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1. INTRODUCCIÓ  

 
La present memòria exposa la intervenció de conservació-restauració de la Font de l’Infant Enric, 

realitzada per Arcovaleno Restauro SL durant els mesos de juny i juliol de 2015. L’actuació sobre el 

monument, situat al claustre de l’antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, s’ha realitzat seguint 

les directrius establertes pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona (Àrea 

d’Intervencions en el Patrimoni)1 i el Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

La intervenció ha incorporat tots aquells aspectes que s’han considerat necessaris per al millor 

coneixement de l’obra i per a definir una correcta intervenció sobre l’element patrimonial. L’estudi 

de l’evolució històrica, artística i formal de la font (a càrrec de Veclus SL)2 era imprescindible per a 

comprendre les cronologies i les característiques tipològiques dels elements intervinguts. La 

identificació analítica del material de recobriment de la làpida (analítiques a càrrec de Grapac-Cetec 

Patrimoni)3, considerada com l’únic element conservat de l’original de principis del segle XVI, també 

era necessària de cara a valorar la seva conservació o eliminació.     

 

A continuació descrivim les principals alteracions que afectaven el conjunt, expliquem els processos 

d’intervenció realitzats i mostrem fotogràficament els resultats obtinguts. Abans d’entrar en matèria 

però, oferim una descripció del monument, parant especial atenció als materials constructius i a les 

tipologies arquitectòniques i escultòriques emprades. Fem també una breu referència al context 

històric i artístic del conjunt, i apuntem les transformacions que aquest ha rebut al llarg del temps.   

 

DADES DE LA 

INTERVENCIÓ 

● Promotor: Departament de Patrimoni Arquitectònic i Històric - Hàbitat Urbà 

de l’Ajuntament de Barcelona.  

● Projecte: Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona (Àrea 

d’Intervencions en el Patrimoni).  

● Analítiques materials: Grapac-Cetec Patrimoni (Núria Guasch i Manuel Ángel 

Iglesias) IRP-UPV (Laura Osete i Maria Teresa Doménech). 

● Estudi històrico-artístic: Veclus SL (Francesc Caballé i Reinald González). 

● Agent contractant: Closa Alegret SA (contrata de conservació i manteniment 

dels edificis i instal·lacions artístics 2014-2016).  

● Treballs picapedrer: Motllures i Pedra SL (Josep Pasqual). 

● Intervenció conservació-restauració: Realitzada in situ durant el juny i juliol 

de 2015, a càrrec d’Arcovaleno Restauro SL. Direcció tècnica: Rudi Ranesi. 

Equip de conservadors-restauradors: Eva Bermejo, Sílvia Bottaro i Carlos Alías.  

● Documentació de la intervenció:  

- Documentació escrita (memòria) Neus Casal.   

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

- Reportatge fotogràfic: Flare Estudi SL i Arcovaleno Restauro SL.  

● Lliurament de la memòria: Setembre 2015. 
 

                                                 
1 ALAY, Josep Lluís; Projecte d’Intervenció Arqueològica de Restauració i Adequació de la Font de l’Infant Enric. 
Claustre de l’Antic Hospital de la Santa Creu. Carrer de l’Hospital 56-58. Jardins Rubió i Lluch. Districte de Ciutat 
Vella. Barcelona (Barcelonès). Codi 042/15. Març de 2015. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.   
2 CABALLÉ, Francesc; GONZÁLEZ, Reinald; Dades sobre l’antiga Font de l’Hospital de la Santa Creu. Veclus SL. 
Desembre 2015.  
3 Recobriment Làpida Pati Escola Massana. GRAPAC-CETEC Patrimoni / IRP-UPV. Juliol 2015.  
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2. DADES TÈCNIQUES 

 
 

OBJECTE ● Font de l’Infant Enric.  

ESTIL-ÈPOCA ● Segle XVI (1509).  

AUTOR ● Desconegut. Possiblement construïda sota les ordres d’algun dels mestres 

d’obres que van treballar a l’Hospital de la Santa Creu a principis del segle XVI; 

Bernat Solà, Francesc de Gualves o Joan Safont.  

MATERIALS i 

TÈCNIQUES 

● Conjunt construït amb Pedra de Montjuïc (gres quarsític), excepte la làpida 

amb inscripció, que sembla presentar una litologia diversa (segons les 

analítiques, es tracta d’una pedra d’aparença sorrenca i tonalitat ocre clara).  

● Morters de calç i sorra utilitzats per al rejuntat de carreus.  

● Làpida: Inscripció en baix relleu, i elements sustentants amb rostres figuratius 

esculpits en volum rodó.  

DIMENSIONS ● Font: 2,60 m d’amplada x 4 m d’alçada.   

● Làpida: 1,60m d’amplada x 0,80 m d’alçada. 

UBICACIÓ 

LOCALITZACIÓ 

● Font situada a la galeria septentrional del claustre de l’antic Hospital de la 

Santa Creu, a tocar de la porta d’accés al carrer del Carme.  

● Jardins de Rubió i Lluch (parcel·la 0150451-001 del plànol cadastral de la 

ciutat). Carrer Hospital, 56-58. Carrer del Carme 47-49. Barri del Raval. Districte 

de Cuitat vella. Barcelona.  

