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1 RESUM I PARAULES CLAU 
 

La utilització del mètode científic a l’hora d’intervenir sobre un bé 
cultural, possibilita la selecció de les operacions de conservació-restauració 
més oportunes, a fi d’assegurar els millors resultats amb el màxim respecte a 
l’obra. Es tracta, al mateix temps, d'una ocasió excel·lent per incrementar el 
coneixement sobre el patrimoni en qüestió i el que s’hi troba vinculat. 

Paraules clau: mètode científic, metodologia científica, estudi cientificotècnic, 
ciència aplicada, ciència experimental, ciència experimental aplicada, preservació, 
conservació, restauració, conservador-restaurador. 

The use of the scientífic method to restore a work of art, allows the 
restorer to discover the best possible actions needed to complete a 
restoration, while respecting the artwork. At the same time, the restorer has 
a chance to learn about the cultural significance of the object and its 
history. 

Key works: scientific method, scientific methodology, scientific/technical study, 
aplied sciences, experimental sciences, aplied experimental sciences, art preservation, art 
conservation, art restoration, conservator-restorer. 

2 INTRODUCCIÓ 
 

La conservació-restauració del patrimoni, és l’oportunitat per a 
gestionar una sèrie de descobriments que esdevindran durant les diferents 
etapes de la intervenció, que culminaran en altres recerques i en una sèrie 
d’aportacions al coneixement del bé cultural i del seu entorn. És el moment 
de resoldre els dubtes que envolten l'obra i els que sorgiran en el transcurs 
de les actuacions, que potser mai s’havien plantejat abans. El nivell 
d’evolució i de creixement constant en què es troba la ciència aplicada a la 
conservació avui dia, ofereix possibilitats fins fa poc inimaginables per al 
patrimoni. En aquest estudi, es prioritzaran les tècniques científiques que 
s’ocupen de les característiques de naturalesa fisicoquímica i biològica, 
sense menystenir, a manera de context, les tecnologies digitals. 
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Objectius  

Per a determinar el propòsit del present treball, cal recórrer a la 
formulació d’una sèrie d’hipòtesis que es vertebren al voltant de l’objectiu 
finalista, que és la capacitat aplicada del mètode científic en els processos de 
conservació-restauració del patrimoni. 

Les hipòtesis es formulen a partir d’una sèrie d’interrogants: 

o Quina validesa té mètode científic a l’hora d’orientar els criteris 
d’intervenció en els processos de conservació-restauració del 
patrimoni? 

o Fins a quin punt el mètode científic aplicat a la conservació-
restauració del patrimoni és l’activador d’una generació de 
documentació nova?  

A partir d’aquestes hipòtesis, els objectius són els següents:  

1. Explicar el mètode científic com a sistema de treball en la 
conservació-restauració del patrimoni moble i immoble i 
l’aportació documental que suposa aquesta acció. 

2. Definir terminològicament els conceptes essencials per 
entendre el sentit d’aquest estudi. 

3. Situar cronològicament l’inici i l’evolució del mètode científic 
aplicat a la conservació, des del punt de vista teòric  i des del 
punt de vista pràctic. 

4. Classificar i explicar les tècniques científiques que mesuren 
característiques de naturalesa fisicoquímica i biològica aplicades 
a la conservació-restauració i presentar casos pràctics que 
evidenciïn la seva utilitat. 

5. Establir una metodologia d’intervenció mitjançant un protocol 
d’actuació davant qualsevol bé cultural a partir del mètode 
científic.  

Metodologia 

El present estudi és el resultat d’un sistema de treball amb una part 
teòrica i una pràctica, basat en un cronograma d’activitats amb una 
temporització determinada que s’ha anat adequant a l’estructura dels 
continguts. 
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L’anàlisi està articulada a dos nivells. El primer, que deriva d’una 
prospecció bibliogràfica i webgràfica. El segon és caràcter experimental, 
fonament en els resultats d’un treball de camp realitzat per l’autora d’aquest 
estudi en la seva condició de professional de la conservació-restauració. La 
intenció és molt clara: exposar el grau de viabilitat del mètode científic en la 
disciplina i assenyalar les possibilitats que ofereix.  

L’estructura dels continguts està ideada per afavorir la comprensió 
d’una matèria que molt sovint esdevé complexa. En primer lloc, s’ha decidit 
confeccionar un apartat definitori de la terminologia adequada. Una vegada 
aclarits tots els conceptes susceptibles de donar lloc a dubtes, s’ha pogut 
iniciar una aproximació a la historiografia del mètode científic, amb 
l’objectiu de presentar un estudi retrospectiu de l’evolució del 
posicionament de la conservació-restauració com a disciplina 
desenvolupada amb aquest sistema de treball.  

Per l’extensió de la quantitat d’informació existent sobre aquest tema i 
per la seva diversitat, s’ha optat per fer una divisió entre una part enfocada 
a la teoria del mètode científic aplicat als béns culturals i una part dedicada a 
la seva part efectiva o pràctica, que s’han elaborat simultàniament. 

El procediment emprat per a efectuar l’estat de la qüestió i l’apartat de 
definicions terminològiques es fonamenta en una àmplia consulta 
bibliogràfica, des de les obres clàssiques que varen marcar un abans i un 
després en la conservació dels béns culturals, com La Teoria de la restauració 
de Cesare Brandi de 1963 (Brandi, 2002) i La conservació del Patrimoni. Carrera 
contra el rellotge de Philip Ward (1986), passant pels documents derivats de 
congressos i reunions internacionals com les de l’ICOM, fins a les 
publicacions més actuals de les actes de congressos del GEIIC o les 
divulgacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD) a través 
de l’Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), com per exemple, 
la revista Bienes Culturales. Aquests últims documents, s’han consultat  
majoritàriament en línia ja que, en general, la documentació més recent es 
troba accessible a la xarxa. 

Seguidament, s’ha procedit a desenvolupar el capítol més tecnològic 
d’aquesta anàlisi, dedicat a la classificació i a la descripció de les utilitats de 
les tècniques que mesuren característiques fisicoquímiques i biològiques per 
al patrimoni, on intervenen mitjans de caràcter informàtic i electrònic 
digital, entre altres. Per la complexitat conceptual del present estudi, s’han 
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elegit aquestes metodologies i no altres, com per exemple les que utilitza la 
història, l'arqueologia, la documentació, la geologia, l’arquitectura, 
l’antropologia, etc., que no deixen de ser igualment importants i 
enriquidores per al coneixement multidisciplinari del bé cultural. 

Les tècniques aplicades que es tracten en aquest estudi, han estat 
estructurades per objectius i per tipologies de la manera més clara i 
comprensible possible. És justament per aquesta fi, que s’ha decidit aplicar 
el sistema que utilitza Marisa Gómez a l’obra Examen científico aplicado a la 
conservación de obras de arte (Gómez, 1998), considerada indispensable per 
aquest tema. 

La informació traslladada per dita autora, ha estat actualitzada a partir 
de l’anàlisi d’una vasta quantitat de publicacions del segle XXI sobre els 
estudis cientificotècnics destinats a la conservació-restauració de béns 
culturals, com és Studies in Conservation o La Ciencia y el Arte. Ciencias 
experimentales y conservación del Patrimonio Histórico, entre altres. 

Després de la llarga exposició de les tècniques aplicades, s’ha procedit 
a la seva aplicació casuística, per la qual cosa s’han consultat informes i 
memòries de conservació-restauració extretes, per una banda, de la consulta 
directa dels expedients localitzats en el taller on varen esser intervingudes. 
Per una altra, de memòries i investigacions publicades en paper, en format 
digital, i també disponibles en línia. 

Per a concloure aquest examen, a continuació es proposa un protocol 
ideal de treball amb el mètode científic. La intenció és posar a la disposició 
de l’investigador unes normes generals i pautades que s’han de respectar a 
l’hora d’intervenir qualsevol bé cultural. Per elaborar aquest model s’ha 
resolt prendre com a base les directrius del Proyecto Coremans, que publica 
el MECD a través de l’IPCE. Dins aquest programa, s’ha tingut en compte 
especialment la publicació “Criterios de Intervención en retablos y escultura 
policromada”(Ceballos, 2017), amb una metodologia que ha estat adaptada 
a tractaments de conservació-restauració en general.  

Pel que fa a la part documental, considerada imprescindible en tot 
protocol, s’han seguit els Protocols I, II i III de l’Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (IAPH, 2004) per la seva claredat i eficiència.  
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S’ha de destacar que, per motius pràctics, de la llarga relació de les 
obres consultades en aquesta anàlisi es farà menció únicament a les que han 
contribuït al desenvolupament del treball, que apareixen citades al text i 
referenciades a l’apartat de bibliografia i web grafia. El sistema de citació 
utilitzat, segueix les normes de l’American Psychological Association 
(Normas APA, 2018), un dels estàndards més reconeguts per a la 
transmissió del coneixement científic i acadèmic. 

 

Estat de la qüestió  

El tema que es desenvolupa s’origina fonamentalment a partir de 
l’aportació dels primers textos teòrics sobre la restauració, que es situen en 
la dinovena centúria.  

Les restauracions estilístiques de Viollet-le-Duc, tan criticades per 
teòrics com Ruskin partidaris de la no-intervenció, donen pas a la visió de 
Camilo Boito, conciliador de les idees dels anteriors i pioner del restauro 
científic, doctrina que seria sistematitzada pel seu deixeble Gustavo 
Giovannoni. 

Des del punt de vista de la tècnica, l’entrada i el desenvolupament de 
la metodologia científica aplicada als béns culturals apareix també en aquest 
segle XIX, en paral·lel amb l’afició per les antiguitats i el col·leccionisme. 
La primera contribució de la ciència al patrimoni és la química analítica, 
dirigida a l’estudi de la composició química dels materials, per mitjà de 
diferents mètodes de laboratori.  

Els ideòlegs de la restauració científica Giovannoni i Boito, contribueixen 
a establir els principis fonamentals de la teoria de la qual es deriva la Carta 
d’Atenes de 1931 (Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos, 1931), que suposa la primera 
referència a la col·laboració entre els científics, els conservadors de 
monuments i els arquitectes. A partir d’aquí comença una etapa 
caracteritzada per la profusió de documents nacionals i per la tasca 
internacional de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO), del Consell Internacional de Museus 
(ICOM) i del Centre Internacional d’Estudis per la Conservació dels Béns 
culturals (ICCROM). 
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Acabada la Segona Guerra Mundial, tenen lloc estudis de noves 
tècniques analítiques, la investigació de nous materials i mètodes de 
restauració i es comencen a realitzar estudis de processos de deteriorament i 
a proposar mesures de conservació. En els anys cinquanta, Cesare Brandi 
comença a parlar de la restauració com a oportunitat documental i treballa 
en una normativa que conclou en l’obra Teoria del Restauro de 1963 (Brandi, 
2002, pp. 129-149) i en la Carta del Restauro de Roma (Brandi, 1972). La 
doctrina de Brandi indica les directrius de la Carta del Restauro de Venècia a 
l'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS, 1964), a partir 
de la qual es comença a requerir que els projectes incloguin investigacions 
des de totes les especialitats oportunes.  

Durant els anys seixanta, sorgeixen centres destinats a la conservació 
científica del patrimoni cultural, com és el cas de l’Instituto Central de 
Restauración de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología (actual 
IPCE) però, en general, hi ha carències en els processos de les anàlisis 
científiques. La causa és l’absència de comunicació entre conservadors, 
restauradors i científics.  

Des que, entre els anys vuitanta i noranta adquireix rellevància la 
conservació preventiva, esdevé essencial la presència dels estudis 
cientificotècnics en els projectes d’intervenció i de seguiment, amb la 
conseqüent interdisciplinarietat. Avui dia, hi ha especialistes en mètodes 
d’anàlisi aplicats a la conservació treballant en els museus i als centres de 
restauració més importants, on col·laboren universitats i altres entitats 
investigadores. Molt sovint hi intervenen, a nivell privat, els laboratoris 
aplicats a l’anàlisi per a la documentació i restauració dels béns culturals.  

La metodologia científica en el patrimoni es promou i es finança amb 
dificultats, com es veurà, a partir de projectes d’R+D+i (Recerca, 
Investigació, Desenvolupament i  Innovació) i s’impulsa molt activament a 
a escala nacional des d’entitats com el Grupo Español de Conservación 
(GEIIC), que forma part de l’International Institute for Conservation of 
historic and artístic works (IIC); des de l’IPCE, gestionat pel Ministeri de 
Cultura de l’estat amb projectes essencials com El Plan Nacional de 
Investigación en Conservación (PNIC), que compta amb la línia 
anomenada Observatorio para la Investigación en Conservación i el 
Proyecto Coremans; des del Ministerio de Ciencia e Innovación i l’Agencia 
Estatal de Investigación-Ministerio de Economía, Industria y 
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Competitividad, amb la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación 
de Patrimonio Cultural (TechnoHeritage), des dels instituts de restauració, 
o fins i tot des dels centres docents. Abunden les publicacions periòdiques i 
les trobades especialitzades sobre ciència i conservació, jornades, cursos i 
seminaris amb les seves actes. Les empreses especialitzades en fabricar 
material i instrumental per a la conservació, presenten les seves 
investigacions als congressos internacionals. 

A aquestes alçades del segle XXI, quan ja gairebé s’ha arribat a la 
normalització de l’entrada de la ciència en la conservació, es pot assegurar 
que, els resultats de les anàlisis científiques constitueixen vertaderes fonts 
documentals per a tot tipus de disciplines que hi intervenen. 

3 LA QÜESTIÓ TERMINOLÒGICA DEL MÈTODE 
CIENTÍFIC EN LA CONSERVACIÓ 

 

El pas previ abans d’entrar a les aportacions del mètode científic en la 
presa de decisions en la conservació, passa per definir els conceptes en els 
que es centra aquest estudi ja que, en els camps que es treballarà, la 
terminologia es caracteritza per una manca de consens.  

D’una banda, es definirà mètode i mètode científic, metodologia i metodologia 
científica, estudi científic, estudi cientificotècnic, ciència aplicada, ciències experimentals i 
ciencies experimentals aplicades i els seus equivalents. De l’altra, s’explicaran els 
límits de la preservació, la conservació i la restauració i el significat de la professió 
de conservador-restaurador. 

Hi han moltes definicions de mètode. En aquest estudi s’ha elegit la de 
Vargas, Guerrero i Arriaga (2015): “el conjunt de postulats i normes que 
constitueixen un model a seguir per a l’estudi i solució d’un problema 
d’investigació. En resum, podem dir que un mètode és un sistema de 
treball” (p. 237). En aquesta línia, un mètode científic és un sistema de treball 
que pretén donar resposta a una determinada pregunta, que es genera 
treballant de manera científica1, és a dir, mitjançant un sistema totalment 
pautat per arribar a uns resultats objectius2. 

                                                           
1 Existeixen diferents maneres de classificar les ciencies. Segons la primera 

accepció del Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola (Diccionario de la Lengua 
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És molt clara la descripció que proposa Benoit de Tapol (2005) a 
partir del document de Judith Offenk de Graaf, que compila els treballs a 
“Sharing Conservation Science” amb l’ICCROM:  

El mètode científic és la via per la qual es realitza la investigació 
científica. Està constituït per diferents etapes: observació de la 
problemàtica, formulació d’una hipòtesi, utilització de la hipòtesi per a 
crear un experiment, execució del test per a preveure i experimentar 
amb noves observacions o amb tècniques d’anàlisi i modificar la 
hipòtesi per a establir conclusions a partir de les dades obtingudes. (p. 
472) 

En aquest treball, quan es parla de l’entrada de la ciència en el 
patrimoni o en els béns culturals, es refereix a l’ús del mètode científic a 
aquest terreny. 

Per definir metodologia s’ha elegit l’explicació de Contreras, Peñuelas i 
López (2015):  

Metodologia és, des del punt de vista epistemològic l’àrea del 
coneixement que analitza els mètodes i defineix l’ús lògic, reflexiu i 
crític d’aquests per a aconseguir un objectiu plantejat. O bé, segons un 
concepte més operatiu, entenem per metodologia la forma sistemàtica 
d’abordar la realitat. (p. 237) 

És a dir, la metodologia científica és la manera pràctica d’actuar,  
l’enfocament tècnic del mètode científic. El conjunt de tècniques, activitats, 
                                                                                                                                                                     
Española, s.d.), ciència és el conjunt de coneixements obtinguts mitjançant l’observació i 
el raonament, sistemàticament estructurats i dels que es dedueixen principis i lleis 
generals amb capacitat predictiva i comprovables experimentalment. La RAE diferencia 
ciència pura (conjunt de fenòmens naturals i altres aspectes del saber per sí mateixos, 
sense tenir en compte les seves aplicacions);  ciències humanes (ciències que, com la 
història, la filosofia i la filologia, s’ocupen d’aspectes diversos de l’activitat i del 
pensament humans); ciències socials (les que s’ocupen de l’activitat humana en la 
societat, com l’economia, la sociologia i l’antropologia); ciències naturals (com la 
botànica, la zoologia i la geologia) i les ciències exactes, que són les matemàtiques. 

2 El mètode científic es coneix també com una línia historiogràfica en la 
restauració, ja que la restauració científica va esdevenir una metodologia en sí a partir de 
finals de segle XIX, com veurem en el següent apartat. 
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eines i processos que són utilitzats per aplicar el mètode científic. Per tant, 
el mètode científic és el que permet crear l’articulació, organització i gestió 
de la part tècnica. “Tant el mètode com la metodologia, en el sentit en el 
que són abordats a una disciplina, són maneres d’aconseguir coneixement 
mitjançant, i per, la resolució d’un problema específic” (Contreras et al. 
2015, p. 237). 

Per extensió a les definicions de mètode científic i metodologia 
científica, en aquest treball es parlarà dels estudis científics i les ciències 
experimentals (la ciencia que utilitza experiments3 per a trobar l’explicació a 
una hipòtesi) com estudis en els quals s’aplica el mètode científic. De la 
mateixa manera, els estudis cientificotècnics seran els estudis susceptibles 
d’aplicar el mètode científic i la metodologia científica.  

En aquest estudi, el tema o problemàtica que interessa resoldre 
mitjançant el mètode científic està relacionat amb la preservació, amb la 
conservació i amb la restauració del patrimoni, conceptes complementaris que 
fan referència a actuacions directes o indirectes que es poden realitzar sobre 
els béns patrimonials per tal de salvaguardar-los.  

Avui dia encara ara no existeix unanimitat entre els especialistes a 
l’hora de situar l’ordre conceptual i funcional de les activitats de 
preservació, conservació i restauració. Ja l’any 1984 a Copenhage, el Comitè 
Internacional de l’ICOM per a la Conservació presenta el document El 
conservador-restaurador: definició d’una professió. Atès que el mateix professional 
s’anomena conservador als països de parla anglesa i restaurador en els 
països llatins i germànics4, l’ICOM proposa el compromís d’utilitzar el 

                                                           
3
 No necessàriament s’ha de tractar de ciències naturals. Les ciències socials també 

poden respondre davant situacions preparades o experiments per a trobar l’explicació 
d’una hipòtesi. 

4 Philip Ward en la seva famosa obra La conservació del Patrimoni: carrera contra el 
rellotge, explicaria les equivalències dels mots els derivats de conservació i restauració en 
espanyol, anglès i francès. En anglès, conservació és sinònim de preservació i abraça la 
prevenció del deteriorament i la restauració. El conservador espanyol és el curador, que correspon 
al “curator” anglès i al “conservateur” francès. Destaca que el l’especialista en 
conservació espanyol i francès, correspon en anglès amb el “conservation scientist” 
(Ward, 1986, p. 77). 



EL MÈTODE CIENTÍFIC APLICAT A LA PRESA DE DECISIONS EN LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI. L’OPORTUNITAT DE L’ACTUALITZACIÓ DOCUMENTAL 

 

12 

terme conservador-restaurador, terme que va quedar establert fins avui dia 
(ICOM, 1984)5. 

Segons aquest document, l’activitat del conservador-restaurador és la 
conservació, que consisteix en l’examen tècnic, en la prevenció i en la 
conservació-restauració dels béns culturals. La prevenció es refereix a la 
preservació, és a dir, l’acció dedicada a retardar o prevenir el deteriorament 
o el malbé dels béns culturals mitjançant el control del seu entorn i/o el 
tractament de la seva estructura per a mantenir-los al més aviat possible en 
un estat sense canvis. Per tant, la definició de l’ICOM dicta que la 
conservació engloba preservació i restauració i el professional que s’hi 
dedica és el conservador-restaurador.  

El significat de preservació difereix depenent de l’època i de l’autor. Cap 
a finals dels anys noranta, Ana Calvo (1997) en el seu conegut diccionari de 
la  conservació i restauració (referent essencial per a tots els professionals 
d’aquest camp), difereix de la font anterior en que en la 
preservaciórarament s’actua directament damunt la peça: 

La preservació va dirigida a eliminar les alteracions ocasionades per 
factors ambientals o fortuïts que es donen en el medi que envolta els 
béns culturals. Els mètodes i mitjans preventius no solen esser 
d’aplicació directa, sinó que es dirigeixen a l’ambient per a controlar 
les condicions microclimàtiques, amb l’objecte d’eradicar els agents 
nocius o els elements que, temporal o permanentment, poden influir 
en la degradació. També es dirigeix a la seguretat dels objectes, de 
robatori, d’incendi i transport. (p. 179)  

Ana Calvo entén la conservació, a la línia de la definició de l’ICOM de 
1984, com el conjunt d’operacions i tècniques que tenen com a objecte 
perllongar la vida dels béns culturals. La conservació es planteja com a 
finalitat mantenir les propietats, tant físiques com culturals, dels objectes 
per tal que romanguin en el temps amb tots els seus valors. Tan important 
és el suport o elements materials, com el missatge o elements sustentants en 
l’objecte (Calvo, 1997, p. 63). 

                                                           
5 Miquel Mirambell explica que a partir de la darreria del segle XX es generalitza la 

denominació conservador-restaurador, quan la professió de pren un caire més científic i 
interdisciplinari. Es tracta del professional encarregat de prolongar l’existència dels béns 
culturals (Mirambell, 2002, p. 6). 
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Les accions de la conservació preventiva i de la conservació curativa són 
realitats perfectament separables dintre dels plantejaments actuals, encara 
que no ho eren per molts autors abans del desenvolupament de la 
conservació preventiva en els anys vuitanta. En aquest sentit, ja en 1977, 
Cesare Brandi distingia entre restauració preventiva i restauració efectiva 
(Brandi, 2002, p. 57). 

A finals dels noranta, Gaël de Guichen recordava que les activitats 
conservació i restauració mai havien estat definides clarament pel conjunt 
de la professió i que cada associació nacional i internacional donava la seva 
pròpia interpretació, que variava d’un país a un altre i fins i tot dins un únic 
país. A partir dels anys setanta s’havia introduït la distinció de conservació 
preventiva i conservació curativa. Segons Guichen, així com la medicina 
curativa s’ocupa de les persones que pateixen infermetats, la conservació 
curativa s’ocupa dels objectes del patrimoni cultural que poden perdre’s per 
la presencia d’un element destructor actiu. En canvi, la conservació preventiva, 
igual com la medicina preventiva, s’ocupa de tots els objectes del patrimoni, 
independentment que estiguin en bon o mal estat. La seva finalitat és 
protegir-los de tot tipus d’agressions naturals o humanes (Guichen, 1999, p. 
4)6.  

