas (Terol).

Notes capítol 5

Fabricació i col·locació de les parts del pinacle realitzades pel picapedrer
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L’acabat de les noves peces va ser fet a mà. En el cas de la
tapa, la superfície va ser treballada amb la gardina, per
reintegrar-la a la resta de les peces originals.
Pel que fa al fragment del pinacle, es va crear una forma
esquemàtica, lineal, sense reproduir els motius decoratius que l’original hauria de presentar. A més, se’n va determinar amb precisió l’alçada ja que la reposició anterior
de guix no la respectava, i era més curta.
Treballs i reposició de la part de la tapa realitzada
pel picapedrer

Notes capítol 5
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Recuperació de la peça original

La intervenció de restauració, amb la col·laboració de l’equip d’arqueologia,12 va possibilitar la inclusió d’un nou fragment original
que pertanyia a la part inferior del pinacle de la tapa, conservat en
els darrers anys al petit museu de Santes Creus.

Peça original
del pinacle
localitzada als
magatzems de
Santes Creus i
reposada a la
tomba
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Muntatge
Treballs de
recol·locació
de l’urna
superior

El muntatge de l’urna es va fer amb l’ajuda de corrioles, col·locant a plom cadascuna de les quatre
parts que la conformaven. Les restes de morter original, adherides i conservades a la part inferior de
les parets, impossibilitaven el lliscament sobre la
tapa del sarcòfag.
Les diferents parts de l’urna van tornar a ser col·
locades segons la seva posició inicial, evidenciada
per les línies de situació incises a la tapa del sarcòfag i per les restes de policromia que també presentava.
A més, com ja hem dit, van ser recol·locades a
l’interior les falques de fusta utilitzades durant
el muntatge original, i s’hi afegiren altres falques
modernes, elaborades amb làmina de plom, material tou i inoxidable, tradicionalment present en les
construccions de pedra antigues.
Això va permetre respectar la lleugera basculació
original de l’urna cap al costat nord.
Com dèiem abans, el nou muntatge del pinacle que
corona l’urna va comportar la modificació de les
dimensions adoptades en la recol·locació efectuada el 1856. La unió dels fragments trencats que
no conserven els plans originals de contacte es va
Notes capítol 5

Tancament de la tomba de Pere el Gran
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fer mitjançant la inclusió
d’un pern de resina de fibra de vidre corrugada de
8 mm i adhesiu epòxid de 2 components
EPO 121. Aquest mateix adhesiu va ser utilitzat per adherir, sense
pern, el petit floró que
remata el pinacle.
Les dues parts restants
del pinacle, a la base,
sí que conservaven els
plans de contacte originals.

Restitució
del pinacle

Treballs de
recol·locació de
l’urna superior

Notes capítol 5
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Treballs de muntatge
del pinacle sobre l’urna

Notes capítol 5

Presentaven dues cavitats de secció quadrada de 3/3,5 cm, les quals van servir
per incloure-hi a pressió un tub quadrangular d’alumini, per tal de donar estabilitat a la unió sense necessitat d’utilitzar adhesiu.
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Reintegració de morter

La reintegració de morter es va fer amb calç amarada,
sorra i pols de marbre, amb dosificacions de 1:3 i 1:2,5
(calç: àrid). La reintegració va afectar les línies de
junta d’unió entre les peces de pedra. No va
ser disposat morter nou allà on en origen no
existia, com a la junta perimetral on recolza
la tapa sobre les parets de l’urna.

Treballs de muntatge
del pinacle sobre l’urna

Notes capítol 5
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Reintegració cromàtica

Reintegració cromàtica

El sarcòfag banyera i els lleons

Es va fer amb aquarel·les i es
va limitar a reintegrar cromàticament els nous morters i
les noves peces de pedra del
pinacle i de la tapa.

En primer lloc, va ser eliminat mecànicament (cisells, martell, bisturí)
el guix de la junta de la tapa del sarcòfag i del vas de pòrfir. Una lleugera
aplicació amb polvoritzador i esponges d’una mescla d’aigua i d’etanol
(50:50) va permetre l’eliminació de les restes d’una substància aplicada
a la superfície del pòrfir corresponent a un abrillantador o producte de
neteja.
La mateixa operació de neteja es va fer als lleons. En
aquest cas, tractant-se d’una superfície més esculpida,
amb restes de policromia, l’aplicació de la mescla es va
fer amb pinzells i turundes, per tal d’arribar a les parts
més profundes dels relleus.
Treballs de neteja de la banyera
i els lleons

Notes capítol 5
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Va ser respectat el morter d’unió entre la banyera i
els lleons: van ser reintegrades algunes de les fissures i petites pèrdues que presentava amb nou morter
de calç amarada, sorra fina i pols de marbre (1:2,5).
La mateixa reintegració de morter va ser feta també
a les línies d’unió de les potes dels animals i al sòcol
del baldaquí.

Notes capítol 5

Detall del morter d’unió existent
entre la banyera i els lleons
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El baldaquí

Fixació de peces originals

Treballs de restauració
de l’exterior de la volta
del baldaquí

Van ser tres les peces originals
fixades al baldaquí, que presentaven deficiències d’adhesió:
●●

●●

●●

fragments de base de la creu
desapareguda (Pp0) a la part
alta del baldaquí

Eliminació de morters afegits

floró de culminació del
pinacle (PPi1)

Van ser suprimits dos morters
afegits de guix mitjançant cisells
i martell. Un d’ells ocupava una
falta de suport al darrere del capitell Pca2 (Julià); l’altre, les dues
juntes d’unió de la columna Pco0
(Hernández Sanahuja). També van
ser rebaixades les juntes d’adhesiu resinós al pinacle de reposició
Ppi2 i al pinacle Ppi4 mitjançant
vibroincisor.

fulla del floró de culminació
del pinacle (PPi2)

La fixació es va fer aplicant punts
de resina epòxid al plans de contacte. Van ser conservats els perns
existents a totes les peces.
Reparació a l’exterior de la volta

La pèrdua de morter de recobriment en una àrea reduïda del plement exterior sud-oest de la volta va ser produït per una gotera
que existia a la volta de l’església.
L’aigua va provocar la descohesió

Notes capítol 5

dels materials que la constituïen,
morter i restes de pedra. L’àrea
del dany va ser consolidada amb
morter de calç amarada i sorra,
aplicat a espàtula, i injeccions
posteriors de morter PLM-A, per
omplir els buits sota l’estrat de
morter original superficial.

Fixació de pel·lícula pictòrica

La fixació de pel·lícula pictòrica es
va limitar al cel estelat que decora
l’interior de la volta i a la pintura
mural del pilar de l’església. A la
La restauració del panteó reial de Santes Creus
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volta estelada, els estrats sollevats
de daurat i de color blau van ser fixats amb adhesiu KlucelG al 3% en
alcohol etílic, amb l’ajuda de paper
japonès, siringues i pinzells.

La filtració d’aigua que va afectar la volta del baldaquí va ser el
factor que va afavorir els aixecaments del color. La pel·lícula de
pintura acrílica blava de repintat

en aquesta àrea va suposar un
greu inconvenient en impermeabilitzar la zona, que va patir un
ràpid procés de clivellament i de
despreniment material.

Treballs de fixació de la
pel·lícula pictòrica de
l’interior de la volta

Treballs de fixació de la pel·lícula
pictòrica de l’interior de la volta.
Abans i després

Notes capítol 5
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Neteja de la policromia

La neteja de la policromia i l’eliminació dels repintats del templet es van
fer seguint les directrius obtingudes a la neteja de l’urna.
Després d’una acurada neteja mecànica de la pols mitjançant pinzells
i aspiració d’aire es va fer una primera neteja amb turundes humitejades en aigua destil·lada que va possibilitar l’eliminació del gruix de
la brutícia adherida. En un segon moment, a les àrees de vermell i de
daurat que presentaven un enfosquiment gras més accentuat, es va aplicar, mitjançant apòsits de paper de cel·lulosa, una solució de bicarbonat
d’amoni al 2% en aigua destil·lada, en temps de contacte de 3/4 minuts.

Tenint en compte que una solució a l’1% s’aproxima a un pH neutre,
aquesta oscil·la entre el 7’5 i el 8. Els pinacles i les àrees de depòsits de
les traceries van ser les zones tractades. En el cas del blau d’atzurita,
només es va fer la primera neteja amb aigua, i s’evità l’ús de la solució de
bicarbonat d’amoni que el pogués afectar per la seva basicitat.
Els repintats acrílics de color marró i vermell ataronjat de la intervenció
del 1989 van ser eliminats amb turundes d’acetona.
No va ser possible la total eliminació del repintat blau a la volta estelada
del baldaquí. La superfície granulosa de l’atzurita va fer que s’enganxés
tenaçment el color acrílic als grans de pigment blau. Una neteja més in-

Treballs de neteja de la policromia

Notes capítol 5
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tensa hauria provocat la pèrdua de color original. Sí que va ser possible,
però, l’eliminació total del repintat a veladura marró a les faltes dels estels
i del que cobria la superfície dels nervis, de color marró fosc i vermell
opacs. Aquí, l’eliminació del marró va permetre descobrir traces de la decoració de fulla de plata, ja perduda, a les motllures dels nervis de la volta.
Les carnacions dels rostres que decoren el pinacle PPi3 i el capitell PCa9
presentaven una pel·lícula homogènia d’oli i brutícia enfosquida. La
neteja es va fer en aquest cas combinant l’acció dissolvent d’una mescla d’alcohol isopropílic i aigua (50:50) i l’acció mecànica d’un llapis de
goma d’esborrar.