PROPIETAT ● Ajuntament de Barcelona.  

CATALOGACIÓ  

i PROTECCIÓ 

● L’Hospital de la Santa Creu i Casa de la Convalescència està: 

- Declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument 

Històric (BCIN MH-29; BIC RI-51-0000419). Decret 03/06/1931; Gaceta 

04/06/1931.  

- Inclòs en el Catàleg Arquitectònic del Patrimoni Històrico-Artístic de la Ciutat 

de Barcelona de l’any 1979 (Categoria A, cap.I, fitxa 377).  

- Inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del 

Districte 1 - Sector Raval (Núm. d’element 25).   

 

           
     F_01_02. Vistes generals de la font abans i després de la intervenció. 
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3. DESCRIPCIÓ, CONTEXT HISTÒRIC i TRANSFORMACIONS DEL CONJUNT 

 
3.1. CONTEXT HISTÒRIC i DESCRIPCIÓ  

 

La Font de l’Infant Enric forma part del conjunt monumental de l’antic Hospital de la Santa Creu, al 

qual abastia d’aigua. Va ser construïda el 1509, en el context de la segona campanya d’obres per a la 

construcció de l’Hospital, iniciada el 1492 i finalitzada a mitjans del segle XVI. En aquesta segona fase 

és quan es construeix la volta de la galeria del claustre on s’ubica la font. Segons la data de 

construcció del monument (1509), la font es podria haver construït sota les ordres d’algun dels tres 

mestres d’obres que van participar en la construcció de l’Hospital a principis del segle XVI: Bernat 

Solà, Francesc de Gualves o Joan Safont4. 

 

Es tracta d’un monument adossat al mur perimetral del costat septentrional del claustre, a tocar de 

la porta d’accés al carrer del Carme. Del conjunt original però tan sols se’n conserva la làpida amb 

una inscripció que commemora la construcció de la font el 1509. La resta de l’estructura es troba 

molt transfigurada, fruit de diverses actuacions de reforma i canvis d’ubicació de la font, que ha 

perdut tan el dipòsit d’aigua com els brolladors i la pica originals.  

 

Actualment el monument consisteix en: 

 

● Un arc rebaixat en esplandit que defineix una obertura a manera d’arcosoli, on s’integra el conjunt 

de la font conservada; la factura de l’arc i la seva posició descentrada semblen indicar que aquest no 

es corresponen amb la cronologia i l’estructura de la font original.   

 

● Una làpida inscrita en la part superior de l’arc, que s’ha considerat l’únic element conservat de 

l’original de principis del segle XV. La làpida consisteix en una llosa de pedra sorrenca, de forma 

rectangular i disposició apaïsada, amb motllura perimetral de doble línia que defineix el rectangle 

central que emmarca una inscripció en baix relleu que commemora la construcció de la font. La 

làpida presenta, a la part inferior i a manera d’elements sustentants, dues cares figurades esculpides 

en volum rodó. Per damunt de la làpida, una filada de carreus ben escairats ceguen l’obertura 

rebaixada de l’arc d’emmarcament.    

 

● Les restes de l’antiga font pròpiament dita (pica i brolladors) es situarien a la part inferior del 

conjunt. Aquesta zona però resultava de difícil lectura, ja que les restes es troben molt malmeses i 

transfigurades; diverses “cicatrius” testimonien els diversos canvis soferts en aquesta zona, i la 

presència de pintures i materials d’obra superposats (intervencions anteriors) en dificultaven la 

comprensió. Destaquem però la presència dels següents elements, que donen indicis de com devia 

haver estat la font: 

- A la part inferior hi trobem restes d’un muret de pedra escapçat que arrenca des del paviment del 

claustre; en aquesta estructura hi afloren restes de ceràmica, probablement utilitzades com a 

farciment.  

- Als dos costats dels brancals de l’arc hi apareixen peces de pedra amb un bordó arrodonit, que es 

podrien correspondre als vestigis de l’antiga pica, avui desapareguda i en origen sustentada, 

suposadament, pel muret inferior.  

- Al parament superior s’hi aprecien dos forats que es corresponen probablement als antics 

brolladors d’aigua.  

                                                 
4 CABALLÉ, F.; GONZÁLEZ, R.; Dades sobre l’antiga... Pàgs.5-6.  
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F_03_04. Vista general de la font i detall de l’arc (després de la intervenció).  

 
F_05. Detall de la làpida (després de la intervenció). Transcripció del text segons Veclus SL5.   

      
F_06_07. Detalls del parament i de la part inferior del monument (després de la intervenció).  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 CABALLÉ, F.; GONZÁLEZ, R.; Dades sobre l’antiga... Pàg.3.  

Diumente xiii de maig m d viiii, lo ilustríssim 
senyor don Enrich, infant de Aragó y Sicília 
etc.; ultra altres grans favors ha fets en 
aquesta santa casa, posà la primera pedra 
en la obra de la present Font, essent 
consellers los magnífics mossens Joan Llull, 
Antich Almogàver, Joan Karles Bellafilla, 
Miquel Oliva, Pere Savall, los quals ab lo 
Consell General d’aquesta insigne ciutat 
donaren l’aigua al present hospital. De Dé 
une hagen lo premi en paradís. Amen.  
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3.2. TRANSFORMACIONS i CANVI D’UBICACIÓ 

 

Pel que fa a l’evolució formal i als canvis d’ubicació de la font, remetem a l’estudi  històrico-artístic 

esmentat (Veclus SL), d’on n’hem extret les següents notícies històriques i la documentació gràfica 

que segueix.   