A les Directrices profesionales de E.C.C.O: La profesión y su código ético, 
document que fa promoure la Confederació Europea d’Organizacions de 
Conservadors-Restauradors (ECCO, 2002) i que va ser aprovat per la seva 
Assemblea General a Brussel·les, dia 1 de març de 2002, es defineix la 
conservació preventiva com l’acció indirecta per a retardar el deteriorament i 
prevenir el mal, mitjançant la creació de les condicions òptimes per a la 
preservació del patrimoni cultural a la vegada que sigui compatible amb l’ús 
social. També s’ocupa de la manipulació, transport, ús, emmagatzematge i 
la correcta exposició i, fins i tot, pot incloure aspectes relacionats amb la 
producció de reproduccions a fi de preservar l’original. En canvi, la 
conservació és l’acció directa portada a terme sobre el patrimoni cultural amb 
l’objectiu d’estabilitzar el seu estat i retardar el deteriorament. Aquesta 
definició equival a la de la conservació curativa de Gaël de Guichen. 

                                                           
6 Una dècada després, en una entrevista de Marisa Gómez i Benoit de Tapol a 

Gaël de Guichen, aquest últim declara que la idea de conservació preventiva s’ha anat 
imposant fins constituir un dels tres pilars de la conservació, junt amb la conservació 
curativa i la restauració (Gómez i Tapol, 2009, 36). 
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A la XV Conferència Triennal de l’ICOM-CC a Nova Delhi (2008), es 
torna a tractar la terminologia, ja que, segons s’exposa als antecedents:  

En ocasions hi ha hagut una multiplicació desordenada de la 
terminologia, la qual cosa ha donat lloc a confusió i malentesos (...). És 
necessària una terminologia clara i coherent, que faciliti la 
comunicació entre els seus membres, entre els membres de l’ICOM, 
entre la comunitat de professionals del patrimoni a nivell mundial, i 
amb el públic en general7(...). L’ICOM-CC adopta els termes següents: 
“conservació preventiva”, “conservació curativa” i “restauració”, que 
conjuntament constitueixen la “conservació” del patrimoni cultural 
tangible. (p. 1)  

És a dir, segons aquest document, la conservació abraça totes aquelles 
mesures o accions que tenen com a objectiu la salvaguarda del patrimoni 
cultural tangible i assegura l’accés a generacions presents i futures. El terme 
conservació, comprèn la conservació preventiva, la conservació curativa i la 
restauració. En canvi, la conservació preventiva engloba totes aquelles 
accions que tenguin com a objectiu evitar o minimitzar futures alteracions o 
pèrdues. Aquestes mesures s’apliquen sobre el context o àrea circumdant al 
bé o grup de béns i són indirectes, és a dir, no interfereixen amb els 
materials i les estructures dels béns i no modifiquen la seva aparença. 
Alguns exemples de conservació preventiva inclouen el registre, 
l’emmagatzematge, la manipulació, l’embalatge i el transport, el control de 
les condicions ambientals, els plans d’emergència, l’educació del personal, la 
sensibilització del públic i l’aprovació de lleis (ICOM-CC, 2008, p. 1). 

La conservació curativa, és tota acció aplicada de manera directa 
(sovint implica la modificació de l’aspecte) sobre un bé o un grup de béns 
culturals que tengui com objectiu detenir els processos de deteriorament 
presents o reforçar la seva estructura. (ICOM-CC, 2008, p. 2). 

                                                           
7 Aquestes paraules han estat extretes de la versió del document traduïda a 

l’espanyol, on proposa la traducció a l’anglès de la manera següent: “conservation” (per 
“conservación”), “preventive conservation” (per “conservación preventiva”), “remedial 
conservation” (per a la “conservación curativa”) i “restoration” (per a la “restauración”). 
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Un altre concepte essencial és la restauració, ja definit per Cesare Brandi 
en els anys setanta com el moment metodològic del reconeixement de 
l’obra d’art, en la seva consistència física i en la seva doble polaritat estètica 
i històrica, en ordre de la seva transmissió al futur (Brandi, 2002, p. 55). A la 
darreria de la dècada dels noranta, Gaël de Guichen descriu la restauració 
com tota activitat humana directa encaminada a aconseguir que un objecte 
deteriorat d’una col·lecció recobri la seva estètica o el seu estat històric (fins 
i tot el primitiu, en alguns casos), per exemple eliminar un repint a una 
pintura (Guichen, 1999, p. 4). 

L’article 9 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears (LPHIB) defineix la restauració com “un procés 
que ha de tenir un caràcter excepcional. La seva finalitat és la de conservar i 
posar de relleu els valors formals i històrics del monument i es fonamenta 
en el respecte pels elements antics i les parts autèntiques”. Aquestes línies 
són còpia literal de l’article 9 de la Carta Internacional sobre la Conservació i la 
Restauració de Monuments i Llocs o Carta de Venècia (ICOMOS, 1964), que 
explicava de forma molt general el concepte. Hi ha definicions més 
ajustades, com la d’Ana Calvo (1997):  

És l’activitat de la conservació que s’ocupa d’intervenir directament 
sobre els objectes, quan els mitjans preventius no han estat suficients 
per mantenir-los en bon estat. S’ocupa d’aplicar els tractaments 
necessaris que permetin la pervivència dels béns culturals, així com de 
posar solució a les alteracions que presentin. Els treballs de restauració 
dels objectes deteriorats requereixen coneixements cientificotècnics i 
habilitat manual. (p. 193)  

Les directrius que regeixen la professió del Conservador-Restaurador 
de l’E.C.C.O. (2002, art. 1), proposen el significat següent de restauració: 
l’acció directa sobre el patrimoni cultural malmès o deteriorat amb 
l’objectiu de facilitar la seva percepció, apreciació i comprensió, respectant 
en la mesura del possible les seves propietats estètiques, històriques i 
físiques. 

A la XV Conferència Triennal de l’ICOM-CC a Nova Delhi (2008, 
p.1) es fa referència a la restauració com totes aquelles accions aplicades de 
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manera directa8 sobre un bé individual i estable que tenguin com a objectiu 
facilitar la seva apreciació, comprensió i ús. Aquestes accions només es 
realitzen quan el bé ha perdut una part del seu significat a través d’una 
alteració o d’un deteriorament passats. Es basen en el respecte al material 
original. En la majoria dels casos, dites accions modifiquen l’aspecte del bé. 

Cal recordar que, segons aquesta teoria, la restauració forma part de la 
conservació, que comprèn la conservació preventiva, la conservació 
curativa i la restauració. Aquesta última és la definició que es tindrà en 
compte en aquest estudi, ja que és relativament recent i és considerada 
vigent avui dia per l’ICOM. 

Les mesures i accions de conservació sovint poden tenir més d’una 
finalitat. Per exemple, eliminar un vernís pot esser tant restauració com 
conservació curativa. L’aplicació de capes de protecció pot esser tant 
restauració com conservació preventiva. La conservació és complexa i 
demanda la col·laboració de professionals experts i qualificats.  

En aquesta anàlisi, es parlarà indistintament de la conservació i de la 
conservació-restauració, ja que es considera la restauració com una part de 
la conservació. Quan es tracti la conservació-restauració científica, s’apuntarà a 
l’ús del mètode científic i de la metodologia científica en les activitats que 
porta a terme el conservador-restaurador. De la mateixa manera, es podrà 
parlar únicament de la conservació científica, ja que aquesta engloba la restauració 
científica. 

La conservació en el segle XXI s’ha classificat com una ciència aplicada. 
Una ciència aplicada destina el coneixement d’un o de diversos camps de 
les ciències a problemes pràctics. Segons Marián del Egido (2008, p.14): 
“Les ciències aplicades consideren el coneixement científic tenint en 
compte les seves aplicacions a les necessitats humanes, a la solució de 
problemes pràctics i al desenvolupament tecnològic”. En aquest estudi, 
quan es parli de les ciències aplicades, s’estarà apuntant als estudis científics 
aplicats, de la mateixa manera que es farà servir la denominació ciències 
experimentals aplicades.  

                                                           
8 D’acord amb la definició terminològica del document de Copenhage (1984), 

qualsevol projecte que impliqui accions directes necessita un conservador-restaurador. ( 
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El conservador-restaurador: definición de una profesión (ICOM, 1984) ja 
estableix que les habilitats manuals del conservador-restaurador han d’estar 
unides al coneixement teòric i a la capacitat per a valorar una situació, 
actuar sobre ella i valorar el seu impacte. La cooperació interdisciplinària és 
de suma importància:  

Per ara, el conservador-restaurador ha de treballar com a part d’un 
equip. Tal com un cirurgià no pot esser al mateix temps radiòleg, 
patòleg i psiquiatra, el conservador-restaurador no por esser expert en 
història cultural o de l’art, en química i/o altres ciències naturals o 
humanes. Així com el cirurgià, el treball del conservador-restaurador 
pot i hauria de ser complimentat pels descobriments analítics i per les 
investigacions dels experts. La cooperació funcionarà bé si el 
conservador-restaurador és capaç de formular les seves preguntes 
precisa i científicament, i d’interpretar les respostes en un context 
apropiat. (punt 3.8)  

4 APROXIMACIÓ A LA HISTORIOGRAFIA DEL 
MÈTODE CIENTÍFIC 
 

Tot i que ciència i béns culturals es troben relacionats des de 
l’antiguitat, l’etapa de la revolució industrial és crucial, ja que hi té lloc el 
desenvolupament de la tècnica, que serà adaptada a la conservació del 
patrimoni. Es troben exemples a l’òptica (mitjançant microscopis i lupes), el 
daguerreotip, la fotografia i el descobriment dels rajos X l’any 1895 (Calvo 
2002, pp. 47-48). A finals del segle XIX, es comença a relacionar la ciència 
amb a la conservació, davant els efectes de les anomenades restauracions 
estilístiques.  

A partir de la segona meitat del segle XX i, davant l’alt nivell de 
destrucció originat per la Segona Guerra Mundial, sorgeix la necessitat i la 
voluntat de conservar el patrimoni internacional. Les conseqüències són les 
diverses cartes de restauració, la investigació científica i tecnològica 
aplicades a la conservació i la creació de noves institucions per a l’estudi 
dels materials. 

L’entrada del mètode i de la metodologia científica en el camp de la 
conservació-restauració, dóna lloc al sorgiment de noves tècniques i nous 
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materials per aquesta disciplina. Autors com Maria Luisa Gómez (1998, p. 
151), Ana Calvo (2002, p. 48) i Alberto de Tagle (2008, p. 30) han treballat 
aquest aspecte. La relació entre la ciència i la conservació culmina, molt a 
finals del segle XX i a principis d’aquest segle XXI, en dos conceptes clau: 
interdisciplinarietat i conservació preventiva.  

En aquest apartat es porta a terme un estat de la qüestió per a tractar 
l’evolució cronològica de l’entrada dels estudis científicsen la conservació-
restauració dels béns culturals i la dinàmica actual. Es divideix en una part  
teòrica, on es detalla l’entrada del mètode científic en la conservació, els 
motius i l’evolució dels criteris fins avui dia;  i una pràctica, on es tracta la 
participació de la tècnica o de la metodologia científica en dita disciplina i 
l’estat dels estudis científics aplicats a dia d’avui. 

 

4.1 El mètode científic des del punt de vista teòric. Els 
criteris 

 

A l’hora d’iniciar el discurs pel que fa a criteris, s’ha de començar per 
l’arquitectura, sobre la qual es varen fixar les primeres teories de 
conservació i restauració, concretament en el segle XIX. Les restauracions 
estilístiques que havia teoritzat i impulsat a França Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), i que havien seguit arquitectes com 
Vicente Lampérez en la reconstrucció de la Catedral de Cuenca, van ser 
considerades per teòrics com l’anglès John Ruskin falsos històrics ja que, en 
la recerca de la puresa o unitat d’estil, es barrejaven els materials nous amb 
els antics sense cap diferenciació, s’eliminaven els afegits posteriors i es 
reinterpretava l’obra d’acord amb l’època, amb l’ajuda dels avenços tècnics 
de la construcció. 

L’escriptor i crític d’art anglès John Ruskin (1819-1900), era partidari 
de deixar que l’obra seguís el curs del temps. L’única intervenció que estava 
a favor d’efectuar sobre l’obra era la de conservació o, com diu Ana Calvo 
(2002, p. 47), un manteniment controlat. Segons aquesta teoria, crítics d’art 
espanyols com Gestoso i Pérez o Gómez Moreno, l’any 1919 proposaven 
no tocar les obres i portar a terme únicament el que seria, en un futur, la 
conservació preventiva (Calvo, 2002, p. 48).  
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La restauració històrica del milanès Lucca Beltrami  (1854-1933) 
(arquitecte i historiador de l’art), seguida a Espanya per Ricardo Velázquez 
Bosco en la restauració de la Mezquita de Córdoba, proposava una 
intervenció innovadora a la línia de Le Duc (Beltrami es forma com a 
restaurador a París) tot i que mantenint les diferents fases de construcció 
dels edificis i els elements afegits, si no suposaven una alteració estructural. 
Dit arquitecte, requeria estudis previs a la restauració com és l’anàlisi 
profunda de l’obra mitjançant mètodes objectius i científics. Es centrava en 
estudis dels substrats arqueològics, dels textos escrits i fonts iconogràfiques 
relacionades amb el monument i en tot allò que relatiu al seu ambient  
(García Morales, Soto Caba i Martínez Pino, 2017, p. 191). 

L’any 1866 es publiquen els manuals d’Ulisse Forni i de Secco Suardo, 
partidaris de restauracions invisibles, sistema enfrontat amb les teories de 
Morelli i Cavalcaselle, que propugnaven deixar les llacunes o faltes de 
matèria a la vista. Entre els autors Ulisse Forni i Secco Suardo també hi ha 
discrepàncies. El primer, és partidari de la pràctica artesanal seguint la 
tradició de la professió de la restauració, mentre que Suardo prefereix l’ús 
de mètodes científics derivats dels nous avenços de les ciències.  

La visió de l’arquitecte, crític d’art i escriptor italià Camilo Boito 
(1836-1914), és una nova manera d’entendre la restauració arquitectònica 
que marca l’inici del canvi de concepte pel que fa a la restauració dels béns 
culturals en general. Ajusta les idees de Viollet i de Ruskin i preconitza el 
restauro científic, que sistematitzarà el seu deixeble Gustavo Giovannoni. És el 
teòric de l’avui considerada Primera Carta de Restauració, que es presenta en el 
III Congrés d’Enginyers i Arquitectes a Roma l’any 1883.  

Aquest criteri apunta a la diferenciació, ja sigui pel que fa a l’estil, ja 
sigui pel que fa als materials, entre la part antiga i la part nova del 
monument, on s’haurà d’incorporar la data d’actuació o un signe que 
indiqui la intervenció9. A part d’això, l’arquitecte haurà de documentar tot el 

                                                           
9 Aquests són els precedents de l’actual criteri d’intervenció diferencial existent 

avui dia en el codi deontològic dels restauradors (ECCO, 2002) i a les lleis 
autonòmiques i estatals de patrimoni. 
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procés mitjançant una memòria formada per descripcions i fotografies, que 
es recomana publicar10. 

A l’estat espanyol, Leopoldo Torres Balbás (1880-1960), va aplicar la 
restauració científica a la restauració de La Alhambra l’any 1923, en la qual 
la intervenció va ser limitada i es varen respectar les diferents fases de la 
seva construcció.  

L’historiador de l’art austríac Alois Riegl (1858-1905), autor de l’obra 
El culte modern als monuments. Caràcter i origen, tracta dels valors que la societat 
reconeix en els monuments i que suposen exigències diferents en la seva 
conservació i restauració: valors rememoratius, valor d’antiguitat, històric, 
rememoratiu intencionat i valors de contemporaneïtat (instrumental, 
artístic).  

Els teòrics de la restauració científica, Giovannoni i Boito, estan 
presents a la conferència d’Atenes de 1931, on s’estableixen els principis 
fonamentals que presenta Carta d’Atenes (Primera Conferencia Internacional 
de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, 1931), on es parla 
per primera vegada de la necessitat de la compatibilitat dels materials11, de la 
utilització de materials moderns per a no confondre l’antic i el nou, i de la 
cooperació entre els científics, els conservadors de monuments i els 
arquitectes (Egido, Juanes i Bueso, 2013, p. 8). Dit escrit, contribueix al 
desenvolupament d’un moviment que té lloc en aquest segle XX, on es 
discuteixen els criteris de restauració a trobades internacionals i a 
publicacions i on cada vegada té un paper més important la visió científica. 
Tenen lloc nombrosos documents nacionals i la intensa activitat, a nivell 
internacional, de l’UNESCO, creada l’any 1945;  l’ICOM, creat l’any 1946 i 
l’ICCROM, creat l’any 1956. 

Durant els anys cinquanta, proliferen les restauracions d’estil, 
tendència a la que surten adversaris, que porten a terme una revisió crítica 
del restauro científico. Es tracta del restauro crítico, encapçalat per Roberto Pane, 
Renato Bonelli i Cesare Brandi, que considera que, per a tota intervenció, 
                                                           

10 No pot faltar la descripció del procediment i les fotografies de les diverses fases 
en els treballs, és a dir, el procés de documentació, un criteri també vigent a l’actualitat 
que podem consultar al codi deontològic dels restauradors (ECCO, 2002). 

11 Aquest criteri es repetiria en els documents posteriors i és encara vigent i 
present en el ja esmentat codi deontològic dels conservadors restauradors: compatibilitat 
de materials i respecte a l’original (ECCO, 2002). 
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són essencials els valors formals de l’obra i el seu caràcter històric 
documental. Cada obra, exigeix una presa de decisions.  

Cesare Brandi (1906-1986), director de l’Instituto Centrale per il 
Restauro de Roma suposa, segons autors com Ana Calvo (2002, p. 48), la 
reflexió més rellevant fins a l’actualitat pel que fa a criteris de restauració. 
Segons aquest autor, l’obra té dues vessants, una històrica i una estètica. La 
prioritat ha de ser la consistència física de l’obra i l’aspecte artístic.  

Brandi treballa durant dècades sobre un codi teòric i ètic en els 
processos de restauració artística que conclou l’any 1963 en la publicació de 
la prestigiosa obra Teoria del Restauro (Brandi, 2002, pp. 129-149). Els estudis 
de Cesare Brandi confluirien en Carta del Restauro de Roma de 1972 (Brandi, 
1972) codi normatiu d’obligat compliment per a totes les intervencions a 
qualsevol obra d’art. 

No podem oblidar la Carta del Restauro de Venècia que promou 
l’International Council on Monuments and Sites (ICOMOS, 1964), acord 
internacional pel que fa a la restauració d’arquitectura, monuments i llocs 
arqueològics que vol evitar les reconstruccions basades en hipòtesis 
permetent únicament la via de l’anastilosi. A partir d’aquí, es comença a 
requerir que els projectes de restauració incloguin investigacions 
exhaustives des de totes les disciplines possibles.  

Entre els anys vuitanta i noranta, es posa atenció als riscs 
climatològics, desastres naturals, actes vandàlics de l’esser humà i l’ús 
intensiu derivat del turisme i es parla, sobre tot, de conservació preventiva.  

A mesura que arriba el final del segle XX i el principi del XXI, cada 
vegada és més freqüent la introducció dels estudis cientificotècnics en els 
projectes d’intervenció i de seguiment, a diferència d’abans que, com 
declaren Egido, Juanes i Bueso (2013, p. 8), l’estudi del patrimoni es 
portava a terme des de les humanitats. L’esforç d’aquesta època es dirigeix a 
les teories de la conservació preventiva, conseqüència de la Carta del Riesgo 
del Patrimonio Cultural de 1987 (Baldi, 1987), que sorgeix de la voluntat de 
prendre mesures davant els efectes provocats pels sismes.  

En aquesta línia, autors del nivell de Giorgio Torraca, tracten les 
dificultats d’aquest treball interdisciplinari per la diferència de llenguatge i 
falta d’enteniment entre conservadors-restauradors i científics (Cervera 
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2011, p. 46). Marián del Egido, cita les paraules d’aquest científic i teòric de 
la conservació: “La interdisciplinarietat es converteix, doncs, en una 
característica intrínseca de la conservació imprescindible per al seu progrés” 
(Egido 2008, p. 14). 

La Carta del Restauro de 1987 (Marconi, 1987) és un document redactat 
per una comissió formada per especialistes que integren els centres 
destacats d’investigació i formació pel que fa a la conservació restauració i 
als béns culturals. El que pretén és actualitzar la Carta del Restauro de Roma, 
de 1972: proposa la mínima intervenció i parla de la preferència de l’elecció 
dels mètodes no destructius, criteris també recollits per les cartes del 
Restauro d’Atenes de 1931, per la de Venècia de 1964 i el posterior Comitè 
per a la Conservació de Copenhage de 1984 titulat El Conservador-
Restaurador: definición de una profesión 12 (ICOM, 1964).  

El Document de Pavia (1997) és “la defensa de l’intercanvi 
interdisciplinari entre els conservadors-restauradors i els representants de 
les disciplines científiques i humanístiques, tant des de l’ensenyament com 
des de la investigació” (Egido et al., 2013, p. 8). També cal mencionar 
L’anàlisi de riscs de la conservació, un mètode proposat per Ashley-Smith en 
1999 i R. Waller l’any 2003, descrit per Alberto de Tagle (2008, p. 34) com 
una planificació que serveix per a investigadors, conservadors i gerents dels 
patrimoni. Si es combina amb les anàlisis de conservació preventiva, 
constitueix una guia de conservació a mig llarg terme. 

Finalment, als inicis del s. XXI es confirma la posició que s’havia 
iniciat més de cent anys abans: justificació de les accions, fonament tècnic i 
científic i consideració del context com a part dels projectes. Ara mateix, les 
línies teòriques assenyalen la conservació preventiva com estratègia 
fonamental amb mètodes interdisciplinaris.  

Aquest capítol finalitza amb paraules de Marián del Egido, David 
Juanes i Míriam Bueso (2013): “la conservació i la restauració científica del 
patrimoni cultural ha d’integrar les ciències experimentals aplicades i les 
humanitats, d’acord amb cartes internacionals i recomanacions entorn a la 
conservació i restauració” (p. 8). 

                                                           
12 En el Comitè per a la Conservació de Copenhage de 1984 titulat El Conservador-

Restaurador: definición de una profesión a part de descriure la professió de Conservador-
Restaurador, es defineix el terme interdisciplinari. 
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4.2 El mètode científic des del punt de vista pràctic. La 
metodologia 

 

Durant el segle XIX, l’afició per les antiguitats i, sobre tot per 
l’arqueologia, promogué el desenvolupament dels estudis científics i 
tecnològics en aquests camp. La primera contribució de la ciència al 
patrimoni cultural va ser la química analítica, és a dir, la metodologia 
científica dirigida a l’estudi de la composició química dels materials 
mitjançant diferents mètodes de laboratori: ”El que interessava era la 
datació, atribució, iconografia i estudi estilístic” (Gómez 2008, p. 259). 

 Tagle (2008, p. 29) cita a Caldararo i a Rees-Jones, que situen entre 
finals del segle XVIII i principis del XIX els primers estudis pel que fa a 
caracterització de materials inorgànics procedents de béns culturals (metalls 
i pigments) i a la composició del paper i del pergamí. 

Els casos primitius de la presència del mètode i la metodologia 
científica en el patrimoni cultural els descriu María Luisa Gómez en la seva 
destacada obra La Restauración. Examen científico aplicado a la conservación de 
obras de arte: l’any 1800 a París, Guyton de Morveau i Berthollet formaren 
part de la comissió per la transposició de la Verge del Foligno de Rafael; 
l’any 1805, Berthollet treballà amb l’anàlisi dels materials recollits al Egipte 
per les campanyes de Napoleó i Chaptal analitzà els materials de les 
pintures murals de Pompeia; l’any 1850, Faraday treballà a la National 
Gallery l’efecte dels dissolvents als olis i a les resines i la seva aplicació a la 
neteja de capes pictòriques (1998, p. 151) i demostrà l’efecte de la 
contaminació a les pintures sobre llenç en altes concentracions d’humitat 
(Cervera 2011, p. 46).  

