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1. INTRODUCCIÓ   

 
Aquesta memòria explica la intervenció de conservació-restauració del pati principal del Palau 

Marquès de Lió, efectuada durant els mesos d’agost, setembre i octubre del 2014, a càrrec de 

l’empresa Arcovaleno Restauro S.L. i sota seguiment del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 

Barcelona (Àrea d’Intervencions en el Patrimoni)1.  

 

L’actuació s’ha realitzat en el marc de l’adequació arquitectònica del Palau Lió i del veí Palau Nadal, 

edificis que han sigut rehabilitats per a convertir-los en el Museu de les Cultures del Món2. Les obres 

dels dos palaus s’han dut a terme segons projecte de BIMSA (Barcelona d’Infraestructures 

Municipals) 3, i han anat a càrrec de la UTE Museu de les Cultures del Món (Constructora Calaf i CRC 

Obras y Servicios S.L.).    

 

El pati del Palau Marquès de Lió, a l’entorn del qual s’organitza l’estructura arquitectònica de l’edifici, 

esdevindrà l’entrada principal del nou centre museístic. Va ser construït durant la segona meitat o 

finals del segle XIII, però va ser molt modificat en èpoques posteriors (des del segle XIV fins al segle 

XX), de manera que incorpora nombrosos elements renaixentistes, barrocs i neomedievals, aquests 

últims deguts a les restauracions historicistes del segle XX.  

 

Pel que fa a les modificacions arquitectòniques que el pati ha patit al llarg de la seva història, a les 

tipologies constructives i escultòriques dels elements que el conformen, així com als materials 

constitutius, remetem a l’estudi previ desenvolupat en el Projecte per a la Restauració del Pati del 

Palau Marquès de Lió. Estat de conservació, Proposta d’intervenció i Pressupost. Museu de les 

Cultures del Món. Carrer Montcada 12. Barcelona4. En aquest projecte també hi trobem un anàlisi 

aprofundit sobre l’estat de conservació que el conjunt del pati presentava abans de la intervenció, 

així com un diagnòstic que determinava l’abast de les patologies i identificava les causes i factors 

d’alteració.  

 

El present document, en forma de memòria final, presenta de manera resumida les alteracions que 

calia subsanar, explica els processos d’intervenció realitzats i mostra fotogràficament els resultats 

obtinguts. En línies generals la intervenció ha seguit les directrius assenyalades pel projecte previ, tan 

pel que fa a les zones d’intervenció com pel que fa als processos i tractaments realitzats; tan sols 

s’han produït algunes variacions puntuals, que seran detallades a continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Supervisió a càrrec de Montserrat Pugès (conservadora-restauradora).  
2 El Palau Marquès de Lió va ser fins el 2008 l’antic Museu Tèxtil i de la Indumentària (quan va passar a ser la 
seu provisional del Disseny Hub Barcelona) i el Palau Nadal va ser, fins el 2012, la seu del Museu Barbier-
Mueller d’Art Precolombí. 
3 Sota coordinació de l’arquitecte Lluís Camí.  
4 Rudi Ranesi i Neus Casal. Arcovaleno Restauro S.L. Maig 2014. Projecte lliurat a BIMSA i al Servei 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2. DADES TÈCNIQUES   

 
 

OBJECTE  Pati principal del Palau Marquès de Lió. 

ESTIL-ÈPOCA Segona meitat o finals del segle XIII (estil gòtic); incorpora elements renaixentistes, 

barrocs i neomedievals (modificacions des del segle XIV fins al segle XX).  

DESCRIPCIÓ Pati central (a l’entorn del qual s’organitza l’estructura arquitectònica de l’edifici), 

de planta rectangular irregular i alçats de les façanes articulats en plans variables i 

diferents alçades segons les zones. Els elements més característics són la galeria 

porxada del costat oest (Y2e), l’escala noble (Z) que condueix al primer pis i les 

decoracions escultòriques que trobem als generalment a les galeries porxades i 

als timpans i brancals de determinades obertures.   

MATERIALS ● Pedra de Montjuïc, maó massís i morters de calç i sorra (juntes de carreus, 

revestiments i encintats).  

● Ciments afegits en èpoques posteriors (reparacions i reposicions d’encintats).  

● Ferro forjat i coure (baranes de l’escala, terrassa oest i balcons amb volada). 

TÈCNIQUES  ● Tècnica constructiva: Paraments de carreus força irregulars, excepte els carreus 

escairats de l’entorn de les obertures i altres elements arquitectònics. Decoració 

encintada i vestigis d’un revestiment de morter de calç.   

● Tècnica escultòrica: Alguns elements arquitectònics (finestres, portes, galeries) 

presenten decoracions escultòriques medievals, renaixentistes o barroques, 

tallades en baix relleu; hi trobem representats escuts, volutes, garlandes vegetals i 

figuracions diverses (caps humans, querubins i figures animals).  