 

● 1509: Es construeix la font per assistir els malalts de l’Hospital al costat nord-est del claustre, amb la 

pica encarada a la galeria i convenientment adossada al mur perimetral i al dipòsit d’aigua posterior, 

com era habitual a les fonts gòtiques de la ciutat.  

 

● Primera meitat o mitjans del segle XIX (en un moment indeterminat situat entre 1804 i 1858): Es 

tanca el tram del claustre on hi havia la font, i en aquest espai s’hi ubica la cuina. En el context 

d’aquesta remodelació, la font (inclosa la làpida) es trasllada al nou mur exterior construït per tancar 

la galeria; aquesta nova ubicació devia comportar un nou sistema de canalització de l’aigua des del 

dipòsit, ja que aquest es va mantenir en la seva ubicació original.    

 

● 1947: S’inicien les obres de restauració del recinte de l’Hospital, després que el 1931 aquest 

s’hagués traslladat al nou edifici modernista de Domènech i Montaner. L’arquitecte municipal Adolf 

Florensa recupera la galeria del claustre, i reubica la font (almenys la làpida, i suposadament també 

la pica) en el seu emplaçament original al mur perimetral del claustre. D’aquesta actuació no se’n té 

pràcticament documentació, i hi ha dubtes sobre la posició descentralitzada de l’arc d’emmarcament 

respecte a l’arcada de la galeria del claustre. Tampoc es té constància concreta sobre l’enderroc 

definitiu del dipòsit, que encara es conservava el 1931.  

 

      
F_08. Ubicació original de la font al costat nord-est del claustre (Planta d’Antonio Conejo).  

F_09. Canvi d’ubicació de la font en construir la cuina (Plànol de Garriga Roca, c.1858).   

                 
F_10_11. Fotografies antigues de la font abans de les obres de recuperació d’Adolf Florensa.  

● 1401-1490 (1ª fase 
constructiva del claustre).  
● 1490-mitjans s.XVI (2ª 
fase constructiva del 
claustre i construcció de 
la font el 1509).  
● Ubicació original de la 
font (costat nord-est del 
claustre). 
● Trasllat de la font a la 
part exterior de la galeria.  
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4. ESTAT DE CONSERVACIÓ i DIAGNÒSTIC 

 
El conjunt de la font, abans de la intervenció, presentava un estat de conservació força dolent, tan 

per l’estat precari del propi monument (afectat per diverses patologies de manera variable i segons 

les zones) com per l’estat de deteriorament del seu entorn immediat.  

 

Per a valorar l’estat de conservació de la font, en primer lloc i com a consideració prèvia, hem de 

tenir en compte les importants transformacions que el monument ha patit al llarg de la seva història, 

vinculades com hem vist al canvis d’ubicació i trasllat de la font al que ens hem referit anteriorment. 

En segon lloc, i en relació als canvis formals que ha patit el monument, destaquem la seva naturalesa 

fragmentària; la pèrdua de la pica i dels brolladors d’aigua dificulten la lectura del conjunt, molt 

transfigurat en definitiva respecte la font original del segle XVI.  

 

Les superfícies lítiques del monument es trobaven, a més, afectades per un seguit d’alteracions que 

malmetien la font tan a nivell de conservació dels materials constitutius com a nivell estètic. A 

continuació identifiquem les patologies més rellevants, en descrivim l’abast i n’identifiquem, en la 

mesura del possible, els agents i mecanismes de degradació.  

 

4.1. DIPÒSITS DE POLS i BRUTÍCIA 

 

La presència de brutícia generalitzada, tan superficial (dipòsits de pols) com adherida (sediments i 

concrecions), és una de les alteracions que més afectava el conjunt a nivell visual. Es concretava en 

forma d’enfosquiment generalitzat, i puntualment en forma de taques negres.  

 

4.2. ELEMENTS ALIENS i MATERIALS AFEGITS EN INTERVENCIONS ANTERIORS 
 

També destacaven un seguit de materials afegits en intervencions anteriors, que suposaven una 

alteració tan a nivell estètic i de lectura com a nivell de conservació dels materials originals. 

Destaquem:  

 

● Alguns elements metàl·lics encastats al mur, sobretot a l’entorn de l’arcada superior, corresponents 

a antics claus i punts d’ancoratge en desús i, segons sembla, sense una significació històrica rellevant.  

 

● Diversos morters i ciments, afegits molt probablement durant el procés de trasllat i reconstrucció 

de la font. Aquests materials els trobàvem arreu de la font, sobretot per al rejuntat de carreus i per a 

la reintegració de forats i pèrdues de matèria. Es trobaven generalment en mal estat, i resultaven 

estèticament dissonants, proporcionant un aspecte de deixadesa generalitzada al monument. 