Ana Calvo, desenvolupa altres casos essencials com el del 
nomenament de Pasteur l’any 1863 com a catedràtic de física i química de la 
Facultat de Belles Arts de Paris i a publicació de les seves Lliçons de física i 
química aplicades a les belles arts en el Butlletí del Laboratori del Museu del 
Louvre, que, segons Cervera, a partir de 1870 portà a terme analítiques per 
a la caracterització de materials pictòrics (2011, p. 46); i el de la 
col·laboració, els mateix any 1863, del químic Pettenkofer i del botànic 
especialista en observació microscòpica Radlkofer a l’examen de les 
pintures del castell de Schleissheim, que presentaven unes taques i un 
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blanquejament que la primera comissió formada per historiadors de l’art i 
artistes havia atribuït l’alteració erròniament a la presència de 
microorganismes. Pettenkofer, descobreix que es tracta d’alteracions 
òptiques del vernissos i dels aglutinants a l’oli i patenta un mètode de 
regeneració amb el seu nom (Calvo, 2002, pp. 45-48), que va ser tan estès 
com criticat. 

Un cas significatiu pel que fa a l’entrada dels estudis cientificotècnics 
en la conservació del patrimoni, desenvolupat per Tagle (2008, p. 29), és el 
de l’aparició, l’any 1888, del primer laboratori en un museu. Es tracta del 
nomenament, per part dels Museus Estatals de Berlín, d’un director de 
laboratori (Dr. Friedrich Rathgen), amb la funció d’estudiar el procés de 
degradació de les col·leccions procedents d’Egipte i de l’Orient Mitjà 
(derivat del contrast climàtic) i de desenvolupar mètodes de preservació.  

Cal destacar també el fet que poc després del descobriment dels Rajos 
X per Wilhelm Conrad Roetgen (l’any 1895), Toepler va comparar la 
transparència amb aquest tipus de radiació de diferents pigments metàl·lics 
i orgànics. Marián del Egido (2008, p. 20) detalla que, la primera radiografia 
d’una taula va ser efectuada l’any 1896 per W. König i que, l’any 1897, es va 
portar a terme un estudi radiogràfic de l’obra de Durero a Londres. D’altra 
banda, Maria Luisa Gómez (1998, p. 152) aporta la dada següent: els 
primers estudis de talls transversals a pintures varen esser portats a terme 
per Lauries, l’any 1914. 

L’any 1919, es creava el laboratori del British Museum de Londres, 
l’any 1925 el del Louvre i l’any 1930 el del Metropolitan de Nova York. 
L’any 1934 és el de l’inici de la tasca l’Institut Real del Patrimoni Artístic 
(IRPA), a Brussel·les, dedicat a la conservació. Als inicis de la Segona 
Guerra Mundial, molts dels grans museus d’Europa i dels Estats Units ja 
disposaven d’un laboratori per a l’estudi científic i la conservació de les 
col·leccions. 

En acabar la Segona Guerra Mundial, la gran destrucció i les altes 
pèrdues fan necessari prestar encara més atenció al patrimoni. Tenen lloc 
estudis de noves tècniques analítiques que donen suport a l’arqueologia, pel 
que fa a la datació i al coneixement de tecnologies antigues. És 
especialment remarcable el descobriment per part de Libby de la datació 
radio carbònica,  que va rebre un premi Nobel l’any 1960. A finals dels anys 
seixanta, la Universitat d’Oxford desenvolupa la tècnica de la 
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luminescència, que permetia la datació d’un altre tipus de materials, la 
majoria complementaris als que havien estat susceptibles de ser aplicat el 
mètode de carboni-14. Dits mitjans, varen permetre datar i revisar 
datacions incorrectes (Egido, 2008, p. 21). 

És a dir, si la base va ser la química analítica i la primera intenció es va 
dirigir a la caracterització dels materials, a partir de la segona meitat dels 
segle XX té lloc un desenvolupament de noves tècniques d’acord amb els 
objectius de les activitats científiques:  el desenvolupament de mètodes i 
estudis pel que fa a l’autentificació, datació, explicació d’antigues 
tecnologies, etc. 

En relació a això sorgeix l’especialitat de l’ arqueometria, dins el camp de 
les ciències del patrimoni, és a dir, el conjunt de metodologies y tècniques 
d’anàlisi científic aplicats a la disciplina de l’arqueologia (Tagle 2008, p. 31). 
Es tractava de la interacció entre mètodes analítics, història i cultura 
material (Egido, 2008, p. 18). 

Gràcies a aquestes tècniques, s’investiguen nous materials i sistemes de 
restauració tenint en compte les premisses brandianes de la introducció de 
materials i processos reversibles i compatibles amb els originals (Tagle 
2008, p. 31). D’altra banda, també es comencen a realitzar estudis de 
processosde deteriorament i a proposar mesures de conservació. 

A banda de les guerres del segle XX, les catàstrofes naturals també 
afavoreixen la creació de laboratoris especialitzats en química, física, 
biologia i geologia aplicades a la conservació, la majoria d’ells entorn a les 
Institucions de Conservació de Patrimoni i grans Museus (Gómez, 2008, p. 
259). 

Durant els anys seixanta, sorgeixen els centres o seccions a institucions 
públiques o privades destinades a la conservació científica i sistemàtica del 
patrimoni cultural. A l’estat espanyol, l’any 1944 Sánchez Cantón havia 
publicat l’article titulat Auxilios que presta la ciencia al estudio de las obras de arte. 
En aquesta línia es funda, l’any 1961, l’Instituto Central de Restauración de 
Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología en un moment en el qual 
els museus espanyols encara no disposaven de laboratori. Es tracta de 
l’actual Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). Aquest va ser el 
primer organisme que va crear un laboratori dirigit a l’estudi dels béns del 
Patrimoni i va instituir una col·laboració amb el Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universitat Complutense. Avui dia, 
aquesta institució segueix portant a terme una tasca essencial per la 
restauració, mitjançant estudis i publicacions de referència, com veurem 
més endavant. 

A partir d’aquests anys seixanta destaca Liliane Masschelein-Kleiner, 
una de les primeres químiques en aplicar el mètode científic i la 
metodologia científica a la restauració, mitjançant la realització 
d’experiments i de la seva mesura. El seus estudis són aplicats a les anàlisis 
portades a terme al Real Institut de Patrimoni Artístic de Brussel·les. 

La investigadora, proposa un esquema analític per a tots els mitjans 
adhesius i vernissos antics i posa especial atenció al procés d’envelliment. 
Tot els tipus de materials es tenen en compte, ja que l’estudi detalla la 
identificació de polisacàrids, proteïnes, ceres, resines, quitrans i olis que 
s’han pogut aplicar en el passat. També es contempla la separació de 
barreges com cera i resina o oli i resina (Masschelein-Kleiner, Heylen i 
Tricot-Marckx, 1968, pp. 105-121).  

Pel que fa a l’anàlisi dels materials de restauració, Masschelein-Kleiner 
(Maschelein-Kleiner, 1978) també tracta la penetració dels dissolvents i 
aconsegueix mesurar els dos ítems essencials: viscositat i tensió superficial. 
Una vegada resolt el tema de la penetració, treballa sobre la retenció i fa 
proves amb diferents dissolvents sobre una rèplica i mesura el temps que 
tarden en evaporar. Conclou que la retenció és el resultat de la mesura per 
el pes i l’expressa en un gràfic amb una sèrie de corbes que mostren 
l’evaporació/retenció dels dissolvents. Per concloure aquest estudi, porta a 
terme una divisió dels dissolvents segons el seu nivell d’evaporació.  

Tot i els estudis d’aquesta investigadora sobre els materials que 
intervenen en la conservació-restauració del patrimoni, l’opinió de Benoit 
de Tapol l’any 2005 (químic, conservador restaurador i cap de conservació 
preventiva del Museu Nacional de Catalunya des de l’any 1993) en el II 
Congrés del GEIIC és que, en general, cap als anys 90, la ciència aplicada 
encara es feia servir normalment per a la identificació de materials i tècnica 
original, que permetia caracteritzar processos creatius, detectar zones 
d’origen o contactes comercials i portar a terme atribucions. Segons l’autor, 
en molts casos no s’oferien veritats certes, però sí enriquien el debat. Tapol 
parla de la poca claredat de les intencions de les primeres tècniques 
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analítiques en el sector de la conservació. Quan no hi havia acord entre 
conservadors, restauradors i científics, el resultat era tècnica sense 
diagnòstic, fet que desconcertava als restauradors i alimentava la idea de la 
llunyania entre teoria i pràctica (2005, pp. 469-470). 

Ja a principis del segle XXI, Benoit de Tapol, encara denuncia la falta 
d’atenció de la investigació científica al coneixement dels materials que es 
fan servir en restauració (2005, p. 469). I ho fa mitjançant una valuosa i 
completa anàlisi de l’estat de la investigació en la conservació-restauració a 
partir de l’estudi de les 18 publicacions de l’any 2004 de la revista 
internacional Studies in Conservation, del qual destacam les conclusions 
següents (2005, pp. 473-474):  

- El món de l’empresa, que és imprescindible es troba totalment 
absent, escepte el cas excepcional de la col·laboració de René de 
la Rieamb la industria química en la seva investigació sobre 
vernissos. Molt pocs productes industrials són coneguts en el 
món de la conservació-restauració i pocs han estat avaluats.  

- Hi ha un nombre escàs de científics en plantilla a les entitats 
culturals, pocs dels quals, treballen en conservació. Feller i 
Thompson són els precursors en excel·lència. 

- Els científics no estan preparats per a resoldre els problemes de la 
conservació de manera pràctica. Cita a Torraca en la seva 
afirmació de que el nostre camp necessita persones que 
transformin la informació científica en productes pràctics. 

- En el cas que els restauradors decideixen les anàlisis necessàries o 
manipulen els aparells, els risc de desorientació és elevat. 

- És important desenvolupar protocols pel control de qualitat dels 
productes utilitzats en la restauració i les seves condicions 
d’aplicació: el control de la presència de residus contribuirà a la 
verificació de la correcta neteja; les mesures dels paràmetres físics 
i mecànics poden confirmar la correcta consolidació de 
l’estructura.  

- I el més important: una investigació científica neix si s’ha de 
resoldre un problema i aquest ha de ser ben definit. 
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4.3 L’actualitat dels estudis científics 
 

A la publicació de l’any 2018 de la revista La Ciencia y el Arte VI, 
Ciencias experimentales y conservación del patrimonio, del Ministeri de Cultura, 
Educació i Esports (MECD), María Martín, José Manuel Menéndez i 
Míriam Bueso (2018), afirmen que avui dia està fora de dubte la valuosa 
aportació de l’aplicació de les ciències experimentals en la conservació del 
patrimoni i la seva necessitat. Tot així, segons aquests autors “després de 
gairebé dos segles d’història en aquesta disciplina, encara no s’ha assolit 
l’engranatge necessari que exigeix el desenvolupament d’aquesta ciència” 
(pp. 23, 28). 

El restaurador actual, treballa amb el científic i amb el documentalista. 
Sempre és necessària la recerca històrica. Cada vegada hi ha més científics 
que s’especialitzen en els béns culturals i treballen a museus, institucions o 
empreses privades de conservació i, cada vegada hi ha més investigacions 
que tenen lloc en laboratori, ja sigui per a la caracterització de tècniques i 
materials, ja sigui per a determinar metodologies i productes per a la 
intervenció o condicions de conservació preventiva.   

Abunden les trobades especialitzades pel que fa a la conservació, amb 
una tendència clarament dirigida a la interdisciplinarietat i a la conservació 
preventiva.  

L’any 2008, Marisa Gómez, en la revista La ciencia y el Arte IV. Ciencias 
experimentales y conservación del patrimonio, encara critica, seguint la tendència 
de Tapol (2005) al II Congrés del GEIIC celebrat al MNAC, que els 
laboratoris especialitzats es centren majoritàriament en el coneixement dels 
béns, quan una de les aplicacions més importants de les ciències 
experimentals és el seguiment de les intervencions, i cita el prestigiós 
químic Nathan Stolow per a denunciar el distanciament entre científics, 
conservadors i restauradors i la falta d’investigació dirigida a 
l’experimentació en el camp de la conservació. En aquest any 2008, Marisa 
Gómez (2008) encara acusa als historiadors, arqueòlegs i restauradors 
d’estar més interessats en la datació, l’autoria i les tècniques artesanals que 
en el seguiment de les intervencions. A més, admet que “el desconeixement 
general d’aquest camp experimental fa possibles publicacions que fan servir 
equips instrumentals de darrera generació per arribar a interpretacions 
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extraordinàriament trivials, això sí, aplicats a un autor o a una obra de 
primer ordre”13 (p. 259). 

El mateix any, Marián del Egido insisteix en la utilitat de les tècniques 
científiques aplicades a la conservació-restauració (Egido 2008, p. 17): 
exàmens i anàlisi de les obres per a la seva caracterització; diagnòstic de 
l’estat de conservació, de productes d’alteració i de la presència de 
microorganismes; propostes pel que fa a mètodes de neteja i productes per 
a la restauració; estudis d’envelliment de materials, i projectes de 
conservació preventiva. 

En aquesta mateixa línia, Alberto de Tagle (2008, pp. 27-28), indica 
cap on es dirigeixen els projectes d’investigació del moment sobre el 
patrimoni, amb l’ús de la metodologia científica: 

- Estudis de les dinàmiques d’alteració dels materials contemporanis, 
conservació preventiva i ús de les tecnologies de la documentació. 

- Desenvolupament d’equipament portàtil, compacte i no destructiu o 
invasiu que fa que es redueixi la presa de mostres i transport d’obres 
als llocs de treball. El laboratori s’apropa al patrimoni, enlloc de 
moure el patrimoni cap al laboratori. 

Així com Tagle (2008, p. 27), del Netherlands Institute for Cultural 
Heritage, afirma que els projectes d’investigació científica esdevenen 
interdisciplinaris, Marián del Egido (2008, p. 14) veu un distanciament: a 
l’estat espanyol, els organismes públics que tenen la missió de conservar el 
patrimoni, els museus i fins i tot l’IPCE, no són considerats 
administrativament Organismes Públics d’Investigació, i això tanca, segons 
ella, moltes portes. 

Marian del Egido, admet que la metodologia de feina a partir de la 
repetició d’experiències pròpia del mètode científic amb la seva 

                                                           
13 Les metodologies d’anàlisi de materials, han assolit un desenvolupament 

considerable a principis del segle XXI, ja que permeten obtenir informació sobre els 
components a una escala que permeten situar la seva cronologia, zona de procedència, 
tècnica de construcció, usos i alteracions derivades de la seva degradació (Egido, 2008, 
p. 18). 
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interpretació positivista és una característica de les ciències naturals 
aplicades a la conservació, però aquest sistema no és aplicable a les ciències 
culturals. També troba interferències en el llenguatge i recorda autors de 
prestigi com Giorgio Torraca, que neguen que les ciències dedicades a la 
conservació siguin realment ciències. Segons aquesta investigadora, és aquí 
on intervé la interdisciplinarietat, que omple justament aquest buit. 

Per tant, la interdisciplinarietat té la funció de portar a terme el 
necessari apropament terminològic entre professionals de diferents camps. 
Es tracta, amb paraules de Marián del Egido (2008), de “defensar la 
construcció d’un pont sòlid que estableixi el lligam necessari entre les 
ciències naturals i exactes i el patrimoni històric a favor d’una magnífica 
causa: la conservació”(p. 15). 

S’ha de dir que el concepte d’ interdisciplinarietat pren importància a 
partir de l’existència de les lleis mitjançant les quals el patrimoni passa a ser 
un concepte global. De fet, la Llei de Patrimoni de les Illes Balears, defineix 
el patrimoni a l’article 1.2 de la manera següent: “El patrimoni històric de 
les Illes Balears s’integra de tots els béns i valors de la cultura, en qualsevol 
de les seves manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, 
arquitectònic, arqueològic, històric-industrial, paleontològic, etnològic, 
antropològic, bibliogràfic, documental, social, científic i tècnic per a les Illes 
Balears”. A l’article 67.1, també parla dels béns etnològics immaterials. 
Aquesta globalització ha obligat a potenciar l’apropament interdisciplinari i 
a requerir estudis científics i tècnics. 

En la publicació “El papel de las ciencias en la preservació Cultural. La 
situación en Europa”, de la revista Bienes culturales de l’IPCE, Tagle (2008) 
cita l’informe Science and Heritage, Report with Evidence, British 
Parliament, Authority of the House of Lords, de 16 novembre 2006, que 
analitza per la Càmera dels Lores la situació de la investigació científica 
aplicada en el camp que tractem:  

Els  científics actius en les ciències del patrimoni han de treballar 
conjuntament amb especialistes de diverses branques del coneixement 
i participar en els processos de definició d’aquest patrimoni, dels seus 
valors i del seu lloc en la societat, etc., per així poder identificar els 
problemes i fenòmens a abordar amb els mètodes de les ciències 
físiques i naturals”. Per evitar equivocacions d’enfocament per 
desconeixement, ha de tenir lloc l’anàlisi integral, és a dir, la 
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interdisciplinarietat. A partir de la comunicació i interacció, es podrà 
aconseguir utilitzar les ciències i la tecnologia en els processos de 
conservació de manera racional. (p. 28)  

Els especialistes de les diferents cipencies, necessiten interactuar amb 
el conservador-restaurador per a saber cap a on dirigir l’estudi (Tagle 2008, 
p. 34). Marian del Egido adverteix que, per assegurar una bona interpretació 
de les dades aportades per les tècniques científiques aplicades, primer s’ha 
de partir del coneixement del que es disposa i dels dubtes que es necessiten 
aclarir. S’ha de partir del context històric per a poder decidir si la tècnica 
que es vol fer servir per a solucionar els nostres dubtes és l’adequada, (2008, 
pp. 17-18). 

A part d’això, cal nodrir-se del desenvolupament de les tecnologies de 
la informàtica i de l’electrònica, que permeten recollir gran quantitat de 
dades i constitueixen un mitjà per al present i per al futur en la conservació 
del patrimoni cultural. D’altra banda, Alberto de Tagle proposa el 
desenvolupament de tècniques basades amb la metodologia d’anàlisi de 
riscs (Tagle 2008, pp. 28-34), que s’ha tractat a l’apartat 3.1. del present 
estudi. 

D’altra banda, el creixement i la complexitat que han adquirit les 
exposicions temporals la primeria del segle XXI exigeix, per part de la 
ciència, la investigació de les conseqüencies del transport abusiu de les 
peces i de l’afluència massiva de públic a les exhibicions. El món de la 
conservació es complica i els recursos i les institucions que hi treballen no 
són suficients, d’aquí la necessitat de l’enfocament integral i de la formació i 
estructuració interdisciplinària dels equips que hi treballen. En parla l’any 
2008 Tagle (pp. 35-36). 

El mateix any, l’autor exposava la problemàtica de que la conservació 
no era encara una especialització universitària i que, dels científics que hi 
treballaven, molt pocs tenien formació en restauració i la majoria havien 
après directament treballant per institucions de conservació. No era 
possible un desenvolupament generacional de qualitat (pp. 35-36). Un 
article de l’any 2015 a la famosa revista Studies en Conservation (Golfomitsou, 
2015) manifesta que en aquest data la fita encara no s’havia assolit. 

Amb dit objectiu, la Unió Europea comença a subvencionar el 
desenvolupament d’un currículum acadèmic per a la formació professional 
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de científics de la conservació. Es tracta de projectes com l’EPISCON 
(European PhD in science for conservation), creat l’any 2005 pel Programa 
EU Marie Curie, que es va basar en formar especialistes de qualitat a la 
Universitat de Bolonya, que portaven a terme treballs d’investigació de 
caràcter interdisciplinari per a institucions de conservació de patrimoni 
durant una durada de 3 anys (Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna, 
2011). Després d’aquesta primera promoció de vertaders científics de la 
conservació, altres universitats seguiren el model EPISCON i lentament 
s’introduí l’opció acadèmica de científic de la conservació a les universitats 
europees. De fet, a finals de la segona dècada del segle XXI, a l’estat 
espanyol existeix un grau en conservació i restauració, estudis de postgrau i 
doctorat que inclouen, per descomptat, formació científica i compten amb 
línies d’investigació que apunten directament a la interdisciplinarietat. Cada 
vegada són més els científics, sobre tot químics, que a més es formen com a 
restauradors, i no són pocs els restauradors que lideren investigacions 
centrades en el món de les ciències experimentals. 

Tot així, com diuen Martín, Manuel i Bueso (2018, p. 29), es tracta 
d’un col·lectiu petit, ja que l’oferta formativa és escassa i també l’oferta 
professional. A més, el professional qualificat es troba lligat a institucions 
on normalment ha de portar tasques d’ofici i, massa sovint, la investigació 
queda només en un esforç afegit.  

Ha estat significativa la creació, en els primers anys del segle XXI, de 
comunitats d’investigadors a nivell internacional, també amb el suport de la 
Unió Europea, per mitjà de les quals s’han constituït xarxes de 
col·laboració científica que comparteixen recursos i disposen de 
possibilitats d’un intercanvi d’especialistes que no és possible a les 
institucions a nivell individual. Es tracta del programa Fing-Art-Print (Wei, 
2008)(Wei, 2008) per a l’intercanvi científic i desenvolupament de tècniques 
i d’instrumentació específica, que va tenir lloc entre l’any 2005 i el 2008 
(Tagle 2008, p. 36); del projecte Acces, Research and Technology for the 
Conservation of the European Cultural Heritage (EU-ARTECH) (Brunetti, 
2003), que va durar del 2004 al 2009 i es va convertir en el projecte Cultural 
Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a 
Multidisciplinary Approach to conservation and restoration, que va 
començar l’any 2009 i va concloure el 2014 (CHARISMA, s.d.), i del 
sistema International Network for Conservation of Contemporary Art 
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(INCCA)(Brake-Baldock, s.d), creat a partir de 1999 i molt actiu encara avui 
dia.  

 Actualment les oportunitats de col·laboració i de finançament tenen 
sortida a nivell europeu mitjançant els projectes d’R+D+i, que es poden 
consultar a  Horizon 2020 i a EsHorizonte 2020, on es presenten les 
Iniciatives de Programació Conjunta (JPIs), que busquen la coordinació 
dels Estats Membres de cara al finançament de projectes d’investigació que 
no poden esser afrontats per un sol pais. D’altra banda està prevista la 
futura infraestructura European Research Infrastructure for Heritage 
Science (E-RIHS) que oferirà infraestructura fixa i mòbil, col·leccions 
físicament accessibles i dades patrimonials per a doanr suport a la 
investigació per que fa a interpretació, preservació, documentació i gestió 
de patrimoni .14 

A nivell estatal, entre el final del segle XX i els inicis del XXI, han anat 
sortint nombrosos instituts i centres de restauració autonòmics que s’han 
sumat a l’IPCE de Madrid (abans, Instituto de Patrimonio Histórico 
Español), com és el Centro de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de Castilla y León (CCRBC) amb seu a Simancas, Valladolid, 
l’Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), el Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, amb seu a Valldoreig, l’Institut 
de Restauració de Patrimoni (IRP) de la Universitat Politècnica de València, 
l’Institut Valencià de Conservació Restauració (IVACOR), etc. 

Avui dia es treballa de manera interdisciplinària en els Instituts de 
Conservació i en els museus més prestigiosos, com per exemple el Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) o el el Museo Thyssen-
Boremisza. Aquest últimdisposa d’un equip de professionals especialitzats 
en els mètodes d’anàlisi més actuals quefan possible els estudis en 
profunditat de les obres d’art, garantint la precisió de les intervencions de 
conservació-restauració. Es poden portar a terme projectes d’investigació 
en el mateix museu, mentre que també es col·labora amb altres entitats. 

