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RESUM 

La tècnica del marouflage és un procediment artístic que es remunta als segles 
XVI - XVII i consisteix en l’adhesió d’un suport flexible policromat a un suport més 
rígid per mitjà d’un adhesiu. El treball es centra específicament en el suport tela 
adherit a un mur. Dins del marc teòric, es defineixen els diferents termes i tècni-
ques que no hem de confondre amb el marouflage, i una recerca històrica de la 
seva utilització, amb especial atenció als exemplars ubicats a Catalunya. La se-
gona part del treball es centra un estudi experimental a través de provetes per 
testejar l’adhesió entre els suports (tela i mur) mitjançant l’aplicació de diferents 
adhesius per finalment extreure unes conclusions de la comparativa dels resul-
tats. A través d’aquest TFG (Treball Final de Grau) es pretén augmentar el co-
neixement sobre aquesta tècnica poc coneguda i proposar noves línies d’inves-
tigació als futurs conservadors-restauradors.  

 

Paraules clau: Marouflage, adhesiu, tela, mur, tècnica, Catalunya 

 
 

ABSTRACT 
 

The marouflage technique is an artistic procedure that dates back to the 16th -
17th centuries and consists of the adhesion of a polychromatic flexible support to 
a more rigid support, using an adhesive. This academic work deals specifically 
with the fabric support adhered to a wall. Within the theoretical framework, the 
different terms and techniques are defined that we must not confuse with 
marouflage, an historical research of its use, with special attention to the ones 
located in Catalonia. The second part of the work focuses on an experimental 
study through test tubes to test the adhesion between the supports (fabric and 
wall) through the application of different adhesives to finally draw conclusions 
from the comparison of the results. Through this TFG it is intended to increase 
knowledge around this little-known technique and propose new lines of research 
to future curators. 
 
Key words: Marouflage, adhesive, fabric, wall, technique, Catalonia 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present Treball de Final de Grau pretén ser un vehicle d’aproximació teòric i 
pràctic de la tècnica pictòrica del marouflage. Aquesta mostra un caràcter híbrid, 
a mig camí entre un suport flexible com pot ser una pintura sobre tela i un suport 
rígid com ara la pintura mural. Normalment es descriu com a pintura al oli (o una 
altre tècnica pictòrica) sobre llenç , adherida a les parets per tal de decorar els 
interiors arquitectònics oferint a l’artista una gamma amplia de noves aplicacions 
i tècniques innovadores.   
 
Aquest component de suports mixtos és una perfecta oportunitat com a element 
d’estudi pels conservadors-restauradors. Per què l’estudi del marouflage se’ns 
presenta com un treball clarament multidisciplinari, on els béns tractats sovint 
han sigut intervinguts com pintures sobre llenç tot i estar adherits a un altre 
suport. 
 

1.1 Justificació 
La tria del tema va partir de les inquietuds que em van sorgir mentre realitzava 
les pràctiques externes de quart curs al CRBMC tutoritzades per la Maite Toneu. 
Ella va llençar el repte sobre la investigació teòrica de la tècnica del marouflage, 
ja que a Catalunya hi ha diversos edificis decorats d’aquesta manera que 
requereixen d’intervencions de conservació-restauració, i començant a indagar 
vaig veure que era un tema molt interessant i amb poca bibliografia.  
 
Per casualitat, aquella mateixa setmana en Pere Rovira va oferir a les alumnes 
en pràctiques poder ajudar a la intervenció dels marouflages de la Casa-Museu 
Pau Casals al Vendrell i sense cap mena de dubte vaig anar-hi.  
 
Gràcies a aquests dos fets vaig proposar a la Lídia Balust i a la Maite Toneu el 
tema del meu TFG vinculat a les pràctiques; un estudi teòric i pràctic de la tècnica 
del marouflage a Catalunya. Un cop acceptat i amb unes directrius inicials vaig 
començar a realitzar-lo. 
 

1.2 Estat de la qüestió 
La tècnica del marouflage és un procediment artístic que va ser freqüentment 
utilitzat a Europa al segle XVIII i que va popularitzar-se als segles XIX-XX a 
Catalunya. Malgrat això, no se’n registren gaires fonts bibliogràfiques que siguin 
acurades, per la confusió amb altres tècniques (que veurem en l’apartat 2.1) i la 
seva difícil classificació per requerir de dos suports diferenciats entre sí.  
 
Les principals fonts que es van usar en la recerca de la part teòrica provenen de 
llibres escrits a meitat i finals del segle XX. Destaquen The Artist’s Handbook of 
Materials and Techniques (1940) de Ralph Mayer, Conservation of Wall 
Paintings (1984) de Paolo Mora, Laura Mora i Paul Philippot i finalment 
Conservación y restauración. Materiales, técnicas y procedimientos. De la A a la 
Z (1997) d’Ana Calvo. 
 
