isseccio de 15 anys
de restaurado
Filis al dia 15 de ¡iiliol es v:i
poder visiiLir i\ hi Casn de
Cullura de Giraiia l'cxposició
«Bella Pcdra Vella» nrjianil/ada
eoiijuiilanicnt pcl Departameiii
de Cullura de la Gcneralitat de
CatLilunya i Ui Dipulació de
Giroiia. La musirá, el ilibrecataleg, el Ilibre pedagogic i el
CD-ROM. prcseniaisel iiialeix
dia de la inaiigiiracici de
rexposició. impliquen la
primera recopilaeió sistemaiica
de la reeuperaeió del palijiiioiii
de les comarc|ues de Girona en
els LÍltims quinze anys, Una
tasca difícil que reílecteix eí
rcsullal d'un servei que hn
evolueidiiat al llaig tieis anys i
que ha anal increnicnlanl lant els
recursos humans i professionals
com els tecnics.
.loscp Simón. Doiovs Guiii,
Josep M. Hidaliio.
Joan M. de Rihoi i Pep Callís
a San! Jufiii de Rihelles.

Els orígens de la reslaiiracit)
del palrimoni a comarques
s'hauria de remuntar nmlis mes

anys eiirera. No obslant.
rimpuls det'iniíiu que va
cnnsotidar i professionalilzar el
Servei de Rcslauraciú es va
prodLiir l'any 1980 quan Joan
Saqués era aleshores ponent de
culUu'a i vice-president tle la
Dipulació de Girona. A partir
d'aquell any la situació laboral
deis CDmpiinents del servei es va
regularil>:ar, es va auar aiiiplianl
l'equip i es va crear la Brigada
de Reslauració. Un any mes tard
es va produii' el pas definiüu.
amb la signatura del conveni de
coMaboració de la Gencralilat
de Catalunya i la Diputacicí de
Girona en materia de palrimoni.
La signatura d'aqiiest conveni
va significar la suma de
diferents esfori^os per a
rassolimciil d'nn objectin comú;
la preservaciü i reutüit/.aeió del
liatrimoni.
La majoria de reslauracions

y^
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cultural i de lols els elenients
jolklñries que renvoltaven:
aplees, trobades. íipats
populars... aetes i objceles que
Qvcn presos eom a síiiibols
d'ÍLlentilal i de dil'erenciaeió.
Tota aquesta varielal de jets
subjectiiis l'eia que els minsos
recursos leenics, economics i
prof'essionals es veiessin
compensáis per una inipoitaní
aportació ciuladana.

incicüeu en petils nioiiLinicnts
rurals, en edificis en perill de
desapai'ició ti curt o niig tcrniiiii.
Molts deis temples on es vn
Irebullar havien perdiil el cuite
(SLUU Silvestre de la Valíeta...).

algiins l'liis i tul havien servil de
ci>rl (Sanl Julia de Boada...).
d'allres ni tan sois tenien
carretera d'aeccs (Saní Pere
d'ALiiVü..,). n'lii iKiviaquea
mes d'estar aYllats de les
comiinicaeions eren una pura
ruina (Saiit Miqíiel de
Colera...), i l'inalnienu alguns

requerien una intervenció
d'nrgéncia davaiil el perill
d'ensulsianienl inimedial {poní
de Sanl Martí de Puigcerda).
Era lamentable Testal de
deixíidesa en qué es irobaven
miills deis miMuimcnts que es
van restaurar i els obstaeles
lécnics i economics que hi havia
peí" a la seva eonservaeió eren
molt imporlaiiis. No obstaiit
aquests petils nionuments tenien
un puní a í'avor: Tepoca. A
mitjan setanta i bona part deis
vuitantii la sociclal civil era
paiticipaiiva i tenia eom un deis
principáis objeciius la
reeuperacití del pairinioni
Rcvislii do ü i r o n a ; '