Al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) hi col·laboren 
químics, restauradors i historiadors de l’art i hi té lloc el disseny 

                                                           
14 Dades aportades a la jornada “Ciencia y Patrimonio. Oportunidades, 

experiencias y dimensión europea”, celebrada el 15 de març de 2018 en la seu de l’IPC. 
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d’experiments amb el mètode científic. La mateixa dinàmica es fa servir a 
altres museus com el Museu del Prado que, des de la presència de Pilar 
Sedano a partir de 2003 com a gerent del Departament de Restauració, va 
tenir lloc una reestructuració a partir de la qual dit departament passà a 
comprendre un gabinet tècnic i un taller de restauració, comptant també 
amb un laboratori de química i un de fotografia.  

També hi ha especialistes en mètodes d’anàlisi aplicats els centres 
docents de conservació-restauració, ja sigui les Facultats de Belles Arts, ja 
sigui les escoles oficials de conservació i restauració, que tenen assignatures 
obligatòries de química, física i biologia. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), col·labora amb les universitats en 
programes de conservació i, a més, existeixen laboratoris privats aplicats al 
diagnòstic, caracterització i autentificació de béns culturals.  

Cal destacar la Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación de 
Patrimonio Cultural (TechnoHeritage, s.d), un programa finançat pel 
Ministerio de Ciencia i Innovació i per l’Agència Estatal d’Investigació,  que 
pretén fomentar la col·laboració entre els actors del sistema ciència-
tecnologia-empresa per a facilitar la transmissió d’idees i experiències i per a 
la transferència de la tecnologia amb l’objectiu final de contribuir a la 
conservació del Patrimoni Cultural. El programa TechnoHeritage, organitza 
jornades i trobades en col·laboració amb IPCE i el CSIC. 

El Grupo Español de Conservación, que forma part de l’International 
Institute for Conservation of historic and artístic works, realitza 
convocatòries a fi d’estimular i fomentar la investigació en el camp de la 
Conservació i Restauració15. El Plan Nacional de Investigación en 
Conservación (PNIC), abraça projectes d’investigació d’obres d’art en 
concret des d’una perspectiva tècnica consistent en la continuada posada en 
comú dels resultats de la investigació documental i de la investigació 
cientificotècnica (Martín et. al. 2018, p. 24).  

L’Observatorio para la Investigación en Conservación (Ramirez, 
Palomar, Teresa i Cano, 2014) és una de les línies d’actuació del (PNIC), 

                                                           
15 Un exemple és la Convocatòria “Premio joven investigador en conservación y 

restauración-2018”, en el marc del Congrés 2018 ”¿Y después? Control y mantenimiento 
del patrimonio cultural, una opción sostenible”, de Victoria-Gasteiz (Grupo Español de 
Conservación IIC, 2018). 
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per a fomentar la participació conjunta d’investigadors a projectes dels 
plans nacionals i europeus i promoure la transferència de coneixements i 
resultats d’investigació entre institucions, investigadors, empreses i societat. 
Es tracta d’una eina que posa a disposició de la comunitat científica i els 
professionals de la conservació, informació pel que fa a convocatòries 
públiques i els diferents recursos per a la investigació; xarxes i associacions 
científiques; d’empreses i institucions i enllaços a ensenyaments oficials i 
cursos d’especialització. A part d’això, presetna una base de dades de 
projectes d’investigació. 

El Proyecto Coremans, promogut per l’Instituto de Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), té l’objectiu de proposar i definir un conjunt de 
criteris i recomanacions per a la conservació i restauració del patrimoni 
cultural. L’IPCE, junt amb altres institucions porten a terme cursos, 
seminaris i reunions de professionals per a l’intercanvi d’informació amb 
l’objectiu d’unificar els criteris existents. L’any 2013, es publicà el volum de 
criteris d’intervenció en materials petris; l’any 2016 el de materials 
metàl·lics, i el 2017 el d’escultura policromada i retaules (Ceballos, 2017, pp. 
9-12) i el d’arquitectura de la terra (Mileto, 2017). Com es veurà més 
endavant, aquest compendi de criteris suposa un instrument interessant a 
l’hora de portar a terme qualsevol intervenció sobre un bé cultural. 

En l’actualitat de la conservació destaquen una sèrie d’investigadors 
que han aplicat el mètode científic a la disciplina de conservació-restauració. 
L’enginyera Marion Mecklenbourg, que ha agafat eines de l’enginyeria dels 
materials i les ha aplicat a les obres d’art, n’és un cas exemplar. Destaca pels 
seus estudis sobre humitat relativa amb una metodologia rigorosa (Erhardt i 
Mecklenburg, 1994) i pels treballs sobrel’elasticitat dels materials un a un, 
des de suports com la tela i la fusta de diferents orígens i tipologies, passant 
per tots els aglutinants, cada un barrejat amb cada pigment i colorant 
(Meklenburg i Fuster, 2008).  

Richard Wolbers és un conservador i bioquímic que despunta pels 
seus treballs sobre cóm l’aigua afecta als materials de les pintures i també 
per la seva recerca pel que fa al nivell de càrrega iònica de les capes 
pictòriques. Una de les conclusions a les que ha arribat recentment, és que 
la concentració iònica d’un producte de neteja de superfícies policromades, 
ha d’estar per davall de la concentració iònica de l’estrat a netejar. En cas 
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contrari, deixarà residus o disgregarà la matèria. El que busca és un número, 
en concret, la conductivitat (Wolbers, 2000).  

Paolo Cremonessi és un conservador i químic que ha fet una revisió 
crítica dels sistemes tradicionals de neteja de superfícies policromades a la 
seva coneguda  i ha proposat noves metodologies caracteritzades per la seva 
baixa toxicitat i pel respecte als criteris en la seva obra. És digna de destacar 
la seva obra L'uso dei tensioattivi e chelanti nella pulitura di opere policrome (2004). 
Els darrers anys, ha establert una metodologia de neteja basada en el pH 
que respecta les teories de Wolbers, que estan incloses en el seu protocol.  

La comunicació en el segle XXI es transmet de manera molt fluïda. 
Abunden les jornades, els cursos i els seminaris sobre ciència i conservació- 
restauració amb les seves publicacions, que tracten del resultats de les 
investigacions o estudis sobre característiques i/o problemàtiques sobre el 
patrimoni, com són les del grup IIC (International Institute for 
Conservation of Historic and Artístic Works) o del GCI (Getty 
Conservation Institute). Les empreses, també investiguen amb nou 
instrumental i nous materials per la restauració i els presenten a congressos 
i trobades internacionals. 

Constitueixen exemples de publicacions a nivell estatal la revista Arché, 
de l’Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica 
de València i la revista Loggia, Arquitectura y Restauración, també de l’UPV; 
l’Únicum, revista de l’Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
de Catalunya; Pátina, de l’Escuela Superior de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de Madrid; el butlletí RESCAT del Centre de 
restauració de Béns Mobles de Catalunya; el Butlletí del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC); La Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales y conservación 
del Patrimonio Histórico, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, entre 
altres. 

Cal destacar també els Seminaris internacionals; els congressos del 
 GEIIC, Grupo Español del IIC (International Institute for Conservation 
of historic and artistic works); el Congreso Internacional de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales i un llarguíssim etc. A nivell internacional 
destaca la coneguda Studies in Conservation. 

Ja s’ha dit que, avui dia a molts dels museus i instituts de conservació, 
ja hi ha possibilitats de treball interdisciplinari. Pel que fa a les empreses 
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privades de conservació restauració, el procés és més lent per motius 
econòmics. La vocació i la professionalitat dels restauradors fa que es 
formin contínuament i que assoleixin el nivell de coneixement suficient per 
a poder aplicar la metodologia científica en la restauració. Malauradament, 
encara avui dia els mètodes d’anàlisi s’han d’anar a buscar a fora del taller i 
el cost és elevat. Tot i així, cada vegada més laboratoris privats de 
restauració treballen amb aquesta metodologia científica, en detriment dels 
ingressos econòmics dels treballadors. 

Així doncs, quina és la causa per la qual que encara no s’ha assolit la 
plenitud en funcionament del mètode científic en la conservació-
restauració? Una de les respostes és la excepcionalitat d’aquesta disciplina, 
que es troba entre les lletres pures i les ciències experimentals pures i aquest 
és un entrebanc a l’hora d’aconseguir finançament acadèmic i institucional 
per als projectes d’investigació. Mostra d’això, és que no hi ha 
convocatòries específiques en els plans estatals R+D+i (Martín et al. 2018, 
p. 28-29). 

Avui dia, després de la normalització de l’entrada de la ciència en la 
conservació del patrimoni, s’ha arribat al punt de poder dir que els resultats 
de les anàlisis científiques són útils, però només en els casos en que les 
tècniques a utilitzar hagin estat correctament seleccionades. S’ha de tenir en 
compte que la importància de les dades quantitatives no és troba en la seva 
profusió, sinó en el fons i en la qualitat de les seves xifres, per així arribar a 
una bona interpretació de la pregunta inicialment formulada i, per tant, a 
una resposta clara i, si fa falta, ben explicada. 

Amb paraules d’Ariadna Cervera (2011): “Efectivament l’objecte està 
composat per parts, però les parts per separat no són capaces d’explicar 
l’objecte. Es requereix un treball realment interdisciplinari, i queda clar que 
és indispensable la comunicació d’allò que a vegades com a restauradors ens 
sembla evident” (p. 48). L’autora cita a Torraca quan admet que el 
desenvolupament d’hipòtesis conjuntes pot donar lloc a investigacions molt 
més interessants. A més, pot servir per a promoure millores en els aparells 
científics, en els temes d’investigació i en l’obtenció de resultats que 
realment aportin nova informació sobre un tema específic i no només 
s’utilitzin els béns culturals com a pretext per a fer ciència de materials i/o 
tecnologia. 
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En la segona dècada del segle XXI, després d’haver apreciat la 
profusió de revistes científiques en les quals escassament existeix la 
contribució del restaurador, hi ha una tendència que vol recuperar el diàleg 
amb l’obra, una capacitat d’entendre l’obra com un tot amb diferents valors i 
que permet la possibilitat d’extreure informació en els seus diferents nivells. 

Aquest diàleg amb l’obra s’havia fet irrellevant ja que, segons Cervera  
(2011): 

Les opinions i els mecanismes segons els quals ens plantejam les 
hipòtesis i comprenem les dinàmiques de deteriorament no es reflexen 
“científicament”. A més, aquesta tasca global que el restaurador porta 
a terme de manera gairebé inconscient, poques vegades es transmet al 
científic, a qui només se’l requereix per a resoldre preguntes puntuals. 
(p. 47) 

La conclusió és que el conservador-restaurador és una peça 
imprescindible de l’equip interdisciplinari, junt amb el documentalista,  
historiador, els especialistes i el científic o científics determinats, segons 
cada bé cultural. El paper del conservador-restaurador és el d’intermediari o 
traductor entre l’obra i els professionals, amb l’objectiu de la conservació. 

5 TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES APLICADES. 
AVALUACIÓ DE CASOS 

 

A l’apartat de terminologia s’ha dit que la investigació en conservació 
restauració és un tipus d’investigació aplicada. Si es tenen en compte les 
paraules de Benoit de Tapol (2005): “la investigació en conservació 
restauració16 és un tipus d’investigació aplicada, que es centra sobre la 
conservació dels materials. Això inclou uns estudis científics amb mètodes 
químics, biològics, físics, històrics o de conservació” (p. 472). A aquest 
compendi de de disciplines hi podem afegir l’arqueologia, la documentació, 
la geologia, l’arquitectura, l’antropologia i qualsevol altra especialitat que 

                                                           
16 Aquest document presenta un exemple de la diversitat existent pel que fa a 

nomenclatura, ja que utilitza els mots conservació restauració seguits, sense guió. En la 
present anàlisi, aquesta expressió es considera equivalent a conservació i restauració i a 
conservació-restauració. De tota manera, el terme conservació seria suficient, seguint la 
nomenclatura de l’ICOM en la qual la restauració queda englobada en la conservació.  
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pugui aportar informació al bé cultural, com per exemple, la musicologia, si 
la peça en qüestió és una peça musical.  

En aquest estudi, no desitjam portar a terme un tractat exhaustiu de 
tots els mètodes d’anàlisi cientificotècnics que existeixen avui dia, ja que 
aquests són molts i estan en evolució constant. És per això que s’ha decidit 
exposar una selecció de tècniques científiques eficients per a detectar les 
característiques físiques, químiques i biològiques del patrimoni.  

El fet d’ometre metodologies, no implica que aquestes siguin menys 
interessants o menys profitoses, sinó que dit conjunt és susceptible de ser 
l’argument d’una altra part del present estudi. El desenvolupament 
tecnològic actual, fa que apareguin constantment nous sistemes. Per 
exemple, ara per ara es troba en auge la branca de diagnòstic per imatge, 
que inclou moltíssimes possibilitats per a la documentació dels béns 
culturals a partir de de l’escanejat d’alta ressolució en 3D, fotogrametria, 
ortofotografia, etc. 

Després de la classificació i descripció de les diferents tècniques,  
s’explicaran tres casos de peces per les que l’estudi a partir de la 
metodologia científica ha estat vital a l’hora de prendre decisions en la 
conservació-restauració i que, al cap i a la fi, ha aportat informació 
desconeguda sobre el bé.  

 

5.1 Tipus d'estudis aplicables als béns culturals i la seva 
funció 

 

A la metodologia científica aplicada al patrimoni, les diverses 
tècniques d’anàlisi apareixen normalment estructurades en dos tipus de 
tècniques: les destructives i les no destructives. De la revisió de les Cartes 
del Restauro d’Atenes, (1931), Venècia (1964), París i Roma (1972) i 
Copenhage (1984) i la Carta de la conservació i restauració dels objectes 
d’art i cultura (1987), es pot apreciar que la bibliografia sempre ha donat 
prioritat a les tècniques d’anàlisi no destructives davant les considerades 
destructives. 

Segueix aquesta mateixa línia l’obra Scientífic examination for de 
investigation of paintings: a handbook for conservator-restorers (Pinna, Galeotti i 
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Mazzeo, 2009, citada per Egido et al., 2013, p. 9), que descriu totes les 
tècniques d’anàlisi científic que es poden aplicar a la pintura sobre taula i 
sobre llenç i diferencia les no destructives de les microdestructives. 

A dia d’avui, nombrosos cursos i congressos internacionals segueixen 
centrats entorn les tècniques d’anàlisi i diagnòstic dels béns culturals sense 
presa de mostra. La direcció de la investigació es centra, segons Egido, 
Juanes i Bueso, en el disseny d’equips portàtils que permeten aplicar 
tècniques que fins ara, es trobaven condicionades al trasllat de les obres al 
laboratori o a la presa de mostres, i en instrumental que reuneix més d’una 
tècnica (Egido et al., 2013, p. 20), com es veurà més endavant. 

En els laboratoris d’anàlisis, una tècnica no destructiva és la tècnica en 
la qual la mostra analitzada queda inalterada en acabar el procés. Es tracta 
de fenòmens físics (Egido et al., 2013, p. 10). Dins l’àmbit de la conservació 
del patrimoni, el terme no destructiu es refereix al tipus de tècnica que no 
requereix presa de mostres. Però això no vol dir que no puguin generar 
modificacions en les propietats físiques o químiques dels objectes. Segons 
Marian del Egido, David Juanes i Míriam Bueso (2013), “Tota tècnica 
d’anàlisi pot provocar alguna alteració de l’objecte. El fet que no requereixi 
presa de mostres no vol dir que sigui innòcua per l’objecte” (p. 13). Aquesta 
teoria queda justificada en el seu article essencial ”Consideraciones en torno 
a los estudios científicos aplicados a la conservación del patrimonio 
cultural” de la revista La Ciencia y el Arte IV. Ciencias experimentales y 
conservación del patrimonio. En els casos en els quals la possibilitat d’alteració 
és mínima, com el cas de la radiació ultraviolada17, s’assumeix sense dubte, 
ja que està assimilat que la informació que proporciona és molt útil per el 
restaurador, sempre utilitzant el protocol de treball adequat (p.12).  

Després d’aquest aclariment, a fi d’obtenir la màxima simplicitat 
expositiva, es farà servir una estructuració tradicional per explicar la 
metodologia científica aplicada a la conservació d’obres d’art. És per això 
que, per l’apartat de segueix, ha estat bàsica l’obra La restauración. Examen 
científico aplicado a la conservación de obras de arte (Gómez, 1998), on se fa una 
divisió de les metodologies segons la seva aplicació al patrimoni i, dins cada 
punt, es desenvolupa el compendi de tècniques (pp. 154-245): 

                                                           
17 La llum produeix alteracions acumulatives a capes de superficie com vernissos i 
pèrdua de color en tints naturals. Tot i així, la llum ultraviolada no es considera una 
técnica destructiva i s’aplica a la pintura i als teixits. 
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 Exàmens globals 
 Anàlisis puntuals  
 Sistemes de datació 
 Determinació dels factors d’alteració 
 Assessorament en la presa de decisions en la conservació-

restauració  

Tot i que s’ha seguit l’estructura de Marisa Gómez, cada punt s’ha 
revisat i actualitzat  amb  estudis més recents, com els que publica 
periòdicament la revista El Arte y la Ciencia. Ciencias experimentales y 
conservación del Patrimonio Histórico, del MECD. 

Per a fer aquest text el més accessible, l’explicació es centrarà no tant 
en el funcionament estricte de cada tècnica o grup de tècniques (que es pot 
consultar en la bibliografia específica concreta), com en la utilitat o 
coneixement que aporten en el camp dels béns culturals. 

 

5.1.1 Examen globals 
 

Els exàmens globals o mètodes d’anàlisi no destructiu es coneixen, 
com s’ha explicat anteriorment, com els mitjans de naturalesa física per a 
l’estudi directe de l’obra sense alterar-la ni modificar-la. Permeten 
aprofundir en el coneixement d’una obra per aconseguir una major 
comprensió de la tècnica d’un autor, escola o pel que fa a la seva atribució. 

Dits fenòmens es poden dividir en tipologies que resumirem en els 
següents subapartats. 

5.1.1.1 Radiacions del camp visible 
Les radiacions dels camp visible són les radiacions electromagnètiques 

amb una longitud d’ona entre 400 i 700 nm. 

5.1.1.1.1 Fenòmens visibles 
Observació a simple vista en la llum del dia (permet observar la 

naturalesa i l’estat dels materials, alteracions i intervencions anteriors), amb 
llum tangencial (permet detectar irregularitats en la superfície, tècnica i estat 
de conservació) i transmesa (revela les parts perdudes, faltes d’adhesió,  
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esquerdes i clivellats) i radiació monocromàtica de sodi (permet apreciar 
detalls imperceptibles).  

La informació queda enregistrada en la fotografia visible i anàlisi 
digital de les imatges. Es tracta d’una documentació indispensable per a l’ús 
i la interpretació dels mètodes analítics. Existeix fotografia en blanc i negre, 
color, amb llum tangencial o rasant, fotografia amb llum transmesa, llum 
polaritzada o monocromàtica.  

L’estereofotografia és la fotografia aplicada a objectes tridimensionals. 
L’endoscòpia es basa en la introducció d’una càmera dins concavitats i 
zones de difícil accés per a l’observació i captació d’imatges. Actualment 
està en auge la fotogrametria, gràcies a la qual es poden crear models 
tridimensionals a partir de fotografies. En la mateixa línia,  l’ortofotografia 
és la fotografia resultat d’un mosaic d’imatges amb un desplaçament del 
punt de vista molt lleuger, que es rectifiquen i s’ensamblen. 

L’escanejat d’alta ressolució 3D, es fa servir per a la documentació de 
jaciments, monuments i objectes i permet monitoritzar l’estat de 
conservació de l’objecte, a part de concedir la possibilitat de construir 
facsímils exactes. Es pot portar a terme a gran i a petita escala i a llarga i 
curta distància.  

5.1.1.1.2 Fenòmens imperceptibles 
Les lents d’augment, mitjançant la lupa simple (lent de 4 a 12 

augments), permeten apreciar detalls pel que fa a tècnica, estat de 
conservació, intervencions anteriors i són una eina molt útil per efectuar 
assajos preliminars d’operacions de restauració.  El microscopi 
estereoscòpic (dues lents de 4 fins a 200 augments) i l’òptic ordinari (fins a 
un màxim de 2000 augments), que poden portar adaptada una càmera 
fotogràfica, són de gran ajuda per a la observació d’estructures materials de 
dimensions inferiors a aquelles apreciables a simple vista, utilitzant 
radiacions visibles reflectides, transmeses o derivades de l’excitació de la 
matèria.  Es tracta d’un sistema essencial a les anàlisis puntuals, per a la 
presa i muntatge de les mostres i a les anàlisis microquímiques a la gota, 
com veurem posteriorment. 

La colorimetria consisteix, quan es comparen les dades numèriques que 
aporta dita tècnica amb les obtingudes a partir de patrons de pigments purs, 
en la determinació de les variacions de color produïdes per l’excés 
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d’exposició dels materials sensibles a la il·luminació (Vi/UV); 
reconeixement d’alguns pigments; detecció de repintades o addicions en 
obres restaurades i apreciació de la disminució de la saturació introduïda 
per la tècnica d’execució pròpia de cada artista i per les variacions 
colorimètriques sofertes en el procés de neteja, relacionades amb estabilitat 
cromàtica de les mateixes obres. 

L’holografia làser, determina alteracions en escultura en procés de 
desintegració accelerat (pedra, fusta, pintura sobre taula). L’holograma és 
una placa fotogràfica en la qual s’enregistren la interferència de les ones que 
provenen d’un objecte amb una altra que s’anomena “de referència”. La 
interferometria hologràfica de doble exposició permet localitzar fissures i  
defectes ocults, i variacions dimensionals en el temps, seguint l’evolució 
d’obres “in situ”.  

5.1.1.2 Radiacions en el camp invisible 
La radiació infraroja transmet intensitat calorífica. A l’examen global 

dels béns culturals només s’utilitza l’infraroig proper, evitant al màxim que 
s’encalenteixi l’objecte exposat. Té més longitud d’ona que la llum visible, 
per tant, disminueix l’índex de refracció dels materials. 

Tant la fotografia infraroja (es fan servir pel·lícules de sensibilitat 
lenta, d’entre 700-900 nm.) com la reflectografia infrarroja (fins a 2000 nm.) 
permeten, en pintura, l’observació de firmes i inscripcions ocultes o 
cobertes per vernissos obscurits i semiopacs, la detecció del blau cobalt 
(incolor al l’infraroig, a diferència de la resta dels blaus), arrepentiments o 
transformacions i repintades. Aquestes tècniques ofereixen la possibilitat 
d’estudiar el dibuix subjacent, sobre tot en pintures dels segles XV-XVI, 
elaborades a partir de capes fines superposades. Pel que fa a documents, 
suposen la millora de la capacitat de lectura del text i ajuden a autentificar 
segells. En els materials tèxtils, permeten detectar els fils metàl·lics. 

Avui dia aquesta tècnica es troba en fase de perfeccionament. Per 
exemple, el sistema VARIM 2.0, és un projecte portat a terme per l’IPCE, 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació i l’empresa 
VISIONA IP, per a la millora del sistema de captació d’imatges 
reflectogràfiques. El fa més ràpid i automatitzat i esdevé adaptable a les 
diferents dimensions de les obres, com pot esser un retaule. Aquest sistema 
incorpora les tècniques anomenades imatge multiespectral (MI) i imatge 
hiperespectral (HI), de manera que la finestra espectral va des de 1000 nm a 
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1.700 nm. Els resultats obtinguts recentment han aportat, a part de la 
tradicional observació del dibuix subjacent i els canvis de composició tant 
en pintura com en dibuix, la identificació dels pigments majoritaris i la 
discriminació de materials i capes ocultes de pintura. Aquesta informació 
facilita i orienta la selecció d’àrees de presa de mostra, encara essencial en la 
conservació i restauració del patrimoni (Martín et al., 2018, p. 25).  