Detalls de la
policromia abans
i després de la
restauració

Notes capítol 5
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Detalls de la policromia
abans i després de la
restauració

La plata que recobreix els animals dels capitells que coronen les columnes nummulítiques va patir un procés d’alteració natural irreversible,
que va deixar-la totalment enfosquida. Aquest procés suposa a més un
debilitament estructural de la fulla metàl·lica, que s’ha desenganxat del
suport en alguns punts. Per tant, l’aspecte de les àrees platejades és ara
negre, sense la possibilitat d’una reversió a l’estat inicial.
En tot cas, es va fer una prova d’eliminació de la plata alterada al capitell
PCa9, amb l’objectiu d’evidenciar les traces d’una decoració de línies
negres sobre la forma d’un petit animal esculpit. La prova es va realitzar
mitjançant un apòsit de resina d’intercanvi iònic Amberlite 4400 OH, cobert
amb film plàstic, durant un temps de
contacte de 4h 30m. Tret l’apòsit, va
ser retirada la plata negra mitjançant
una turunda amb aigua, i quedà
al descobert l’estrat preparatori
de la làmina metàl·lica, de color ocre, i les fines línies negres
que decoraven l’animal. Les línies van ser realitzades sobre la
fulla de plata que, protegida pel
color, segurament es manté inalterada a sota.
Evidentment, se bé enfosquida, la
decoració amb fulla de plata va ser conservada tal com es presenta ara, negra.

Notes capítol 5
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Detall de la plata
ennegrida existent
als capitells

Notes capítol 5
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Neteja de columnes, bases i podi

El greix dels pilars i columnes de pedra de Girona es va treure mitjançant
l’aplicació d’apòsits de paper de cel·lulosa i bicarbonat d’amoni al 3% en
aigua destil·lada (temps de contacte: 5’) i posterior rentatge amb brotxes
i aigua.
La columna PCo0, de calcària
clara, va ser rentada solament
amb aigua i raspalls suaus.
Les bases dels pilars i de les columnes van ser netejades amb
aigua polvoritzada, raspalls de
fibra fina i esponges, i es procurà preservar de l’excés d’aigua
les restes de policromia existents. De la mateixa manera, es
va netejar el podi, després de
l’eliminació prèvia dels morters
amb fissures a les juntes entre
els carreus que ho conformen.

Treballs de neteja de les columnes

Detalls de l’extracció de les parts ennegrides on després
de la restauració quedaren a la vista les línies negres de
la policromia original

Notes capítol 5
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La pintura mural

Neteja de la pols superficial

La primera actuació va consistir en l’eliminació de
la pols acumulada a les rugositats de la superfície (el
suport de pedra no va ser especialment allisat) amb
pinzells i brotxes suaus.
Fixació dels aixecaments de pel·lícula pictòrica, de
morter de junta i consolidació de fissures

La fixació puntual de la pel·lícula pictòrica es va fer
amb injeccions d’adhesiu Primal E330S al 3% en etanol, mentre que per a la fixació dels punts sollevats
de morter original l’adhesiu no va ser diluït.
Al costat esquerre, entre les columnes PCo0 i PCo1,
es pot apreciar una pèrdua de suport i dos fragments
semidespresos de pedra, que coincideixen amb una
línia de junta dels carreus del pilar, així com algunes
fissures una mica més amunt.
Les fissures provocades pels desplaçaments dels
carreus, que tenen el seu origen en els moviments
d’assentament de l’església al terreny, van ser consolidades mitjançant injeccions de PLM-A. Aquests
moviments van provocar també el trencament de
fragments de la pedra, que van ser readherits amb
adhesiu epòxid Araldit Ràpid. Com ajuda es va dispoNotes capítol 5

Detall de
la pintura
mural, abans i
després de la
restauració
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sar d’uns escaires de fusta, per tal de mantenir els fragments al seu lloc
fins a la polimerització de l’adhesiu.
Neteja de la policromia

Com la major part de la policromia del mausoleu, el mural va ser netejat
amb turundes d’aigua destil·lada.
Reintegració de morter

Les faltes de morter a les juntes, fissures i perímetre dels fragments
recol·locats van ser reintegrades amb morter de calç amarada, sorra i
pols de marbre.

Estudi de la policromia del mausoleu de Pere el Gran

Per a l’estudi de policromia es va comptar amb la col·laboració del laboratori Arte-Lab (Madrid) encarregat de l’anàlisi de les mostres dels
colors que van ser tretes abans i durant la intervenció. Es van fer tres
campanyes d’extracció, amb un total de trenta-set mostres. L’anàlisi
d’aquestes mostres ha permès determinar la naturalesa dels colors i la
seva seqüència estratigràfica d’aplicació, a més de l’elaboració d’una sèrie de conclusions.
Els colors
●●

Reintegració cromàtica

Va limitar-se a ordenar la imatge confusa resultant de les nombroses
faltes de color original. La reintegració va ser feta amb colors a l’aquarel·
la, discernible per l’encreuament de les pinzellades.

●●

No va ser donada cap substància “protectora” a la pintura, ja que es va
tenir en consideració la interferència que un material sintètic pot provocar en el comportament natural d’aquesta pintura.

●●

Notes capítol 5

Hi ha una coincidència material entre la policromia de l’urna
superior, la policromia del baldaquí i la pintura mural del pilar.
Els colors utilitzats, típics de la paleta gòtica (blanc de plom, mini,
vermelló, atzurita, negre carbó, verdet (cardenillo) i terres), són els
mateixos, així com la seqüència estratigràfica d’aplicació.
Totes les mostres de color analitzades presenten una primera
preparació o imprimació blanca fina a base de blanc de plom
(cerussa) i pols d’ossos (tapaporus), destinada a aïllar els colors
finals de la humitat de la pedra. Està aplicada a l’oli (oli de llinosa),
i en alguns casos va ser deixada com a color final (vestits d’algunes
de les escultures de l’urna). No és freqüent trobar a l’estrat de
preparació la pols d’ossos afegida a la cerussa. Normalment, les
preparacions es feien amb blanc de plom, amb carbonat càlcic o
amb la combinació d’aquests dos materials.13
L’estrat immediatament sobreposat a aquesta imprimació, de color
ataronjat (mini+blanc de plom) és també comú a gairebé totes les
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mostres analitzades. Està aplicat sobre la preparació de blanc
de plom i oli de llinosa i és general a totes les àrees pintades i
daurades, excepte als fons blaus dels capitells i algunes zones de
l’urna, pensant sempre en la rapidesa del pintat d’aquesta part del
mausoleu. El mini està també aglutinat a l’oli i és molt freqüent
trobar-ho com a estrat subjacent del vermelló o barrejat amb
aquest, i menys com a fons sobre el qual s’aplica el blau d’atzurita.
●●

Sobre la capa de mini trobem un estrat d’assentament de color
ocre a les àrees on van ser posades les làmines d’or i de plata.
L’aplicació de les fulles metàl·liques es va fer a mixtió abans de
l’aplicació final dels colors, procediment habitual en l’execució
de les obres antigues: una vegada aplicades, els motius figuratius
daurats van ser decorats amb detalls pintats (figures monstruoses
de l’urna, capitells i pinacles).

L’aglutinant dels colors

Són tres les dades principals que es refereixen a l’aglutinant dels colors
del mausoleu:
●●

●●

L’oli de llinosa és el material identificat en totes les capes de les
mostres de color analitzades i a la mixtió dels daurats, un oli
utilitzat per les seves propietats assecants.
No s’ha identificat cap substància proteica relacionada amb
l’aglutinant (ou, cola animal) com per poder determinar que es
tractaria d’una pintura mixta, al tremp i a l’oli, o d’una pintura
únicament al tremp, protegida després per un film d’oli aplicat

Notes capítol 5

pel mateix pintor.14 Únicament, va ser identificat material proteic
a l’estrat de color blau d’una de les mostres realitzades al templet
(Mostra P-35), que podria relacionar-se amb l’aglutinant de l’atzurita.
●●

Es confirma que, en anys posteriors, va ser realitzada una aplicació
d’oli de llinosa sobre la superfície de la policromia, amb la intenció
de “refrescar” els colors i després d’una intervenció general de
neteja. Aquest tipus d’operació de manteniment era freqüent i va
afectar moltes obres antigues. L’aplicació de l’oli de llinosa va afectar
gairebé tota la policromia del templet, mentre que a l’urna és
parcial (alguns fons d’atzurita i algunes àrees vermelles i verdes no
presenten aquesta aplicació)

Les primeres noticies de l’ús d’oli assecant com a aglutinant dels colors les
tenim mitjançant els textos de Theophilus15 i Eraclius16, al segle xii. Fins i
tot, el mateix Eraclius i EtienneBoileau17 (s. xiii) mencionen la manera de
policromar les escultures de pedra, i coincideixen a citar l’oli com a l’únic
aglutinant dels pigments. Tècnicament els pintors medievals coneixien
les propietats de l’oli i l’utilitzaven en funció del tipus d’obra que havien
de fer, sobre tela, fusta o pedra. En el cas del mausoleu de Pere el Gran,
com sabem, es tracta d’una policromia sobre pedra i la necessitat d’aïllar
els colors de la humitat del suport, a més d’aconseguir-ne “una policromia
eterna”,18 va determinar l’ús de l’oli com a aglutinant dels colors. En el cas
de l’atzurita, sembla que es va aplicar seguint la tradició, utilitzant una
substància proteica com a aglutinant, si bé en molt baixa proporció, a
penes identificable a l’anàlisi de les mostres de color blau (el blau d’atzurita és un pigment que els tractats antics de pintura recomanen aplicar
a la cola, per tal de mantenir les seves qualitats visuals).
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A la resta dels colors, on l’aplicació de l’oli superficial no va arribar, l’aglutinant dels colors és l’oli
de llinosa, i no per confusió o contaminació amb
l’aglutinant dels estrats subjacents: alguns dels colors que decoren l’urna (vermell / verd dels arcosolis i pinacles) estan aplicats directament sobre
la pedra, sense capes de preparació, i contenen oli
com a aglutinant. Quan parlàvem que durant la
neteja el blau i el vermelló “marxaven”, això es pot
deure a la baixa proporció de l’oli que els aglutina,
sens dubte més feble pel pas del temps. Per tant,
gràcies als resultats de les anàlisis, a les dades
dels tractats medievals i a l’observació directa podem determinar que la policromia del mausoleu
està totalment executada a l’oli. S’exclou aquest
aglutinant en el cas de l’atzurita, probablement
aplicada amb cola.
Per la seva banda, l’aplicació superficial d’oli va
provocar algunes variacions de l’aspecte i conservació dels colors:
●●

Al baldaquí, als arcs i a les traceries, el
pigment d’atzurita perd el seu aspecte
cristal·lí i lluminós i queda empastat. D’altra
part, el vermelló apareix lleugerament
enfosquit i ataronjat, a causa de la tonalitat
groguenca de l’oli.