do

n'síiiurarió

c¡\ plena liiscíi.
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Aviii la socielat civil s'ha
transí'orniat. lal eom ho ha let el
Servei de RestauraciiS de la
Creneralilal de
Catalunya i la
Dipulació tÍL'
Girona. UbicLit
físicament a la
primera planta de
la Casa Solterra de
Girona (seu del
ileparlanieni de
Cultura de la
Geiieíalilal de
Catalunya), esta
rornial per un
eL[uip huma i leenic
imporlanl (.|ue
s'allunya de la
precarietat de fa mes de \5 anys
i consta de dos arquiteeles (Lluís
Bayona i Ramón Caslells). dos
arquitectes técnies (Elisa Llenas
i .losep Simón), dos delineants
(Bnric Blanch i Pere Turón), un
bon SLiport adminislratiu i una
Brií^ada LIC RestauraeitS. La í'eina
s"ha proj'essiünalitzal i
informatitzat, els petils
nionuments, religiosos, civils.
militars. continúen essent un
deis objeciius per a la
recuperaeití ilel |iiUrinuini, pero
Ettmbé s'estíi en coiidicions
d'eniprendre projectes lan
ambiciosos eom Tactual
reniodelació i reutililzacicí de la

ciutadella de Roses.
Líi ííest;ició de la nioslnt
i el ciitiilefí
El projecle l'eia anys que
eslava a Taire: era un tema que
reiteradament allorava en
converses i reuníons, pero que
quedava pcnnanenlmenl ajornal
donada la eoniplexilat úc la
recerca de les dades. Finalmenl
Tany 1994 es va prendre la
decisió de no ajornar per mes
temps la catahígaeió de les
restauracions realilzades a les
coniarL[ues de Girona. Hi havia
un any pei-endavant per afrontar
el treball i la priniera decisió
imporlanl Ja s" havia pres;
determinar quins serien els
productes que s'exposaricn al
piiblic: un Ilibre cal.Meg, un
Ilihre pedagogie i una cxposició
iiinerant que visitaria la
geografía gironina al llarg de
Tany 1995. Noobstanl. ben
aviai es va afegiv un nou
element: Tedició d"un CD-ROM
inleractiu; que va significar
Taposta des de les maleixes
inslitueions a favor d'una nova
lecnologia que esta entran! fon
aquesl any 1995 eom a eina de
consulta i estudi.
La decisió política s'havia
pres pero calia dellnir el projecte
gh>bal, els ohjectius. els
conlinguts, etcétera. El primer
que va quedar ciar van ser les
condicions que havia de teñir un
edifici per poder inckun"e"s en el
9 hV

Joan Stiíjiu's lal evuiiv'i
ha i'síüt el iium/r
i l'iiiiinuí de ¡'(U'Ui<d
Sen-ci í/e ResUiuració

fLislers. g u i x a i r e s .
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íutilitzacit) de l'e.-ipLU); i

quL' liiigucs CLilijg(>i"ia de
nKiiHiment (rcligiós. civil o
militar), que IÍL totiilitat tic les
obres, o piirt d'elles, s"hagLiessin
dut a [erme en els úlilms quinze
anys i que hi hiigiiés participiit el
DepartLiiiiciil de Cultui'Li de la
Generalital de Calaliinya. la
Diputacio de Giraría, o ambdiies
iiis(JtLicit)ns ullinra (LII tina! hi va
haver una sola exelusió, a
aquesta norma: Tesglésia de
Sant Pere Seslroiiques, al
nuinicipi d'Aiigles. restaurada
íntegrament per la lamília Feliu i
Bassols d"Olol, esponsors de
Texposició itinerant Bella Pedra
Ve I la).

«Propictat» (parliculai".
niuiiieipal. i'eligiosLi...}.
El capítol historie cstava
dividit sota dos cpígrafs: les
dades historiques (senipre t|ue
va ser possible es i'cia rel'ereiicia
ais primcrs esmonts documentáis
de redií'ici) i la bibliogralia
específica del monumenl. Sota
el nom d"intervenció realiti^ada
s'iiicloVen les dades tecniques
corresponents a ractuació
realitzada: la data deis Ireballs.
les iastitucions, associacions i
partieulars que hi hagucssiii
participat. cls prot'essioiíals que
hi haguessin intervingut
íarL|Liiteeles técnics. consti'uctors
i en casos molt especiáis:

El pas scgüeiil va consistir
en l'elaboració de la lüsla
definitiva deis monuinents que
s"liaui'icii d'inclourc en el
calaleg (gairebé 400) i la
preparació d"un lltxade treball.
At[uesta va conslai" de quatrc
apartáis molt definils:
eatalogació. historia, ñtxa
técnica i analisi de la
iiUervenció. A la primera part hi
conslava la «Denominació» del
nionnnient; «Situació»:
«Tipologia»: civil (casa, casino,
escorxador. fannacia. pont.
teatre,..). religiós (comunidor.
monestir. paiau abacial...) o
militar (castelL torre,..);
r «Época» fdatació de la majoria
deis elements i estructures
coaservades); r<íÜs actual»
í>s| 10

,/í).ví'/) M. (le
Hihot íniih el
hi.shc di' la Sen
d'Uri^i'll. en la
lie Síinki
Mii;^(kili'na
di- l'ardincs.

restauradors.,.) i un i'csum deis
(rehalls de reslauració a que
havia estLit sotmesa Tobra. Si el
luoininient havia estat siibjecle
d"ima intervcnció arqtieologica.
scmprc que esligués relacionada
anib les obres de reslauració.
s'havia de resumir Tactuació i
esmenlar la bihiiogi'ana
específica,
A la tardor de Tany 1994 el
pi'ojecte ¡a estava i'ort^a definit i
s'bavien repartit les
lesponsabiíilats: .lordi Cuadras
seria el comissari: Caries
Sapena, el coordinador; Joan
Saques, el supervisor; .lordi
Dalmau i Ricard VaL|ué
s'cncarregarieu espccíficamenl
de l'exposició; l'aulora d'aqiiest
article del Ilibrc-cataleg; Pcp
Caballé del CD-ROM i del
disseny i mLiL|uetació del
cataleg; Pep Callís realit/aria el
reporlatge lotogrüric de ttíls els
monuments; Nai'cís Castells i
NLU'CÍS Puigdevall elaboi'avien

les dades historiqtics i
procediricn a la recerca
bibliográfica; Salvador Oliva
LÜssenyai'ia els plain)ls d'accés
ais diferents monuments; Josep
iVlaria Saiií faria una reeopilació
Lie boíia part de hi infomiació
LiLlministrativa; i Josep María
l-jiíkdgo sei'ia Tcncai^rcgal de l'er
les copies tlels planols i reunir
les imatgcs del scguiment de
cadascun deis trcballs. Tot i el
(.¡ue pugni semblar aL|uesta era
una de les feincs mes iniportanls
per tal que I "empresa arribes a
bon l'i; .losep Maria Hitlalgo
havia de posar els planols i les
l\>togral'ics. ¡imtamcnt amb el
lext o memoria c<irrcsponent a
cada monument, en un sol
contenidor; aqticsla era Tiinica
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TrehaUs de
restaurado.

restaiii'ació es va decidir que les
intervencions a les qiuds es
doiiaiia mes rollcvancia (niés
il-lustradcs i anih mes lext)
serien ]i]'ecisaiiiciil els treballs
mes complexos i coniplets,
scnsc leiiir en conipte la
calegoria arlíslica i/o histórica
de redü'ici.
Peí eonlrari. rexposició no
es podia planiojar com un mei'
resum del cal;ilcy. Havia de ser
una vcrilablc iiarració que
iiiclotiués csylaonaLlamcnl un
inici. un mis i im Llcsenllai,'. que

maneni trcviuir LIIILI mes que

f'íicil amliisió üiilre im;iLycs,
plíinols i lexlos que eiis hauricn
abocal a un caos üc dil'ícil
soliició,
A pattird'alcshores
s"iniciavn la parí mes ediiiplexa
tlcl Ireball, dialntiar aiiih Tequip
tcciiic del servei de resiaiiració i
L-aki[<i!iaeiií de nioiuiiiienls.
cslablir les direelrÍLis per a la iria
deis inoiuiiiieiils c|ue havieii
triniervenir tant en el calaleg
com a rexposició. arribar a un
eonscns per lal de no enlrai- en

d'utililzat. Utilitzar els edificis.
lanl per a les funcions que li
ei'cn pi'opies iles ilel seu
naixement com alienes a aquests
proposils primigcnis
(l'escorxatior de Tigueres. en
arxiu: la Casa de les Vídues de
Llagostcra. en biblioteca i escola
de Bcllcs Arls: el palau abacial
de SLUII Joan de les Abadesses.