La termografia o termovisió (radiació infraroja llunyana), permet 
localitzar els fenòmens tèrmics de qualsevol objecte, monument o edifici. 
Consisteix en un detector de radiacions infraroges amb gran poder de 
resolució i amb la capacitat de diferenciar temperatures de dècimes de grau. 

S’obté una imatge en blanc i negre amb diferents intensitats que pot 
esser tractada per ordinador amb una escala de colors per zona isoterma. Es 
poden obtenir mapes tèrmics de zones de major o menor amplitud.  

Es tracta d’una tècnica que es pot aplicar a distància i permet 
relacionar irregularitats tèrmiques amb factors de deteriorament. Detecta 
humitats, esquerdes, buits, incidència puntual de focus de calor com poden 
esser el sol, calefacció o il·luminació artificial. Evidencia la presencia de 
materials afegits, sempre que hi hagi un comportament tèrmic diferencial 
entre ells. 

La radiació ultraviolada (UV), més energètica que la llum visible, excita 
la fluorescència de determinades substàncies en funció de la seva naturalesa 
química amb la conseqüent emissió de dita energia mitjançant radiacions de 
diferents longituds d’ona a la de la radiació incident. La font d’UV 
consisteix en la làmpada de Wood (el nom del descobridor, l’any 1913) i, en 
general, la documentació fotogràfica amb llum ultraviolada permet apreciar 
determinar materials luminescents de diferent antiguitat. És a dir, repintades 
i afegits. Es treballa en comparació amb les mateixes fotografies realitzades 
amb llum visible. L’observació i fotografia amb lents d’augment amb 
il·luminació ultraviolada pot arribar als 4.000 augments. 

La fotografia de fluorescència ultraviolada (400-300 nm.), permet 
detectar adicions i repintades en forma de taques, vernissos naturals antics 
(fluorescència lletosa), uniformitat o heterogeneïtat d’una capa de vernís 
superficial, pigments. En general permet veure intervencions anteriors en 
pintures, dibuixos, tapissos i obres tèxtils, etc. 
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La fotografia de reflexió ultraviolada (300-200 nm.), possibilita 
apreciar l’estat de la capa de vernís, un possible atac de fongs i la forma 
amb la qual s’ha aplicat un vernís. 

Els raigs X (RX), travessen els objectes en funció del número atòmic 
dels elements, l’espessor dels materials que els constitueixen i la longitud 
d’ona de la radiació. Els raigs X s’obtenen a partir dels tubs de gas o tubs 
termoiònics (tub de Coolidge) quan es fa xocar un feix d’electrons a gran 
velocitat contra la superfície d’un metall situat enfront d’aquest. La tensió 
del tub termoiònic utilitzat per l’examen d’obres d’art és de 20 kW. a 300 
kW. i, en pintura, inferiors a 20-50 kW. La radiografia consisteix en 
travessar l’objecte amb un feix de RX i enregistrar la imatge obtinguda en 
una placa radiogràfica composada per una emulsió fotogràfica per les dues 
cares sobre un suport de cel·lulosa. 

Les imatges radiogràfiques són a vegades complicades de llegir: les 
zones clares signifiques zones formades per materials densos, i les més 
obscures menys denses. El temps d’exposició condiciona l’ennegriment de 
les radiografies. Tot i que les radiografies solien esser de 30x40, actualment 
s’aconsegueixen radiografies complertes d’una peça, treballant a distància i 
amb pel·lícules plegables, com per exemple, les que es fa servir al Servei de 
Documentació Tècnica del Museu del Prado. . 

En pintura sobre llenç determina l’estat material, permet detectar 
intervencions en el suport (permet observar la tela oculta en un entelat, 
costures, etc.), preparació (forma d’aplicació) i capes pictòriques 
(repintades, esquerdes i clivellats, pèrdues, composicions superposades i 
canvis de composició). En pintura sobre taula, determina a més l’atac 
d’insectes, l’estat del suport (tipus d’unions, degradacions, forma i sentit de 
la veta). En escultura de fusta policromada indica llacunes, peces que 
formen el suport, si la talla és o no és foradada, claus, ancoratges, capes 
pictòriques, pèrdues, repintades, etc. A objectes de ceràmica, la situació de 
les esquerdes i de les llacunes. En objectes arqueològics, l’estructura del 
l’objecte recobert d’incrustacions, en instruments de música, la tecnologia i 
en els tèxtils, els fils metàl·lics. 

S’anomena placa radiogràfica quan es treballa per sobre de 120 kW. Es 
tracta d’un muntatge que elimina raciacions secundàries, aconseguint una 
imatge nítida i que s’utilitza en radiografies de metalls, dels quals indica 
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l’estat de la seva l’epidermis coberta per una capa de corrosió i concrecions. 
Localitza les peces, soldadures i ancoratges. 

Altres variants són l’estratirradiografia (per eliminar estrats), 
estereoradiografia (per a l’observació en relleu de la radiografia d’objectes 
tridimensionals amb diferents feixos de raigs), radiografia per emissió 
d’electrons, radiografia en color (amb filtres acolorits que es posen sobre la 
radiografia normal o sobre una pel·lícula de color durant el revelat, o 
d’emulsions acolorides) i l’autoradiografia per activació neutrònica. La 
tomografia axial computeritzada (TAC) és una variant molt útil per a 
intervencions en escultures de material ligni, sobre tot pel que fa a la presa 
de decisions a l’hora de recuperar policromies i estructures originals. 

Altres mètodes del camp invisible són els ultrasons, vibracions 
acústiques amb alta freqüència i detecció de les variacions significatives que 
s’originen al produir-se la seva interacció amb la matèria. Es fan servir per a 
l’estudi de les zones de despreniments i de fissures ocultes i s’expressen en 
Kg/m2. Permeten diagnosticar en particular alteracions metalls i en menor 
mesura  monuments lapidis, façanes, pintures murals, estucs, fusta.... Les 
ones d’ultrasons travessen la interfase entre “enlluït” i paret en les zones on 
es troben ben adherides. En les zones de despreniments es refracten. Quan 
un revoc és homogeni i no presenta variacions en quant a densitat i 
composició, les ones ultrasòniques segueixen direccions paral·leles entre si i 
perpendiculars a la superfície del mur. 

Un tapòmetre és l’ instrument basat en els diferents sons produïts 
quan es colpegen lleugerament àrees amb defectes estructurals en un 
material. Donen resultats qualitatius i quantitatius.  

Altres tècniques són la gammagrafia, per travessar marbre i metall 
molt espès, i la radiografia neutrònica, per detectar materials que no 
detecten els Raigs X. 

5.1.1.3 Mesura del pH i de la conductivitat 
Les tècniques d’anàlisi global no destructiu com són l’anàlisi del pH i 

de la conductivitat dels materials són molt útils a l’hora de decidir el 
protocol a seguir en el tractament d’una obra, per tant, els explicarem en 
l’apartat Assessorament en les intervencions de restauració 
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5.1.2 Anàlisis puntuals 
 

Els mètodes d’anàlisi puntual no es poden designar simplement com a 
mètodes destructius, ja que hi ha analítiques que es poden portar a terme 
sobre una àrea molt reduïda de la superfície i sense la necessitat d’extraure’n 
una mostra, com és la fluorescència per dispersió d’energies de rajos X i 
activació neutrònica, que es situaran més endavant. 

Pel que fa als mètodes que necessiten presa de mostres, cal recordar 
que la mostra sovint és destruïda, però altres vegades no resulta alterada i 
pot esser successivament reutilitzada, com per exemple, en la microscòpia 
electrònica de rastreig. 

En definitiva, convé començar sempre per mètodes senzills, que 
proporcionin un coneixement general i morfològic, fins arribar, només 
quan sigui necessari, a posar en pràctica els mètodes instrumentals per 
anàlisis específiques. A vegades, la caracterització material pot quedar 
resolta amb una tècnica sense necessitar de ser confirmada amb una altra. 
Altres vegades és necessari utilitzar diferent tècniques per a garantir els 
resultats i assegurar la composició del material (García, Chércoles i Sanz, 
2010, p. 44). 

Normalment la metodologia de l’anàlisi puntual comença amb 
l’extracció de mostres representatives en aquells punt on el mal sigui 
menor, prenent la quantitat mínima necessària i només quan l’anàlisi estigui 
suficientment justificat amb vistes a un coneixement més profund de 
l’objecte i del seu estat material. Aquesta presa ha de tenir en compte la 
dada a obtenir, segons sigui el problema específic que es vulgui investigar o 
resoldre, i la seva mida estarà condicionada per la tècnica d’anàlisi a utilitzar. 
Serà convenientment emmagatzemada i etiquetada per a disposar d’aquesta 
quan sigui necessari.  

La selecció dels punts d’extracció de mostres es basen en els resultats 
obtinguts de l’examen global (ultraviolada, radiografies, reflectografia 
infraroja) i per tècniques d’anàlisis puntuals sense presa de mostra com la ja 
esmentada microscòpia estereoscòpica i la Fluorescència de Raigs X 
Dispersiva en Energia (EDXRF), que es tractarà més endavant (Juanes,  
Martín de Hijas, Gómez, 2008, p.71). Tots els estudis es complementen o 
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es combinen entre si, i els millors resultats s’obtenen a partir d’una correcta 
interpretació de les dades obtingudes.  

Per a la presa de mostres, en primer lloc, el restaurador ha de 
consensuar amb els responsables de l’estudi històrico-artístic aquells 
elements susceptibles de ser analitzats, en base a la informació que dites 
analítiques poden aportar. 

En segon lloc, en el cas de ser un bé protegit, ha de consultar amb els 
tècnics de patrimoni de l’administració responsables de dit bé, la quantitat 
de mostres a analitzar, per evitar que sorgeixin imprevistos durant el procés 
de conservació-restauració i que puguin suposar modificacions del 
pressupost inicial. 

Una vegada determinat el número de mostres a analitzar, es contactarà 
amb un  laboratori especialista en anàlisis fisicoquímiques aplicades als béns 
culturals. La presa de mostres ha de ser documentada, és a dir, el punts 
d’extracció han de ser correctament localitzats en el mapa corresponent i 
s’ha de portar a terme una documentació fotogràfica exhaustiva. 

Segons Nuria Oriols (2017): química del MNAC, en el curs Introducció 
a la Metodologia Científica, impartit l’octubre de l’any 2017 a la seu del Col·legi 
de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears:  

- La representativitat d’una mostra és la propietat analítica classificada 
com suprema. De res serveix l’aplicació d’un bon mètode analític si 
la mostra no és representativa del problema que es vulgui resoldre.  

- Una mostra poc representativa pot ser, per exemple, els materials 
d’un repintat quan es vol datar una obra determinada. Aquesta 
mateixa mostra sí que serà representativa si el que es vol documentar 
són les intervencions que ha experimentat l’obra. 

- Les mostres només d’un o dos colors, no seran prou representatives 
quan es vol estudiar la tècnica i gamma cromàtica d’un determinat 
autor. Per estudiar i establir l’estat de conservació d’un objecte caldrà 
tenir un conjunt de mostres representatives de totes les alteracions, 
però també de material en bon estat. 

- La presència d’un restaurador en la presa de mostres assegura la 
correcta representativitat d’aquestes. 
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La major part de les anàlisis puntuals, inclouen la preparació de 
mostres a partir de talls microscòpics en forma de seccions transversals o 
de làmines primes de capes pictòriques, fibres tèxtils, materials petris, 
metalls, de materials orgànics, etnològics i ornamentals.  

La funció de la secció transversal és la observació de l’estat 
microscòpic de l’estructura estratigràfica de l’obra d’art. La preparació 
consisteix en la inclusió d’un micro-fragment representatiu de diàmetre 
normalment no inferior a 0,5 mm. en un cub de resina per a que es pugui 
tallar o llimar perpendicularment a la superfície. D’aquesta manera, es 
poden observar, al microscopi, la superposició dels diferents estrats. 

La làmina prima s’obté a partir d’aquesta darrera la secció transversal. 
S’ adhereix l’estratigrafia damunt un portaobjectes de metacrilat per la part 
de la mostra i es devasta la part oposada fins aconseguir una làmina 
d’escasses micres de gruix. La làmina prima obtinguda es pot observar al 
microscopi amb llum transmesa i/o reflectida. 

D’altra banda, també existeixen les preparacions a base de disgregats, 
que serveixen identificar pigments mitjançant la dispersió de les seves 
partícules en un líquid transparent (aigua o bàlsam de Canadà) damunt un 
portaobjectes de vidre, que es cobreix per a poder procedir a la seva 
observació al microscopi, on s’analitzarà l’índex de refracció de les 
partícules. 

Finalment es troben les extensions, és a dir, les preparacions per a per 
estudi longitudinal de les fibres tèxtils i de paper. Es tracta de separar les 
fibres i observar-les al microscopi a amb l’ajuda, si és necessari, de tincions. 
Aquest procés també es pot considerar anàlisi microquímic.  

5.1.2.1 Microscòpia òptica (OM) 
Aquest apartat i el següent, han estat fonamentats en el “Capítulo 3. 

Métodos de caracterización de Bienes Culturales”, del primer volum de la 
Revista Arte y Ciencia. Ciencias experimentales y conservación del Patrimonio 
Histórico, del MECD (Juanes et al., 2008).  

La microscòpia òptica consisteix en l’observació de les mostres 
mitjançant lents de diferents augments i diferents radiacions lumíniques. Es 
pot tractar de microscòpia òptica de llum polaritzada de transmissió i de 
reflexió. Es pot fer servir com a font lumínica la làmpada de llum dia i la 
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làmpada de Wood (llum ultraviolada), entre altres. La utilització d’aquesta 
tècnica en exàmens puntuals, requereix la presa i preparació de mostres, que 
no es destrueixen. 

Pel que fa a l’observació de les mostres al microscopi, es tracta d’un 
tipus de tècnica micro destructiva i qualitativa que, en pintura, permet 
portar a terme l’anàlisi estratigràfica per a l’estudi de la successió de capes 
pictòriques i estudi morfològic dels pigments, al mateix temps que 
proporciona informació sobre la tècnica d’execució. També dóna la 
possibilitat d’estudiar les làmines primes per a determinar les capes 
transparents o semitransparents (veladures, vernissos, etc.). És útil per 
analitzar la morfologia microscòpica de materials petris, ceràmiques, 
metalls, fusta, ivori, os, materials tèxtils i, fins i tot, pot servir per identificar 
els microorganismes que ataquen els materials.  

La microscòpia òptica és la tècnica que possibilita la realització de les 
anàlisis micro químiques dirigides a estudiar el tipus d’aglutinant i, per tant, 
la tècnica pictòrica. També es poden identificat pigments, gràcies als 
anomenats tests microquímics a la gota, els primers que s’aplicaren a la 
identificació dels materials de les obres d’art.  

5.1.2.2 Microscòpia electrònica (TEM i SEM) 
El microscopi electrònic és una tècnica que s’utilitza per a obtenir un 

número d’augments més elevats que els sistemes òptics. Es substitueix la 
llum, per un feix d’electrons. Es tracta d’una tècnica intrumental que, amb 
molta freqüència acompanya els equips que es tractaran a a continuació, 
d’aquí que se li hagi dedicat un apartat. 

El microscopi electrònic de transmissió (TEM), emet un feix 
d’electrons cap a l’objecte la imatge del qual es vol augmentar. Una part dels 
electrons, reboten contra la mostra i conformen una imatge augmentada 
d’aquesta de fins a un milió de vegades. 

En el microscopi electrònic de rastreig (SEM), la mostra es recobreix 
amb una capa fina de metall i es escombrada per electrons enviats des d’un 
canó. Un detector mesura la quantitat d’electrons enviats que expulsa la 
intensitat de la zona de la mostra, conformant figures en tres dimensions 
projectades en una imatge de televisió. 
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En la microscòpia electrònica de rastreig, es perd el color, però es pot 
treballar amb més augments. És per això que permet estudis més profunds 
de textures i morfologies i l’anàlisi química elemental d’àrees de dimensions 
de dues micres (Juanes et al., p. 68) de les seccions o làmines primes de les 
capes pictòriques, materials petris i metalls. Permet apreciar la subestructura 
cel·lular, microorganismes, efectes dels productes utilitzats sobre les 
superfícies, etc. 

El tipus de tècnica és micro destructiva, qualitativa i semi quantitativa i 
fa possible la identificació elemental dels materials inorgànics constitutius 
de l’obra, a part de l’estudi morfològic.  

Actualment, es fa servir la microscòpia electrònica de de rastreig 
(SEM) acoblada a un sistema instrumental com és el sistema de raigs X per 
dispersió d’energies (SEM-EDX), tècnica que explicarem més endavant. 

5.1.2.3 Tècniques instrumentals 
Les tècniques instrumentals, es caracteritzen per ser capaces d’aportar 

exactitud i precisió per a una bona identificació dels materials, al mateix 
temps que requereixen un alt cost d’infraestructures i personal tècnic 
especialitzat. 

Mesuren propietats físiques o fisicoquímiques, que determinen el 
comportament dels materials en funció de la seva composició i estructura 
atòmica molecular. Depenent de la seva finalitat, els mètodes instrumentals 
poden esser qualitatius o quantitatius. 

En general, el conjunt de sistemes analítics mitjançant mètodes 
instrumentals es pot classificar en: mètodes òptics (analitzen la interacció de 
la matèria amb una radiació electromagnètica), que poden esser 
espectroscòpics (els que es basen en la interacció de les radiacions 
electromagnètiques amb la matèria) o no espectroscòpics; mètodes de 
separació (separació de les partícules d’una barreja de substàncies o 
fragments d’aquestes, en funció de la polaritat, la mida molecular o la 
relació massa/càrrega), com és el cas de la cromatografia i l’espectroscòpia 
de masses; i mètodes tèrmics, entre d’altres com la microscòpia electrònica 
en sí mateixa. 

A dia d’avui, resulta molt efectiu l’acoblament de diverses tècniques 
entre sí, com per exemple la ja esmentada microscòpia electrònica de 
rastreig acoblada a un sistema d’espectroscòpia atòmica d’emissió de raigs 
X per dispersió d’energies (SEM-EDX); la fluorescència de raigs X 
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dispersiva en energia (EDXRF), o la cromatografia de gasos acoblada a un 
detector de masses (GC-MS). 

 

5.1.2.3.1 Mètodes espectroscòpics 
Es tracta del conjunt de tècniques òptiques que mesuren la intensitat 

i la longitud d’ona de l’energia radiant dels espectres, causats per les 
transicions dels estats energètics característics de la matèria. Es poden 
classificar en l’espectroscòpia atòmica (identificació elemental de materials 
inorgànics mitjançant absorció o emissió d’una radiació) i molecular 
(identificació de molècules i compostos cristal·lins a partir de les 
característiques de les radiacions absorbides per les molècules excitades per 
una font d’energia radiant), de la manera següent: 

5.1.2.3.1.1 Espectroscòpia atòmica 

5.1.2.3.1.1.1 Espectrometria atòmica d’emissió: 
- Espectrometria òptica d’emissió (OES): destinada a 

les anàlisis elementals de pigments, sals, metalls 
(bronzes) productes de corrosió, minerals, ceràmica, 
argiles, vidres i, en general, compostos inorgànics  

- Espectroscòpia d’emissió per plasma (IPC-AES): 
detecta metalls i aliatges, roques i minerals, ceràmiques i 
oligoelements als materials orgànics 

- Activació neutrònica (NAA): per l’anàlisi elemental, 
qualitativa i quantitativa d’objectes artístics. Es fa servir 
normalment per la valoració de les impureses en 
pigments, metalls, ceràmiques, etc., per a establir la seva 
datació i autentificació. Analitza la radioactivitat 
produïda per la transformació de determinats elements 
en isòtops radioactius mitjançant el bombardeig de 
neutrons. No necessita presa de mostres. 
- Fluorescència de raigs X (XRF): per l’anàlisi 
elemental qualitativa i quantitativa de composts 
inorgànics (metalls i aliatges, materials ceràmics, 
pigments, productes de corrosió, etc.). No necessita 
presa de mostra avui dia existeixen equips portàtils per 
a poder portar l’anàlisi in situ.  
- Fluorescència de raigs X dispersiva en energia 
(EDXRF): es tracta d’ una tècnica molt útil a dia d’avui 
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per museus i centres de conservació. La miniaturització 
de les fonts de raigs X i dels nous detectors de 
semiconductor refrigerats amb un sistema termoelèctric 
ha permès desenvolupar sistemes d’anàlisis EDXRF 
versàtils, portàtils i fàcilment transportables que 
permeten portar a terme (Roldán i Juanes, 2008, p. 140). 
Els espectròmetres portàtils de fluorescència de raigs X 
dispersiva en energia (EDXRF) permeten l’anàlisi no 
destructiva, qualitativa i quantitativa d’elements químics 
presents en els béns culturals.  

Aquesta tècnica, està desenvolupada en el capítol 
3.7 de la revista La Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales 
y conservación del Patrimonio Histórico (Juanes et al., 2008). 

- Espectrometria dispersiva de raigs X acoblada a un 
microscopi electrònic de rastreig o de transmissió 
SEM-EDX i TEM-EDX): per a l’estudi d’estructures 
materials de dimensions inferiors a les observables amb 
microscòpia òptica utilitzant feixos d’electrons (talls de 
capes pictòriques, policromies, pigments, metalls, 
ceràmiques, pedres, etc.) 

Per a més informació sobre la tècnica de la 
microscòpia electrònica de de rastreig acoblada a un 
sistema de raigs X per dispersió d’energies (SEM-
EDX), es pot consultar  El capítol 3.1 de la revista La 
Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales y conservación del 
Patrimonio Histórico (Juanes et al., 2008). 

5.1.2.3.1.1.2 Espectrometria atòmica d’absorció 
- Absorció atòmica o  fotometria de flama (AAS): 

anàlisi elemental quantitativa de pigments, sals, metalls, 
pedra, productes de corrosió i, en general, compostos 
inorgànics. 

- Espectroscòpia Mössbauer: procedència de les 
ceràmiques i vidres arqueològics, tècnica de fabricació i 
manufactura. Es tracta d’un anàlisi estructural on la 
mostra no es destrueix. 
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5.1.2.3.1.2 Espectroscòpia molecular 
- Espectrometria d’absorció IR (IR, FTIR): 

identificació de molècules orgàniques: adhesius, 
consolidants, vernissos, dissolvents, aglutinants, 
colorants, humectants i fibres; identificació d’anions 
inorgànics: sulfats, carbonats, silicats, nitrats, cromat, 
etc. 

L’espectrometria d’Infraroigs per Transformada 
de Fourier (FTIR), és la tècnica espectroscòpica 
molecular més utilitzada a les anàlisis dels materials dels 
béns culturals.  

Avui dia existeixen equips FTIR portàtils de tipus 
pistola. El capítol 2.3 del segon volum de la revista Arte 
y Ciencia. Ciencias experimentales y conservación del Patrimonio 
Histórico, (García et al., 2010, pp. 45-48), explica aquesta 
tècnica en detall. 

- Espectrometria d’absorció UV-VI: Anàlisi qualitativa 
de colorants i dissolvents aromàtics. 

- Espectroscòpia RAMAN: detecta grans de pigments 
en manuscrits il·luminats, pintures murals, etc. 

- Ressonància magnètica nuclear (RMN): permet 
examinar ceres, greixos arqueològics, aglutinants i 
resines. Actualment existeixen equips de ressonància 
magnètica nuclear portàtils que permeten estudiar 
pintura i suport documental sense requerir presa de 
mostra. 

- Ressonància paramagnètica electrònica (RPE) o 
Ressonància d’espín electrònic (RRE): permet 
analitzar i datar dipòsits i restes arqueològiques. 

5.1.2.3.2  Mètodes no espectroscòpics 
Tècniques òptiques que mesuren el resultat de la interacció de 

radiació amb la matèria després d’un canvi de direcció o de les propietats 
físiques d’aquesta radiació. 