Notes capítol 5

●●

A l’urna, les àrees blaves afectades per la
descuidada aplicació de l’oli es veuen de color
blau-negre, no tant per l’alteració de l’oli o
del pigment, com per l’efecte d’enfosquiment
que el mini ataronjat subjacent provoca en
transparentar-se sota el blau.

Molt probablement, el clivellament dels colors en
algunes àrees de l’urna i del baldaquí es deu no
únicament a l’envelliment de l’oli de l’aglutinant
sinó també al de l’oli d’aplicació, que ha penetrat
totes les capes fins al suport.
La policromia del mausoleu de Pere el Gran constitueix un excel·lent exemple que confirma la utilització de l’oli de llinosa com a aglutinant dels
colors en la policromia medieval sobre pedra.
Excel·lent perquè constitueix una obra de referència pel seu extraordinari estat de conservació
i per l’absència d’agressives intervencions posteriors que haurien pogut contaminar la naturalesa
dels seus materials constitutius.

Detall del clivellament dels
colors present en algunes
àrees del baldaquí
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La làpida és de marbre blanc-gris amb vetes fines de color vermell-granat. És un marbre molt similar a l’utilitzat per fer la làpida de Roger de
Llúria, la qual cosa ens porta a pensar que es tracta també d’una peça
antiga de marbre reaprofitada, procedent de València..

L’epitafi de Pere II
Descripció
Material

Marbre

Mides Irregulars

+/- 51,8 x 67,3 cm; gruix +/- 3-4 cm

Localització

Transsepte (de front al costat est del mausoleu del rei Pere II,
embotida al pilar esquerre d’accés al presbiteri)

Vista general de l’epitafi de Pere el Gran

Epitafi de Pere el Gran

Una vegada desmuntada del seu emplaçament, el revers de la placa presenta un treball de talla irregular fet amb el punter, amb gruixos de
diferent mida, com succeïa al revers dels fragments de marbre de la
làpida de l’almirall. Aquestes dades permeten confirmar que l’epitafi
va ser realitzat al moment de la construcció del mausoleu del rei, abans
segurament de la realització de la làpida de Roger de Llúria.

Notes capítol 5
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Revers de la llosa on s’inscriu l’epitafi de Pere el Gran

Marc al pilar esquerre d’accés al presbiteri, on es troba embotit l’epitafi de
Pere el Gran

L’epitafi està embotit al pilar esquerre d’accés al presbiteri, dins d’un
marc senzillament motllurat, tallat als carreus de pedra de la paret. Per
mantenir la placa de pedra al seu lloc van ser disposades tres falques
de fusta (costat base, costat esquerre, costat superior). Eren aquests els
únics elements que exercien la funció de subjecció del marbre, ja que
el morter que va ser descobert darrere, després del desmuntatge, dins
l’espai buit del pilar, no enganxava la pedra.

Detall de la lletra
gòtica amb què fou
escrit l’epitafi

La llegenda és amb lletres gòtiques, distribuïdes en tretze línies delimitades per fines línies horitzontals incises.

Notes capítol 5
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Estat de conservació abans de la restauració

L’estat de conservació de l’epitafi era molt dolent a causa de l’acció de
la humitat de capil·laritat al pilar del presbiteri. Els danys provocats a
la pedra per la dissolució i cristal·lització de les sals solubles eren molt
evidents, als quals s’afegien altres d’origen antròpic.
−− Descohesió superficial del marbre que va provocar la desaparició
d’una part important de la llegenda.
−− Eflorescències de sals als carreus de pedra del pilar del presbiteri.
−− Pèrdua dels morters de junta del marc motllurat,
−− Faltes de suport al marc a causa de cops.

Finalment, la superfície va ser rentada molt lleugerament amb aigua
polvoritzada i esponges, per treure les possibles restes de cel·lulosa.

Aplicació d’apòsit
de pasta de
cel·lulosa i aigua
desmineralitzada
sobre la placa de
marbre

−− Reintegració de morter deficient en un dels carreus de la base de
l’epitafi, a la paret del pilar.
La restauració

−− Desmuntatge de la placa de marbre. Van ser eliminades les falques
de fusta que mantenien l’epitafi al seu lloc.
−− Neteja de l’espai d’encaix al pilar, amb l’eliminació dels morters
existents i la brutícia acumulada.
−− Eliminació del morter afegit al carreu de base de l’epitafi, al pilar.
−− Reintegració de morter amb morter de calç hidràulica, sorra i pols
de marbre al carreu del pilar i a les motllures del marc de pedra, així
com a les juntes dels carreus.
−− Aplicació d’apòsit de pasta de cel·lulosa i aigua desmineralitzada
sobre la placa de marbre. Va ser aplicat un únic apòsit que va ser
retirat una vegada sec. La pasta de cel·lulosa va ser eliminada en sec
gairebé totalment mitjançant bastonets de fusta i aire comprimit.
Notes capítol 5
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−− Muntatge de la làpida epitafi. El revers i les vores de la placa van ser
protegits per una làmina continua de plom d’1 mm de gruix amb
l’objectiu d’aïllar-la de la humitat que afecta el pilar. Fet això, va ser
recol·locada al seu lloc i assegurada mitjançant falques de plom.
−− Reintegració cromàtica. Va ser realitzada únicament sobre els
morters de reintegració
amb aquarel·les i pigments
minerals barrejats dins
d’un mixt d’alcohol etílic i
acetona (50:50).
−− No va ser aplicada sobre
el marbre i la pedra cap
substància de protecció.
L’epitafi
de Pere el
Gran, un cop
recol·locat
dins el marc
del pilar
esquerre del
presbiteri

Notes capítol 5
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6. La restauració del mausoleu
de Jaume II i Blanca d’Anjou
Per als treballs de restauració del
mausoleu de Jaume II i Blanca d’Anjou s’aplicaren els mateixos criteris i
procediments del monument funerari de Pere el Gran. Es prioritzà el criteri de mínima intervenció, basat en
la resolució dels problemes de conservació identificats a les actuacions
prèvies i en el desenvolupament de la
intervenció.

Extracció de mostres de color

En un primer moment, sense la bastida de treball, va
ser possible agafar dues mostres de color de la part
inferior del mausoleu. Durant el temps que durà la
restauració van ser extretes un total de set mostres.
Blanc

blanc de plom (cerussa) - (CO3)2(OH)2 Pb3
- (carbonat bàsic de plom)

Ataronjat

mini –Pb3O4- (tetròxid de plom)

Groc

terra groga+ guix+ carbonat càlcic sobre un
estrat de guix blanc

Negre

negre carbó (vegetal)

Aglutinant

Oli de llinosa

Extracció de mostres dels materials constitutius
Actuacions prèvies
a la restauració

Abans de la intervenció directa de
restauració al mausoleu es van fer
una sèrie d’actuacions prèvies:
●●
●●

●●
●●

Van ser extretes tretze mostres de pedres i morters.
Identificació de materials al mausoleu de Jaume II i
Blanca d’Anjou:
Pedres

Extracció de mostres de color19

Podi

Dolomia (pedra de Vinaixa o Floresta)

Extracció de mostres dels
materials constitutius20

Bases de les
columnes

Dolomia

Columnes/ Pilars

Calcària nummulítica (Pedra de
Girona)

Arcs/traceries

Calcària amb fòssils

Capitells

Dolomia

Laudes-Jacents

Calcària clara

Exterior sarcòfag

Calcària clara

Examen estructural del baldaquí21
Col·locació de puntals de fusta
de sosteniment del frontal
d’alabastre22

Notes capítol 5

Morters

Morter de calç (reparació)
Morter de calç i guix (reparació)
Morter de calç amb aplicació superficial de ciment
Pòrtland (reparació)
Morter de guix (reparació)
Ciment (eventualment barrejat amb una resina)
Resines

Resina de colofònia (s. xix)

Examen estructural del baldaquí

Des d’una petita torre de bastida, els arquitectes
van comprovar des de prop els efectes dels antics
desplaçaments estructurals del baldaquí, ja identificats a simple vista des del terra. No es va verificar cap indici de deficiència estructural recent ni
problemes que afectessin l’estabilitat del templet.
Col·locació de puntals de fusta de sosteniment del
frontal d’alabastre

Els importants trencaments de les petites columnes de suport del frontal i les ruptures dels angles
superiors de la paret est del sarcòfag van determinar la col·locació d’aquests puntals, abans de desmuntar tota la peça d’alabastre.

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La restauració del mausoleu de Jaume II i Blanca d’Anjou

| 62

Capítol 5
Restauració

Desmuntatge del frontal
d’alabastre

Va ser l’operació prioritària abans
de disposar la bastida de treball.
El frontal va ser reforçat primerament amb un estructura de fusta
que va mantenir la unió entre els
trenta fragments que el conformaven. Fet això, es va començar a
eliminar progressivament el morter de guix que ho connectava pel
darrere a les tapes del sarcòfag i
als frisos laterals.
Les dues peces més properes dels
frisos, una per costat, van ser desmuntades per tal de descobrir possibles ganxos metàl·lics que unissin el frontal a la resta del conjunt.
Una vegada eliminades les juntes
de guix, i després de comprovar la
inexistència de peces metàl·liques
d’unió, el frontal va ser posat al
terra amb l’ajuda d’una corriola,
després de retirar just abans les
columnetes de suport, trencades
Notes capítol 5

a causa de l’oxidació dels perns
d’unió de ferro que presentaven.
Sense el frontal, va quedar a la
vista l’interior del sarcòfag amb
les restes òssies que van ser documentades en la seva posició original, extretes i estudiades als laboratoris pels equips d’arqueologia i
antropologia.
Provisionalment i mentre s’esperava el retorn de les restes òssies
i el definitiu remuntatge de l’element d’alabastre, la tomba va ser
tancada amb una peça tallada a
mida de Ethafoam (polietilè), embolicada amb Tyvek.
Neteja de la brutícia superficial.
Eliminació de repintats
Neteja de la brutícia superficial

Des de la bastida de treball ja col·
locada, es va netejar la brutícia superficial del conjunt del mausoleu,
mitjançant brotxes i aspiració d’aire. Aquesta operació va permetre

l’obtenció d’informació més detallada sobre alguns dels aspectes
que afectaven el templet:
●●

●●

●●

●●

brotxes suaus, aspiració d’aire i
puntualment bisturí.

la precària estabilitat d’algunes
formes decoratives (ornaments
de fulles i florons, dosseret
sobre la figura del sant)
les conseqüències dels
desassentaments estructurals,
com el desalineament
localitzat d’algunes de les
pedres dels arcs del templet
la delimitació de les
intervencions formals
precedents, com les
reposicions a les traceries
l’existència d’un repintat
generalitzat de color blanc i
ataronjat a tota la part alta del
templet

Neteja dels jacents. L’elevada
absorció de la pedra va determinar la neteja mecànica en sec de
la pols superficial dipositada a
les tapes del sarcòfag, mitjançant
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Neteja de les columnes nummulítiques. Com a primera actuació, van ser eliminades mecànicament les rebaves de resina
de colofònia a les juntes de les
columnes p2 i p3, recompostes
pel p. Miguel Mestre al segle xix.
L‘aplicació mitjançant apòsits de
paper de cel·lulosa d’una solució
de bicarbonat d’amoni al 10% durant 15’ va permetre l’eliminació
de l’efecte groguenc superficial
causat per la brutícia grassa adherida. Finalitzada la neteja, va
ser realitzada sobre la pedra una
aplicació de cera microcristal·lina
al 5% en WhiteSpirit.