Destacaven els ciments, presents sobretot a les juntes dels carreus de l’arc, puntualment a les 

dovelles i també a l’entorn de la làpida amb inscripció, i també eren força visibles altres morters 

afegits, que ocultaven bona part dels límits de l’arc respecte al mur de la galeria del claustre. A més, 

la presència de ciments s’havia de considerar nociva per a la conservació dels materials petris 

originals, ja que podia derivar en alteracions importants i irreversibles (tensions mecàniques, 

presència de sals solubles, etc).  

 

● Diverses restes de capes irregulars i inconnexes d’emblanquinats i pintures modernes, que 

afectaven tan als brancals i dovelles de l’arc com al parament interior de la font. D’entre les capes 

pictòriques modernes, destacava especialment una franja horitzontal d’uns 40 cm, situada a mitja 

alçada i per damunt dels desapareguts brolladors d’aigua, on una gruixuda i opaca pintura plàstica de 
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color gris fosc havia estat aplicada per ocultar un anterior graffiti (lletres negres), aparegut fruit d’un 

acte vandàlic fortuït.  

 

● Un recobriment aplicat a la superfície lítica de la làpida. Aquest recobriment superficial consistia en 

una pàtina de coloració marronosa-ocre fosc, força uniforme i d’aparença contínua, i es trobava molt 

adherida al substrat petri subjacent. Segons les analítiques realitzades al laboratori (a partir de la 

presa d’una mostra -M1-), aquest recobriment s’ha identificat com una  substància orgànica de 

naturalesa proteica (caseïna o similar), amb traces d’una substància de naturalesa lipídica. Tot i que 

l’avançat estat de degradació del material ha impedit la identificació exacta dels components 

orgànics del recobriment, sembla que aquest devia ser aplicat, en un moment indeterminat, com a 

capa protectora de la pedra, probablement amb certa intenció hidrofugant. S’ha evidenciat també 

que la coloració fosca del recobriment es devia a les restes de dipòsits superficials de brutícia i a les 

possibles restes de crosta sulfatada. Per a una major informació sobre la caracterització química i 

mineralògica del recobriment, s’adjunta l’informe corresponent (Grapac-Cetec, Veure annex pàg.21).  

 

4.3. ALTERACIONS FÍSICO-MECÀNIQUES i PÈRDUES DE MATÈRIA  

 

● El suport petri de la font (tan de la làpida com de l’arc i el parament) es trobava força consistent i en 

bon estat, ja que no patia alteracions importants a nivell d’erosió i exfoliació, i no presentava per tant 

un perill potencial de degradació accelerada. Sí que es detectaven, en canvi, algunes fissures 

puntuals i escantonats, aquesta últims situats sobretot a la part inferior dels brancals de l’arc.  

 

● A nivell de pèrdues de matèria destacava, ja a primer cop d’ull, la part inferior del monument. 

Aquesta zona, molt transfigurada per la notable pèrdua de materials (muret inferior, pica, parament 

interior i brolladors) i per les diverses cicatrius que testimonien els diversos canvis soferts pel 

monument, resultava de difícil comprensió i interrompia la lectura unitària del conjunt. A més, fem 

notar que la presència de forats importants resultava perjudicial per a la pròpia conservació del 

monument, ja que comportava punts d’acumulació de brutícia i restes animals (teranyines, 

excrements, etc.), i afavoria l’entrada i retenció d’humitat a l’interior de l’estructura arquitectònica.   

 

           
F_12_13. Vistes generals de la font i de la làpida abans de la intervenció.  
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F_14_15. Presència de ciments, emblanquinats i capes pictòriques a les dovelles i muntants dels arcs.  

      
  

      
F_16_19. Detalls de la làpida amb inscripció on s’aprecien la presència de ciments als perímetres,  

la brutícia superficial i adherida i el recobriment aplicat com a capa protectora de la superfície lítica.   

      
F_20_21. El parament i la zona inferior de la font, amb les diverses cicatrius i pèrdues de matèria.  
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F_22_23. Els elements sustentants de la làpida (motius figuratius esculpits) i el parament interior  

de la font amb ciments, cicatrius i diverses capes d’emblanquinats i capes pictòriques afegides.   

      
F_24_25. Detall dels diversos recobriments que ocultaven el parament; una densa capa de pintura 

plàstica de color gris (que ocultava un graffiti) i diverses capes d’emblanquinats i capes pictòriques.   

                
F_26_28. Detalls de la part inferior de la font, molt transfigurada per les pèrdues de matèria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA FONT INFANT ENRIC | BARCELONA, SETEMBRE 2015 

 

 

 │ 12 

5. INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ  

 
5.1. OBJECTIUS, CRITERIS i LÍNIA D’ACTUACIÓ 

 

La intervenció de conservació-restauració ha tingut com a objectiu la conservació i posada en valor 

de les restes de la font primigènia, tot preservant els diversos elements afegits que testimonien la 

història i transformació del monument, sempre i quan no suposessin un element d’alteració estètica 

o conservativa del conjunt.   

 

L’actuació s’ha limitat a la superfície definida per l’arc rebaixat que emmarca el conjunt de la font, i 

s’ha desenvolupat en base a dos objectius principals: la millora de les condicions de conservació del 

monument en el context del seu entorn actual i la millora de la dimensió estètica de la font, tot 

afavorint la lectura i la comprensió del conjunt. En aquest sentit, s’ha parat especial atenció a les 

operacions de neteja i als sistemes de presentació final, seguint en termes generals un criteri de 

mínima intervenció.   