Una de les tècniques essencials és la Difracció de rajos X (XRD), per 
a l’anàlisi estructural i informació qualitativa i quantitativa de substàncies 
cristal·lines (pigments, sals contaminants, productes de corrosió de 
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porcellanes, materials petris en general, aliatges metàl·liques, materials 
ceràmics, vitris, etc.). La mostra no es destrueix.   

El capítol 3.6 del primer volum de la revista La Ciencia y el Arte. 
Ciencias experimentales y conservación del Patrimonio Histórico, “Aplicaciones de la 
difracción de Rayos X al estudio de los Bienes Culturales” (Navarro, 2008), 
desenvolupa detalladament aquesta tècnica.  

5.1.2.3.3  Mètodes de separació 
Es fan servir per a determinació de materials orgànics, a partir de la 

separació dels composts d’una barreja i la identificació de cada un dels 
elements. Davant la dificultat d’analitzar els materials orgànics, es solen 
combinar les tècniques de separació amb  l’espectroscòpia molecular.  

5.1.2.3.3.1 Cromatografies 
Hi ha moltes tipologies segons la naturalesa de les fases. Algunes 

són: 

- Cromatografia de paper (PC) i en capa fina (TLC): 
mètode econòmic per a separar barreges orgàniques i 
inorgàniques. Anàlisi de sucres, colorants i proteïnes 

- Cromatografia de gasos (GC): anàlisi qualitativa i 
quantitativa de substàncies essencialment orgàniques, 
volàtils o de les que sigui possible obtenir derivats 
volàtils (aglutinants proteínics, oliosos, ceres…). 
Aquesta tècnica pot anar associada a l’espectrometria de 
masses, com explicarem més endavant.  

- Cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC): 
separació de productes de diferent polaritat per a 
detectar materials orgànics com colorants vermells, 
tanins i proteïnes. 
 Aquest sistema pot tenir acoblat diversos 
detectors i cada un aporta informació estructural de 
cada compost separat.   
 En el camp de l’estudi dels béns culturals, els 
detectors per HPLC més emprats són els basats en la 
radiació ultraviolada/visible i en particular el detector 
conegut com a fotodíode array o díode array (DAD). La 
mostra a analitzar HPLC-DAD, pot arribar derivada 
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d’una anàlisi FTIR (espectrometriamolecular d’absorció 
IR), que mostri la presencia d’una proteïna i es necessiti 
saber de quin material es tracta. També pot venir 
directament de la sospita d’un restaurador de que es 
tracta d’un material proteic i no es disposa de la 
quantitat de mostra suficient per a portar més d’una 
anàlisi.  
 Avui dia, els equips de HPLC també solen tenir 
acoblat en línia un altre detector, un espectròmetre de 
masses (García et al., 2010, pp. 52-53).  
 Hi ha informació específica sobre les tècniques 
cromatogràfiques en el capítol 3.9 de revista La Ciencia y 
el Arte. Ciencias experimentales y conservación de Patrimonio 
Histórico “Técnicas cromatográficas aplicadas al estudio 
de Bienes Muebles” (García, 2008). 

5.1.2.3.3.2 Espectrometria de masses (MS) 
Tècnica efectiva per anàlisis qualitatives i quantitatives de metalls i 

d’aliatges metàl·lics. Resulta possible afrontar problemes de datació de 
metalls i pigments per comparació amb un banc de dades de referència. 

Molt aplicada a anàlisi qualitativa de molècules orgàniques a partir de 
la cromatografia de gasos acoblada a un detector de masses (GC-MS) per a 
detectar materials de naturalesa lipòfila i hidròfila. 

A l’IPCE, habitualment s’aplica en primer lloc l’anàlisi espectroscòpica 
FTIR, que dóna informació sobre la naturalesa del material present a la 
mostra, i a partir d’aquí  s’apliquen les altres tècniques com la MS. En els 
casos en que una mostra pictòrica és molt petita i, quan per l’experiència del 
restaurador i pel coneixement de context històric de l’autor es pot predir el 
tipus d’aglutinant utilitzat, es realitza directament l’anàlisi per GC-MS 
(García et al., 2010, pp. 49-50). 

5.1.2.3.3.3 Tèrmics   
- Anàlisi tèrmica diferencial: anàlisi de materials 

orgànics (aglutinants, adhesius, vernissos) i 
secundàriament inorgànics utilitzats a les tècniques 
artístiques i en la restauració. Analitza les variacions de 
temperatura material associades a transformacions 
químiques o físiques en funció del calentament. 
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- Anàlisi termogravimètrica: serveix per a determinar 
temperatura a la que es va produir la cocció de 
ceràmiques arqueològiques. Analitza les variacions de 
pes associades a descomposicions amb pèrdua de 
productes gasosos com a conseqüència del calentament. 

5.1.2.3.3.4 Altres tècniques 
- Microsonda làser (LMA): analitza restes de pigments 

i colorants en manuscrits il·luminats, pintures, etc. 
- Espectroscòpia electrònica Auger (AES) Camp 

orgànic.  
- Microscòpia electrònica SEM i TEM: Es tracta 

d’una tècnica instrumental que serveix, com s’ha 
explicat anteriorment, per a poder visualitzar en molts 
augments, talls de capes pictòriques, metalls, pedres, 
ceràmiques, fibres tèxtils, fustes, microorganismes, etc.  
 

5.1.3 Sistemes de datació 
 

Sovint la identificació dels materials constitutius permet la datació 
aproximada dels béns culturals, mentre que altres vegades és la tècnica 
d’execució la que els situa temporalment. 

La metodologia científica permet datar un objecte a partir de 
coneixements propis de les ciències naturals, a partir de tècniques 
microscòpiques relativament senzilles com la dendrocronologia (anàlisi dels 
anells dels arbres, aplicada a escultura, pintura, moble) o la palinologia 
(presencia de pol·len i espores dels dipòsits dels diferents estrats 
arqueològics i estes de la pluja pol·línica). 

Són molt conegudes les tècniques nuclears com el carboni-14 i l’ 
urani-plom per datar ossos, i el potassi-argó per a tota la prehistòria. 

Hi ha altres mètodes, com és la termoluminescència, que permet la 
datació de materials ceràmics i vidres antics; l’estudi de l’electromagnetisme 
de la ceràmica i les argiles que contenen ferro; les tècniques de datació 
d’ossos a partir de la dosificació el fluor, del col·lagen, la taxa de 
racemització dels aminoàcids, etc. 
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L’anàlisi dels residus orgànics per mitjà de l’espectrometria molecular i 
de separació ja esmentades és un altre mètode que permet datar un bé 
cultural. Les tècniques que donen resultats més generals són 
l’espectrometria d’infraroigs (FTIR) i ultraviolada, i les més precises són la 
cromatografia de gasos acoblada a l’espectròmetre de masses i la 
cromatografia líquida. 

Pel que fa a la datació de pintures, una tècnica molt reclamada és la de 
buscar, en capes pictòriques originals, la presencia de pigments anacrònics, 
és a dir, que no quadren en la cronologia a la que, teòricament, pertany 
l’obra. Això es pot fer gràcies al coneixement de les dates de descobriment i 
d’inici de l’ús de certs pigments com el blau de Prússia (1704 i 1720, 
respectivament) i/o del període d’ús dels pigments a partir de dades 
obtingudes d’obres correctament documentades cronològicament.  

A partir d’aquí, s’ha de posar en pràctica la utilització de les tècniques 
d’identificació de pigments, que són, com ja s’ha vist als exàmens puntuals, 
les següents: 

- Mètodes microquímics tradicionals 
- Tècniques no destructives com la micro fluorescència 

de raigs X o l’autoradiografia per activació neutrònica 
- Mètodes instrumentals més complicats com la difracció 

de raigs X o microscopi electrònic de rastreig acoblat a 
un detector de raigs X (SEM-EDX) 

Les traces, que formen les impureses que troben en petitíssimes 
proporcions en els pigments, moltes vegades permeten datar-lo. Les 
tècniques que permeten analitzar-les són l’activació neutrònica o protònica. 

Els mètodes nuclears permeten datar pigments i aglutinants analitzant 
la relació entre els seus isòtops. Pel que fa al plom, permet situar el moment 
de la formació geològica del mineral. Aquest mètode pot situar la 
procedència del lapislàtzuli, per la diferent relació entre els isòtops del sofre 
depenent de la seva font d’origen, Xile (d’on s’extreu actualment) o 
Afganistan (d’on procedeix es va fer servir a l’Edat Mitjana i al 
Renaixement). 
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El blanc de plom també es pot datar a partir de l’anàlisi de la quantitat 
d’urani-238 radioactiu que conté, que varia entre un pigment modern i un 
antic. 

El mètode del carboni-14, s’ha aplicat per a datar olis assecants des de 
finals del segle XIX fins avui, període en que la proporció d’aquest element 
en primer lloc va disminuir durant la era industrial (amb l’augment dels 
forns de combustió), i ha augmentat en la era atòmica. 

L’anàlisi tèrmica diferencial, permet apreciar el grau d’oxidació d’un oli 
assecant, d’aquí que s’hagi pogut elaborar un atles de referències 
comparades fins una antiguitat de 100 anys. Per tant, una mostra de pintura 
es pot datar fins entorn a 1.880, amb un error aproximat de 15 anys.  

 

5.1.4 Determinació dels factors d’alteració 
 

Aquest apartat es troba intimament relacionat amb la conservació 
preventiva, que estudia l’entorn al qual està sotmès un bé cultural, la 
variació dels factors climàtics, possibles trasllats, etc., i la seva influència en 
la conservació. Tots els objectes tendeixen a establir un equilibri 
fisicoquímic amb el seu ambient circumdant. Les variacions brusques o 
oscil·lacions contínues, produeixen la ruptura de dit equilibri. Per això, les 
condicions a les quals han d’estar sotmeses els objectes han de ser les 
adequades i mantenir-se estables al llarg del temps. 

Les causes generals de deteriorament dels objectes són els accidents 
naturals i humans i els agents naturals del deteriorament lent: físics, químics 
i biològics. 

La il·luminació i la temperatura suposen l’energia d’activació per a que 
les reaccions que condueixen al deteriorament es produeixin amb rapidesa. 
Les variacions d’humitat relativa o el fet que aquesta sigui inadequada, pot 
donar lloc a fenòmens físics d’absorció, pèrdua, migració o condensació de 
l’aigua; i químics d’hidròlisi i corrosió. L’atmosfera i la contaminació 
química subministren productes, en forma de gasos i de partícules, que 
reaccionen específicament amb els materials de les obres que constitueixen 
el patrimoni històric. 
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Els agents de la biodeterioració, consistents en la contaminació 
biològica, l’assentament de la vegetació, els insectes, animals depredadors i 
dejeccions originades per tot tipus d’organismes vius ocasionen mals 
importants. 

És indispensable disposar de les mesures de seguretat per a la 
prevenció d’accidents i controlar adequadament les condicions ambientals 
(aparells de mesura termo-higromètrica i detectors de contaminació 
atmosfèrica, aquests últims qualitatius i quantitatius) a les quals es troben 
sotmesos els béns culturals per a reduir els seus efectes. 

Aquest fet fa necessari estudiar les causes físiques, químiques i 
biològiques d’alteració de diferents materials. Finalment l’anàlisi de les 
substàncies pot indicar el tipus d’alteració que han sofert i ajuda a 
seleccionar el tractament adequat. 

Amb el recent desenvolupament tecnològic, han sorgit sistemes que 
de diagnòstic dels agents responsables del deteriorament. Aquests 
procediments són essencials a l’hora d’establir plans o estratègies de 
preservació del patrimoni, com per exemple el Desarrollo de tecnologías para la 
detección precoz de contaminantes biológicos en atmósferas de aire y anoxia. Aplicación a 
bienes culturales en vitrinas y contenedores para su almacenaje, basat en la 
combinació d’estratègies com l’ús d’extractes naturals i l’anòxia per a 
minimitzar i detenir el biodeteriorament, com a alternativa d’insecticides i 
microbiocides. L’artemísia abserta és la planta investigada que, aplicada com a 
extracte en dissolució hidroalcohòlica amb un gas inert com el nitrogen 
d’alta puresa, presenta alta efectivitat per a l’eliminació de fongs i bactèries 
ambientals en suports de paper i pergamí (Martín et al., 2018, p. 26). 

 

5.1.5 Assessorament en la presa de decisions en la 
conservació-restauració 

 

Els científics aporten els seus coneixements pel que fa a l’estructura i 
les propietats dels materials emprats en tractaments, realitzen estudis previs 
i de seguiment, assajos d’envelliment accelerat d’aquests materials i també 
col·laboren en la incorporació de nous productes i adaptació d’equips 
subministrats per la indústria als problemes de conservació. 
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Concretament, l’envelliment artificial, consisteix en l’estudi del 
comportament en el temps d’un material de restauració o d’un procediment 
d’intervenció, respecte a les variacions induïdes per paràmetres ambientals. 
Es realitzen sobre mostres del material a utilitzar variacions a freqüències 
accelerades i a valors límits de paràmetres com temperatura, humitat, 
radiacions UV, etc. provocades en càmeres adequades. 

La caracterització del pH és, com ja s’ha explicat en l’apartat dels 
exàmens globals, una tècnica no destructiva que dóna informació qualitativa 
i quantitativa sobre en nivell de pH superficial. A dia d’avui, aquesta mesura 
és molt útil per als restauradors trobar el sistema de neteja adequat, ja que 
existeix la possibilitat de netejar únicament amb sistemes aquosos 
controlant el pH, en la línia dels estudis de Paolo Cremonessi. Per aquest fi 
es fan servir per mesurar el pH, des de les tradicionals tires de pH, passant 
per l’instrument electrònic pH-metre que pren la mesura dins el líquid fins a 
dispositius adaptats a superfícies planes, per a poder entrar en contacte 
directe amb un fragment de la capa pictòrica susceptible de ser netejada. 

La conductivitat, és un altre ítem que el científic o el mateix 
restaurador pot mesurar per a elegir el sistema de neteja, sobre tot quan es 
tracta de a capes pictòriques elaborades per materials acrílics. És tracta del 
sistema en el que també Paolo Cremonessi està treballant avui dia, en 
col·laboració amb Richard Wolbers. 

Actualment, la investigació en conservació de patrimoni es nodreix del 
desenvolupament de la ciència i de la tecnologia. A partir del coneixement 
dels materials, el laboratori pot assessorar al restaurador en totes les parts 
del tractament (sistemes de neteja, aplicació d’adhesius, consolidants, 
reintegracions i vernissos), sempre després del correcte enteniment entre el 
científic i el restaurador, pel que fa als objectius de la intervenció, amb el 
suport del documentalista. 

Avui dia existeixen nous materials que ofereixen noves aplicacions o 
millores en el comportament de mètodes anteriors com, per exemple, els 
productes de neteja d’acció controlada, que no deixen restes ni 
interaccionen amb la matèria. La radiació ultraviolada, facilita la tasca al 
restaurador, ja que permet aconseguir una neteja homogènia i sense residus. 
Cal destacar els nano materials, que ofereixen la possibilitat de preparar 
productes a mesura, en funció de les propietats requerides. (Martín et al., 
2018, p. 25). 
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5.2 Avaluació de casos 
 

L’apartat que segueix, exemplifica l’aportació de les tècniques 
cientificotècniques en tres obres restaurades a Xicaranda Conservació-
Restauració de Béns culturals S.L. a les quals l’autora del present estudi va 
intervenir. 

En els tres casos, en el estudis previs, sorgiren una sèrie de dubtes a  
l’equip de restauradors, que foren resolts de manera interdisciplinària a 
partir del mètode científic, requerint els estudis cientifics determinats al 
personal especialista de cada matèria.    

Deprés de la interpretació dels resultats d'aquests 
estudis cientificotècnics, es va dur a terme cada una de les intervencions 
amb les millors garanties. D’altra banda, la metodologia científica ha 
suposat un increment del coneixement de cadascuna de les peces. 

 

5.2.1 Sibil·la Cumana 
 

El subjecte que es tractarà en primer lloc, és una pintura sobre llenç 
que representa el retrat d’una Sibil·la Cumana, que arribà a Xicaranda S.L. 
en desembre de l’any 2014 (fig. 1). 

A la fase de documentació, es va determinar que es tractava d’una 
còpia fidel de l’obra adscrita al pintor barroc Domenico Zampieri (Bolonya, 
1581 - Nàpols, 1641) anomenat Domenichino, que es pot observar en els 
Museus Capitolins de Roma. En la fase dels estudis previs de l’obra abans 
de la intervenció es va descobrir, oculta per un vernís ennegrit, una 
inscripció en la zona inferior dreta del llenç on es llegeix "Guercino 1642" 
(fig. 7).  

L’obra exposada als Museus Capitolins de Roma assignada a 
Domenichino (fig. 2, 5), està datada en l’any 1622 i té una mida de 138 x 
103 cm., mentre que  l’obra analitzada al taller de restauració, té unes 
mesures que varien molt poc (fig. 3): 137,8 x 100 cm (altura x base). 
“Guercino”, el nom que apareix en la zona inferior dreta de la suposada 
còpia de la Sibil·la Cumana, és el sobrenom de Giovanni Francesco 
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Barbieri (Cento, 1591-  Bolonya,  1666), pintor barroc italià i deixeble 
d’Annibale Carracci, com era també Domenico Zampieri. 

En aquesta fase de documentació que va acompanyar els estudis 
previs, es varen localitzar diverses versions de la Sibil·la Cumana atribuïdes 
Domenichino, com la que forma part d’una col·lecció privada d’Escòcia, de 
131 x 98 cm. (fig. 4), i la que procedeix d’una col·lecció privada de Gran 
Bretanya, de 132 x 100 cm. (fig. 6). 

Guercino (també anomenat Il Guercino), va coincidir amb 
Domenichino espacial i temporalment, per tant, era perfectament possible 
que l’obra present al taller de Xicaranda es tractés d’una còpia de la mà de 
Giovanni Francesco Barbieri de la Sibil·la de Domenico Zampieri, un any 
després de la seva mort. 

Amb l'objectiu d'esbrinar si l’obra podia pertànyer a l'autor i a la data 
que apunta la inscripció (Il Guercino, 1642), es realitzaren una sèrie 
d’estudis cientificotècnics. L’observació amb llum infraroja y la 
reflectografia d’infraroigs (figs, 16 i 17), no va aportar informació pel que fa 
a capes subjacents, però sí que va facilitar la lectura de les lletres del llibre 
de la Sibil·la, en grec, per a la seva posterior traducció: ΕΙΣ ΘΕΟΣ Ο 
ΜΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗΣ ΑΓΕΝΗΟΣ significa, en català 
"existeix un Déu molt gran no creat". 

L’observació amb raigs ultraviolats (figs. 8, 9-10), va permetre 
localitzar les nombroses repintades que provenien, almenys, de tres 
intervencions diferents. A part d’això, va possibilitar l’observació de la capa 
gruixuda de vernís18 que cobria tota l’obra (figs. 11, 12, 13), amb l’excepció 
de les intervencions posteriors. Per tant, dita capa era més antiga que les 
restauracions posteriors. S’ha de destacar que la inscripció va ser efectuada 
previament a la capa de superfície i que contenia alguns retocs posteriors. 
Els raigs ultraviolats, varen evidenciar unes marques en la zona 
immediàtament davall dita llegenda, que no s’apreciaven a la llum de dia 
(fig. 8). 

L’anàlisi davall el microscopi digital de 5x-200x d’una gran l’esquerda 
que divideix el rostre de la Sibil·la Cumana (fig. 25), va oferir la possibilitat 

                                                           
18 L’experiència de l’equip encarregat de la conservació-restauració de l’obra 

aprecia les característiques d’un oli de llinosa, hipòtesi que serà posteriorment 
confirmada peles resultats de les anàlisis fisicoquímiques 
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d’examinar adhesius, estucs i vernissos aliens a l’obra, fruit de les diverses 
intervencions que ha patit. 

Amb els resultats de l’observació amb raigs X (figs. 18, 21-24), 
s’observà la tècnica pictòrica de les primeres pinzellades de l’obra, que és 
homogènia en tota la superfície del quadre i, per tant prové d’un mateix 
autor. No s’adverteixen capes pictòriques subjacents, penediments, ni 
l’existència d’una signatura oculta, així com tampoc es suggereix la hipòtesi 
de que la llegenda que apareix en la zona inferior de la obra procedeixi 
d’una fase més tardana a l’obra. 

Per concloure amb les aportacions d’aquesta tècnica, podem comparar 
aquesta radiografia amb la de la Sibil·la de Domenichino que es troba 
exposada als Museus Capitolins (fig. 19). Tot i que l’estructura i l’acabat de 
les dues obres són gairebé idèntics, fet que fa pensar que realment una obra 
es va basar en l’altre, els raigs X mostren que les primeres pinzellades de les 
dues capes pictòriques no tenen res a veure i, per tant, es pot descartar  que 
procedeixen de la mateixa autoria. La radiografia de la versió present a la 
col·lecció de Gran Bretanya indica una direcció de la mirada i de la posició 
del cos diferent (fig. 20). Per tant, l’obra present a Xicaranda estaria basada 
en la versió exposada els Museus Capitolins i no en aquesta19 (Brigstocke 
and Spear, 1996). 

Després dels resultats dels exàmens globals, es va decidir portar a 
terme les anàlisis puntuals, per a descartar que aquesta obra pugui procedir 
realment de la mà d’Il Guercino. Primerament, va tenir lloc una primera 
presa de mostres (fig. 14), que varen esser analitzades per l’empresa 
especialitzada madrilenya Arte-lab S.L. i va utilitzar les tècniques analítiques 
següents:  

- Microscòpia òptica amb llum polaritzada, incident y 
transmesa, llum halògena i llum UV. 

- Espectroscòpia d’infraroigs per transformada de 
Fourier (FTIR). 

                                                           
19  Cal destacar que la comparació de la radiografia del rostre de la Sibil·la Cumana 

exposada als Museus Capitolins i la de la col·lecció de Gran Bretanya, rebel·la, a part de 
la diferent posició corporal i de mirada, una difència notable per que fa a l’estil de la 
pinzellada. Aquest fet pot donar lloc a dubtes sobre si les dues obres procedeixen 
realment de la mateixa mà, hipòtesi que necessita anar seguida del estudis 
interdiciplinaris amb la metodologia científica adequada per a ser confirmada o 
descartada. 

 



EL MÈTODE CIENTÍFIC APLICAT A LA PRESA DE DECISIONS EN LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI. L’OPORTUNITAT DE L’ACTUALITZACIÓ DOCUMENTAL 

 

65 

- Cromatografia de gasos acoblada a un sistema d’ 
espectrometria de masses (GC-MS). 

- Microscòpia electrònica de rastreig i micro anàlisi 
mitjançant espectrometria per dispersió d’ energies de 
raigs X (SEM-EDX). 

- Espectroscòpia RAMAN. 
 

L’informe de resultats (Arte-Lab, 2015) va rebel·lar la tipologia exacta 
de pigments, aglutinants, vernissos utilitzats i de les fibres que formen el 
suport tèxtil. La troballa del pigment blau de Prússia (descobert l’any 1704 i 
començat a utilitzar en pintura a partir de l’any 1720 aproximadament) a la 
zona del cel i l’observació de traces d’aquest mateix pigment en la 
composició de la imprimació de dues mostres situades a la zona centre-
dreta de l’obra (puny de la mà esquerra i llibre), sumat a la confirmació del 
fet que es tracta d’una tècnica pròpia del segle XVIII, va constituir el segon 
pas per a descartar que l’obra pogués pertànyer a l’any 1642 (que apareix en 
la llegenda a continuació de “GUERCINO”).  