DIMENSIONS ● 592 m2 (superfícies pètries): 173 m2 alçat A + 83 m2 alçat B + 172 m2 alçat C + 138 

m2 alçat D + 26m2 paraments del vestíbul (zona d’accés al pati). 

UBICACIÓ 

LOCALITZACIÓ 

Edifici situat al Carrer Montcada núm.12 (des d’on s’accedeix al pati), fent xamfrà 

amb el Carrer Barra de Ferro, al Barri de la Ribera de Barcelona.  

PROPIETAT Ajuntament de Barcelona.  

CATALOGACIÓ 

PROTECCIÓ 

Palau declarat com a Bé Cultural d’Interès Local, i inserit en el conjunt del Carrer 

Montcada (declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional).  

DADES DE LA 

INTERVENCIÓ 

● Intervenció de conservació-restauració: Realitzada in situ, durant els mesos 

d’agost, setembre i octubre del 2014, a càrrec d’Arcovaleno Restauro S.L.  

- Direcció tècnica: Rudi Ranesi. 

- Equip de conservadors-restauradors: Eva Bermejo, Jose Latorre, José Luís 

Palomares i Albert Vila.  

- Equip picapedrers (intervenció a l’escala): David Quintela i Ferran Regàs.  

● Documentació de la intervenció:  

- Documentació escrita (memòria i recull fotogràfic): Neus Casal.   

- Documentació gràfica (cartografies): Caridad de la Peña. 

- Reportatge fotogràfic: Arcovaleno Restauro S.L. 

● Lliurament de la memòria: 19 de gener del 2015. 
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ: ALTERACIONS DETECTADES  

 
L’estat de conservació del conjunt del pati abans de la intervenció es definia en l’estudi previ com un 

estat de conservació variable, entre bo (1/5) i regular (2/5) per als paraments i dolent (3/5)5 per a 

determinats elements arquitectònics (com les volades dels balcons, l’escala o la galeria porxada Y2e) 

i per a les decoracions escultòriques (escut i florons del frontis de la galeria porxada Y2e i 

decoracions dels muntants, dintells i timpans de portes i finestres).  

 

Es detectaven diverses alteracions, que afectaven al conjunt tan a nivell estètic com a nivell de 

conservació dels materials constitutius. Tot seguit presentem les alteracions de manera resumida. 

Per a un major coneixement sobre les formes d’alteració i la seva interrelació, el grau d’afectació de 

les patologies i els factors d’alteració que les han pogut ocasionar remetem al capítol 4 del projecte 

previ (Estat de Conservació i Diagnòstic, Pàgs. 20-27).   

 

1. Alteracions físico-químiques: 

● Alteracions superficials: Dipòsits de pols i brutícia, tan superficial com adherida; en forma de taques, 

escorrenties, sediments i concrecions, d’entre les quals destacava especialment la presència de 

crosta negra. 

● Sals solubles (eflorescències i criptoflorescències), en gran part relacionades amb la notable 

presència de ciments, sobretot a la part inferior de l’escala noble d’accés al primer pis.   

● Corrosió d’elements metàl·lics (ferro forjat i coure de les baranes).  

● Oxidacions del suport lític, derivades dels punts d’ancoratge de diversos elements metàl·lics 

(barrots de les baranes, fanals i altres elements aliens encastats als murs).   

 

2. Alteracions físico-mecàniques: 

● Fractures i trencaments: forats, fissures i esquerdes de la pedra; escantells dels graons de l’escala.  

● Descohesions: descamacions i desplacacions del suport lític; falta d’adhesió d’alguns encintats i dels 

vestigis de revestiment respecte al suport mural (alteració puntual).   

● Disgregacions i retrocessos superficials: arenització, exfoliacions, picadures i erosions de les 

superfícies pètries, sobretot a les decoracions escultòriques.    

● Pèrdues de matèria: Despreniments puntuals del suport lític (fruit de trencaments o descohesions) i 

pèrdues dels morters de junta (segons les zones). 

 

Les diverses alteracions mecàniques prenien especial rellevància a les zones escultòriques (per la 

pèrdua parcial d’informació iconogràfica) i a l’escala monumental (estabilitat insuficient en relació als 

requisits de seguretat per al pas de persones).  

 

3. Atac biològic: 

● Plantes superiors (de creixement espontani i arrelades a les juntes de carreus). 

● Recobriment biogènic (pàtina biològica formada per fongs i microorganismes).   

● Altres dipòsits biològics (teranyines, nius d’aranya, excrements d’aus, etc.).    

 

 

 

 

                                                 
5 Escala de valors 1-5: estat de conservació molt bo o bo (1/5), regular (2/5), dolent (3/5), molt dolent (4/5) i 
ruïnós (5/5).    
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4. Materials afegits en intervencions anteriors:  

● Elements aliens:  Tacs de fusta, claus i cables d’electricitat (alguns en desús).  

● Pintura plàstica de color crema afegida a les plementeries de les voltes de la galeria porxada Y2e. 