 

5.2. PROCESSOS D’INTERVENCIÓ 

 

Els processos que descrivim a continuació s’han realitzat de manera alternativa o simultània, segons 

les necessitats de cada zona. Els materials (compatibles i afins a l’original), els procediments i les 

metodologies d’aplicació han vingut determinats pels resultats de les pertinents proves prèvies.  

Aquestes s’han realitzat a l’inici de l’obra, juntament amb la identificació precisa dels materials i 

l’estudi aprofundit de les patologies (elaboració de mapes d’alteració).  

 

● Eliminació d’elements aliens i materials afegits: En primer lloc s’han eliminat els elements aliens en 

desús (elements metàl·lics encastats al mur), així com també tots aquells materials afegits en 

intervencions anteriors que es trobaven en mal estat o bé suposaven una alteració conservativa o 

estètica. El sanejat de les superfícies ha consistit en l’eliminació de tots els ciments, morters i 

emblanquinats afegits; aquests processos s’han realitzat generalment mitjançant procediments 

mecànics manuals (escarpes i martells) o bé amb l’ajuda de microescarpes i vibroincisors de 

funcionament pneumàtic, ), depenent de la dimensió, la duresa i el gruix del material a eliminar.  

 

● Neteja de les superfícies: Els processos de neteja s’han encaminat a l’eliminació de la brutícia 

(dipòsits, concrecions o recobriments) que alteraven la lectura del monument. S’han utilitzat diversos 

procediments diferenciats segons les zones i els materials a eliminar, amb l’objectiu d’uniformar el 

conjunt i de millorar-ne la presència estètica, sense alterar el cromatisme original dels materials 

constitutius.      

 

1. Eliminació de la brutícia superficial: En primer lloc s’ha realitzat una primera neteja mecànica suau 

mitjançant paletines i raspalls suaus, amb l’aplicació d’una solució hidroalcohòlica (aigua i etanol al 

50%). Per a l’eliminació o rebaixat de concrecions puntuals s’ha procedit a punta de bisturí i amb un 

vibroincisors de funcionament pneumàtic.  
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2. Eliminació de la brutícia adherida i recobriments: Per a la neteja més profunda (recobriments 

adherits, pintura plàstica i concrecions persistents) s’han utilitzat els següents sistemes de neteja 

segons les zones: 

 

a) Neteja mecànica-abrasiva: Mitjançant la projecció 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, s’han eliminat la brutícia adherida i concrecions presents en la pràctica totalitat 

de l’estructura arquitectònica de la font (dovelles i muntants de l’arc, parament interior, muret 

inferior i restes de la pica).   

 

b) Neteja química amb decapant: La franja de pintura plàstica i el graffiti subjacent s’han eliminat 

mitjançant l’aplicació d’un producte decapant (Titan®), amb un temps d’actuació d’uns 10-15 minuts, 

el posterior fregat amb raspalls suaus i l’esbandit total del producte mitjançant l’aplicació de 

dissolvent universal. Aquest procés ha requerit diverses aplicacions successives fins a la completa 

eliminació de la pintura.    

 

c) Neteja física amb làser: El recobriment de la làpida s’ha conservat i netejat mitjançant tecnologia 

làser (fotoablació), amb l’aparell Art Làser Nd:YAG (1064nm) Q-Switch®, a una distància controlada 

del suport (mínim 30 cm) i regulant els següents paràmetres de control: la freqüència del dispar 

(màxim 30Hz) i la densitat d’energia (variable entre 150 i 300 mJ). Aquest sistema ha permès eliminar 

la brutícia que enfosquia la capa de protecció, recuperant el seu cromatisme original de to 

lleugerament rosat.  

 

● Reintegració de pèrdues de matèria: Pel que fa la reintegració de pèrdues de matèria, en línies 

generals s’ha seguit un criteri de mínima intervenció; l’addició de matèria s’ha restringit a 

l’estrictament necessari, responent a les necessitats conservatives (tancament del conjunt per evitar 

l’acumulació de brutícia, el creixement de plantes i l’entrada d’aigua) i estètiques (per afavorir la 

lectura del conjunt). S’han adoptat doncs diversos sistemes de presentació/reintegració, que han 

variat segons les necessitats de cada zona, tot mantenint la coherència i la unitat en el conjunt.  

 

1. Reintegració amb carreus de pedra: La lectura i comprensió del monument es veia notablement 

alterada per les notables pèrdues de pedra de la part baixa de la font. Tot i partint de la idea de no 

restituir la funció de la font ni reproduir la pica, sí que es feia necessari restituir la configuració 

d’alguns elements mancants que deixaven llacunes d’especial consideració. Així, s’ha optat per la 

reintegració en pedra del muret inferior (seguint-ne el dimensionat fins a l’altura de les restes de la 

pica) i dels blocs mancants del parament interior, incorporant en un dels carreus el forat del 

brollador en la seva suposada ubicació. El tallat i recol·locació de pedra (carreus de pedra de 

Montjuïc procedents del magatzem municipal) ha anat a càrrec de Motllures i Pedra SL.  