Per assegurar que el punt del cel on apareix el blau de Prússia no 
provenia d’una zona repintada posterior o, per a descartar que les traces de 
dit pigment en la imprimació provenien d’una contaminació de les mostres, 
es va prendre una altra exemplar al mocador de color blau situat en la zona 
inferior-central de l’obra (fig. 15). El resultat de l’analítica va la composició 
següent: blau de Prússia en una capa inferior en contacte amb la imprimació 
i blau ultramar en un nivell immediatament superior (Arte-Lab, 2015, p. 
13). 

Per tant, no hi ha la possibilitat de pensar que les zones on s’havia 
localitzat el plau de Prússia fossin repintades, ja que en cap de les mostres 
es va localitzar, entre el blau de Prússia i la capa d’imprimació, restes d’una 
suposada capa pictòrica original. Tot això quedà confirmat per l’aparició de 
les traces de dit pigment en la composició de la capa d’imprimació i per 
l’anàlisi de la tècnica pictòrica. 

Com a conclusió, les anàlisis estratigràfiques de la peça han permès 
comprovar que, tant la tècnica pictòrica com alguns dels pigments de l’obra 
són propis del segle XVIII. Per tant, no es tracta d’una copia de la mà de 
Guercino de 1642, tot i la llegenda. Es tracta amb tota seguretat d’una còpia 
de la Sibil·la Cumana de Domenichino obrada per un autor anònim del 
segle XVIII. Atès que la intenció és que sembli que l’obra és de Guercino i 
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de 1642, es pot afirmar que presenta una informació errònia amb 
desconeixement de la finalitat. 

Amb tota aquesta informació prèvia, es va poder procedir a la 
intervenció, que va ser documentada en la memòria de conservació-
restauració. Dita informació es va arxivar amb el material científicotècnic i 
roman disponible per a ser consultada en el futur (Xicaranda S.L., 2014). 
 

5.2.2 Pintura sobre taula temptacions de Sant Antoni 
 

El cas que es presenta a continuació és el tractament de conservació -
restauració de dues pintures sobre taula de 108 x 83 cm i 110 x 103,5 cm 
que representen les temptacions de sant Antoni. Es tracta d’unes obres 
inèdites fins el moment en que arribaren al taller Xicaranda S.L. l’any 2010, 
que varen esser sotmeses a un estudi abans i durant la intervencio, treball 
que es troba publicat a la revista Unicum (Rullan i Dols, 2011) i a la Memòria 
del Patrimoni Cultural. Intervencions autoritzades pel Consell de Mallorca 
de l’any 2012 (Rullan i Dols, 2012). 

Les dues taules havien estat descobertes durant la instal·lació del 
mural ceràmic de la Capella del Santíssim de Miquel Barceló (l’anterior 
capella de Sant Pere) a la catedral de Mallorca, a unes estances que, segons 
fonts de La Seu, varen tenir la funció de residència fins i, durant el segle 
XIX varen assolir la funció de lloc vigilància marítima. Les pintures sobre 
taula de sant Antoni es trobaren en aquest espai, unides, formant un llit. 

En la fase de la documentació abans de la intervenció, es van dur a 
terme uns estudis globals que varen permetre estudiar exhaustivament la 
tècnica i es va arribar a la conclusió de que les dues taules, provenen de la 
mateixa mà o taller. A les dues pintures, apareix representat sant Antoni 
envoltat de vegetació i agenollat amb un llibre, una construcció 
arquitectònica en un segon pla a la dreta del sant, un grup de dimonis a la 
zona superior esquerra i un paisatge muntanyós amb un castell en un pla 
central llunyà (figs. 29 i 50). 

L’obra que anomenam Sant Antoni temptat per la Luxúria o Temptació de 
Sant Antoni 1, situa a l’esquerra de l’escena la representació del dimoni en 
forma d’una dona que porta una espasa clavada a la boca, un vestit blanc 
foradat i una serp de dos caps enroscada al cos (fig. 29). 
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L’obra que li fa de parella i que amb tota seguretat pertanyia a un 
mateix conjunt, presenta un nen al damunt d’un núvol (potser Jesús) i, en 
un pla més llunyà, sant Antoni escrivint en un llibre al costat d’una taula i 
un nen petit amb un animal que sembla un be. Atès que es tracta d’un tema  
de moment desconegut, ens referirem a aquesta obra com Temptació de Sant 
Antoni 2 (fig. 42).  

Els examens globals previs a la intervenció i les conclusions que es 
varen adoptar durant el procés de conservació-restauració d’aquestes, varen 
permetre establir una relació entre dites taules i una tercera que constitueix 
una de les peces més destacades de la catedral: la pintura que representa La 
Missa de sant Gregori, localitzada a la sagristia de La Seu i atribuïda per Joana 
Maria Palou (1984) al taller de Vicenç Massip i del seu fill Joan de Joanes i 
situada cronològicament entre 1540 i 1545 (fig. 52).  

És digne d’esmentar fet que, a la zona inferior dreta de les dues 
taules (abans de la intervenció, vistes des del revers), es troba un orifici amb 
un empelt que té les mateixes característiques que els que presenta “La 
Missa de sant Gregori.  Tot sembla indicar que aquests orificis acaten a l’antic 
sistema d’il·luminació dels retaules basat en candelers, hipòtesi que ser 
reforçada a partir de la presència de nombroses gotes de cera (figs. 36-37, 
52). 

Aquesta coincidència demostra que les tres pintures podrien, en un 
moment donat, haver format part del mateix conjunt. Segurament, quan els 
orificis deixaren de complir la seva funció, foren tapats amb empelts de 
fusta que quedaren visibles, excepte en el cas de l’obra “Sant Antoni 
temptat per la Luxúria”, que, com es veurà més endavant, en algun moment 
va ser objecte d’una reintegració matèrica i cromàtica que cobrí l’empelt i 
gairebé un terç de la pintura original. 

L’examen mitjançant llum focalitzada va confirmar la presència 
d’antigues intervencions únicament a la taula de Sant Antoni temptat per la 
Luxúria (fig. 30). En superposició a la capa pictòrica original de l’obra es 
trobaren dos grups de repintats de funció i estil clarament diferenciats: 
mentre que un grup es limitava a cobrir defectes, l’altre, al mateix temps 
tenia una clara intenció artística. Es tractava d’una pintura gruixuda aplicada 
sobre una capa de preparació que afectava diferents zones: el peu dret de la 
dona, l’hàbit de sant Antoni (cobert per una pintura de color granat) i el 
paisatge, on s’havia tapat gran part de la pintura original imitant fulles, flors 
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i petites construccions. Tanmateix estem parlant d’una tècnica d’una 
qualitat molt inferior i, per tant, d’una intervenció molt fàcilment 
identificable (p. 31-35). 

La baixa qualitat i la dificultat de desxifrar un terç de la taula de Sant 
Antoni Temptat per la luxuria justificava l’eliminació de repint, però abans, 
era necessari saber si es conservava la pintura original. Els resultats d’unes 
anàlisis amb raigs X, varen permetre detectar que es conservava la capa 
pictòrica original subjacent i, a més, es varen poder apreciar els motius que 
es trobaven ocults: una rica vegetació similar a la que es trobava visible en 
la taula Temptacions de Sant Antoni 2 i nombroses ratllades amb una sèrie de 
formes que apuntaven a que es tractava de grafits (fig. 38-41). 

Valorada la informació donada pels examens globals, es va concloure 
que els repintats soferts per la taula, tot i que formaven part de la seva 
història desvirtuaven la composició i es va decidir procedir a la seva 
eliminació. 

Una vegada documentat i eliminat el repintat es pogué apreciar la 
riquesa de la vegetació, el detall dels plecs de l’hàbit i les nombroses 
ratllades procedents d’actes vandàlics que fan pensar que, en un moment 
determinat, la taula estava en una zona accessible a les persones, com per 
exemple, el nivell mig o baix d’un retaule (fig. 43-49). 

L’altra taula, Temptacions de Sant Antoni 2, només presentava algun 
petit repintat, i sempre amb la intenció de tapar alguna manca o defecte de 
l’original, fet que fa pensar que aquestes dues obres pogueren estar 
separades en una determinada època, durant la qual haurien rebut un 
tractament diferent (figs. 50-51). 

Actualment aquestes pintures es troben a la sagristia de la catedral de 
Mallorca, just a sobre de la taula que representa “La Missa de sant Gregori” 
(p. 52) a l’espera d’un procés d’investigació que esclareixi la provable 
pertinença a un mateix conjunt (Rullan i Dols, 2011). 
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5.2.3 Sant Pere 
 
El darrer cas que exposam per a tractar les aportacions de la 

metodologia científica en la presa de decisions en la conservació-restauració 
del patrimoni, és el de la pintura sobre llenç que representa Sant Pere, de 
73,3 x 53,3 cm. (alçada x base) i d’autor i cronologia desconeguda, que 
arriba a Xicaranda S.L. per a ser restaurada.  

Es tracta d’una peça procedent de la Parròquia de Santa Tereseta de 
Jesús de Son Armadans de Palma.  En la fase de documentació es rebel·la la 
dificultat de saber l’època de l’obra, ja que aquesta església, relativament 
recent, es nodreix en part de peces que provenen d’esglésies desaparegudes 
o expoliades a l’època de la desamortització de Mendizábal.  

Abans de la intervenció, el suport tèxtil de l’obra presentava 
deformacions derivades de restauracions anteriors i presentava esquerdes 
d’èpoques diferents, que havien estat intervingudes a partir d’unions amb fil 
i amb i pedaços adherits amb coles orgàniques (figs. 53-55). Pel que fa a la 
capa pictòrica visible, es tracta d’una pintura a l’oli gruixuda de baixa 
qualitat amb una espècie de clivellat derivat de la tècnica pictòrica (fig. 57). 
A diferents punts de l’obra, s’aprecia una textura o relleu que, abans dels 
estudis cientificotècnics, s’entenia com una alteració derivada de la 
proximitat d’una font de calor (fig. 56).  

Gràcies als exàmens globals (observació a la llum visible, llum 
ultraviolada i reflectografia d’infraroigs), s’arriba a la conclusió de que el 
motiu de la presència del defecte de tècnica i de les deformacions de la 
policromia, és que aquesta cobreix una capa pictòrica més antiga amb 
detalls en alt relleu (figs 59-63).  

L’observació amb raigs X (figs. 64-72) no només dóna la possibilitat 
de confirmar aquest fet, sinó que permet apreciar l’obra subjacent en la seva 
totalitat, gràcies a la seva composició elaborada amb blanc de plom, l’únic 
pigment blanc existent fins al segle XIX. Es tracta d’una Verge amb un nen 
dempeus a la seva dreta.  

Una vegada obtinguda aquesta informació, es porten a terme, 
treballant en confrontació amb les radiografies, cales de neteja, de manera 
que es poden apreciar totes aquestes característiques en la zona de la corona 
de la verge, en el vestit i, fins i tot es pot observar un peu amb una sandàlia  
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En la zona inferior es descobreix una inscripció on es pot llegir la paraula 
“MADRE” que, per la seva composició, no es llegeix a les radiografies (figs. 
73-76). 

  La pintura que deixen veure les cales exhibeix l’alta riquesa de 
pinzellada, la varietat cromàtica i el detall de les vestidures de la pintura 
mariana subjacent. A partir l’observació amb lents d’augment, es detecta un 
total de tres estucs o capes de preparació: l’original o la més antiga; la de la 
segona capa pictòrica, que no es troba present en tota la superfície, sinó 
únicament a les zones de llacunes de policromia i, especialment, on el 
suport havia estat intervingut; i la tercera i última, que procedeix de la 
darrera intervenció, posterior a l’execució de la figura de Sant Pere.  

A partir d’aquí es dedueix les zones on capa pictòrica visible es 
presenta tecnicament defectuosa, es localitzen justament a les zones on la 
figura de san Pere es troba efectuada damunt la pintura original mariana 
sense capa de preparació (fig. 57). D’altra banda, s’observen punts on la 
capa pictòrica superficial es troba en procés de separació de la pintura 
subjacent. 

 S’ha d’afegir que, mitjançant els exàmens globals, també es detecten 
àmplies intervencions de reintegració cromàtica o repintades en la pintura 
més moderna, per exemple en el nimbe del sant, en el colze, a la capa, en el 
fons, al damunt de l’esquerda superior, etc. (fig. 58). 

Per elecció de la propietat de l’obra, la capa pictòrica més recent (Sant 
Pere) es conserva i es deixa oculta la capa pictòrica primitiva mariana (figs. 
77-78). La intervenció consisteix en una consolidació i una reintegració del 
suport i de les capes de preparació i pictòriques. Com a tota operació de 
conservació-restauració, es documenta tot el procés (Xicaranda S.L., 2016) 
aquesta vegada a l’espera de que un dia es vulgui descobrir la capa pictòrica 
original, que es troba en prefectes condicions. 

6 EL PROTOCOL COM A OPORTUNITAT 
DOCUMENTAL 

 

La interacció de l’experiència del conservador-restaurador amb els 
estudis cientificotècnics de totes les disciplines que requereix el bé cultural, 
provoca la obtenció de la informació desitjada i d’altra inesperada. Atesa la 
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prescriptiva interdisciplinarietat de l’equip d’investigació que ha de 
conformar el projecte d’intervenció d’una peça, és estrictament necessari 
establir un protocol que marqui unes pautes concretes per assegurar que 
s’apliquen les tècniques més adequades i que no es desvia de l’objectiu. 

El Programa de puesta a punto y mejora de metodología y protocolos de 
conservación y restauración de l’IPCE treballa en diferents projectes en aquesta 
línia, com és el Protocolo de evaluación del riesgo para la intervención en conjuntos 
escultóricos de piedra policromada (PNIC2015/05) on intervenen universitats, 
instituts de restauració i fundacions i entitats privades. El que destaca és 
l’objectiu d’establir un sistema que valori la incidència dels tractaments 
aplicats de manera prèvia i al llarg del procés d’intervenció, en aquest cas, 
pedra policromada, amb la possibilitat de convertir dit protocol en norma 
nacional i en un estàndard europeu (Martín et al., 2018, p. 27). 

També s’han de destacar les publicacions del Proyecto Coremans del 
Ministeri de Cultura: “Criterios de intervención en materiales metálicos“ 
(Díaz y García, 2015) “Criterios de intervención en retablos y escultura 
plicromada” (Ceballos, 2017) i “Criterios de intervención en la arquitectura 
de tierra”(Mileto, 2017) que, a més de tractar-se d’un compendi de criteris 
aplicables a cada tipologia de béns culturals, estableixen unes fites a seguir 
que constitueixen un vertader protocol d’actuació davant el tractament de 
qualsevol tipus de bé cultural. 

Els estàndards documentals, proporcionen normes per estructurar la 
informació, ja que obliguen a que sigui introduïda al sistema de forma que 
pugui ser llegida, classificada, indexada, recuperada i comunicada de forma 
fiable. A més, protegeixen el valor de la informació a llarg termini. En 
aquesta línia, és molt eficient el protocol d’intervenció de l’Instituto 
Andaluz del Patrimoni Histórico, (IAPH) format per tres parts: l’informe 
(Protocolo I: Informe diagnóstico y Propuesta de intervención), el projecte 
(Protocolo II: Proyectos de Intervención) i la memòria (Protocolo III: 
Memoria Final de Intervención) (IAPH, 2004). 

El Proyecto Coremans declara que els tractaments s’han de dissenyar 
en funció del problema a resoldre, rere un estudi previ i un diagnòstic que 
faciliti una proposta d’intervenció raonable, tenint en compte les 
característiques de l’entorn i els mitjans. La qualitat de les intervencions ha 
de ser avaluada a partir dels sistemes de control i seguiment, tant pel que fa 
a processos i tècniques com pel que fa als materials. Els estudis han de ser 
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de caràcter interdisciplinari i s’han de portar a terme prèviament i durant 
tota la intervenció. Els objectius seran, per una banda entendre el perquè de 
l’obra, la tècnica, els materials, la seva història i com influeix aquesta en el 
procés de deteriorament. D’altra banda, conèixer i investigar el bé cultural 
com a document (Ceballos, 2017, p.16). 

Així doncs, seguint el Proyecto Coremans, el protocol d’intervenció a 
un bé cultural estarà composat per les següents passes (Ceballos, 2017, pp. 
16-63)20. 

1. Documentació prèvia:   
- Situació jurídica de la peça, propietat, ús i gestió actual de  

l’objecte  
- Documentació gràfica y mètrica a escala i croquis dels 

elements que formen l’obra (fotogrametria i ortofotografia, 
escanejat 3D, etc.) 

- Documentació històrica. L’anàlisi continuarà al llarg de tota 
la intervenció i ha d’acompanyar els nous descobriments 
amb les  noves hipòtesis. 

- Informe d’inspecció preliminar. Un primer diagnòstic de 
l’obra a on es defineixen les necessitats i les prioritats 
d’estudi. En el cas d’obres d’envergadura, pot esser 
necessari un Estudi Previ, projecte en sí mateix que 
precedeix al projecte de conservació-restauració.  
 

Aquest darrer apartat que proposa el Proyecto Coremans anomenat 
Informe d’inspecció preliminar, correspon amb l’informe el Protocol I de l’IAPH. 
És a dir, el document que té com a finalitat l’estudi i l’observació de l’estat 
de conservació del bé cultural per valorar la necessitat, o no, de la seva 
intervenció. Si la gravetat de les alteracions i patologies observades 
aconsellen dita intervenció, l’informe també ha d’incloure una proposta per 
dur-la a terme, així com els criteris generals que aquesta ha de seguir. 

Seguidament es recull un model d’informe complet i operatiu, fruit de 
l’adaptació del Protocol Ide l’IAPH.  

 

                                                           
20 El protocol que proposa el projecte Coremans per a retaules i escultura policromada 
ha estat adaptat béns culturals mobles i immobles de tot tipus de suport. 
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 INTRODUCCIÓ 

Es redactarà indicant: 

- L’objecte i finalitat de l’informe 
- El demandant de l’informe 
- Les condicions de l’observació de l’obra 
- Els mitjans utilitzats per al seu diagnòstic 
- La síntesi de l’estructura i continguts de l’informe 
 

1. IDENTIFICACIÓ DEL BÉ CULTURAL 

- Títol o objecte 
- Tipologia 
- Ús (si s’escau) 
- Localització 
- Identificació iconogràfica 
- Identificació física (materials, tècnica, dimensions, inscripcions, 

marques, signatures…) 
- Dades històrico-artístiques (autor, cronologia, estil, escola…) 

 
2. HISTÒRIA DEL BÉ CULTURAL 

El contingut ha de ser completat amb les dades facilitades pel demandant i la 
bibliografia bàsica, excepte en els casos en què sigui necessari un treball 
d’investigació previ (l’Estudi Previ del Proyecto Coremans). 

- Origen històric 
- Canvis d’ubicació i/o propietat 
- Restauracions i/o modificacions efectuades 
- Exposicions 
- Anàlisi iconogràfic 
- Anàlisi morfològic-estilístic 

 
3. DADES TÈCNIQUES I ESTAT DE CONSERVACIÓ 

- Característiques tècniques i materials de les parts integrants 
del bé cultural, siguin originals o afegides. Les dades 
s’obtindran a partir de l’examen organolèptic o de les anàlisis 
cientificotècniques, si són necessàries. 

- Intervencions anteriors, raonant la conveniència o no del seu 
manteniment. 

- Alteracions:  
o identificació, naturalesa i extensió de les alteracions 
o avaluació de las causes de deteriorament 

Conclusions: a partir d’aquestes dades, s’extreuen les 
conclusions i es determina quin tractament és necessari: cap, 
mesures de conservació preventiva, conservació curativa o 
restauració. 
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4. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ (si és necessària) 

- Estudis previs recomenats 
- Tractament  

 

5. RECURSOS 

- Estimació econòmica: recursos humans i materials 
necessaris 

- Infrastructura i equipaments específics 
 

6. EQUIP TÈCNIC 

Relació dels tècnics que han emès l’Informe Diagnòstic i la 
Proposta 

 

ANNEX: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I COMPLEMENTÀRIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Estudis específics  

El director del projecte de conservació-restauració té la missió 
d’aconseguir que tots els diferents professionals, especialistes en diferents 
àmbits i que treballen mitjançant una metodologia pròpia, es posin d’acord i 
intercanviïn el coneixement per a treballar conjuntament, de manera 
interdisciplinària per a solucionar un problema comú, El director és 
l’encarregat d’establir les diferents fases de l’estudi, que són les següents:  

- Estudi historicoartístic: anàlisi iconogràfica, estilística i 
documental, portada a terme per personal historiador 

- Estudi de la història material: trasllats, adició o sostracció d’ 
elements, transformacions, intervencions anteriors i 
alteracions. Aquesta informació pot aparèixer en la primera 
observació del bé, però es confirma amb les anàlisis 
tècniques. Tot i així, normalment aquestes dades es 
descobreixen durant l’evolució de la intervenció.  
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- Estudi compositiu del bé cultural. Depenent del tipus 
d’obra, s’estudia amb una tècnica o una altra: 

o Estudi planimètric 
o Anàlisi de la tècnica-constructiva 
o Estudi radiològic (raigs X de la manera convencional 

o mitjançant altres mètodes adaptats a l’estructura a 
analitzar, com la tomografia axial computeritzada 
TAC, etc.) 

o Anàlisi de la tècnica pictòrica i del procés d’execució 
a partir de l’observació d’estratigrafies per a estudiar 
les diferents capes que formen una policromia 

o Caracterització dels materials constitutius. En cada 
tipus de bé cultural s’han d’establir prioritats. 
Depenent de l’objectiu es portarà a terme una presa 
de mostres que haurà de estar justificada. La 
informació a investigar ha de ser correctament 
tramesa al laboratori. Les mostres (les mínimes 
necessàries) es prendran de zones representatives i 
poc visibles, i la selecció s’haurà de portar a terme 
d’acord amb els propietaris o els encarregats de la 
conservació de l’obra (director d’un museu, tècnic 
de patrimoni, etc.). Tot el material científic 
s’inventariarà i s’emmagatzemarà, a fi de que en un 
futur es pugui utilitzar per a efectuar estudis 
complementaris. 

o Caracterització de materials d’alteració o de 
materials afegits. 

- Altres estudis que requereixi el bé: arqueològic, geogràfic, 
antropològic, etc. 

- Estudi de l’entorn i dels factors d’alteració: anàlisi dels 
usos, anàlisi termo-higromètrica, biològica, i de risc de 
catàstrofes naturals, incendis, vandalisme i robatori 

- Estudi i avaluació del comportament de materials o de 
procediments de conservació-restauració. És 
responsabilitat del conservador-restaurador portar a terme 
proves prèvies a l’aplicació de cada tècnica i cada producte. 
Els resultats es registraran a la memòria de restauració per 
a estalviar el mateix procés en el futur. 
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És necessari promoure la investigació sobre els materials 
de restauració a partir d’assajos de nous mètodes i 
procediments i proves d’envelliment o mecàniques. 
 

3. Estat de conservació i diagnòstic 

Es tracta d’enumerar les alteracions i les seves causes per efectuar una 
valoració de la seva incidència en l’obra. El resultat és el diagnòstic, una 
interpretació de les dades resultants de l’examen científic de l’obra a dins el 
seu entorn, contrarestada pels resultats de laboratori. 

4. Proposta d’actuació de conservació-restauració  

La proposta ha de respectar el codi deontològic dels conservadors-
restauradors. El professional, que ha d’estar correctament qualificat  per un 
centre de conservació-restauració oficial segons les directrius europees 
marcades per Bolonya, ha d’incloure els objectius i els criteris de la 
intervenció, la metodologia i els productes i materials a emprar, i s’ha 
d’explicar què ha motivat a seleccionar el tractament en qüestió d’entre les 
diferents opcions.  

També es detallarà un cronograma amb les diferents fases, els recursos 
humans, la seguretat del personal i de l’entorn, els mètodes de 
documentació que es faran servir i la difusió social que es farà. 

