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RESTAURACIONS

Restauracions del "Servei de Conservació i Catalogació de Monuments de
la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya"

Ressenyarem en les pagines que seguei-
xen els treballs de restauraciú fets durant cls
anys 1937 a 1931 pels serveis públics i per
diverses corporacions i particulars . Des de
i'any 1923 a l'any 19311 el Servei de Conserva-
ció i Catalogació de Monuments deixí) d ' estar
sota el control de la Secció I Iist<,rico-\rqueolit-
gica de l'iNSTI1rr'r ll ' ESTunls C .-vT .vLA yS . La
Secció, per tant, fa constar que ha tingut inter-
venció solament en les restauracions ressenya-
des fetes l'any 1931 pel Servei de Conservació
i Catalogació de Monuments» de l'antiga 1)ipu-
tació de I3arcelona i ara de la Generalitat de
Catalunya . En els demos casos tendim a
fer una descripció objectiva de les obres de
consolidació i restauració realitzades i sols
excepcionalment hom farà alguna observació .

Fig . 303.

Arc del pont roma d( Martorell ahan, de la restauració

Fig . 306.

_Arc uel pont roma de Martorell després de restaurat
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PONT . Les restes de l'arc commemoratiu, alçat
a un dels extrems del pont roma, construit a
Martorell, es trobaven en deplorable estat
d'ahandú i ruïna . Les pilastres i entaulament
que el revestien han desaparegut fa molts anys,
mes amb tot, la massa d'obra romana existent,
ofereix carítcter verament monumental.

Les claus de pedra picada de la gran arcada
presentaven buits excessius i el massís de for-
migó grosses esquerdes . Aquests desperfectes
foren ocasionats per l'acció secular de les plu-
ges i per la vegetació, desenrotllada en una
capa de terra vegetal sobreposada damunt del
formigó i per les esquerdes; herbes, arbustes i
fins una petita olivera creixien lliurement.

El «Servei de Conservació i Catalogació de
Monuments , , atenent l'estat i vídua del monu-

ment, procedí a la seva consolidació . A t efecte omplí amb obra de formigó les falles de les
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Fig . 307 . — l~.sgl(:sies d'Olcrdola . .Al entre de la part baisa l'esglesiola mossùrah

pedres de l'arcada i les esquerdes del massís, protegí tambt la part superior despres de neta
de terres, amb una capa del mateix material, per a evitar liltracions i allunyar les aigües ; la

vegetació fou arrencada . Al basament es col•locaren alguns
uuoi nous carreus hgs . 3O5 i 300).

Aquests treballs es realitzaren pel Servei de Conservació
i Catalogació de Monuments ,, l 'any 1927.
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La petita església del segle x, era en camí d'('sser prompte
del tot aterrada ; junt amb la consolidació d'aquesta fou repa-
rada l'església del xtr.

L'oratori moss<u-ab és de reduides dimensions amb
absis semicircular interiorment i arc triomfal de forma de
ferradura, de pedra picada . L'església rom;tnica és d'una
nau, té arcs torils, absis rectangular i cimbori (figu-
res 307-309).

La construcció mosslrab tenia els murs desfets a la
part alta i la volta a punt d'enfonsar-se . Fou precís refer i
consolidar uns i altra, i cobrir amb lloses de pedra formant

° dos pendents. Va ésser reparada la coberta de l'església
amb ei cimbori i campanar . Es rebaixa el nivell del terreny,
a 1 'entorn de la construcció, i es desferen unes sepultures
modernes adossades als murs de la nau.

També varen ésser consolidades les tanques del clos del
recinte.

Fig . 308 . — Planta de l'es g lésia d'Okrdola Una important troballa arqueolOgica es realitzíl, en
obrir el finestral cegat, de la façana principal de l'es-

glésia, consistent en una columneta amb capitell de forma singular, decorat amb dibuixos
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geomètrics entallats . Es tracta d'un exemplar primitiu d ' escultura decorativa romànica (1).
Els treballs es realitzaren l'any 192ö.