 

2. Reintegració amb morters de calç i sorra: S’han utilitzat morters de calç i sorra per al rejuntat de 

carreus (ja que aquest resultava generalment insuficient una vegada retirat el ciment) i per a la 

reintegració de pèrdues de matèria; el segellat de fissures i les llacunes de petits dimensió s’han 

reintegrat al nivell de l’original, mentre que les pèrdues més grans s’han reintegrat sota nivell, tot 

seguint un criteri de tipus arqueològic. Tots els morters afegits han sigut elaborats de manera 

tradicional, a base de calç blanca hidràulica natural Lafarge® NHL 3,5-Z i àrids diversos (en proporció 

1:3). La composició d’àrids (sorres de riu rentades i pols de marbres) ha variat per tal d’adaptar la 

granulometria i la coloració dels morters de restauració al context original. L’acabat esponjat dels 

morters ha proporcionat tan la textura com la visió de la barreja d’àrids.  
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F_29. Presa d’una mostra del material de recobriment de la làpida per a l’analítica al laboratori.  

F_30. Retirada mecànica de les capes d’emblanquinats i concrecions amb vibroincisors.   

      
F_31. Proves de neteja de la làpida amb inscripció.  

F_32. Neteja de la làpida i dels motius esculpits amb tecnologia làser.    

      
F_33. El graffiti aparegut a sota de la capa de pintura plàstica de color gris.  

F_34. Procés d’estucat amb morters de calç i sorra.  
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6. FOTOGRAFIES ABANS i DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ │ MAPATGES  

 

      
F_35_36. Vistes generals de la font abans i després de la intervenció. 

      
F_37_38. La part superior de la font (arc rebaixat i làpida) abans i després de la intervenció.  

      
F_39_40. Detalls de la part superior (dovelles de l’arc i làpida) abans i després de la intervenció. 
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F_41_44. Detalls de les dovelles de l’arc abans i després de la intervenció. 

      
F_45_46. Vistes generals de la làpida abans i després de la intervenció. 

      
F_47_48. Detalls de la inscripció de la làpida abans i després de la intervenció. 
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F_49_52. Detalls de la làpida amb inscripció abans i després de la intervenció.  

      
F_53_54. El parament interior de la font abans i després de la intervenció.  

      
F_55_56. La part inferior de la font abans i després de la intervenció.   
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F_57_62. Detalls de la part inferior de la font abans i després de la intervenció.   
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7. DIRECTRIUS PER A LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA i EL MANTENIMENT DEL CONJUNT 

 
La font, 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 en el propi monument i en el seu entorn més 

immediat. En aquest sentit, fem notar que el claustre (de lliure accés durant el dia i amb poca 

vigilància) rep sovint usos inadequats per part d’algunes persones.  

 

A continuació assenyalem 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 de la font (amb procediments mecànics manuals i suaus, i sense l’ús de 

productes comercials de neteja) i el manteniment i bon ús de l’entorn immediat.  

● Inspeccions tècniques que permetin fer un seguiment de l’estat de conservació de la font, en vistes 

a detectar i subsanar futures alteracions.  
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ANNEX. ANALÍTIQUES PER A LA IDENTIFICACIÓ DE MATERIALS 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recobriment làpida                    
pati Escola Massana             

(Barcelona) 

Juliol 2015 





 

 

 

 

Rudi  Ranesi,  de  la  empresa Arcovaleno  Restauro  SL.,  sol∙licità  l’anàlisi  d’una 
mostra de  recobriment d’una  làpida del pati de  l’escola Massana  (Barcelona) 
que s’estava restaurant el més de juliol de 2015. 

L’objectiu  principal  de  l’estudi  era  caracteritzar  quimicomineralògicament  el 
recobriment  superficial  d’aquesta  mostra  (referida  com  a  M1)  segons  la 
partida  pressupostària  disponible.  La  mostra  va  ser  extreta  i  aportada  pel 
peticionari encara que  investigadors de GRAPAC/CETEC‐patrimoni van agafar‐
ne una mica més per si en calgués. 

Els equips emprats en l’estudi i la metodologia seguida han estat: 

− Espectroscòpia  infraroja per Transformada de Fourier, equip Vertex 7, 
Bruker  Optics,  amb  sistema  de  reflexió  total  atenuada  ATR  i  amb 
detector  FR‐DTGS  amb  recobriment  per  a  estabilització  de 
temperatura —nombre de escanejos acumulats 32, resolució 4cm‐1—. 
 

− Cromatògraf  de  gasos  HP‐6869N  acoblat  a  un  detector  selectiu  de 
masses  HP‐5973  Network  (Hewlet  Packard,  Abondale,  PA,  USA).  La 
temperatura de l’injector va ser de 250°C. La separació cromatogràfica 
va ser realitzada en una columna capil∙lar de sílice fosa HP‐5MS (30m × 
250mm × 0.25mm nominal). Com a tècnica d’ionització es va fer servir 
l’impacte  electrònic  amb  unes  condiciones  de  treball  de 
l’espectròmetre de masses de temperatura de  l’  interfície  i de  la  font 
280  i  150°C  respectivament,  energia  electrònica  70eV  i  velocitat 
d’escaneig de l’espectròmetre de masses de 0.5s/scan en l’interval m/z 
20‐800. Per a  la  integració de pics  i avaluació d’espectres de masses 
s’ha operat amb un  software Agilent Chemstation G1701CA MSD. Els 
espectres  es  van  adquirir  en modis monitorització  de  ions  total.  La 
identificació dels compostos es va dur a terme per comparació amb els 
espectres de patrons de  les espectroteques Wiley  i NIST, així com per 
comparativa amb espectres obtinguts per a substàncies de referència.  
 

