
 
Coneix el patrimoni cultural i tria el proper element a restaurar 
 
La major part dels més de 20.000 objectes inventariats que formen part del Patrimoni 
Cultural estan inventariats i custodiats pel Departament de Patrimoni Cultural, es 
conserven en condicions concretes de temperatura i humitat, d’emmagatzematge, 
trànsit i exposició per prevenir els possibles efectes negatius que factors com ara les 
alteracions climàtiques, la llum o la manipulació puguin tenir sobre ells. D’aquest 
tractament se’n diu conservació preventiva. 
 
Puntualment, es duen a terme intervencions de restauració amb l’objectiu de reduir el 
deteriorament d’un objecte, estabilitzar-lo i preservar la seva integritat, recuperar-ne 
l’estètica o fins i tot la seva funcionalitat.  
 
Els principis ètics que regeixen la restauració dels béns culturals mobles són: 
 
 Intervenció mínima i distingible de l’objecte original 
 Ús de materials apropiats i mètodes reversibles 
 Documentació exhaustiva de totes les tasques dutes a terme 
 
Aquests principis garanteixen que l’objecte mantingui, en tant que sigui possible, els 
materials originals i les marques ocasionades per l’ús i el pas del temps. Aquestes 
marques ens informen de la seva utilització i del seu context històric o artístic.  
 
L’Àrea de Patrimoni Cultural compta amb tres tècnics conservadors-restauradors que 
planifiquen, realitzen i dirigeixen les intervencions en els diferents béns mobles. La 
naturalesa dels objectes fa que les accions de conservació o restauració siguin molt 
específiques i per aquest motiu, determinades intervencions cal que siguin executades 
per empreses especialitzades en restauració dins o fora del país. 
 
Entre el gran volum de béns que es van incorporant a l’inventari hi ha elements pendents 
de restaurar. Ara volem que els conegueu i què digueu quins us agradaria que fossin 
restaurats.  
 



 
Hem triat tres opcions molt diferents per fer un tastet de la diversitat d’objectes que 
conformen les col·leccions nacionals: una peça litúrgica, un conjunt de peces 
arqueològiques i un conjunt d’instruments musicals.  
 
La restauració d’aquests objectes, per un tema d’especialització, s’ha de fer fora del país. 
En tots els casos, és imprescindible documentar l’objecte en el seu context i valorar 
l’estat de conservació abans de fer qualsevol intervenció; fins i tot, pot ser més 
interessant aturar la degradació, el que en diem conservació preventiva, que fer accions 
de restauració que eliminen de l’objecte la seva història original i el pas del temps. De 
tota manera dependrà de cada cas.  
 
Us fem tres propostes i us convidem a què escolliu quines peces voleu que siguin 
restaurades. A les nostres xarxes socials podràs veure actualitzacions de tot el procés! I 
si en voleu més detalls o informació ens podeu localitzar a l’adreça 
contacte_patrimoni@govern.ad 
 
Teniu fins al 14 d’octubre per donar suport a la vostra opció preferida.   



 
I. Casulla mortuòria procedent de l’església de Sant Martí de la Cortinada, datada 

entre els segles XVI i XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número d’inventari: 001443 

 
 Vestidura que el sacerdot es posava sobre de tota la roba per celebrar la Missa 

de Divendres Sant, la de difunts o Missa defunctorum i també durant la 
Quaresma.  

 La part central està decorada amb tres calaveres i tres parells d’ossos creuats, 
com a símbol de la mort i sobretot com a memento mori.  

 La casulla, una de les més antigues conservades al fons de Patrimoni Cultural, 
presenta grans pèrdues de suport, alteracions cromàtiques i les fibres del teixit 
han perdut les seves propietats resistents.  

 
Proposta d’intervenció 
 
Els objectius principals de la intervenció són l’estabilització de la peça i la recuperació 
de la seva unitat estètica, per a posteriorment restaurar-la i presentar-la sobre un 
maniquí, recuperar els seus valors formals i emblemàtics i millorar-ne la interpretació. 
 