● Ciments (pòrtland, ciment-cola i d’altres): Afegits sobretot en les reformes dels anys 60, i 

principalment usats com a material constructiu (cossos superiors remuntats), com a material de 

reforç estructural (en el remuntatge de l’escala i al forjat de la galeria porxada Y2e), com a material 

de reparació o reintegració (juntes de carreus i desperfectes de la pedra) i com a material decoratiu; 

la major part dels encintats de les façanes A,B i C van ser incorporats en època moderna, en una 

actuació de caire historicista i d’estètica neomedieval que va pretendre restituir els encintats 

originals. També es detectaven altres reparacions d’època més recent, generalment realitzades de 

manera poc acurada. 

 

       
    

          
F_001_004. Brutícia i crosta negra localitzada a la part inferior de la volada  
del balcó X1 i als elements ornamentals i arquitectònics de la galeria Y2e.    

          
F_005_006. Eflorescències salines localitzades a la volta de maó de l’escala (Z),  
a la part inferior de la volada del balcó X3 i a la part central de l’arc V3.  
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F_007_010. Corrosió dels elements metàl·lics de la barana de l’escala (Z).  

                
F_011_013. Patologies de la pedra dels elements escultòrics de la finestra F20e; destaca l’esquerda vertical  
que travessa el timpà superior, i l’estat disgregat i erosionat de la pedra (picadures i retrocessos superficials).  

       
F_014. Pedra disgregada i desplacada a l’ampit del balcó X2e (balustrada).  
F_015. Inestabilitat estructural dels graons de l’escala (Z).        
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F_016_017. Presència de plantes superiors i recobriment biogènic a la galeria Y2e.     

       
F_018_019. Presència de brutícia i recobriment biogènic a la galeria Y2e.     

       
F_020. Plantes superiors, recobriment biogènic i rejuntat deficient a la part baixa del parament  
nord del pati (escala). F_021. Recobriment biogènic i crosta negra al timpà de la porta P6e.   

       
F_022_023. Recobriment biogènic a la cornisa motllurada i parament vertical de l’escala (Z). 
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F_024_025. Zones dels paraments amb rejuntat deficient; part baixa del parament M1 (alçat A,  
zona propera a la finestra F7e) i parament M3 (alçat B, aixoplugat per la galeria porxada).  

             
F_026_027. Reparacions diverses realitzades amb ciment; barana de l’escala (Z), i pilar sud de la galeria 
porxada Y2e. F_028. Encintats de ciment, brutícia i recobriment biogènic al parament M1 (alçat A, terrassa). .       

       
F_029_030. Reparacions diverses realitzades amb ciment; pilar nord de la  
galeria porxada Y2e i parament M2 (alçat B, costat esquerre de la porta P4e).  

       
F_031_032. Encintats de ciment als paraments M3 (alçat B,  
entre les finestres F8e i F9e) i a l’entorn de la finestra F7e. 
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4. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ  

 
4.1. CRITERIS i LÍNIA D’ACTUACIÓ 

 
En base a les alteracions detectades, la intervenció de conservació-restauració ha comprès tots 

aquells processos que s’han considerat necessaris per a la recuperació i la posada en valor del 

conjunt del pati i de cadascun dels seus elements, en base a 3 objectius principals:  

 

● Millorar les condicions de conservació: Mitjançant l’estabilització de les alteracions, i la 

minimització (en la mesura del possible) dels factors d’alteració que han originat o afavorit els 

mecanismes de degradació dels materials constitutius. En aquest sentit, s’ha posat èmfasi en la 

minimització dels efectes derivats de l’aigua de la pluja (el factor hídric s’identificava com un dels 

principals factors d’alteració del conjunt), assegurant allà on era possible una correcta circulació i 

expulsió de l’aigua de la pluja, per tal d’evitar filtracions innecessàries i la retenció d’humitat.   

 

● Millorar la dimensió estètica: Per tal de millorar la lectura del conjunt i dels seus elements més 

característics, s’ha parat especial atenció a les operacions de neteja, a l’eliminació puntual de 

ciments no adequats i als sistemes de presentació (rejuntat de carreus i reintegració cromàtica de 

ciments dissonants).  

 

● Garantir les mesures de seguretat: Atenent a la funció del pati com a accés principal del nou museu,  

ha sigut imprescindible actuar en l’estabilització dels graons de l’escala monumental d’accés a la 

primera planta (sales d’exposició permanent), per tal que aquesta presentés unes òptimes garanties 

de seguretat per a la circulació de persones. 

 

4.2. ZONES D’INTERVENCIÓ 

 
Per a la identificació de cadascun dels elements del pati sobre els quals s’ha intervingut (elements 

arquitectònics i escultòrics) seguim la mateixa nomenclatura establerta en el projecte previ. Segons 

la classificació genèrica dels elements i les seves característiques (amb o sense decoracions 

escultòriques -e-), distingim entre paraments (M), finestres (F), portes (P), balcons (X), arcs (V), 

galeries porxades (Y) i escala noble (Z), enumerant cadascun dels elements en funció de l’ordre 

d’alçats de les quatre façanes del pati (A, B, C i D). Els elements intervinguts es resumeixen a 

continuació en forma de taula, i es reflecteixen gràficament en els Plànols 01 i 026.  