coniradiccitj entre alio que
Iccnicamcnt era ineludible i el
que crcicni que inleressava al
públic; i optar per un lleiiiiiunge
planer adequat ais productos tle
divulgado que s'eslaven
elaboraiU, lot i Itigircl maxini
possible deis lecnicisnies.
Estava ciar que en el cataleg
s'havien d'incloure lols els
monuments. ntt obstaiil s'havia
LIC Llecitiir a ciiiiiis se'ls dotava
de mes rellevancia. Com que del
c|ue es Iraclava era tle parlai' de
Rovista de Girtina /

filisíi Llenas.
Uíii'.s Ikiyomi.
Josep Siiiioi!,
Perc Til ron
i Eiirií
iílaiir.

o ¡a scii del
Servei tic
RrsUiiiranó.

inlinl-;iiiMS| PXlT

coniencés amb una evocació del
nosire patrinioni. que es
coniitiLiés amb la visió deis
moniuncuis reslaiu-ats i t]ue
s"acabés amb el fuiui-: amb la
reulilit^.ació deis monuments
després d'havercsUit resUuirals.
Pei-que lal com cscriii .lordí
Dalmau, si un cop recuperal el
patrimoni no li donéssim un ús
seria com «si el deixcssim en
una simbólica vitrina, sense aire,
sense balee huma, allra vegada.
Un monunienl restaural s'ha

en ajunlamcnt: Tesglcsia ilc
Sania MLiria de Bi'cda. el
moneslir de Sanl Pere de
Galligants. el palau episcopal de
Giroiia. en sengles muscus). Toi
i que Texposició tenia proa
entitat per ella mateixa calia
irobar aquells eleineiils t]ue
sorprenguessin el públic. que li
donessin el toe d"originLilÍEaI i tle
novelat: la recreació idealit/ada
deis colors d"una església
románica. rescenÜicació de la
lesiaiu'acin d'una poi'lalada
románica miljanvanl
l'aixecamenl d'una bastida al
bel] mig de Texpiísició davant
d'una gcgantina imatge. captaiki
per Pep Callís. de la pi>rlalada de
.Sanl Pero de Can Miró ile
Kavata. l'exposició de peces
ineditcs recuperades deis
cscenaris rcslauí'als.
ramhieniació per mitjans
inl'ormalics de renlorn d"un
moiiumeiU, la consirucciií d'una
maquela de Pambiciós projecte
tle restauració de la ciutadclla de
Roses...
El CD-ROM en canvi s'ha
convertit en el resum del llibre1 1 hS^Jj

cíUEileg. en LiiiLi üocumenUició
sobre un non supt>i"[ que cunlé
gairebé dues mil imatges deis
moiuinicnls resLaurats. Un
priiductc ¡nlcractiii anib
proposles de recerca suggerents
i anib luiíi prcsentaeiti cciihiieiil
íascinant.

tota la geografía gironina, l'ins
caminal" per danumt tic teuladcs
tan altes com la que cobreix
Tcsglésia del moneslir de Sania
Mar¡;i de Ki|ioll... i es que,
desgraciadament peí fotogral'.
les obres de rcstauració semblen
tciiii- debilitai pels tetilals.
La recuperació de la
iurormació tenia por d'un allre
déu: Cronos. Era tanta la gent
que havia de donar la infürmacicí
que es requería una bona
ccoiiomia i divcrsil'icació
d'estbr^os per tenir-ho tot a punt
el dia assenyalat. Lluís Bayona i
Kann)n Castells. els dos
arquitectes que aetualmcnl
formen part del servci de
Monuments, prcnien pan activa
del projectc i. per tanl, no lii
havia d'haver prohletoes en la
recuperació de la inlbrmació
deis Ireballs que havien dut a
lerme. Lliu's i Ramón lambe es
van i-es|ninsabilitzar de la
recerca de la Llocumentació

Diit's rí.v/í'.v
¡le Ui moslni
"Bella ¡K'dni
vello ••
a la Casa
(If Citlüirtí
(le Oiiona.