El resultats de les anàlisis es detallen en el següent informe. 
 

 

Investigadors GRAPAC/CETEC‐patrimoni  
Núria Guasch Ferré 
Manuel Ángel Iglesias Campos 

Investigadors IRP‐UPV 
Laura Osete Cortina 
María Teresa Doménech Carbó 

 

 

Barcelona, 21 de juliol de 2015 
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1. Descripció mitjançant microscòpia òptica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1  Aspecte general de la mostra M1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2  Detalles de la mostra M1 i del recobriment superficial.

 
 

Mostra  Descripció visual

M1 

La mostra M1  està  formada  per  fragments  d’un material  petri  d’aparença 
sorrenca  i  tonalitat  ocre  clara  amb  un  recobriment  de  tonalitat  ocre  fosc‐ 
marró que la recobreix de manera contínua i força uniforme (Figures 1 i 2). 

  Observacions 
  • La  superfície  havia  tingut  una  primera  neteja  mecànica  per 

microprojecció d’abrasius. 

• Durant  l’extracció  de  la  mostra  es  va  poder  comprovar  que  el 
recobriment  estava  molt  adherit  al  substrat  petri  i  només  es  va 
agafar de zones que estaven lleugerament aixecades. 



Recobriment d’una làpida del pati de l’escola Massana (Barcelona)                                                                                                                | 2 

2. Caracterització quimicomineralògica 

2.1. Espectroscòpia FT‐IR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3  Espectre infraroig de la superfície de la mostra M1.

 

 
Taula 1  Assignació de les bandes obtingudes en l’espectre infraroig de la mostra M1.

 
 

Mostra  Caracterització quimicomineralògica

M1 

L’anàlisi  espectroscòpic  de  la  superfície  de  la  mostra  posa  en  relleu  la 
presència de guix (CaSO4.2H2O) associat a una pàtina de sulfatació i/o dipòsits 
de  brutícia,  i  a minerals  silícics    que  poden  provenir  de  restes  de  dipòsits 
superficials i/o del producte emprat en la neteja1 (Figura 3 i Taula 1). 

Destaca  la presència de bandes d’absorció característiques d’oxalats de calci 
associats  a  productes  de  degradació  d’una  substància  orgànica  (Figura  3  i 
Taula 1), possiblement aplicada amb finalitat protectora sobre el material. 

  Observacions 

 
• L’absència  de  bandes  d’absorció  significatives  pròpies  de  matèria 

orgànica  i  la  presència  dels  oxalats  evidencia  l’avançat  estat  de 
deteriorament d’aquesta substància. 

 
 
 

                                                            
1 La neteja s’ha realitzat amb microprojecció de silicat d’alumini. 

  Número d’ona (cm‐1) 

Mostra  Minerals silicis  Oxalats de calci  Guix (CaSO4.2H2O)  Matèria orgànica 

M1 
superfície 

1023, 1003, 912, 777 
3483, 1619, 1368, 

1327, 789 
3525, 3398, 3242, 1679, 
1619, 1104, 668, 598 

‐ 
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2.2. Cromatografia de gasos ‐ Espectrometria de masses (GC‐MS) 

El  recobriment superficial de  la mostra M1 s’ha analitzat  també amb GC‐MS per  tal de determinar  la 
possible presència de matèria orgànica,  identificar  la  seva naturalesa  i  completar els  resultats  inicials 
obtinguts per espectroscòpia FT‐IR. 

La mostra M1 es va sotmetre a un procés d’hidròlisi  i a una separació en dos fases (aquosa  i orgànica) 
que es van tractar posteriorment de manera  independent  i segons  la metodologia desenvolupada per 
Mateo et al. (J. of Chromatogr. A, 778 (1997) 373‐381). Les separacions van ser analitzades amb GC‐MS 
per  a  la  caracterització  de  la  possible  presència  de  substàncies  orgàniques  de  naturalesa  polar 
(aminoàcids) o apolar (àcids grassos, hidrocarburs, etc) respectivament. 

 

 
Figura 4  Cromatograma de la fase aquosa de la mostra M1

 
 

Pic  tR (min)  Compost 

1  6,53  Alanina, N‐etoxicarbonil etilèster 

2  6,61  Glicina, N‐etoxicarbonil etilèster 

3  9,02  Valina, N‐etoxicarbonil etilèster 

4  10,59  Leucina, N‐etoxicarbonil etilèster 

5  10,95  Isoleucina, N‐etoxicarbonil etilèster 

6  11,44  Prolina, N‐etoxicarbonil etilèster 

7  12,76  Àcid subèric, èster dietílic 

8  14,04  Àcid azelaic, èster dietílic 

9  14,94  Àcid glutàmic, N‐etoxicarbonil dietilèster 

10  15,61  Fenilalanina, N‐etoxicarbonil etilèster 

11  16,73  Àcid palmític, èster etílic 

12  18,08  Àcid esteárico, éster etílic 

13  18,12  Lisina, N‐etoxicarbonil etilèster 

14  19,24  Tirosina, N‐etoxicarbonil etilèster 

 
Taula 2  Compostos identificats en el cromatograma de la fase aquosa de la mostra M1 amb el seu corresponent 

temps de retenció. 
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Mostra  Caracterització química