Treballs de neteja superficial de la tomba
de Jaume II i Blanca d’Anjou

(90:10) i bisturí, igual que la que va ser feta
als frisos laterals.
Eliminació de repintats

La segona fase de la neteja es va basar en la
total eliminació dels colors blanc i ataronjat, aplicats el 1989 per l’Emili Julià a la part
alta del baldaquí (traceries, arcs, pinacles,
interior i exterior de la volta). Per dissoldre
el repintat acrílic va ser utilitzada una mixtura d’aigua i etanol (50:50). Més endavant
tractarem de l’aspecte policrom del baldaquí que resultà de l’eliminació dels repintats
acrílics.

Neteja del frontal d’alabastre
i dels frisos laterals. Les restes
de morters afegits de calç i guix al
revers del frontal i a les línies de
contacte entre els diferents fragments van ser eliminades amb
cisells i martell. La neteja de la
superfície de l’alabastre es va fer
amb turundes embegudes d’una
mescla d’etanol i agua destil·lada
Notes capítol 5
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Actuacions sobre els morters de reconstrucció
i de juntes (guix i altres)

La supressió dels repintats va posar al descobert diversos morters de guix aplicats en la intervenció de mitjan segle xix, amb la intenció
de corregir els danys que el mausoleu va par-

tir a causa de la profanació. El costat nord va
ser el més afectat. De fet, tota la part baixa de
la traceria va ser reconstruïda amb guix, i és
sobretot en aquesta part del baldaquí on s’afegiren, durant la darrera actuació de finals dels
anys 80 del segle xx, nous morters de guix
blanc i d’escaiola, operació confirmada per
l’Emili Julià, autor d’aquella intervenció.
El criteri general respecte als morters de guix
presents al mausoleu va ser el del seu manteniment. Van ser conservats els morters de
reconstrucció formal disposats al segle xix (P.
Miquel Mestre i Hernández Sanahuja) pel seu
valor dins d’una “intervenció històrica”, que es
considerà adient mantenir. Per tant, van ser
respectades les reposicions de guix a les traceries del baldaquí, així com les que trobem a
la paret nord del sarcòfag i a les bases de las
columnes p1 i p6, que presentaven un estat de
conservació acceptable.

Recomposició del frontal d’alabastre

Notes capítol 5

En alguns casos, la deficient execució de les
reposicions va ser considerada un motiu justificat per procedir a una correcció formal
puntual que garantís un resultat estètic més
adient a l’obra. Va ser eliminada mitjançant
cisells i martells la part de les reposicions forLa restauració del panteó reial de Santes Creus

mals que cobria abusivament la pedra al voltant de les juntes, amb l’objectiu de diferenciar clarament les formes afegides de les formes
de pedra original. Així mateix, es van rebaixar
superficialment gairebé tots els morters de
guix corresponents a l’última intervenció de
1989, que ocupaven les juntes de les pedres de
la part alta del baldaquí i dels frisos d’alabastre a la part baixa.
Pel que fa el frontal d’alabastre, el seu desmuntatge va permetre verificar que la unió
dels fragments trencats va ser feta únicament
amb el guix de les juntes, de color lleugerament rosa al front i gris per darrere. No obstant això, en alguns llocs es van identificar
materials que corresponien a intervencions
més recents, com els punts de ciment en algunes de les unions de la cornisa inferior i les
restes de cola de color groguenc, d’aspecte similar al de la cola d’impacte, a dos dels fragments corresponents al frontó i a la cornisa de
la part superior.
La intervenció de ciment cal relacionar-la segurament amb el moment de les reparacions
fetes a les columnetes de suport del frontal (i
a la làpida de Roger de Llúria) als anys 50 del
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segle xx, i la cola va ser utilitzada per l’Emili Julià
el 1989. Va ser també aquest últim el que va recobrir totes les juntes de color rosa amb escaiola. Tots
aquests morters i adhesius van ser eliminats mecànicament (cisell, martell, vibroincisor, bisturí) en el
moment del desmuntatge del frontal.
Al pilar de l’església existien una sèrie de morters
de calç, de guix i de ciment. El morter de calç i

sorra, del moment del desplaçament de la tomba
(segle xvi), servia per omplir mitjançant trossos
de pedra i de maó l’espai de separació entre el sarcòfag i la paret, a més de corregir algunes de les
fissures a la pedra al pilar.
Per la seva banda, el tipus de morter de guix trobat era de color gris, amb més o menys àrid de
maó triturat i sorra gruixuda i el morter de ciment (Pòrtland). L’últim aplicat era de color gris.
Tots aquest morters recents ocupaven àrees limitades, en correspondència a reparacions puntuals, que cobrien en alguns casos el morter de calç
precedent. Els morters de guix corresponien a la
intervenció del xix, i els de ciment a actuacions
realitzades ja al segle xx.
En relació amb la figura del sant, aquesta va ser
col·locada al seu lloc després de tallar una part de
l’extrem superior oest de les laudes sepulcrals, que
li serveixen de base. Està acompanyada a la part
superior per un petit dosseret embotit al pilar. Eliminant una part dels morters de ciment i de guix
del pilar, va ser descoberta la manera com el dosseret està encaixat al mur.

Escultura del sant, d’estil gòtic però afegit a la tomba
al segle xvi

Notes capítol 5

Tallat en un únic bloc de pedra, presenta al darrere una prolongació de secció quadrangular que
recolza a la base del forat practicat al pilar. Per da-
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munt, una platina de ferro contribueix a mantenir-ho fixat al seu
lloc, i evita que basculi cap a fora.
La platina esta bloquejada dins
del forat pel pes d’una pedra de
grans dimensions que hi recolza
a sobre. Finalment, van ser descobertes algunes falques de fusta,
per tal d’evitar el desplaçament
tant del dosseret com de la resta
de les peces de pedra que omplien el forat.
Actualment, el dosseret està desplaçat verticalment cap avall, i
toca el cap de l’escultura. Tanmateix, va ser presa la decisió de
no millorar la seva posició pel
risc que suposava l’eliminació
dels morters i el desmuntatge
de les peces que ho mantenen al
seu lloc, alguna de dimensions i
pes considerables. Es va procedir
llavors a assegurar aquestes peces mitjançant falques de pedra
i maó, introduint acuradament a
les juntes un morter de calç hidràulica i sorra.
Notes capítol 5

Morters del mausoleu
A- Morter blanc de calç i àrid fi
És el morter utilitzat al segle xvi.
Localització:
−− reparacions al pilar de l’església
−− forat del pilar de l’església on està embotit el dosseret
−− darrere els frisos d’alabastre (restes)
−− interior del sarcòfag (forma triangular tallada al pilar de
l’església, regalims i restes a la part alta de les tapes)
B- Morter de guix gris-beix clar
Utilitzat al segle xix (P. Miquel Mestre)

E- Morter de guix rosat i àrid gruixut
Posterior a la col·locació del morter de guix gris C, ja que està
disposat per sobre.
Localització:
−− juntes del front del frontal d’alabastre
−− cobrint la unió per darrere del frontal amb les laudes
sepulcrals
Desconeixem si aquest morter és contemporani de l’anterior o
d’un altre moment.

Localització:
−− reposicions a les traceries del baldaquí

F- Morter de ciment. Morter de ciment i resina

C- Morter de guix gris i àrid gruixut
Utilitzat al segle xix (P. Miquel Mestre)

Localització:
−− reparacions al pilar de l’església
−− reparacions als trencaments de les columnetes que suporten
el frontal d’alabastre
−− junta central a la cornisa inferior del frontal d’alabastre

Localització:
−− junta de les peces horitzontals que tanquen el vèrtex superior
de les laudes sepulcrals.
−− juntes del revers dels fragments del frontal d’alabastre.
−− reparació al forat de l’església on està embotit el dosseret,
sobre el morter de calç precedent.
−− morter d’ompliment per a la col·locació dels frisos d’alabastre.
−− morter d’unió entre els fragments dels frisos d’alabastre.

Segle xx

G- Morter de guix blanc
Segle xx (E. Julià)

D- Morter de guix blanc
Utilitzat al segle xix (Hernández Sanahuja)

Localització:
−− juntes de les pedres de tot el baldaquí
−− recobriment de les juntes i faltes dels frisos d’alabastre
−− recobriment de les juntes del frontal d’alabastre

Localització:
−− reposicions a les bases de les columnes i a les traceries de les
parets de l’urna (Hernández Sanahuja)

Sabem pel testimoni de l’Emili Julià que va aplicar una bona
quantitat d’aquest morter al mausoleu de Jaume II, que substituí gairebé totes les juntes d’unió de les pedres.
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Recol·locació de peces de pedra originals

Pinacle nord-est (JPi2)

Gràcies als treballs d’inventari i endreça dels materials existents als magatzems del monestir, contemporani al treball de restauració, van ser
recuperades peces de pedra originals que corresponien al mausoleu, recollides allí.23 Especialment important va ser la recol·locació del pinacle
NE del baldaquí (JPi2). Altres peces recuperades foren algunes de les
fulles decoratives que ornen la part alta del baldaquí. En funció del seu
pes, mides i localització, els fragments recuperats van ser recol·locats
mitjançant perns de fibra de vidre corrugada de diferents diàmetres (36-8 mm) i punts d’adhesiu epòxid Epo 121 o Araldit Ràpid.