MASQUEFA . — ESGLÉSIA ROM.vNICA . Església del segle xri, d 'una nau amb absis semicircular,
creuer rudimentari . Porta d'entrada lateral . A la façana principal un rosetó gòtic ; campanar
construit posteriorment . Tots els murs de la nau i absis, interior i exteriorment, estan construits
de pedra picada, acuradament treballada.

Com que el culte es traslladà, el temple fou abandonat i les cobertes es trobaven malmeses i
amb grans filtracions.

L ' any 1931 el «Servei de Conservació i Catalogació de Monuments executi eis treballs pre-

cisos per la conservació del monument, endegant les cobertes de l ' església i campanar i traient
la capa de calç que amagava l'aparell de l'absis . A més s'han destruït uns nínxols del cementiri
que enlletgien el conjunt (2).

B.yRI3ER .v . —ESGLESI_v 12oM .vxiC.v . I'INTURI:S MURALS . Bell exemplar d ' arquitectura romànica
del segle xi, amb valuoses pintures murals als absis.

La planta de l 'església és de creu llatina amb tres absis . Les voltes són semicirculars en el
creuer i quelcom apuntada la de la nau principal . Exteriorment els murs de l'absis són decorats
de bandes lombardes, en reduït nombre, i arcuacions sota cornisa . Un campanar s'alça damunt
la part dreta del creuer.

Aquesta església demanava amb ur ; 'ncia treballs de consolidació . Una gran esquerda
apareixia, exterior i interiorment, de dalt a baix, a l'absis major, i trencat inclòs l'arc former.
Les cobertes es trobaven en mal estat, especialment la del campanar, revestida de rajoles de
colors, que es desprenien . Nombroses filtracions i goteres de les aigües de pluja malmetien
voltes i murs . A més enlletgia el conjunt, un gros cobert sobreposat a la nau, prop de la façana.

b ig . 309, — Olerdula L'esglesiula mossàrab restaurada

(1) ANUARI 1921-1936, pa g . 115.
(2) Aquesta obra [ou iniciada abans d'ésser encarregada la direcció del Servei a l ' Institut d'Estudis Catalans .
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EI «Servei» ha remeiat la situació . Foren reforçats els fonaments de L'absis i dels murs de
la part dreta del creuer, amb la construcció de voreres prop dels murs per allunyar l ' aigua.

1'exterior s 'adobaren les esquerdes . Les cobertes de les naus i absis han estat rcconstru'ides i
el típic acabament del campanar, lliurat del tot de cerämiques, refet solidament . E1 cos de cons-
trucció, sobreposat damunt la volta fou desfet . Àltres treballs complementaris van practicar-se ,

1

Fí~ . 31U,-Església de Barbcra després de la restauració

com foren rebaix de terres a l'entorn de l 'església i endegament de les tanques i bancs de la
placeta, davant de l'església (fig . 310).

Lliurats els murs d'humitat, les pintures murals es troben en millor situació.
Les obres referides s'executaren en els anus 193(1 i 19 :11.

SANT CC( :AT DEL VALLÈS . — CLADSTIZE DEL MONESTIR . El monestir de Sant Cugat del
Vallès, comprèn un dels valuosos claustres rolnílnics de Catalunya . Damunt la galeria baixa

del segle XII, es va construir, en el segle x~'I una altra galeria . La galeria baixa és coberta amb
volta de mig punt, recolzada sobre arcades sostingudes per columnes dobles ; ferms massissos
interrompen la continuïtat de les arcades . L'escultura dels capitells de la galeria baixa, bon xic
mutilada, és de gran riquesa iconogrälica . La galeria alta és de columnes úniques d'ordre tosc'l .
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La galeria de la part N . del claustre oferia, ja d 'anys, alarmant aspecte, amb la desviació de la
verticalitat de columnes i murs : la galeria baixa s'inclinava enfora, i la galeria alta cap a Pinte-

rior (fig . 311) . Uns tirants de ferro foren col'locats anys enrera amb intenció d'aturar el moviment.