El retorn del «senyor»
de les esglésies
El projeele eslava definir, ara
muucavael mes impoilant: la
recuperació de la informació i la
eoiiclLisió del repiiilatge
fotijgraíic en una tlala líniil: el
mes de niar^ de 1995. El temps
•s'anava e.sgt>tan1 i calía
encomaiiar-se ais déus per lal de
gandir d'nn liivern assülellat que
permelés aprnfilar lols els dies
per captar gairebé qualre-cenls
monumenC-s repartits al llarg i
ampie de tola la geografía
gironiíia, Els déusens van
escoltar i van ser gairebé nuis
els dies de pUiJa. cosa L|ue va
permetre el desplac^amenl del
tbtógral'a llnt:s tan allunyats
deis nuelis iirbans com Sant
Julia de Ribelles. Sant Miquel
de Colera, Santa Coloma de
Fitor. Sant Silvestre de la
Vállela, Sanl Pere d'Auíia. Sant
Quirze d'Olmclls, Sant Comeli
de la Muga. Sant Cebria de
Liado. Saúl Valentíde Salarsa...
una sola vegada. De totes
maneres. Pep Callís no lan sois
va liaver de fcr una veritable
carrera contra rellotge sino que
literalmentes va Jugar el Físic
mes d'uua vegada: des d'anar
penjat d'un helicópter per
realitzar un repoitatge aeri per
\M^0\ 12
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d'aquelles obres que bavien
estai projectailes per
documentació deis Ireballs
execulals en els dilereuts tealres.
Encara Id bavia un allre
liandicap; rccoilirla informació
de les actuacions realit/.aLles peí
priniei' artiuitecte ilcl servei,
Joan Maria de Ribol. ciui VLI
treballar en el servei durant viiil
a n y s i d e s d e l ' a n y 1966 al 1986.
Les restauracions feles per Joan
Maria de Ribol represenlaven
praclicament la mcital de les
intcrvencions i. lógicamenl, les
mes antigües i les que Icnien
menys documentació escrita.
Calia. per tanl. reveure lotes les
intcrvencions per tal
d'assegu]'ar-se no. evidentmcnl.
de la rcstauíació que s'havia fel,
sino de com havia sobreviscul al
|Das del temps. Per a lal Ti. cada
setinana .losep Simón {que havia
eslal arquitecle tecnic del Servei
de RcslaiM'ació durant Texercici
de Joan Mai'ia de Ribol) Irac^ava
la ruta a seguir. Aquests
itineraris setuiaiials sortien de
Girona a les 8 del malí i
tornaven a ía ciulat a les 8 del
vespre i eren seguils peí
principal protagonista. Joan
Maria tie Ribol: Josep Simón
havia connectal amb les
persones que tenien les claus
deis rceintcs i amb els
constructors que bavien
inlervingul en la restauració:
.losep Maria Hidalgo
comprovava la veracitat deis
planols: jo maleixa prenia
apimts de Testal deis
montuncnts i del procés de
reslauració; i, jnialinenl, Pep
Callís. t|ue «intentava» portar a
lermc la seva tasca de fotogral"
tot volent fer compatible, intent
Llifícil i a voltcs impossib!e, les
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¡iit|iiÍL'lU(.Ís (.Icl'^ Iccnics Linih
reslcticLi tic les inuilgcs i iiinh
cK pLiriiinctros i|iie i-cquereix la
malei"i;i IccnicLi Inloiirarica.
Duraní aqucsts iiinerLiris van
passar mil i ima anécdotes. des
de dei\ar-iKis ina1ei"ial Ibkigrafit;
en Lina crniiia al niig de
r Albera. a quedar-sc un deis
menihres de rc\[icdie¡i) laiieal a
l'ai'Miari d'Luia església, passaiil
peí' la policio que ens van Icr
que arregléssiin algnn carní,
Pero, a banda, d'ancedole.s
simpatiques i del coneixemenl
de bona pai't de la geografía del
pm's i d'iiii palrininui
inleressantíssini. ninlls deis que
l'di'uiavem el üm|i de irebal]