El fragment del pinacle NE va ser recuperat juntament amb 4 fragments
més petits de les fulles decoratives que l’ornen.
Aquests van ser units de nou al fragment principal mitjançant perns de
fibra de 3 mm de diàmetre i adhesiu Araldit Ràpid, amb la consolidació
i impermeabilització prèvia de les superfícies de contacte amb Paraloid
B72 al 10% en acetona.
Per la col·locació del pinacle al seu lloc d’origen, va ser necessària l’execució d’una reposició de pedra nova realitzada pel picapedrer Rodrigo
de la Torre, ja que l’extrem que contactava amb la peça de base va ser
trencat i va desaparèixer.
La reposició nova va ser foradada convenientment per permetre l’encaix
del pern de ferro cobert de plom, conservat com a element d’unió a la
base del pinacle, al baldaquí. Una vegada col·locada la pedra nova amb
punts d’adhesiu epòxid, va ser unida a la resta del pinacle mitjançant un
pern de 8 mm de fibra de vidre i el mateix adhesiu.
Fulles(2) i floró (costat oest)

Fulles: unió mitjançant perns de fibra de vidre de 8 mm de diàmetre i
adhesiu epòxid EPO 121 amb aplicació prèvia a les superfícies de contacte de resina acrílica Paraloid al 10% en acetona.

Pinacle del baldaquí recuperat durant la restauració. Procés d’extracció dels
perns de ferro que el subjectaven mentre estigué al museuet de Santes Creus

Notes capítol 5

Floró: unió sense pern mitjançant adhesiu epòxid EPO 121 amb aplicació prèvia a les superfícies de contacte de resina acrílica Paraloid al 10%
en acetona.
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Fulla i floró del pinacle sud-oest (JPi4)

Fragment de motllura de la columna JCo8

Fulla: unió mitjançant pern de fibra de vidre de 8 mm de diàmetre i adhesiu epòxid EPO 121 amb aplicació prèvia a les superfícies de contacte
de resina acrílica Paraloid al 10% en acetona.

A la columna p2 existia un petit fragment encolat de manera deficient per Miquel Mestre amb adhesiu a base de resina de colofònia. Va
ser desmuntat, netejat i novament adherit amb punts d’adhesiu epòxid
Araldit Ràpid.

Floró: la part conservada del petit floró de remat del pinacle es presentava trencada en sis fragments a conseqüència de l’oxidació del pern de
ferro, que es conservava in situ. La unió dels fragments va ser feta sense
perns amb adhesiu epòxid Araldit Ràpid. La base del buit central entre
el floró i el pern de ferro va ser omplerta amb una colada de Paraloid
al 30% en acetona, amb càrrega de sorra. Per assegurar totes les peces
encolades del floró van ser lligades al pern de ferro amb un fil d’acer
inoxidable folrat amb tub de silicona.

Tractament dels elements metàl·lics

L’eliminació de les restes d’òxid als perns i als tirants de ferro del conjunt del mausoleu va ser feta mecànicament mitjançant bisturí, raspall
d’acer i llana d’alumini. Una vegada net, el ferro va ser tractat amb un
inhibidor de corrosió, amb l’aplicació a pinzell d’àcid tànnic dissolt en
alcohol etílic al 5%. Finalment va ser protegit amb l’aplicació de resina
Paraloid B44 al 5% en acetona.

Treballs de creació i col·locació les noves peces realitzades pel picapedrer

Notes capítol 5
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Muntatge del frontal d’alabastre

La recol·locació i el muntatge del frontal
d’alabastre es va fer en estreta col·laboració
entre els equips de manipulació d’obres
d’art (Tti Fine Arts), el mestre picapedrer
(Rodrigo de la Torre) i Joan Estradé, ferrer del Pont d’Armentera, tots ells sota la
supervisió del responsable dels treballs de
restauració, Javier Chillida.
Disposició d’una estructura d’acer inoxidable al darrere del frontal
Com a primera actuació, va ser col·locada al
seu lloc la cornisa de base de l’alabastre sobre les noves columnetes de suport (fusts)
que substituïen les deteriorades columnetes existents. Es mantingueren les bases i
els capitells que presentaven abans de la
restauració.
Per al muntatge d’aquests elements, es va
aplicar al podi una petita quantitat de calç
amarada i pols de marbre (1:3). Per a la unió
entre les bases i els fusts van ser utilitzades barretes roscades d’acer inoxidable de
18 mm de diàmetre i 100 mm de llarg. No
va ser utilitzat adhesiu epòxid, únicament

Notes capítol 5

calç amarada i pols de marbre en totes les
unions de les diferents peces. Abans de la
col·locació de la cornisa d’alabastre es va
aplicar un estrat de morter de calç al pla superior dels capitells (no hi ha perns d’unió
entre capitells i cornisa d’alabastre).

Les restes de Blanca d’Anjou retornades a la tomba

Per al muntatge i la disposició del frontal va
ser dissenyada una estructura d’acer inoxidable (alt 0,5 x ampla 4 cm) que va assegurar
la unió entre els fragments centrals d’alabastre, a més de possibilitar el seu ancoratge per darrere a la base de l’espai esquerre
de l’interior del sarcòfag (el que correspondria al cos del rei). Per ajustar al màxim les
mides de la nova estructura, els fragments
centrals del frontal van ser muntats sobre
la taula de treball. L’ajustament el va fer in
situ el ferrer, mitjançant talls i soldadures
al metall. També en aquell moment va ser
determinada la forma de la llengüeta que
va assegurar la nova estructura al sepulcre.
El petit frontó, la cornisa superior, les pilastres laterals i la cornisa inferior no van
quedar agafades per l’estructura.
L’àrea central del frontal, abraçada per la
graella de metall, va ser col·locada al seu

Procés de col·locació de l’estructura d’acer per
subjectar el frontal renaixentista
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lloc mitjançant una corriola i corretges lligades a dues argolles, soldades
provisionalment a les pestanyes superiors de l’estructura. A continuació, van ser anivellats i fixats correctament els fragments entre ells, mitjançant falques de làmina de plom, i s’ompliren contemporàniament les
juntes amb morter de guix blanc. Fet això, va ser col·locada una petita
peça de acer inoxidable que va enganxar el cos central de l’alabastre a
la superfície exterior de la tapa amb la figura jacent de Blanca d’Anjou,
aprofitant els encaixos existents en ambdós elements, del segle xvi.

La peça metàl·lica va ser simplement encaixada i coberta de
morter, sense utilitzar adhesiu.
Progressivament van ser muntats
la resta dels elements del frontal,
respectant sempre la seva correcta correspondència i utilitzant les
mateixes eines que a l’àrea central (falques de plom, un nivell,
morter de guix).
Els objectius principals aconseguits amb el muntatge del frontal
van ser:
●●

●●

Procés de muntatge del frontal renaixentista

Notes capítol 5

fer recolzar el pes principal
del frontal sobre les columnes
noves i no sobre la paret del
sarcòfag, més feble.
facilitar un futur desmuntatge,
ja que els elements de
fixació (la llengüeta i la peça
d’enganxament posteriors)
no són definitius: són
encaixos que preveuen
aquesta possibilitat. Tampoc
a les unions dels diferents
fragments van ser utilitzats

La restauració del panteó reial de Santes Creus

perns: únicament van
ser aplicats alguns punts
localitzats d’adhesiu epòxid.
●●

millorar la presentació estètica
del frontal, deficient abans
de la intervenció, a causa de
l’incorrecte anivellament
dels fragments i dels morters
de junta. Les dues peces que
formen el petit frontó sobre
la cornisa superior estaven
mal col·locades, i trencaven la
continuïtat de les formes en
relleu que l’ornen.

Reintegració de morters

Van ser tres els tipus de morter de
reintegració, en funció de la seva
compatibilitat amb la naturalesa
material dels elements de pedra
en els quals van aplicar-se (carbonat o sulfat de calci):
−− morter de reintegració de
calç amarada: utilitzat per
reintegrar les faltes, juntes
i fissures de les pedres del
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baldaquí i del sarcòfag. Especialment
acurada va ser la reintegració de les
alveolitzacions de la pedra a la base
de les arcuacions de la paret sud del
sarcòfag, jugant amb els colors de
diferents tipus de sorra i de pols de
marbre.

i la reintegració de les faltes de suport
a la base de la columna p5, disposada
per Hernández Sanahuja, van ser
realitzades amb guix.

−− morter de reintegració de calç
hidràulica: utilitzat a les faltes, juntes
i fissures de la pedra del pilar del
creuer. Aquí va ser descartat l’ús de la
calç amarada a causa de l’alta humitat
continguda al mur, que impedia la
correcta carbonatació del morter.
També amb el mateix morter va ser
omplert l’espai vuit que quedava
entre la cornisa de base del frontal
d’alabastre i l’interior del sarcòfag.
−− morter de reintegració de guix:
utilitzat per la unió entre els diferents
fragments d’alabastre durant el
muntatge del frontal. Les juntes van
ser reintegrades superficialment amb
guix blanc, lleugerament tenyit amb
terres. Així mateix, la junta oberta
entre el frontal i les tapes del sarcòfag

Notes capítol 5

Treballs de reintegració de morters
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Reintegració cromàtica

Va limitar-se als costats del baldaquí (arcs i traceries) i va ser
realitzada mitjançant veladures
d’aquarel·la aplicades a les faltes,
fissures i noves juntes de morter
de calç, per tal d’aconseguir una
mínima continuïtat visual de les
formes.

Treballs de reintegració
cromàtica

En el cas del pinacle NE, recuperat dels magatzems, va ser efectuada una veladura amb pigments
naturals dissolts en aigua i aglutinats amb hidroxipropil cel·lulosa
Klucel G al 2% en etanol, per reintegrar-ho amb la resta dels elements de la part alta del baldaquí.
Utilitzant pigments i el mateix
aglutinant van ser reintegrades
també les reposicions antigues de
guix conservades a la base de la
columna p5 i a l’angle SE del sòcol
del sarcòfag.
La reintegració cromàtica va ser
l’ultima fase de la restauració
del mausoleu: no es va donar cap
substància “protectora” ja que es
va considerar innecessària.