5. Recomanacions de conservació preventiva després del 
tractament  

Es tracta d’un conjunt de protocols destinats a evitar o reduir al 
màxim les alteracions que es puguin produir en els béns culturals, que es 
tradueixen sobretot en el control de les condicions ambientals de l’entorn; 
en implantar de normes pel que fa a l’ús de les peces o pel que fa a la 
prevenció d’alteracions en el cas d’exposició, transport, manipulació i 
embalatge; en posar mesures pel control biològic i en la preparació davant 
emergències. 

Tota aquest informació ha de quedar queden documentada en el Projecte 
de conservació-restauració. Una opció per a la seva execució, pot esser seguir les 
premisses de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) 
i el seu Reglament. Una altra, seguir el model que ofereix és el Protocol 
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núm. II de l’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que estableix el 
següent esquema de projecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Memòria i difusió del projecte  

Es tracta d’un document on queda reflectida la informació generada 
durant la tota intervenció. Explica en detall tot el procés, amb els criteris i la 
metodologia seguida, els materials equips i tècniques emprades i les 
condicions de treball. Inclou les fitxes tècniques dels materials, la 
localització cartogràfica de les intervencions i la documentació fotogràfica 
de tot el procés. La memòria ha d’incloure tots els informes d’estudis, 
anàlisis químiques, fotografies, representacions gràfiques, plànols i tot el 

 CAPÍTOL I: ESTUDI HISTÒRICO-ARTÍSTIC I CIENTÍFICO-
TÈCNIC  

Introducció 

1. Planimetria i fotogrametria 
2. Estudi històrico-artístic 
3. Examen no destructiu 
4. Caracterització de materials 
5. Estudi mediambiental i de factors de deteriorament 
6. Altres estudis tècnics 
Annex: documentació gràfica 

CAPÍTOL II: ESTAT DE CONSERVACIÓ I PROPOSTA DE 
RESTAURACIÓ 

Introducció 

Objectius del projecte 

7. Metodologia i criteris generals d’estudi i intervenció 
8. Dades tècniques i estat de conservació 
9. Proposta d’intervenció i estudis complementaris 
10. Recursos humans i tècnics 
Annex: documentació gràfica 

CAPÍTOL III: ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT 

Introducció 

11. Estudis de seguretat i salut 
12. Normatives de seguretat i salut 
13. Pressupost 
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material audiovisual sol·licitat pels estudis. També ha d’incloure un estudi 
mediambiental de l’entorn de l’obra, un programa de manteniment i una 
sèrie de recomanacions de conservació preventiva. 

A part d’això, ha d’establir un procediment de control de l’evolució de 
la intervenció, així com un procediment de seguiment i control de riscs, 
d’acord amb el mencionat a l’apartat de conservació preventiva. 

La memòria s’entregarà en format paper i en suport informàtic, 
d’acord amb les normes de presentació de la institució promotora del 
treball, i quedarà dipositada almenys en dos centres de caràcter públic per a 
la seva consulta. 

El Protocol 3 de IAPH, estableix l’esquema de la memòria 
d’intervenció, formada pels següents apartats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A part de la memòria, (informació de caràcter tècnic), els treballs de 
conservació finançats per fons públics seran presentats a la societat com a 
justificació de la despesa i també com a instrument per a mostrar al ciutadà 
la necessitat de la conservació del patrimoni 

INTRODUCCIÓ 

CAPÍTOL I: ESTUDI HISTORICOARTÍSTIC 

1. Identificació del bé cultural 
Annex: Documentació gràfica 

CAPÍTOL II: DIAGNOSI I TRACTAMENT 

1. Dades tècniques i estat de conservació 
2. Tractament 
Annex: Documentació gràfica 

CAPÍTOL III: ESTUDI CIENTÍFICOTÈCNIC 

1. Examen no destructiu 
2. Caracterització de materials 
3. Estudi mediambiental i dels factors de deteriorament 
4. Altres estudis tècnics 
Annex: Documentació gràfica 
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7 CONCLUSIONS 
 

El procés de conservació-restauració amb el mètode científic és una 
ocasió única per al coneixement profund del bé cultural. La metodologia 
científica aplicada és molt variada i depèn de la naturalesa i de l’estructura 
física de cada objecte. Per a obtenir un resultat òptim de l’estudi científic, 
cal contrastar les dades aportades per les diferents tècniques, ja que una 
tècnica per sí mateixa rares vegades ens dóna una lectura completa. Per 
exemple, els repintats antics vists en un reflectograma d’UV, queden 
integrats amb la pintura original, de manera que només es faran patents en 
un reflectograma d’IR. A més, molt sovint els infraroigs no traspassen 
segons quins pigments i cal recórrer als raigs X per observar característiques 
del suport, tal i com ja fa afirmar Coremans l'any 1959. 

A hores d’ara, la investigació no ha acabat de pronunciar-se per una 
tècnica d’estudi ideal per a la conservació d’un bé patrimonial (tècnica no 
destructiva que permeti l’anàlisi global i puntual, innòcua, portàtil, que 
aporti informació sobre la caracterització de materials, econòmica, etc.), per 
tant, s’utilitza diferent metodologia adaptada a cada tipus de material i al seu 
estat de conservació, que es complementa a fi d’assolir el màxim nivell 
d’informació sense alterar els valors historicoartístics de l’obra i causant el 
mínim de deteriorament possible.  

Un bé patrimonial té tantes vessants i significats, que només a través 
de l’estudi de tots els àmbits i, entrecreuant resultats, es pot arribar a 
algunes conclusions encertades i aconseguir així que la intervenció resulti el 
més respectuosa possible. Per tant, les dades científiques s’han de contrastar 
contínuament amb les aportades pels estudis historicoartístics. 

Tota aquesta informació dóna suport a la intervenció restauradora 
mentre que aquesta es du a terme. Per exemple, la informació sobre 
repintades procedents d’intervencions anteriors (la superfície exacta que 
ocupen i la seva qualitat), condueix a reflexionar sobre si es convenient 
retirar o no aquestes repintades. Sovint, durant el procés d’intervenció, el 
restaurador necessita noves formes d’anàlisi que l’ajudin a destriar el 
tractament i productes adequats. Així, l’anàlisi científica s’ha d’ajustar a les 
necessitats de cada obra en concret. Una vegada finalitzat el tractament, la 
metodologia científica ajuda a establir una estratègia de conservació 
preventiva i permet fer un control de la seva evolució. 



EL MÈTODE CIENTÍFIC APLICAT A LA PRESA DE DECISIONS EN LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI. L’OPORTUNITAT DE L’ACTUALITZACIÓ DOCUMENTAL 

 

80 

Per aconseguir tot aquest rendiment, s’ha d’establir una metodologia 
de treball totalment científica d’acord amb un protocol amb perspectiva 
interdisciplinària i amb una documentació tècnica estandarditzada. La 
presència d’especialistes de diferents àmbits, requerirà un director que 
s’encarregui de coordinar les diferents fases amb les diverses metodologies 
per a que es tracti d’una seqüència lògica en la qual els resultats d’una 
tècnica serveixin de base per a la següent, tenint en compte no oblidar 
l’objectiu.  

És fonamental la coordinació entre els diferents especialistes de les 
ciències naturals, socials i humanes encarregats de realitzar les anàlisis 
(físics, químics, biòlegs, conservadors-restauradors, informàtics, electrònics, 
arquitectes, historiadors documentalistes, antropòlegs, etc. i un llarg 
etcètera), per a que funcionin veritablement com un equip multidisciplinari. 
El professional més preparat per a dirigir l’equip interdisciplinari és el 
responsable de les operacions de conservació-restauració, l’únic a qui la 
seva pròpia experiència li confereix informació a partir de l’observació a 
simple vista de l’obra.  

Aquesta figura és la que exercirà d’intermediària entre els tots 
especialistes (ja que cada un dialoga amb un llenguatge diferent) i la que 
dirigirà la consecució de les anàlisis que possibilitaran completar les dades, 
aportaran informació profitosa i incrementan el coneixement global de 
l’obra a favor de la seva conservació. Pel que fa a la intervenció en béns 
immobles en els quals les lleis d’edificació estableixen que la direcció l’ha de 
dur un arquitectre o un enginyer, és efectiu el nomenament d’un 
restaurador com a assessor de la direcció d’obra, que pugui moderar el 
conjunt d’especialistes que intervenen en la part de la conservació-
restauració. 

En el cas de l’illa de Mallorca s’observa que, ni l’administració 
competent, ni normalment les empreses de restauració, han consensuat un 
protocol mínim per a la intervenció en matèria de patrimoni en cadascuna 
de les seves fases. Una solució passa per establir unes pautes que siguin 
normalitzades i d’obligat compliment. Es tracta d’una imposició que 
unicament pot esser exercida si és amparada legalment, fet que fa 
reflexionar en l’opció d’implantar un decret o una modificació de la Llei de 
Patrimoni Històric de les Illes Balears. 
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9 ANNEX FOTOGRÀFIC

9.1 Sibil·la Cumana
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Sibil·la Cumana present a Xicaranda 
Conservació i Restauració de Béns Culturals S.L 
abans de la intervenció a. Mesures: 137,8 x 100 
cm. 

 

Fig. 3
la interven
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ANNEX FOTOGRÀFIC 

Sibil·la Cumana 

Fig. 2. Sibil·la Cumana atribuïda
exposada als Museus Capitolins de Roma. 
Mesures: 138 x 103 cm.

 

 

Cumana present a Xicaranda 
Conservació i Restauració de Béns Culturals S.L 

esures: 137,8 x 100 

3. Sibil·la Cumana present a Xicaranda S.L. després
la intervenció  
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Sibil·la Cumana atribuïda Domenichino 
exposada als Museus Capitolins de Roma. 
Mesures: 138 x 103 cm. 

 

 

després de 
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Fig. 4. Sibil·la Cumana atribuïda a Domenichino. 
Col·lecció privada, Escòcia. Mesures: 131 x 98 
cm. 

Fig. 5. Sibil·la Cumana Atribuïda a 
Domenichino. Museus Capitolins, Roma. 
Mesures: 138 x 103 cm. 

 

 

Fig. 6. Sibil·La Cumana atribuïda a Domenichino. 
Col·lecció privada, Gran Bretanya. Mesures: 132 
x 100 cm. 
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Fig. 7. Inscripció a la zona inferior dreta del quadre on es pot llegir 
“GUERCINO 1642” 

 

Fig. 8. Fotografía de la zona de la inscripció amb llum ultraviolada 
on s’aprecien dos grups de repintades damunt un vernís envellit (vel 
blanc),  El grup de repints de la zona superior, coincideix en alguns 
punts amb part de les lletres on es llegeix "GUERCINO" amb la 
llum visible.  El grup de la zona inferior sembla que prové d’una 
intervenció posterior. El vernís, constituït per un oli de llinosa 
envellit, oculta la insripció, per tant aquesta és anterior a l’aplicació 
de la capa de superfície. 
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Fig. 9. Fotografia general de l’anvers del quadre 
on es detecta una capa de vernis general molt 
gruixuda que oculta les tonalitats reals de l’obra, 
las esquerdes i les reintegracions en risc de 
despreniment. En aquesta imatge, d’un color més 
clar, també s’aprecien les cales de neteja que s’ha 
portat a terme prèviament a la intervenció 

 

 

Fig. 10. Fotografía camb llum ultraviolada on 
s’aprecia la capa gruixuda de vernís deteriorat 
(visible en forma de vel blanc), les intervencions 
procedents de una restauració recent, d’una 
tonalitat més obscura. Destaquen les cales de 
neteja, de color clar 

Fig. 11. Detall d’una cala de neteja on s’ha retirat  
la capa de superfície envellida 
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Fig. 13. Detall amb llum ultraviolada de la mateixa cala de neteja on s’ha 
retirat el vernís oxidat 

 

Fig. 12. Detall d’una cala de neteja on s’ha retirat la capa de superfície 
envellida 
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Fig. 16. Anàlisi amb reflectografia d’infrarroigs amb llum visible que ha facilitat la lectura de la 
inscripció en grec de la Sibil·la Cumana 

 

Fig. 14. Primera presa de mostres per a les anàlisis 
físicoquímiques 

 

Fig. 15. Segona presa de mostres en la zona 
blavosa per a confirmar que està composada de 
blau de Prússia 
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Fig. 17. Análisi amb reflectografia d’

Fig. 18. Anàlisi amb raigs X del rostre de la Sibil·la 
Cumana en restauració a Xicaranda S.L., 
les capes inferiors de la pintura 
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amb reflectografia d’infrarroigs 

aigs X del rostre de la Sibil·la 
en restauració a Xicaranda S.L., on es detecten 

 

Fig. 19. Anàlisi amb r
rostre de la Sibil·la Cumana 
exposada als Museus 
es detecten les capes inferiors de la 
pintura i s’aprecien diferències de 
tècnica entre aquesta i l’anterior.
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Fig. 19. Anàlisi amb raigs X del 
rostre de la Sibil·la Cumana 
exposada als Museus Capitolins on 
es detecten les capes inferiors de la 

i s’aprecien diferències de 
tècnica entre aquesta i l’anterior. 
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Fig. 20. Anàlisi amb raigs X del rostre de la Sibil·la Cumana 
atribuïda a Domenichino. Col·lecció privada, Gran Bretanya. 
Hi ha diferències en la posició i en la direcció de la mirada. 
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Figs. 21-24. Anàlisi de la pintura amb raigs X on es detecten les capes 
inferiors de la pintura. No hi ha indicis d’una pintura subjacent ni 
diferències en la tècnica pictòrica que apuntin que l’obra va ser executada en 
diferens etapes cronològiques 

 



EL MÈTODE CIENTÍFIC APLICAT A LA PRESA DE 
PATRIMONI. L’OPORTUNITAT DE L’ACTUALITZACIÓ DOCUMENTAL

 

Fig. 25. Observació d’una de les esquerdes al microscopi òptic

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 26. Fotografia de l’obra després de la neteja i eliminació 
d’intervencions antigues excepte el reentelat, que es 
conservar 
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. Observació d’una de les esquerdes al microscopi òptic 

. Fotografia de l’obra després de la neteja i eliminació 
d’intervencions antigues excepte el reentelat, que es deicideix 
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. Fotografia de l’obra després de la neteja i eliminació 
deicideix 
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Figs. 27 i 28. Fotografies de l’obra abans i després de la intervenció
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Fotografies de l’obra abans i després de la intervenció 
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9.2 Les temptacions de Sant Antoni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Fotografia general de l’anvers de la taula Temptacions de Sant Antoni Abad 1 amb 
el marc, on es detecten les pèrdues de capa pictòrica i la capa de preparació subjacent 
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Fig. 30.  Fotografia general de la taula amb llum focalitzada on es pot 
apreciar un gran de repint de tò blavós que imita el paisatge original 

 

Fig. 32. Detall del braç i de l’espasa on és visible 
el repint de to blavós per damunt de la pintura 
original, que és de color marró 

 

 

Fig. 31. Cos de la dona on es detecta, al 
costat dret, el repint de to blavós 
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Fig. 35. Detall del repint del peu dret de la dona i d’una petita 
construcció, que oculten la pintura original 

 

 

Fig. 33. Detall de la zona dreta inferior de la taula amb 
repint que imita  la vegetació i el peu de Sant Antoni  

 

 

Fig. 34. Detall de repint en forma de 
fulles que imita la pintura original 
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Fig. 36. Zona inferior esquerra de l’obra totalment repintada. 
Es tracta d’una de les intervencions antigues amb l’objectiu 
d’ocultar l’orifici i  l’empelt del suport (que marquem amb un 
cercle negre), els grafits i els ratllats de la capa pictórica 
original (marcats en vermell). El motiu és un paisatge similar a 
l’original i es troba executat al damunt d’una capa de 
preparació o estuc 

 

Fig. 37. Detall de la zona repintada que 
cobreix un orifici amb un empelt 
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Fig. 39. Imatge inversa de la radiografia de la zona inferior esquerra on 
es poden observar clarament les característiques del suport, l’empelt i 
els motius vegetal

Fig. 38. Radiografia de la zona inferior esquerra on es pot 
apreciar la pintura original existent davall del repint 
(vegetació i ombres), una sèrie de ratllats de la capa pictòrica, 
el clivellat, la separació entre les taules, les petites pèrdues de 
suport, la ve
zona inferior esquerra part de l’orifici que conté l’empelt 
d’una fusta 
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. Imatge inversa de la radiografia de la zona inferior esquerra on 
poden observar clarament les característiques del suport, l’empelt i 

els motius vegetals de la capa pictòrica original 

. Radiografia de la zona inferior esquerra on es pot 
apreciar la pintura original existent davall del repint 
(vegetació i ombres), una sèrie de ratllats de la capa pictòrica, 
el clivellat, la separació entre les taules, les petites pèrdues de 
suport, la veta la fusta dels posts, els nussos, etc.  Veiem en la 
zona inferior esquerra part de l’orifici que conté l’empelt 
d’una fusta clarament diferent a l’original 
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. Imatge inversa de la radiografia de la zona inferior esquerra on 
poden observar clarament les característiques del suport, l’empelt i 

 

. Radiografia de la zona inferior esquerra on es pot 

(vegetació i ombres), una sèrie de ratllats de la capa pictòrica, 
el clivellat, la separació entre les taules, les petites pèrdues de 

ta la fusta dels posts, els nussos, etc.  Veiem en la 
zona inferior esquerra part de l’orifici que conté l’empelt 
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Fig. 40. Radiografia de la zona inferior dreta de l’obra on 
podem apreciar els motius de la capa pictòrica original
(plantes i ombres), el clivellat, diversos ratllats a l’hàbit de 
Sant Antoni, la separació entre posts i les pèrdues de 
suport i la veta de la fusta. 

Fig. 42. Detall de la zona inferior dreta abans de la 
restauració 
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. Radiografia de la zona inferior dreta de l’obra on 
podem apreciar els motius de la capa pictòrica original 

l clivellat, diversos ratllats a l’hàbit de 
, la separació entre posts i les pèrdues de 

 

. Detall de la zona inferior dreta abans de la 

Fig. 41. Interpretació de les radiografies 
per part de professionals 
conservació-restauraci

Fig. 43. Detall de la zona inferior dreta després 
de la restauració 
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Interpretació de les radiografies 
per part de professionals de la 

restauració a Xicaranda, S.L. 

 

. Detall de la zona inferior dreta després 
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Fig. 45. Detall de l’escena de la Missa de Sant 
Gregori després de la restauració 

 

Fig. 44. Detall de l’escena de la Missa de 
Sant Gregori abans de la restauració 

 

Fig. 46. Imatge de Sant Antoni abans de la 
restauració 

 

Fig. 47. Imatge de Sant Antoni després de la 
restauració 
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Fig. 48. Imatge de Sant Antoni Abad temptat per la luxuria abans de la 
restauració. 

 

Fig. 49.  Imatge de Sant Antoni Abad temptat per la luxuria després 
de la restauració. 
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Fig. 50. 
Fotografia 
general de la 
taula Temptació 
de Sant Antoni 
2 abans de la 
restauració 

Fig. 51. Fotografia 
general de la taula 
Temptació de Sant 
Antoni 2, després 
de la restauració 
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Fig. 52. Fotografia general de la pintura sobre taula Missa de Sant Gregori, on es poden apreciar les 
similitus tècniques i els forats pels candelers amb els empelts 
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9.3 Sant  Pere  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 53. Fotografia general de l’anvers de l’obra on s’aprecia la deformació del llenç, la 
capa de brutícia superficial i el deteriorament general abans de la intervenció 
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Fig. 54. Detall de la zona superior de l’obra amb una gran esquerda que 
anava unida amb fil (cosida) amb un pedaç al revers. Destaca la deformació 
del llenç per la presència de una pintura subjacent i de zones repintades 
posteriorment, algunes prèvia interposició d’un estuc preparatori, i altres 
sense aquest 
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Fig. 56. Detall d’una zona que presenta una textura que, abans dels estudis 
cientificotècnics , semblava tractar-se d’una alteració derivada de la proximitat d’una font 
de calor 

Fig. 55. Detall del reforç posterior de l’obra i de la costura  



EL MÈTODE CIENTÍFIC APLICAT A LA PRESA DE DECISIONS EN LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI. L’OPORTUNITAT DE L’ACTUALITZACIÓ DOCUMENTAL 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57. Detall de la capa pictòrica superposadaa l’original, que presenta una 
textura que denuncia una tècnica defectuosa a les zonas on no existeix estuc 
previ al repint 

Fig. 58. Detall d’un repint efectuat sobre capa de preparació, que 
oculta la capa pictórica subjacent original i l’afegida 
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Fig. 59. Detall on s’aprecia un clivellat amb pèrdua matèrica per defecte de tècnica 
que deixa veure una capa pictòrica subjacent original de tonalitats grises 

Fig. 60. Detall d’una sèrie d’ esquerdes a la policromia per 
defecte de tècnica, que deixen veure una capa pictòrica 
subjacent original de colors blancs i vermells 
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Fig. 61. Fotografia del procés d’anàlisi
reflectografia d’infraroigs 

Fig. 63. Imatge presa mitjançant reflectografia d’infraroigs on
destaca, en la zona del colze, una línia procedent d’una capa 
pictòrica subjacent
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Fig. 61. Fotografia del procés d’anàlisi mitjançant 

Imatge presa mitjançant reflectografia d’infraroigs on 
, en la zona del colze, una línia procedent d’una capa 

pictòrica subjacent 

Fig. 62. Detall de la capa de san 
Pere observada mitjançant 
reflectografia d’ infraroigs en la 
que es detecta un traçat que 
procedeix de la capa pictòrica 
subjacent original  
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. Detall de la capa de san 
Pere observada mitjançant 

oigs en la 
un traçat que 

procedeix de la capa pictòrica 
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Fig. 66 

 

Fig. 64-65 (a dalt) i 66-67. Fotografia comparativa del cap del sant (amb cales 
d’eliminació del repint) amb aquest mateix fragment del llenç analitzat amb 
raigs X  

 

Fig. 67 
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Fig. 69 

 

Fig. 68 

Figs. 68-72. Anàlisi amb 
raigs X de les diferents 
zones de l’obra que han 
permès detectar les 
característiques generals de 
la capa pictòrica original  

S’aprecia clarament una 
composició de la Verge 
Maria amb el nen d’empeus 
a l’ esquerra. Destaca la 
qualitat pictòrica notable a 
les vestidures, amb detalls 
en alt relleu i riquesa 
cromàtica, dades que han 
estat confirmades 
mitjançant l’execució de 
petites cales d’eliminació de 
la policromia afegida 
(imatge de sant Pere). 
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Fig. 70 

Fig. 71 
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Fig. 73. Detall de la cala 
d’eliminació de la policromia 
afegida on s’aprecia un petit 
fragment de la corona de la 
Verge, amb detalls en alt relleu 
en forma de pètals de flor, de 
tonalitats blanques i grogues  

Fig. 72 

 

Fig. 74. Detall de la cala d’eliminació de 
la policromia afegida de la zona inferior 
esquerra on es pot observar el peu dret 
del nen Jesús amb una sandalia al 
damunt d’un coixí vermell amb randes 
daurades amb transparències i la paraula 
“MADRE”, que forma part d’una frase 
que oculta la túnica de la figura de sant 
Pere. Les lletres que segueixen la 
llegenda, no ham estat detectades pels 
raigs X 
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Fig. 75. Fotografia on s’observa la cala d’eliminació de la capa 
polícroma afegida on s’aprecia un petit fragment de la vestimenta 
de la Verge, de color blanc i vermell 

 

Fig. 76. Prova d’eliminació de la capa pictòrica afegida en la zona de la barba del 
Sant, on s’aprecien colors verds, daurats i blancs, pertanyents a la pintura subjacent 
original. Es tracta, como comprovàrem amb posterioridad a partir dels resultats de 
les anàlisis amb raigs X, d’ un fragment del vestit de la Verge 
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Figs. 87 i 78. Fotografies de l’anvers i del revers de l’obra després de la intervenció 