 

Respecte al que es preveia en el projecte previ, s’ha descartat la restauració de la cornisa que recorre 

els ràfecs de les teulades (N), la porxada Y3e i el parament M6 de la façana D.  En canvi, s’han afegit a 

la intervenció altres zones o elements: 

● Als paraments de les façanes A, B i D s’han ampliat les zones d’intervenció (processos de neteja i/o 

rejuntat de carreus), per tal d’afavorir la percepció unitària del conjunt.    

● S’ha incorporat la restauració de la porta P3 (façana A), la reintegració cromàtica del ciment de les 

voltes de la galeria Y2e (façana B), i la restauració del paviment (rejuntat de llambordes).  

● Han augmentat el nombre d’empelts previstos en els graons de l’escala.   

                                                 
6 Per a l’elaboració de les cartografies s’han utilitzat com a base els Plànols 1.08 (alçats A i B) i 1.09 (alçats B i C) 
del Projecte Executiu. Ajuntament de Barcelona, ICUB i BIMSA. Direcció projecte BIMSA Ignasi de Moner i 
Raimon Salvat. Autors del projecte Josep Benedito, Xavier Farré, Santo Orteu i Glòria Piferrer. Desembre 2013.  
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 ALÇAT A 

(costat sud) 

ALÇAT B 

(costat oest) 

ALÇAT C 

(costat nord) 

ALÇAT D 

(costat est) 

TOTAL 

(m2 i elements) 

PARAMENTS 

(M) 

Parament 

M1: 57 m2 

Parament 

M2: 29 m2 

Parament 

M5: 63 m2 

Parament 

M6: 4 m2 +  

vestíbul 26 m2 

Total: 179 m2 

FINESTRES 

(F) 

F7e  

(segle XVI) 

F8e i F9e 

(segle XVI) 

F16  F20e  

(segle XVI) 

5 finestres 

PORTES 

(P) 

P1 i P3 P4e  

(segle XVIII) 

P6e  

(segle XVIII) 

P7 i P8 6 portes 

ARCS 

(V) 

- V1 

 

V2 V3 3 arcs 

BALCONS 

(X) 

X1 (inclosa 

la barana de 

ferro forjat) 

- - X2e (balustrada 

de pedra segle 

XVII) i X3 

(inclosa la 

barana de ferro 

forjat) 

3 balcons 

GALERIES 

PORXADES 

(Y) 

- Y2e (inclosa la 

barana de 

ferro forjat) 

(segle XVIII) 

-  1 galeria 

ESCALA 

(Z) 

- - Z - escala 
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4.3. PROCESSOS D’INTERVENCIÓ 

 
Els processos d’intervenció que expliquem a continuació s’han realitzat de manera alternativa o 

simultània segons les necessitats de cada zona. A grans trets s’han seguit els processos que es 

preveien en el projecte previ, si bé s’han produït algunes petites variacions, en funció de les 

necessitats detectades a peu d’obra i dels resultats de les proves prèvies; aquestes han determinat la 

idoneïtat dels materials (compatibles i afins a l’original), els procediments i les metodologies finals  

d’aplicació.  

 

4.3.1. RETIRADA D’ELEMENTS ALIENS i ELIMINACIÓ DE MORTERS DE CIMENTS  

 
En primer lloc, i com a condició necessària per al correcte tractament de les superfícies, s’han retirat 

de manera mecànica aquells elements aliens que distorsionaven el conjunt, tals com diversos tacs de 

fusta, claus i cables d’electricitat en desús.   

 

L’eliminació dels ciments, realitzada de manera mecànica (escarpa i martell o microescarpes 

pneumàtiques), no s’ha realitzat de manera sistemàtica. Com es preveia en el projecte, només s’han 

eliminat aquells ciments que afectaven les decoracions escultòriques, els ciments que es trobaven 

malmesos (sobretot els que es corresponien als ancoratges d’elements metàl·lics) i els ciments que 

no s’adequaven estèticament al conjunt (rebaixat puntual de volumetries dissonants). La resta de 

ciments (encintats i reparacions diverses) no s’han eliminat, per ser considerats ja com inherents a la 

naturalesa arquitectònica de l’edifici. Aquells que suposaven una alteració visual evident han sigut 

sotmesos a un tractament cromàtic integrador mitjançant l’aplicació de veladures (realitzades amb 

pintures minerals Keim®).    

 

       
F_033. Eliminació de ciments als graons de l’escala (Z). F_033. Eliminació d’element aliè sota el balcó X1. 