Treballs de reintegració
cromàtica

Notes capítol 5
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Anàlisi estructural del mausoleu24

Per començar, s’ha d’assenyalar que respecte al mausoleu de Pere II, el
del rei Jaume II presenta una diferència de disseny que afecta tots els
angles des d’on arrenca la curvatura dels arcs exteriors i els nervis interiors de la volta del baldaquí.
Mentre que al mausoleu de Pere II les peces dels angles estan constituïdes
per un sòlid i únic element de mides considerables en forma d’escaire, que
distribueix el pes i el sentit direccional de les formes dels arcs, de les traceries i dels nervis de la volta, al mausoleu de Jaume II aquests elements
estan constituïts per diferents peces independents, amb línies de junta
evidents, sobretot a l’interior del baldaquí (les línies exteriors són més
confuses, amb recobriments generals de morters). El disseny del baldaquí
del mausoleu de Jaume II és més audaç que el del rei Pere, per tal d’aconseguir una estructura molt més lleugera que dependria fonamentalment,
a falta de contraforts als angles, de la disposició de les barres i tirants
de ferro com a elements clau en l’estabilitat. No oblidem que es tractava
d’una construcció “nova”, experimental, que va ser realitzada en un temps
relativament curt. Pot ser que aquesta solució constructiva, més susceptible de veure’s afectada per forces de diversa procedència, sigui la que va
afavorir els desajustaments que avui veiem a l’estructura dels arcs.
Amb l’objectiu de determinar l’origen dels desequilibris, es va fer una
anàlisi estructural del mausoleu per tal de posar en evidencia alguns
dels aspectes referents a la seva construcció i a actuacions posteriors.
Durant la restauració van ser obtingudes una sèrie de dades respecte de
la col·locació dels tirants de ferro, elements fonamentals per l’estabilitat
del baldaquí:
Notes capítol 5

Els tirants de les bases de les columnes van ser robats violentament,
com ho testifiquen els trencaments a les pedres de les bases i els documents històrics.25 Aquests tirants van ser col·locats amb plom colat,
del qual trobem restes a les bases de les columnes p1, p4, p8 i p9. Per
la seva situació a la base del baldaquí i tenint en compte la construcció
del mausoleu de Pere II, pensem que els tirants inferiors no formaven
part de l’estructura original i sí d’una operació de reforç posterior al
segle xvi.
Els tirants de ferro sobre els capitells presenten algunes diferències significatives en la seva disposició. Sembla que van ser recol·locats al seu
lloc després d’un o més episodis de desajustaments estructurals que
podrien situar-se al segle xvi i al segle xix. Trobem únicament restes de
plom sobre els capitells JCa4 (costat nord), JCa6, JCa7, JCa8 i JCa9 (tots
al costat sud). Als costats est i oest no van ser identificades restes del
plom, que no obstant això podrien estar amagades sota les pedres i pels
morters de junta i de reconstrucció a la zona dels pilars. Totes les formes
de pedra dels arcs i de les traceries presenten trencaments als plans de
contacte amb els tirants, recoberts de morters.
Als capitells JCa2, JCa3 i JCa5 hi ha resina de colofònia, utilitzada per
Miquel Mestre i Hernández Sanahuja en la recol·locació de les columnes
corresponents. Al capitell JCa5 trobem a més de la resina unes falques
de fusta, nombroses en altres elements del mausoleu, també relacionades amb la intervenció del segle xix.
Als estreps del tensors diagonals no van trobar-se restes superficials
d’una colada de plom. Pensem no obstant això que l’estructura dels tensors no va ser posada al segle xix i sí al segle xvi com a element de

La restauració del panteó reial de Santes Creus

La restauració del mausoleu de Jaume II i Blanca d’Anjou

| 74

Capítol 5
reforç (existeixen alguns elements
metàl·lics del segle xvi, com les
grapes que agafen les parets interiors del sarcòfag, que tampoc presenten plom).
Tirants de ferro:
Traceria costat nord:
barra inferior

1,8 x 4,6/4,8 cm

barra intermèdia

1,7/1,8 x 2,1/2,2 cm

barra superior

desapareguda

Traceria costat sud:
barra inferior

1,8/1,9 x 4,7/5,3 cm

barra intermèdia

1,7/1,8 x 2,1/2,2 cm

barra superior

2,2/2,5 x 2,1/2,2 cm

Traceria costat est:
barra inferior

1,1/1,4 x 4,0/4,2 cm

barra superior

1,7/1,8 x 2,1/2,2 cm

Traceria costat oest:
barra inferior
barra superior

1,7/1,8 x 2,1/2,2 cm

Tensors diagonals
estreps

1,2/1,4 x 3,0/3,7 cm

tirants

1,4/1,8 x 3,1/3,4 cm

Notes capítol 5

Si el referent constructiu va ser el mausoleu de
Pere II, hauríem de notar que al mausoleu de Jaume II únicament trobaríem els tirants sobre els capitells de tots els costats del baldaquí, a més dels
tirants intermedis de les traceries nord i sud i els
superiors de les traceries est i oest. Els tensors diagonals i la resta dels tirants de ferro, a les bases de
les columnes i als superiors dels costats nord i sud,
serien reposicions.
Per les mides i secció podem dir que els tirants situats al mig dels costats nord i sud i els superiors dels
costats est i oest presenten unes dimensions similars
ja que estan condicionades per les dimensions dels
plans verticals en els quals van embotits. Aquesta situació canvia respecte dels tirants inferiors de tots
els costats. Per tant, podem considerar com a originals els tirants intermedis i superiors, amb l’excepció
que sobre aquesta qualitat planteja el tirant superior
del costat sud, perdut al costat nord.
Sobre els tirants inferiors, la determinació sobre la
seva originalitat o no és més difícil d’asseverar, subjectes a dos moments diferents de desajustaments,
el segle xvi i el segle xix. Podrien ser els tirants originals, ajustats després de les deficiències estructurals que es van produir al baldaquí, o bé reposicions del segle xvi, que conviuen amb nous elements

col·locats al segle xix (costats nord, est i oest). Els
tirants inferiors dels costats nord, est i oest no presenten plom als punts d’unió amb la pedra mentre
que al tirant del costat sud sí que n’hi trobem.
No s’ha localitzat cap dada documental que aclareixi les raons i les conseqüències del desplaçament
de la tomba al segle xvi. Pel que fa al material, les
dades són també confuses ja que les reparacions
posteriors dels segles xix i xx van contaminar o
van substituir els materials utilitzats a les actuacions realitzades al xvi, com són els morters de junta
o el plom colat als ferros.
Tenim la certesa que la tomba (caixa, sarcòfag, laudes sepulcrals) va ser desmuntada i desplaçada al
segle xvi. Com a hipòtesi, podem argumentar que,
tenint en compte el pes i les dimensions dels elements a desplaçar, algunes de les columnes intermèdies que delimiten l’espai reduït de l’interior del
baldaquí van ser desmuntades, per tal de disposar
d’un espai de treball més ampli.
Durant aquesta operació de desmuntatge alguns
dels elements del baldaquí (tirants o pilars) van
formar part momentàniament d’una estructura de
suport per a la col·locació de corrioles o cordes, i
per tant subjectes a tensions. Llavors es va produir
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de manera imprevista una situació d’inestabilitat al templet que
va determinar la disposició dels
tensors diagonals de ferro, enganxats al gruix dels nervis de
la volta mitjançant uns estreps.
Pensem que els tensors van ser
col·locats en aquest moment com
a elements afegits de reforç, no
connectats, però, a l’armadura
de ferro que suposem embotida
a les pedres de l’estructura del
baldaquí. També contemporània
a aquesta feina de reforç seria la
disposició de la barra de ferro a la
forma lobulada superior de la traceria sud (desapareguda a la traceria nord), tampoc connectada
a l’armadura. Fins i tot, podríem
pensar que els tirants de ferro a
les bases de les columnes, desapareguts durant l’espoli, van ser col·
locats també en aquest moment.
Al segle xix, a partir de 1843, el
Pare Miquel Mestre, exmonjo de
Santes Creus, va començar a fer
feines de reconstrucció al monesNotes capítol 5

Visions frontal i laterals de la tomba, amb els elements originals i les restitucions del segle xix
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tir. Mestres va apuntalar el mausoleu en
perill de desplom, i va portar a terme una
sèrie d’actuacions que coneixem gràcies
a l’informe de Hernández Sanahuja, que
hem comentat en la descripció del mausoleu (reposició de les columnes trencades,
dels frisos i del frontal d’alabastre i de les
faltes a les traceries del baldaquí). En cap
moment Hernández Sanahuja escriu al
seu informe sobre la reposició de tirants de
ferro al mausoleu.26 Sí que dóna constància del robatori de les barres metàl·liques
(un dels objectius principals de la profanació) que unien les bases de les columnes i
dels pilars, que no van ser substituïdes per
d’altres de noves (tampoc va ser recol·locat
el tirant superior del costat nord).