Fi ;; . 311 .-Gnluri sui,-runr ~lcl rluustrc ,lu "S :mt Cugat del Vallès en e,tat de ruina

tentament examinats el monument i les seves condicions d 'estabilitat, va deduir-se que el

seu estat de ruina provenia sobretot de l'acció de les aigües de pluja en els fonaments . Tambo

l 'abandó en la conservació de les cobertes havia perjudicat la volta de la galeria baixa.
Estudiats els motius de destrucció, foren aplicats els remeis convenients . Primerament es

procedí al desguiis del claustre, rebaixant el terreny, formant pendents cap al centre, on

es recullen les aigües, en quatre boques obertes, a l'entorn del brollador central, en un clave-

gueró circular, del qual parteix un altre, que les condueix a un torrent proper . Es procedí

despros a l'apuntalament general de la galeria, exterior en la part baixa i interior en la part alta.

Aquesta era desviada en la part alta cap dins, fins uns 30 cms . Pedra per pedra es desferen arca-
des, columnes, íimpits i murs . Es reconstruí aquesta part del monument i amb fusta nova

32 . — Institut d'Estudis Catalans
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'uperiur del claustre de fiant Cugat del Valles després de restaurada

Fig . 313.

Les muralles de Montblanc . Projecte de restauració del Servei de Conservació i Catalogació de Monuments,
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la coberta. Fou completat el treball, rejuntant amb morter de ciment comprimit, els junts oberts

de la construcció (fig . 31'2).
Interessants descobriments arqueològics foren realitzats en el curs dels treballs . Pedres i

fonaments romans ; sepultures de teules ; pedres treballades en forma d'espiga ; un rengle d(
finestrals aparedats en els murs del claustre, en la galeria ruinosa ; cerämica dpoques diverses . ..

Fie . 317 . — Tossa : Perspectiva feta pel «Servei de Conservació i Catalogació de Monuments.

La importtncia de les troballes ha motivat una seriosa exploració arqueològica, en cul-

d'execució.
La reparació del claustre començà l ' any 1931 per acord de la Secció I listòrico-Arqueològic

de l'Institut d'Estudis Catalans.

MONTBLANC . —TORRE DEL 1lov'ü . Els recintes morats, amb tots els elements d'una vila for

tificada, són a Catalunya en reduit nombre ; cal esmentar com a més complets Montblanc, Tossa.

Hostalric i Cardona.
EI recinte de Montblanc és el de perímetre niés extens, major nombre de torres i portals més

grandiosos . Amida uns 1-100 m . Les torres són en nombre de vint-i set, la major part de le,

quals són encara ben completes ; 1 alçada d'elles arriva a ?̀U m . El portal principal, és el situat

en la torre anomenada del Rové, el qual fins avui dia, és lloc d'entrada a la vila ifig . 313).

El propietari de la torre del Flové el cedí a la Mancomunitat de Catalunya i passà a ésser,
per títol de propietat, part del patrimoni nacional.

El «Servei de Conservació i Catalogació de Monuments», acudí a consolidar eI monument.
Foren refets els sostres, amb bons envigats, oberts els espais entre els marlets i treta la
coberta de teules i s'acabà la torre amb terrat, sòlidament constru~it . S'adobaren esquerdes i

finestres de la fauna interior.
La torre del Bové restaurada, situada a l'extrem d'un carrer que dóna entrada a la vila, pro-

dueix bell efecte.
Els treballs s'executaren l'any 1923.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS . — ESGLÉSIA I)1: SANT JOAN . A començament del segle NI\ , la

Comanda hospitalera de Sant Joan de Jerusalem, construí a Vilafranca del Penedès una església,
la qual és un dels més antics exemplars d ' arquitectura gòtica existents a Catalunya.

La planta és d'una nau amb absis poligonal . .Arcs transversals, que sostenen l 'enteixinat,

divideixen la nau; l'absis és cobert amb aristons i voltes de pedra . Interiorment les proporciono

són d'una gran finesa .
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Aquesta església va ésser profanada l'any 1535, essent novament oberta al culte el l86-1.