             
F_035. Eliminació de ciments al brancal esquerre de la porta P1. F_036_037. Eliminació  
de ciments als punts d’ancoratge de les baranes de ferro forjat; balcó X1 i escala (Z).   
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4.3.2. ELIMINACIÓ D’ELEMENTS BIOLÒGICS  

 
Tan les plantes superiors com el recobriment biogènic s’han eliminat de manera mecànica. La pàtina 

biològica s’ha eliminat mitjançant el raspallat de les superfícies afectades amb un solució 

hidroalcohòlica (desinfectant)7, o puntualment a punta de bisturí.  

 

       
F_038_039. Eliminació d’elements biològics a la galeria porxada Y2e.  

 

4.3.3. ELIMINACIÓ D’EFLORESCÈNCIES SALINES  

 
Les eflorescències salines (sals visibles en superfície) s’han eliminat de manera mecànica i en sec, 

amb raspalls suaus o bé a punta de bisturí allà on les sals es trobaven cristal·litzades8. Sobretot s’han 

hagut d’eliminar sals a les zones amb decoracions escultòriques i a la volta inferior de l’escala (fàbrica 

de maó). 

 

       
F_040_041. Eliminació de sals a la volta de maó de l’escala (Z).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 No s’ha utilitzat cap biocida, a falta d’un estudi analític que determinés els tipus d’organismes i el producte 
adient per a un tractament biocida eficaç i innocu per la pedra (com s’apuntava en el projecte).  
8 Finalment no s’ha realitzat cap procés de dessalat de la pedra (extracció física de les sals solubles mitjançant 
l’aplicació d’apòsits), ja que la notable presència de ciments condicionava l’efectivitat del procés.    



MEMÒRIA │ PATI PALAU MARQUÈS DE LIÓ │ BARCELONA, NOVEMBRE 2014.  

 

 

 16 

4.3.4. NETEJA DE LA BRUTÍCIA SUPERFICIAL i ADHERIDA 

 
Els processos de neteja s’ha orientat a l’eliminació de la brutícia aliena que alterava la correcta 

lectura dels elements del pati, per tal d’uniformar el conjunt i de millorar-ne la presència estètica. 

S’han utilitzat diversos procediments en funció dels elements a tractar (paraments o zones amb 

decoracions escultòriques) i/o dels materials a eliminar (dipòsits, concrecions o recobriments), sense 

alterar el cromatisme original de la pedra.      

 

● Eliminació de la brutícia superficial: Mitjançant una neteja mecànica suau, amb raspalls i l’aplicació 

d’una solució hidroalcohòlica (aigua i etanol al 50%), i a punta de bisturí per a l’eliminació de 

concrecions puntuals.   

 

● Eliminació de la brutícia adherida i de la crosta negra: Per a la neteja més profunda de les zones 

que ho requerien, s’ha realitzat un tractament diferenciat entre: 

 

1. Paraments (carreus, morters de junta, encintats i revestiments) i elements arquitectònics sense 

decoracions escultòriques: neteja mecànica-abrasiva mitjançant la projecció puntual de partícules de 

silicat d’alumini de granulometria fina (2mm MPA®), amb pistola d’aire comprimit de 3mm, a baixa 

pressió (0,5-3 bar) i distància controlada. Aquesta procediment, excepcionalment, també s’ha 

utilitzat (combinat amb neteja física amb làser) per a la neteja de la porta P6e (alçat C). En altres 

zones, com a les volades dels balcons, ha sigut necessari rebaixar la crosta negra (prèviament a la 

projecció) amb una microescarpa de funcionament pneumàtic.           

 

2. Elements amb decoracions escultòriques: neteja física amb làser9, amb l’aparell Art Làser Nd:YAG 

(1064nm) Q-Switch®, i regulant els següents paràmetres de control: densitat d’energia (màxim 350 

mJ), freqüència del dispar (màxim 30Hz) i distància del suport (mínim 30cm). Per tal d’augmentar 

l’efectivitat del raig làser (que actua per contrast cromàtic), prèviament s’han humitejat les 

superfícies amb aigua aplicada per nebulització.   

 

En el Plànol 03 es mostren gràficament els diversos processos de neteja realitzats en els elements 

amb decoracions escultòriques de més interès.   

 

       
F_042_043. Neteja amb projecció de silicat d’alumini; balcó X3 i brancal de la porta P8.  

 

 

                                                 
9 La neteja amb tecnologia làser utilitza l’energia fotònica a través de l’emissió d’un raig làser; aquest és 
absorbit per la brutícia o crosta negra, que es gasifica i s’elimina (fotoablació), mentre que el suport no es veu 
alterat per efectes tèrmics ni mecànics (neteja selectiva). 
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F_044. Rebaixat mecànic de la crosta negra al balcó X1. F_045. Neteja del dintell de la porta P1.   

       
F_046. Neteja de la pedra de l’escala (Z). F_047. Neteja del brancal esquerre de l’arc V3.   

       
F_048_049. Neteja amb làser del timpà esculturat de la finestra F20e.   