Litografia del segle xix on
no s’observa el tirant nord
de ferro, però sí el sud

Sorprèn que Hernández Sanahuja doni
una referència detallada de les feines de
reparació realitzades al mausoleu i que
oblidi una de les actuacions principals, que
seria la recol·locació dels tirants de ferro.
Si ens atenim encara a la descripció de
Hernández Sanahuja, el tirant inferior de
ferro del costat nord no havia estat robat.
En aquest cas, els profanadors haurien

Notes capítol 5
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d’haver intentat extreure-ho a base de cops, ja
que van provocar la caiguda d’una part de les
traceries. Miquel Mestre va intervenir al mausoleu amb limitats mitjans econòmics, fent
feines de paleta, algunes de les quals van ser
desfetes poc més tard pel mateix Hernández
Sanahuja a causa del seu deficient resultat estètic (el canvi de la columna p5). Deduïm per
tant que Mestre no reunia els mitjans i els coneixements necessaris com per desenvolupar
el projecte i la disposició del tensors diagonals
de ferro de l’interior del templet.27
No obstant això, suposant que Hernández
Sanahuja oblidés assenyalar la reposició de
barres de ferro, els únics tirants que haurien
pogut ser posats en substitució dels desapareguts durant l’espoli serien els dels costats
nord, est i oest. L’únic tirant sobre els capitells
que conserva restes de plom a totes les juntes i
on la unió amb les pedres de les traceries presenta menys trencaments és el del costat sud.
Únicament disposem d’un gravat antic que de
manera artística mostra la situació del mausoleu després de la profanació. En aquest gravat,
sense oblidar les llicències artístiques de la representació, no veiem el tirant del costat nord,
però sí el del costat sud.
Notes capítol 5

L’epitafi de Jaume II
Descripció
Material

Marbre

Mides

65,5 x 63,5 cm

Localització

Transsepte (de front al costat
est del mausoleu del Jaume II i
Blanca d’Anjou, adossada al pilar
dret d’accés al presbiteri)

Es tracta d’una placa de marbre de color
blanc-gris amb vetes diagonals de color gris
més fosc. La llegenda està lleugerament enfonsada en el gruix del marbre, distribuïda
en vint-i-una bandes horitzontals. Queda un
marc perimetral sobrealçat amb motius vegetals i escuts de la Corona d’Aragó als angles i
al mig dels quatre costats.
La peça de marbre està inserida dins d’un
marc de pedra (probablement una dolomia)
de color ocre molt clar. Aquest marc solament
presenta motius decoratius tallats (guirlandes
de fulles) als laterals i al costat superior: el costat de base és una cornisa motllurada sobre la
qual recolzen el marbre i el marc de pedra.
L’epitafi està escrit en llatí, amb lletres gòtiques.
La restauració del panteó reial de Santes Creus

Epitafi de Jaume II

Estat de conservació

L’estat de conservació de l’epitafi és acceptable. La placa de marbre es conserva prou béÉs el marc extern de pedra el que presenta algunes deficiències d’origen antròpic, a més de
les causades per les sals, com abrasions, pèrdues per causa de cops, arrodoniment formal
i àrees de descohesió i descamació del suport.
La restauració del mausoleu de Jaume II i Blanca d’Anjou
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Detall de l’epitafi de Jaume II

En relació amb l’epitafi de Pere II, l’acció de les sals al pilar dret és menys
destructiva. No hi ha la important aportació d’aigua de capil·laritat que
s’evidencia al pilar esquerre.
Restauració

−− Eliminació dels morters de junta en estat de conservació deficient
−− Neteja de la pols superficial amb brotxes suaus i aspiració d’aire

Notes capítol 5

−− Neteja de la superfície del marbre amb turundes d’aigua destil·lada i
alcohol etílic (10:90)
−− Reintegració de morter amb morter de calç hidràulica, sorra i pols
de marbre (juntes, cops, petites pèrdues)
−− No va ser aplicada sobre el marbre i la pedra cap substància de
protecció
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L’epitafi de Blanca d’Anjou
Descripció
Material

Marbre

Mides

104,50 x 46,70 cm

Localització

Nau lateral dreta
(al costat del mausoleu
del Jaume II i Blanca
d’Anjou, embotida al
pilar dret del creuer)

És una placa de marbre de color blancgris amb vetes de color gris molt tènues. Està embotida en els carreus
del pilar, enfonsada lleugerament,
formant un senzill marc bisellat. Un
morter recent de ciment, l’utilitzat
durant les reformes al paviment de les
naus de l’església, és el que tanca la
junta entre el marbre i el mur.
L’epitafi està escrit en llatí, en lletres
d’estil gòtic, distribuït en vint-i-dues
bandes horitzontals. Algunes de les
lletres incises, al terç superior de la
làpida, conserven encara restes de la
policromia original.
Epitafi de Blanca d’Anjou

Notes capítol 5
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Policromia

Per determinar la naturalesa de
les restes van ser extretes tres
mostres de color negre vermellós,
de color groc i de color blau:

Detall de la
policromia

L’estat de conservació del marbre
és acceptable.
−− S’observa però la pèrdua de
gairebé tots els colors de les
lletres

−− negre-vermellós: les anàlisis
no van detectar elements
que podrien associar-ho a un
pigment vermell.

−− S’observen ratllades
−− S’identifica abrasió superficial
resultant d’una neteja
mecànica

−− groc: colorant groc amb
petites restes de daurat.

Restauració

−− blau: atzurita aplicada
directament sobre la pedra.

−− Neteja de la pols superficial
amb brotxes suaus i aspiració
d’aire

A les anàlisis de les mostres no
va ser identificat l’aglutinant dels
colors, segurament per la poca
quantitat del pigment conservat
i de l’aglutinant utilitzat al moment de la decoració pictòrica.
En tot cas, la presència d’aquestes
restes confirmen que la làpida fou
decorada amb pintura i or i que
aquesta decoració sigui original.

Notes capítol 5

Estat de conservació

−− Fixació de les restes de color
amb resina acrílica Paraloid
B72 al 3% en acetona
−− Neteja de la superfície del
marbre amb turundes d’aigua
destil·lada i alcohol etílic
(10:90)
−− No va ser aplicada sobre el
marbre cap substància de
protecció
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7. La restauració de la tomba de
Roger de Llúria
Estat de conservació de la làpida

al marbre abans d’intervenir-hi, que podien comprometre les operacions d’extracció de la làpida del seu lloc:
●●

Abans de la restauració, la làpida presentava un estat de conservació deficient.
Els deu fragments de marbre a la part
superior van se recol·locats de forma
descuidada en una intervenció anterior,
sense respectar el nivell i la correspondència entre si. Els espais buits creats
entre si per la pèrdua de marbre van
ser omplerts superficialment amb un morter
de guix pintat, disposat
de forma descuidada.
Aquest morter presentava, a més, eflorescències de sals, resultat
molt probablement de la
dissolució a causa de la
humitat de les sals contingudes al ciment que
cobria.

●●

la línia de trencament transversal
entre la part central i la inferior,
amb l’existència de petits fragments
trencats al llarg del tros.
la presència de fissures: una
important fissura vertical afectava
gairebé tota l’alçada de la làpida.
Detalls de la fragmentació de la làpida
de Roger de Llúria

Una sèrie de deficiències van ser identificades
Notes capítol 5
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Restauració

En la intervenció de la làpida de
Roger de Llúria es van plantejar
dues qüestions principals:
●●

●●

l’aïllament de la làpida de la
humitat del terra per motius
de conservació.
la millora expositiva, aleshores
molt deficient.

Fases de la restauració
●●

●●

●●

Neteja de la brutícia
superficial amb brotxes suaus
i aspiració d’aire
Protecció dels petits fragments
trencats al llarg de la línia
de trencament tranversal de
la part central i inferior amb
paper japonès i resina Paraloid
B72 al 25% en acetona

Detall de la protecció
de fragments trencats

Notes capítol 5

●●

Eliminació dels morters
afegits a la part superior i a les
juntes perimetrals per mitjans
mecànics (cisell/ martell)
Extracció de la làpida de la
seva ubicació per mitjans
mecànics (cisell/ martell)

Es va començar primerament amb
l’extracció de les peces de marbre de la part superior. L’objec-

tiu era poder accedir a l’interior
de la tomba abans de continuar
amb la resta de la làpida i controlar l’estabilitat de la coberta. Per
precaució, va ser disposat a l’interior un puntal de ferro per tal de
mantenir els fragments irregulars
de pedra del tancament, a més de
protegir amb una làmina de fusta el lloc on se situava l’urna amb
els ossos. Després de l’actuació de

La làpida abans
de l’extracció
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l’equip d’arqueologia es va continuar traient la resta del marbre, disposant els diferents fragments sobre una taula de treball.
●●

●●

●●

Eliminació de restes de
morters adherits al revers
dels fragments de marbre
mitjançant vibroincisor i
microescarpes.
Fixació amb Paraloid B72 al
5% en acetona de les restes
mínimes de color als relleus
del marbre.

Treballs d’extracció de la làpida

Neteja de la superfície de la
làpida.

Es va fer mitjançant turundes
amb una mescla d’aigua destil·
lada i etanol, la qual cosa va permetre l’eliminació d’una substància de to melós, possiblement
un oli aplicat en època moderna
com a agent de protecció. Després d’aquesta primera neteja es
va utilitzar xilè com a dissolvent,
amb l’objectiu d’acorar-ne l’eliminació d’aquesta substància.
Notes capítol 5

Treballs de
neteja de la
làpida un cop
traslladada
al taller de
restauració

Protecció de les restes a
l’interior del sepulcre
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Nou suport

Muntatge sobre el nou
suport

El nou suport es va fer amb
una làmina contínua d’Aerolam d’1 cm de gruix. Es
tracta d’un material rígid,
lleuger i inert.

En un primer moment, la
làpida es va presentar sobre
un llit de sorra amb tots els
fragments que la formen.
Això va ser necessari ferho per determinar la situació exacta dels fragments
de la part superior, ja que
s’hi va incorporar un fragment original trobat als
magatzems del monestir.
D’aquesta manera va ser
possible presentar-la amb
les seves mides originals,
més llarga.

L’Aerolam va ser fixat a un
bastidor-graella, fet amb
perfils d’alumini pintat.
Per evitar el contacte directe del bastidor amb el
paviment, i deixar-hi al
mateix temps un espai de
circulació d’aire, van ser
encollades a l’alumini unes
bandes de cautxú amb resina epòxid de dos components EPO 121.
El nou suport havia de garantir l’aïllament de l’obra
davant l’elevada humitat
procedent del subsòl. A
més, el seu disseny, alçant
la làpida del paviment, creava un graó que impedia
caminar-hi a sobre.
Notes capítol 5

Cadascun del fragments va
ser muntat sobre el nou suport mitjançant falques de
fusta impermeabilitzades

Treballs de subjecció
de la làpida al nou
suport
El nou suport per a la làpida de Roger de Llúria.
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i adherides a la base de l’Aerolam amb
Araldit Ràpid. El correcte anivellament
va facilitar el muntatge de la làpida
sense necessitat d’utilitzar adhesius als
plans d’unió entre els diferents fragments. Un morter de calç hidràulica i
sorra(1:3), mesclat amb un 12% de resina
acrílica Primal AC33, va ser utilitzat per
a l’estabilització de les peces i l’ompliment de les llacunes (no l’acabament)
Els buits entre el marbre i el suport rígid
van ser omplerts mitjançant injeccions
d’un preparat a base de calç (PLM-A).