Jtmii
Pciliimii.
íiiíH'r (¡el ,1,'ifí''
(le la iiKisíni.
l'Xpl!(.•(/ el \TII
coiit'uii'iil íl Ir.s

guardeni un gran record de Joan
Maiia de Ribol: hi>me delieat,
aniable, ainb LUia eilueació
exquisida i una gran erudtció.
Malgrat els anys. Joan Maria de
Riboi ens va sorprendió per la
seva viíalitat, laní li era les hores
d'aLUomnbi! passades i les males
coudielons deis eaniiiis. ell
sempre ha estat davant per
cercar la pervivcneia del seu
treball. Quan rarL|iiiteele
s'enfronlava allra volia a la SCVLI
(ibra. era coni si es Irobés amb
un vell amic. ens lela una
descripció deliciosa deis
monuments i comentava que

Ricard Viiifiit'
i l'vp Ciihcillé
diiriDU el
iiiiii!!(i!i;r (le
!'c.\l)íisicii''.
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abans de procedira la
restauraeió d'un edifici s'havia
lie saber llegir i escollar íes
pedrés. Narrava emocional
alguns deis moments niés
intensos: quan van dcscobrir les
jiiiuures rumanÍL|ues de Sanl
Tí>inas de Pluvia desprcs
l'eiidei'i'tícar una falsa volta. o
quan va apareixerel bell absis
esculpil a l'església de Coloniers
darrcra una parel. El cerl és que
bavia posai el cor a la í'eina i iu>
era d'eslranyar Testreta relació
L|ue s'havia Torjal entre els veYns
de molts d'aquells llocs i els
lecnics, que eren recordáis
afectuosanient com «els scnyors
de les esglésics».
Un cop bi haguercn lotes les
|icces del (reneaclosques
reeopilades. els núniei'os eren
aclaparadors: tres mil imatges
actuáis, dues mil imatges de
treball. dues-centes rolografies
antigües, mig milerde planols.
qualre-eenies Plises anib dades
historiques. bibliogríil'iques i de
ealalogació. mes de vuilanta
obi"es consullaLles, tres-centes
memories. cent quaranla planols
de siluaeió. Sortosament aquesi
ba estat el rccomptc fuial passal ja
el pcruíde de seleeeió. S'han
necessilal de cinc a sel pocos per
elaborar cadiiscuna de les
intorvencions de restaui"acii>. Un
cop reuniís els eiements s'ba
proeessat la infonnació. s'han

redactat els peus de les imatges i
s'ha Iliural la inlerveneió ais
técnies coiresponcnts per passar
una primera revisió. En el següenl
pas. el dissenyador ha distribuTl i
donal forma al malerial. Una
vegada impíos, ol resultal ha
(omat a ser exaniinat pcls lecnics
i pcl cap del De]iartaniient de
Cultura de la Generalilai LIC
Catalunya. Joan Saqués. Anib
aquesta segona supervisió s'han
eliiuinal els erri>rs en les inialges.
en la con'cspondéncia d'aquesles
amb els pcus de les fotugrai'ies.
en la deni>niinació del nioniinicnl
o en alguns deis apartáis de la
fitxa. Ariibal aquesl punt. el
procos de manipulació de la
inforniació s'ba donal per acabal i
la inlerveneió ha passal a nians
del con'octor. Finalmeni,
ractuació. amb la Ibrma fnial que
és presenl en ol Ilibre. s'ba umiat
a imprimir, per (al que els canvis
fossin colejats peí cap de Tarea de
publicacions de la Diputació de
Girona. A partir d'aquí les
pagines ¡a han cstal a puní per a la
manipulació mecánica fnial a
caiTec de l'impressor. Un cop el
llibi'e-cataleg de reslauració ba
eslal enllestit s'ha pogut anar
Unalilzanl l'exposició i el CDROM. La informació i la
documentació ja ba oslal a punt
per ser traslladada a d'allres
suports.
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