       
F_050_051. Neteja amb làser del timpà esculturat de la porta P4e.   
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4.3.5. CONSOLIDACIÓ DE LA PEDRA, ENCINTATS i REVESTIMENTS 

 
Per als processos de consolidació s’han utilitzat diferents metodologies i materials en funció de les 

formes d’alteració: 

 

● Suport lític disgregat i exfoliat: A les zones disgregades del dintell de la porta P3 (alçat A), de les 

decoracions escultòriques de la finestra F20e i de la balustrada de pedra del balcó X2e (alçat D) s’hi 

ha aplicat un consolidant a base de silicats d’etil (Estel 1000®), en diverses aplicacions successives, 

fins saturació i recohesió de les partícules disgregades. 

 

● Encintats i revestiments descohesionats: Aquells encintats i vestigis de revestiments que 

presentaven descohesió (separació) respecte al suport mural s’han consolidat i segellat 

perimetralment amb un morter de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z i sorra de riu 

rentada en proporció 1:3.  

 

● Adhesió de fragments trencats: Els fragments trencats de la balustrada del balcó X2e s’han adherit 

amb un morter de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z i sorra de riu rentada en 

proporció 1:3, amb addició de punts de resina epoxi de dos components (Araldit®) per a reforçar 

l’adhesió.  

 

       
F_052_053. Adhesió d’un fragment trencat de la balustrada del balcó X2e.   

 

4.3.6. CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL D’ELEMENTS INESTABLES 

 
● Estabilització d’esquerdes: L’esquerda que discorre verticalment pel timpà i dintell de la finestra 

F20e (alçat D), un cop sanejada, s’ha consolidat mitjançant punts de resina epoxi de dos components 

(Araldit®) i la injecció del morter hidràulic lliure de sals solubles PLM-A®. 

 

● Estabilització dels graons de l’escala: Les lloses de pedra de l’escala que presentaven cert 

moviment (graons del primer tram) s’han recol·locat i fixat en la seva posició original ,mitjançant 

perns interiors d’acer inoxidable (adherits amb la resina epoxi de dos components Araldit®) i la 

incorporació d’un morter de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z i sorra de riu rentada 

en proporció 1:3. 
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F_054_055. Estabilització dels graons de l’escala (Z). 

 
4.3.7. REJUNTAT i REINTEGRACIÓ DE PÈRDUES DE MATÈRIA 

 

Pel que fa a reintegració de pèrdues de matèria, en línies generals s’ha seguit un criteri de mínima 

intervenció, restringint l’addició de matèria només allà on convenia per motius conservatius 

(tancament del conjunt per evitar l’entrada d’aigua, l’acumulació de brutícia i el creixement de 

plantes), estètics (per afavorir la lectura del conjunt) i de seguretat (en el cas dels graons de l’escala).  

 

● Rejuntat de carreus i de llambordes del paviment | Reintegració de forats, fissures i esquerdes: 

S’ha realitzat amb morters de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z i àrids en proporció 

1:3. La composició d’àrids (sorres de riu rentades i pols de marbres de diferents coloracions i 

granulometries) ha variat per tal d’aconseguir una textura i cromatisme similars als originals.  

 

● Reintegració de pèrdues de pedra: Puntualment, s’han reintegrat també algunes pèrdues 

importants de suport lític a l’ampit de la balustrada del balcó X2e i a la volada del balcó X3. Aquestes 

reintegracions s’han efectuat mitjançant la inserció de perns de fibra de vidre (adherits amb resina 

expoxi de dos components Araldit®) i la posterior aplicació d’un morter de calç blanca hidràulica 

natural Lafarge® NHL 3,5-Z i àrids en proporció 1:3. Posteriorment aquestes reintegracions han rebut 

un tractament cromàtic integrador mitjançant l’aplicació de veladures (realitzades amb pintures 

minerals al silicat Keim®).   
    
 

● Reintegració dels graons de l’escala: Els escantells dels graons de l’escala s’han reintegrat per tal 

de reduir el perill de caiguda dels visitants. Aquestes reintegracions s’han realitzat majoritàriament 

mitjançant la inserció d’empelts de pedra de Montjuïc10, prèvia regularització de la forma de 

l’escantell afectant la mínima superfície possible (sense substituir la pedra en tota l’amplada de la 

contra-petjada del graó). Aquests empelts s’han col·locat amb perns interiors d’acer inoxidable 

(adherits amb la resina epoxi de dos components Araldit®) i la incorporació d’un morter de calç 

hidràulica i sorra de riu rentada en proporció 1:3. Excepcionalment, els petits escantells dels graons 

de traçat curvilini del primer tram de l’escala s’han realitzat amb morters de calç hidràulica i sorra, 

amb perns interiors de fibra de vidre (adherits amb la resina epoxi de dos components Araldit®). La 

pedra i els morters afegits han rebut posteriorment un tractament cromàtic integrador mitjançant 

l’aplicació de veladures (realitzades amb pintures minerals al silicat Keim®).   