Treballs de subjecció de la làpida al nou suport

Notes capítol 5
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Disposició al seu emplaçament

Reintegració de morter

Després de l’extracció de la làpida, la part superior de la tomba va quedar oberta, sense l’estructura precedent de rajoles que servia de primer
tancament. Sobre el forat va ser col·locada una peça tallada a mida d’Aerolam, de les mateixes característiques que l’utilitzat al nou suport.

El morter de reintegració final va ser aplicat amb la làpida al seu lloc
definitiu. Es va fer amb una mescla de calç hidràulica i sorra (1:3), sense
resina acrílica.

Fet això, es va disposar a tota la llargada de la tomba una làmina de
Tyvek i, per damunt d’aquesta, sorra fins al nivell del paviment. Fet això,
la làpida va ser col·locada al seu lloc, simplement recolzant-la sobre el
paviment del creuer, sense fixacions.

Donada la ubicació de la làpida, es va optar per una reintegració volumètrica integral, amb la recuperació de les dimensions originals i les àrees
de pèrdues portades a nivell, amb la intenció d’evitar zones de dipòsits
de brutícia. Finalment va ser col·locat un perfil perimetral d’alumini
pintat en forma d’escaire, fixat al paviment amb adhesiu de silicona.

Procés de recol.locació de la làpida sobre el sepulcre

Notes capítol 5
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No es va aplicar cap substància
protectora al marbre. Sí que es va
recomanar cobrir-lo mitjançant
una làmina de Tyvek mentre l’església fos tancada al públic, ja que
el vidre que presentava abans de la
intervenció va ser rebutjat.

Recol·locació de
la làpida sobre el
sepulcre

Imatge de
la làpida
després de la
restauració

Notes capítol 5
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Notes
1.

Equip de documentalistes: Stefano Maria Cingilani, Ramon Sarobe, Anna Sandoval i Josep
Maria Vila.

2.

Equip d’arqueologia: Carme Subiranas, Joan E. Garcia Biosca i Marina Miquel.

3.

Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

4.

Equip de restauració: Javier Chillida

5.

Equip de restauració. Javier Chillida i Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya: Carles Aymerich

6.

Arte-Lab (Madrid) i Patrimoni UB

7.

Equip de restauració: Javier Chillida i equip de documentació gràfica: Marisol Cidrás

8.

A diferència de la tomba de Pere el Gran, mai profanada, és conegut històricament que el
sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou fou profanat l’agost de 1836, després de la desamortització de Mendizábal. Aquesta profanació va afectar tant el monument funerari com els
cossos que es conservaven a l’interior. Els cossos del rei i la reina van ser extrets, trossejats
i passejats per l’església i els voltants. El cos de la reina fou llençat al pou del palau reial del
monestir i recuperat pocs temps després per Ignasi Carbó, exmonjo de Poblet. Diuen les
fonts de l’època que el cos del rei no va poder recuperar-se i va desaparèixer per sempre.
Bonaventura Hernández Sanahuja, director de les obres de restauració de les tombes reials
entre el 1856 i el 1857, explica per veu de l’exmonjo Ignasi Carbó els fets que van originar
l’espoliació de la tomba:

9.

“...en el mes de agosto de 1836, derribaron el fronto de alabastro que adornaba la parte inferior de la tumba, y practicando un agujero en el sarcófago gótico, sacaron violentamente
ambas momias tirándolas de los pies, y como no pudieran pasar por tan estrecha abertura,
con la violencia se hicieron pedazos...” “...Las momias reales fueron paseadas en triumfo por
todo el monasterio en la punta de las bayonetas, despues de haberlas despojado en sus mortajas. La reina D.ª Blanca fué dividida en cuatro partes y luego arrojada al pozo del mismo
palacio en el que había vivido con su esposo, de donde los sacó nuestro estimable condiscípulo é íntimo amigo D. Fray Ignacio Carbó, ex-monje de Poblet, y los encerró en el panteón
de D. Jaime...” Atès el lamentable estat del sepulcre de Jaume II i Blanca d’Anjou, tres anys
després dels fets vandàlics (1839), el mossèn M. Mestre, exmonjo del monestir, quan tornà
a Santes Creus, va fer una primera intervenció de salvament de la tomba, amb la recollida de
les peces caigudes i trencades i la seva restitució.

10.

“Encargado el que suscribe por la Comisión central de Monumentos, y Academia de San
Fernando de la restauración del panteon de Don Jaime II, se procedió desde luego á quitar el sustentáculo de piedra ordinaria, que tan buen servicio había prestado y los demás
adifesios que lo embadurnaban, y después de haber dejado suspendida en el aire, con las
precauciones necesarias, la cúpula del templete, harto quebrantada ya, se puso en el lugar
correspondiente otra columnita de marmol almendrado de una sola pieza, absolutamente
igual á las demás; se restauraron las cabecitas, las ojivas y hojarasca que faltaban, dejándolo en fin en el mismo estado en que se encontraba antes de 1835, segun dijimos en la nota
anterior.”: Hernández Sanahuja, B. (1886). Historia del Real Monasterio de SS. Creus; su
fundación, progresos, ruina y restauraciones verificadas hasta el presente. Tarragona: Vda.
Tort e Hijos, p. 52.

11.

Vives i Miret, J. “Els sepulcres reials del Monestir de Santes Creus”. A: Studia Monastica,
6, fasc. 2 (1964), p. 359-379.
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12.

Els treballs de desmuntatge de l’urna o reliquiari superior els va portar a terme l’empresa Tti
especialitzada en manipulació d’obres d’art, sempre sota la direcció i indicacions del tècnic
restaurador Javier Chillida i també d’acord amb els requeriments de la tècnica responsable
de la direcció arqueològica, Carme Subiranas.

13.

Durant els treballs de restauració de la tomba de Pere el Gran, l’equip d’arqueologia format
per Sol Cidrás, Joan Ybars i Àlex Fornells dugué a terme els treballs de neteja, inventari
i recol·locació dels diversos elements arquitectònics conservats als magatzems del mateix
monestir, uns treballs que serviren també per identificar algunes peces associades a les
tombes i que permeteren poder-les ressituar en el seu lloc original.

14.

15.

Rivas López, J. (2008). Policromías sobre piedra en el contexto de la Europa medieval: aspectos históricos y tecnológicos. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, p. 389.
“Por otro lado, es posible encontrar excepciones dignas de ser mencionadas, como sucede
en los relieves del claustro del monasterio de Silos, donde la preparación se halla constituida
por apatito (fluofosfato de calcio, de color blanco lechoso y procedente de la calcinación de
los huesos), mezclado con albayalde y aglutinado con yema de huevo (v. Tabla A.1.2.1). La
presencia de este mineral – el principal componente de los huesos- en la base de las carnaciones del claustro del monasterio de Silos constituirá un hecho poco frecuente, como se
deduce a través de la lectura de la literatura especializada”.

16.

Thompson, D. V. (1956). The materials and techniques of medieval paintings. Nova York:
Dover Publications Inc., p.66… “and a certain amount of oil glazing was certainly used
along with tempera painting from quite early times. We do not know accurately how much
it wa sused, and we are not always sure of being a blet o recognizeit in paintings now.”

17.

Theophilus (1963, 1979). On divers arts. New York: Dover Publications Inc.

18.

Heracli [atrib.] (s. x-xiii). “De coloribus et artium romanorum”. A: Merrifield, M. p. [ed.]
(1849). Original Teatrises on the Arts of Painting, I. Londres, p. 182-257.

19.

Lespinasse, R. de i Bonnardot, F. [eds.] (1879). Histoire generale de París. Les métiers et
corporations de la Ville de Paris. XIIIe siècle: Le livre des métiers d’Étienne Boileau. París:
Imprimerie National.

20. Fort i Cogul, E. (1966). La mort i l’enterrament de Pere el Gran. Episodis de la Història, 76.
Barcelona: Rafael Dalmau, editor. 1307, 3 maig. Comptes de l’abat del monestir enviades al
rei pels treballs de pintura d’Andreu de la Torre. Marcos del Mazo, Arte-Lab. (02/11/2009).
21.

Marius Vendrell, Pilar Giráldez, Patrimoni UB (13/11/2009).

22. Servei de Patrimoni,Generalitat de Catalunya.
23. Tti Fine Arts.
24. Els treballs d’inventari i reordenació dels materials conservats als magatzems del monestir els
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26. “Para atender a la seguridad de los templetes, cruzan unos barrotes de hierro, que traban
aquella delicada obra, los cuales ciertamente no son de muy buen gusto, atendida su mala
colocación, y ellos fueron la causa inmediata de la destrucción del de D. Jaime y al propio
tiempo la de su conservación: he aquí explicado este enigma. A media vara del suelo pasaban dos de estos barrotes, que desde la pared del machón y por encima de las bases de las
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27. “Posteriormente fué cedida la iglesia y clausura a la Comisión provincial de Monumentos,
la cual proporcionó los fondos para reparar el tejado de la iglesia, administrándolos el Padre Mestre con tal economía, que pudo con lo que le sobró salvar de la inminente ruina
que le amenazaba el panteón de D. Jaime II. Recogió los restos dispersos de las ojivas que
lo adornaban y se repusieron en su lugar; los trozos de columnitas que sostenían aquellas
y el templete, que yacían amontonadas, se recortaron y soldaron formando de tres; dos;
para suplir la que faltaba, el p. Mestre puso un sustentáculo de piedra ordinaria, el cual, á
pesar de producir un malísimo efecto, impidió que se viniese abajo en aquellos momentos.
Reunió los fragmentos mutilados del fronton y del friso del mismo monumento, y aun que
con no mucha habilidad, por falta de destreza del albañil, se colocaron en donde correspondía, debiéndose absolutamente á aquel ilustrado eclesiástico la conservación de uno de los
monumentos más preciosos de nuestras antiguas glorias”: Hernández, Historia del Real
Monasterio de SS. Creus, p. 52.
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