 
Equip a càrrec de la restauració 



 
 
La intervenció es duria a terme al taller que Montserrat Xirau, conservadora-
restauradora especialitzada en el tractament del material tèxtil, té a Vilanova del Vallés 
(Barcelona, Espanya).  www.montserratxirau.com 
 
Pressupost: 6.510 € 
 
  



 
II. Conjunt de peces arqueològiques de metall de l’edat mitjana, procedents de la 

Roureda de la Margineda 
 
Número d’inventari: R_37, R_117, R_175, R_90, R_152, R_98, R_159, R_115, R_178, 
R_189, R_177, R_197, R_92, R_81, R_82, R_75, R_67, R_42, R_52, R_35, R_47, R_40, 
R_118, R_129, R_127, R_142, R_122, R_150, R_213, R_240, R_241, R_243, R_244, 
R_220, R_222, R_245, R_246, R_223, R_236, R_255 i R_257.    
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Conjunt de 47 peces arqueològiques de ferro i bronze procedents del jaciment 

arqueològic de la Roureda de la Margineda, bé d’interès cultural.  
 És l’únic assentament andorrà on s’ha constatat una ocupació continuada, fet 

que ha permès esbrinar com devia ser la vida quotidiana entre els segles XII i XIV.   
 Durant les diferents excavacions es van recuperar milers d’objectes de l’edat 

mitjana, com ara claus, ferradures, esquelles, peces relatives a l’armament, 
abillament personal, eines vàries, estris agrícoles, ganivets, monedes i peces 
informes. 

 Les peces de bronze presenten restes de terra procedent de l’excavació i estan 
afectades per la corrosió. L’estat de conservació de les peces de ferro és variable. 
En termes generals, el ferro està afectat per la presència de clorurs, sals minerals 
altament higroscòpiques molt comunes en els subsols, que al combinar-se amb 
la humitat causen la corrosió. 

 
 
 
 

Cisell petit de ferro Guaspa de bronze, relativa  
a una beina de daga 

 

Pes de cinturó, de bronze 
 



 
Proposta d’intervenció 
 
Per tal d’estabilitzar les peces i garantir-ne la conservació, es plantegen dos tipus 
d’intervenció. D’una banda, es proposa un tractament complet que inclou la 
dessalinització de 32 de peces i, de l’altra, un tractament de mínims per a les 15 peces 
restants, que inclourà la neteja mecànica, la consolidació, la inhibició i la protecció 
final.  
 
Equip a càrrec de la restauració 
 
La intervenció es duria a terme al Centre de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
de Catalunya, un dels centres de referència en l'Estat espanyol el qual, a més d’exercir 
tasques de restauració i conservació, impulsa la innovació i la recerca en el sector.  
https://centrederestauracio.gencat.cat/ca/inici 
 
Un cop restaurades les peces, es proposa l’escaneig i la reproducció 3D d’un pes de 
cinturó de bronze. 
 
Pressupost: 6.803 € 



 
III. Proposta de restauració d’un conjunt d’instruments de corda procedents de Casa 

Rossell  
 

 

Saltiri 
 

segle XVIII 
Número d’inventari: CRO-08907 

 

 
 

Guitarra romàntica 
Agustí Altimira, Barcelona 

1837-1860  
Número d’inventari: CRO-04372 

 

 
Guitarró de cinc ordres 

Artesà anònim d’escola catalana 
1760-1780 

Número d’inventari: CRO-07336 
 

 
Guitarra de cinc ordres 

Joseph Massaguer i Matheu, Barcelona 
1708-1763 

Número d’inventari: CRO-07337 
 

 

 

 



 
 Aquest conjunt inclou un saltiri, instrument musical de la família de les cítares 

que va ser molt popular a la Catalunya del segle XVIII entre les dones de famílies 
benestants, decorat amb escenes romàntiques i bucòliques. 

 També hi ha tres guitarres singulars, elements excepcionals per a aprofundir en 
el coneixement de la guitarreria d’escola catalana dels segles XVIII i XIX.  

 Els instruments formen part de la col·lecció de la Casa Rossell d’Ordino, una de 
les més riques i diverses d’Andorra a nivell patrimonial, documental i històric.  

 Aquests objectes permeten fer-se una certa idea de la importància de la música 
dins la família Rossell, al mateix temps que esdevenen una referència per a 
l’estudi de la música a l’Andorra dels segles XVIII, XIX i XX. 

 
Proposta d’intervenció 
 
En termes generals, la restauració dels instruments consisteix a aturar el procés de 
degradació. Tanmateix, cada instrument té diferents estats de conservació i 
particularitats que s’hauran de tenir en compte.  
 
Les pautes d’intervenció segueixen els lineaments d’organismes internacionals com 
l’International Committee of Musical Instrument Museums and Collections, i ofereixen 
la garantia de conservació de les col·leccions que guarden els grans museus.  
 
El saltiri i la guitarra romàntica podran tenir un ús musical.   
 
Equip a càrrec de la restauració 
 
Les intervencions es durien a terme en el taller que el lutier especialitzat en guitarres 
Joan Pellisa té a la Fatarella (Tarragona, Espanya). https://guitarrer.cat/ 
 
Pressupost: 5.670 € 