 

 

 

 

                                                 
10 Excepte un empelt que, a manera de prova, s’ha realitzat amb morter i perns interiors d’acer inoxidable.  
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F_056. Rejuntat dels carreus de l’arc V2.    

       
F_057_059. Rejuntat de les llambordes del paviment (un cop rebaixat el ciment).    

       
F_060_061. Reintegració de pèrdues de pedra amb perns interiors  
de fibra de vidre i morters de calç i sorra (balaustrada del balcó X2e).    

       
F_062_063. Reintegració dels escantells dels graons de l’escala (Z) amb empelts de pedra de Montjuïc.   
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F_064_065. Reintegració dels escantells dels graons de l’escala (Z) amb empelts de pedra de Montjuïc.   

 

4.3.8. REINTEGRACIÓ CROMÀTICA  

 
Diversos elements del pati que suposaven una alteració visual evident han rebut un tractament 

cromàtic integrador, per tal d’unificar-los estèticament i d’afavorir la lectura del conjunt. Ens referim 

a diversos pegats de ciment dissonants (reparacions dels murs), al ciment de les plementeries de les 

voltes de la galeria porxada Y2e (una vegada eliminada la pintura plàstica preexistent)11, a alguns 

morters de reintegració (ampit de la balaustrada del balcó X2e, volada del balcó X3) i a les 

reintegracions (amb pedra de Montjuïc o morter) dels graons de l’escala. La reintegració cromàtica 

d’aquests elements s’ha realitzat mitjançant l’aplicació de veladures a base de pintures minerals 

(pintures al silicat -Keim®-). 

 

       
F_066. Veladures aplicades al ciment de les voltes de la galeria porxada Y2e.  
F_067. Veladures aplicades als empelts de pedra de Montjuïc dels graons de l’escala (Z).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Neteja a càrrec de l’empresa Muraltec S.L. 
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4.3.9. TRACTAMENT DEL FERRO FORJAT (BARANES) 

 
Per al tractament del ferro forjat de les baranes s’han realitzat els següents processos: 

● Neteja de les superfícies: Eliminació de l’esmalt sintètic i del mini de plom subjacent mitjançant el 

decapat de les superfícies (neteja química) i eliminació de l’òxid de ferro mitjançant raspalls 

metàl·lics (neteja mecànica)12.  

● Inhibició de la corrosió: Aplicació d’àcid tànnic al 5% en etanol, en dues aplicacions successives. 

● Reintegració matèrica: A les baranes dels balcons X1 (alçat A) i X3 (alçat D) s’han segellat i 

reintegrat les fissures i esquerdes del metall amb una resina epoxi de dos components (Araldit®) 

tenyida en massa amb pigments minerals.   

● Capa de protecció: Aplicació de dues capes d’oli de llinosa (puntualment amb l’addició de pigments 
minerals)13.  
 

             
F_068_070. Procés de restauració del ferro forjat de la barana del balcó X3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 S’ha desestimat la neteja mecànica-abrasiva (projecció de silicat d’alumini) que es preveia en el projecte, ja 
que aquest sistema resultava poc eficaç i ocasionava l’aparició de brillantors metàl·liques.    
13 S’ha descartat l’aplicació d’una pintura sintètica especial per a metalls a l’exterior, per tal d’assolir una major 
qualitat en l’acabat del ferro.   
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5. FOTOGRAFIES ABANS i DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ 

 
A continuació es mostren fotogràficament els resultats de la intervenció, mitjançant una selecció de 

fotografies dels diversos elements intervinguts, abans i després del procés de conservació-

restauració.   

 

5.1. PARAMENTS [ alçats A,B,C i D ] 

 

       
F_071_072. L’alçat A abans i després de la intervenció. 

       
 

       
F_073_076. L’alçat B abans i després de la intervenció. 
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F_077_078. L’alçat B abans i després de la intervenció. 

       
F_079_080. L’alçat C abans i després de la intervenció. 

       
 

       
F_081_084. L’alçat D abans i després de la intervenció. 
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5.2. FINESTRES [ F7e, F8e, F9e, F16, F20e ] 

 

             
F_085_087. La finestra F7e abans de la intervenció (general i detalls escultòrics). 

             
F_088_090. La finestra F7e després de la intervenció (general i detalls escultòrics). 

       
F_091_092. La finestra F8e abans i després de la intervenció (general). 
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F_093_094. La finestra F8e abans i després de la intervenció (timpà amb motius escultòrics).      

       
F_095_096. La finestra F9e abans i després de la intervenció (general). 

       
F_097_098. La finestra F9e abans i després de la intervenció (timpà amb motius escultòrics). 

             
F_099_101. La finestra F9e abans i després de la intervenció (detalls dels motius escultòrics). 
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F_102_104. La finestra F9e abans i després de la intervenció (detalls dels motius escultòrics). 

       
F_105_106. La finestra F16 abans i després de la intervenció. 