M1 

El cromatograma de la fase aquosa (Figura 4 i Taula 2) indica la presència de 
traces  d’aminoàcids  associats  a  restes  d’una  substància  de  naturalesa 
proteica  (pics  1‐6,  9‐10,  13‐14:  alanina,  glicina,  valina,  leucina,  isoleucina, 
prolina, àcid glutàmic, fenilalanina, lisina y tirosina). La baixa concentració en 
la que han estat detectats i la presència d’oxalats de calci com a productes de 
degradació  d’aquesta  substància  proteica  indiquen  l’avançat  estat  de 
deteriorament d’aquest recobriment. 

La  baixa  proporció  en  la  que  s’han  detectat  aquests  aminoàcids  impedeix 
efectuar una identificació fiable de la naturalesa específica d’aquesta matèria 
orgànica proteica, encara que la proporció relativa obtinguda pels aminoàcids 
lisina  i  tirosina  suggereix  que  la  proteïna  original  presentava  un  elevat 
contingut en aquests compostos (com és el cas de la caseïna). 

També  s’han  identificat  àcids  grassos  saturats  de  cadena  llarga  en  petita 
proporció (pics 11 i 12: àcid palmític i esteàric) i alguns àcids dicarboxílics de 
cadena curta (pics 7 i 8: àcid subèric i azelaic) com a productes de degradació 
oxidativa  d’àcids  grassos  insaturats  associats  a  traces  d’una  substància  de 
naturalesa lipídica. 

 
 
 

 
Figura 5  Cromatograma de la fase orgànica de la mostra M1

 
 

Pic  tR (min)  Compost 

1  10,64  Àcid azelaic, èster dietílic 

2  11,67  Diè conjugat 

3  12,27  Àcid palmític, èster etílic 

4  13,20  Àcid esteàric, èster etílic 

 
Taula 3  Compostos identificats en el cromatograma de la fase orgànica de la mostra M1 amb el seu corresponent 

temps de retenció. 

 
 



Recobriment d’una làpida del pati de l’escola Massana (Barcelona)                                                                                                                | 5 

Mostra  Caracterització química

M1 

El cromatograma de  la  fase orgànica  (Figura 5  i Taula 3)  indica  la presència 
d’àcids grassos saturats de cadena llarga (àcid palmític i esteàric, pics 3 i 4) i 
algun  producte  d’oxidació  d’àcids  grassos  insaturats  (àcid  azelaic,  diè 
conjugat: pics 1  i 2) corresponents a  la presència de traces d’una substància 
de naturalesa lipídica. 
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3. Interpretació del resultats 

Els resultats obtinguts de les anàlisis del recobriment superficial de la mostra M1 de la làpida del pati de 
l’Escola Massana (Barcelona), permeten establir que: 
 

• L’examen  morfològic  evidencia  la  presència  d’un  recobriment  de  tonalitat  ocre  fosca‐
marronosa d’aparença continua que cobreix la superfície del material petri de color ocre clar. 

 
• La  caracterització  quimicomineralògica  del  recobriment  mitjançant  espectroscòpia  infraroja  

per transformada de Fourier (FT‐IR) posa de manifest la presència de guix associat a una capa 
de  sulfatació  i/o  dipòsits  de  brutícia,  així  com minerals  silícics  que  es  corresponen  amb  el 
substrat  petri  i/o  a  dipòsits  superficials.  Destaca  la  presència  de  bandes  d’absorció 
característiques  d’oxalats  de  calci  associats  a  productes  de  degradació  d’una  substància 
orgànica,  possiblement  aplicada  amb  una  finalitat  protectora,  en  un  estat  considerable  de 
deteriorament  (com  ho  evidencia  l’absència  de  bandes  d’absorció  significatives  pròpies  de 
matèria orgànica i la presència d’aquests oxalats). 

 
• L’anàlisi per Cromatografia de Gasos – Espectrometria de Masses (GC‐MS) ha posat de relleu la 

presència de traces d’aminoàcids associats a restes d’una substància de naturalesa proteica. 
La proporció significativa obtinguda pels aminoàcids  lisina  i tirosina suggereix que  la proteïna 
original presentava un elevat  contingut d’aquests  components  (com és el  cas de  la caseïna). 
També s’han identificat traces d’àcids grassos saturats de cadena llarga i alguns productes de la 
degradació oxidativa d’àcids grassos insaturats relatius a una substància de naturalesa lipídica. 

 
Aquestes dades semblen indicar que es tracta d’un recobriment amb finalitat protectora, força uniforme 
i adherit al substrat, de naturalesa orgànica  (i  inorgànica) que actualment presenta  restes de dipòsits 
superficials de brutícia i possibles restes de crosta de sulfatació. El seu grau de deteriorament impedeix 
determinar amb exactitud el/els components orgànics d’aquest recobriment. 
 

4 

2 1 

2  2 

3 

1 3 

4 

1 