Pau Mila i Fontanals i altres veïns de Vilafranca, vetllaren per la conservació d 'aquest
temple i impediren la completa destrucció, endegant desperfectes, fent portes i cancell nous
i construint els reixats que tanquen els espais lliures, existents davant del portal principal i

absis.
Al present, l'enteixinat era ruïnós i la coberta força malmesa. El «Servei de Conservació i

Catalogació de Monuments , , acudí a reparar-ho i reconstruí novament un i altra . Es col'locaren
els permödols que mancaven per sostenir l 'enteixinat i es pintrl aquest, utilitzant a l 'efecte, els
estudis reunits a l'arxiu del «Servei» . Les parets de pedra picada, que apareixien pintades, foren
repicades i renovats alguns carreus.

Les obres foren realitzades en els anys 1927 i 192S, a càrrec de la Diputació de i 3arcelona, i
aportació econùmica de veïns de la vila.

Cal fer reserves sobre la restauració de la façana i el campanar.

Restauracions del "Servei de Monuments històrics del Ministeri d'Instruc-
ció Pública i Belles Arts"

TARRAGONA . — MURALLA ÍnERO-ROMAN _A . Aquesta muralla, haurà de menester, sempre,

atenció cuidadosa ; l 'estabilitat és en molts llocs prediria . Els carreus de l'obra romana, són en

algunes parts descompostos ; la terra, compresa entre els paraments, els empeny enfora.
L'estat de descomposició dels carreus, oferia alarmant aspecte, en el pati del Palau de

l'Arquebisbe, vora d'aquest . Sens dubte uns antics diposits d'aigua interiors ho motivaren.
El mur fou reparat, substituint amb antics carreus, de construccions derruïdes, les pedres que

es desfeien, evitant així que s'obrís un buit en la continuïtat del formidable circuit.
Els treballs s'executaren l'any 1930.

CAMPRODON . — ESCLESE\ DE SANT PI I:E . A l'any 1590 havia estat començada la restauració,
a càrrec d'una junta constituida a l'efecte, per impuls del Dr . Font, vicari general del 13ísbat,
segons projecte i direcció de l'arquitecte D . Leandre Serrallach . Els treballs, massa apurats, en

relació amb el monument, s'aturen a mig fer.
El comte Guifré de Besalú funda el monestir a l'any 9-1S, en 1075 fou agregat a l'abadia de

Moissac . L 'església del monestir de Sant Pere de Camprodon, fou consagrada en 1169.
La planta es de creu llatina amb cinc absis rectangulars, el central sohressortint ; la nau és

dividida en tres parts, per arcs torals (fig . 31-1) . El tipus de planta de l'església és característic

de l'ordre del Císter, amb tot i haver estat sempre el monestir, benedictí.
D'ença de l'exclaustració del 1835, l'església fou abandonada . Amb tot, ja abans, havia sofert

força . En el segle xvill, el seu interior fou disfressat amb guix, de neo-classicisme ; grans altars

barrocs, s'encastaren als murs obrint en aquests atrevidament esborancs.
Els treballs efectuats per la conservació i dignificació del monument han estat els següents:

Construcció d'una coberta de teules . Con-
solidació del campanar amb atirantat entre els
dos pisos ; reparació del massís de coberta i cor
nisa . Arrencament de vegetació i arbustes.
Replenament dels buits dels murs a l'interior i
exterior i construcció de nous paraments; re-
construcció d ' algunes finestres de pedra . Neteja
de restes d'enguixats (ligs . 313 i 316 . Endega-
ment de la façana principal . Pavimentació a
l ' interior, amb lloses de pedra segons el nivell
antic, amb graons en el creuer i absis princi-
pal . Rebaixament del terreny exterior, junt als
murs, per tal d'evitar humitats . Construcció de
noves portes de fusta i col•locació de vidrieres
a les finestres.

Les obres s'executaren l'any 1931 . Fig . 318 . — Banys de Girona, segons Laborde
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