       
F_107_108. La finestra F20e abans i després de la intervenció (general). 
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F_109_112. La finestra F20e abans i després de la intervenció (timpà amb motius escultòrics). 

       
 

       
F_113_116. La finestra F20e abans i després de la intervenció  
(detalls dels motius escultòrics). 
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5.3. PORTES [ P1, P3, P4e, P6e, P7, P8 ] 

 

       
F_117_118. La porta P1 abans i després de la intervenció. 

       
F_119_120. La porta P3 abans i després de la intervenció. 

       
F_121_122. La porta P4e abans i després de la intervenció (general). 
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F_123_124. La porta P4e abans i després de la intervenció (timpà amb motius escultòrics). 

       
F_125_126. La porta P4e abans i després de la intervenció (detall de motiu escultòric). 

       
F_127_128. La porta P4e abans de la intervenció (bases). 

       
F_129_130. La porta P4e després de la intervenció (bases). 
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F_131_132. La porta P6e abans i després de la intervenció (timpà amb motius escultòrics). 

       
F_133_134. La porta P6e abans i després de la intervenció (detall motius escultòrics). 

       
F_135_136. La porta P7 abans i després de la intervenció. 

       
F_137_138. La porta P8 abans i després de la intervenció. 
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5.4. ARCS [ V1, V2, V3 ] 

 

       
F_139_140. L’Arc V1 abans i després de la intervenció. 

       
F_141_142. L’Arc V2 abans i després de la intervenció. 

       
F_143_144. L’Arc V3 abans i després de la intervenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA │ PATI PALAU MARQUÈS DE LIÓ │ BARCELONA, NOVEMBRE 2014.  

 

 

 34 

5.5. BALCONS [ X1, X2e, X3 ] 

 

       
F_145_146. El balcó X1 abans i després de la intervenció. 

       
F_147_148. El balcó X2e abans i després de la intervenció. 

       
F_149_150. El balcó X3 abans i després de la intervenció. 

 

5.6. GALERIA PORXADA [ Y2e ] 

 

       
F_151_152. La galeria Y2e abans i després de la intervenció. 
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F_153_154. L’escut de la galeria Y2e abans i després de la intervenció. 

       
F_155_156. Detall del frontal de la galeria Y2e abans i després de la intervenció. 

       
F_157_158. El pilar central de la galeria Y2e abans i després de la intervenció. 

       
F_159_160. El parament lateral esquerre de la galeria Y2e abans i després de la intervenció. 
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F_161_163. Les voltes de la galeria Y2e abans i després de la intervenció. 

 

5.7. ESCALA [ Z ] 

 

       
F_164_165. L’escala (Z) abans i després de la intervenció. 

             
F_166_168. L’escala (Z) i el parament lateral abans de la intervenció. 
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F_169_170. L’escala (Z) i el parament lateral després de la intervenció. 

       
F_171_172. Els graons de l’escala (tram A i tram B) després de la intervenció. 

       
F_173_174. Detall dels graons després de la intervenció. 

       
F_175_176. La barana de l’escala (Z) després de la intervenció. 
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F_177_178. La volta de maó inferior després de la intervenció. 

 

5.8. PAVIMENT 

 

       
F_179_180. El paviment del pati durant el procés d’intervenció. 

       
F_181_182. Detall de les llambordes del paviment abans i després del rejuntat. 
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5.9. PORTA INTERIOR 

 
Per últim, mencionem també la restauració d’una porta interior de fusta amb daurats i policromia; se 
n’ha realitzat la neteja, fixació i reintegració cromàtica de les zones de pèrdua. 
 

             
F_183. La porta després de la intervenció.  

       
 

       
F_184_189. Detalls de la porta abans de la intervenció.  
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6. DIRECTRIUS PER A LA CONSERVACIÓ i EL MANTENIMENT DEL CONJUNT 

 

La zona del pati, abans de la intervenció, acusava un estat de deixadesa generalitzada. L’aspecte 

degradat derivava de l’impacte visual d’algunes alteracions, així com d’una evident manca de 

manteniment regular, que es feia palesa en l’acumulació de brutícia, la proliferació de plantes 

superiors i recobriments biogènics, les reparacions aleatòries, la presència d’elements aliens, etc.   

 

Per aquest motiu, creiem important assenyalar algunes directrius per a la correcta conservació i 

manteniment del conjunt, que a curt termini haurien de derivar en l’establiment d’un protocol o 

programa de manteniment regular, consistent en la realització periòdica de: 

● Intervencions de neteja i sanejament dels espais, sobretot a nivell de la vegetació que pugui 

proliferar arreu de les estructures arquitectòniques.   

● Inspeccions tècniques que permetin fer un seguiment de l’estat de conservació del conjunt, en 

vistes a detectar i subsanar futures alteracions. En aquest sentit, destaquem la necessitat de renovar 

periòdicament (cada 2 anys aproximadament) la capa de protecció dels elements de ferro forjat, per 

tal d’evitar l’oxidació del metall.    