El TFM de Francesca Paola Boenzi anomenat El marouflage en pintura sobre 
lienzo: estudio experimental de los adhesivos empleados en su evolución 
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histórica (2014 - 2015) ha estat la principal font consultada per a la part pràctica 
i a partir la qual s’han seguit les línies d’investigació que va iniciar. Aquestes 
queden recollides en el propi títol del treball. 
 

1.3 Hipòtesi i objectius 
Aquest treball es planteja principalment en donar una resposta a la pregunta: 
Quin adhesiu ofereix millors condicions a l’hora de realitzar i intervenir els 
marouflages? S’intentarà resoldre el dubte a través de la materialització d’una 
recerca teòrica i pràctica.  
 
Els objectius del TFG són dos, relacionats entre si. D'una banda, el primer 
objectiu és realitzar una investigació teòrica sobre de la tècnica del marouflage i 
el seu ús al llarg de la història, centrant-nos en la zona de Catalunya i el segon 
objectiu, és la realització de provetes per testejar l’adhesió entre tela i mur, amb 
la utilització de cinc adhesius diferents. 
 

1.4 Metodologia emprada 
La metodologia d’aquest TFG comença amb una extensa recerca bibliogràfica 
(buscant sempre que sigui possible les fonts originals) de la tècnica del 
marouflage. En concret, es focalitza en la recerca de les dades tècniques dels 
adhesius que s’han usat al llarg de la història i el seu mètode d'aplicació. En 
aquest procés també s’inclou la recerca de decoracions parietals realitzades amb 
aquesta tècnica a Catalunya, per tal de posar en valor aquest patrimoni poc 
estudiat fins al moment.  
 
Per això és essencial la recopilació i lectura de diversos tractadistes 
renaixentistes com ara Palomino, Pacheco, Cennino Cennini… Així com la 
consulta de diversos llibres del segle XX, tesis, i TFM; mencionats anteriorment 
(punt 1.2). De la mateixa manera es consulten diverses investigacions de caire 
científic així com articles de revistes, tant nacionals (UNICUM), com 
internacionals. 
 
Així mateix, per a la recerca d’obres realitzades amb aquesta tècnica a 
Catalunya, es farà una primera recerca a internet. A continuació es preveu la 
visita in-situ per obtenir imatges generals i de detall de les degradacions així com 
per a fer la recollida de mostres. Per a trobar fonts documentals en relació 
aquests marouflages es preveu l’ús de bibliografia i documents de les pròpies 
institucions. Aquestes són;  la Casa Marsans, la Catedral de Vic, la Generalitat 
de Catalunya, el Museu Pau Casals i la Casa Alegre de Sagrera. 
 
D'altra banda, la metodologia emprada per la part experimental consisteix en 
seguir les línies d’investigació del TFM de F. Paola Boenzi; es comença amb la 
preparació d’unes toves enguixades, unes teles impermeabilitzades i finalment 
la preparació dels cinc adhesius, triats segons els resultats de les anàlisis de les 
obres a Catalunya i de la part teòrica inicial. Posteriorment es va passa a 
l’adhesió dels dos suports entre sí emparant l’adhesiu.  
 
Finalment es realitzen proves de pH i de tracció per avaluar i comparar els 
diferents adhesius i extreure unes conclusions que puguin ajudar a triar les 
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millors actuacions dins d’una intervenció de conservació-restauració d’un 
marouflage. 
 

1.5 Parts en les que es divideix el treball 
A trets generals, el treball es divideix en dues parts; una part teòrica i una pràctica 
que acompanya a aquesta primera, per acabar extraient unes conclusions de la 
cerca i els resultats. 
 
Part teòrica: 
-Recerca bibliogràfica sobre el marouflage, des de una vessant històrica i 
tècnica. 
-Comparació dels diferents termes de tècniques artístiques, erròniament 
relacionats amb el marouflage al llarg dels anys. 
-Recopilació de documentació sobre cinc casos diferents de marouflages 
realitzats a Catalunya. 
 
Part pràctica/estudi experimental: 
-Realització d’anàlisis estratigràfiques i observació d’aquestes amb MO 
(microscòpia òptica) i espectrometria FTIR (Infraroig transformat de Fourier) dels 
adhesius i teles, dels diferents casos pràctics amb la finalitat de determinar els 
seus materials i composicions. 
-Preparació dels suports (tant rígid com flexible) així com l’elaboració dels 
adhesius al laboratori. 
-Comparació dels diferents comportaments dels adhesius aplicats entre el suport 
tela i suport mur. 
-Extreure conclusions que facilitin les futures intervencions de conservació-
restauració dels marouflages. 
 
 
 
 
 
 
 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

9 
 

 

2 LA TÈCNICA DEL MAROUFLAGE 

2.1 El terme marouflage 
La paraula marouflage o marouflée prové del vocable francès maroufler1. És una 
tècnica pictòrica que consisteix en adherir una obra pictòrica realitzada en un 
suport flexible, sobre un més rígid, mitjançant un adhesiu2. 
 

La seva secció estratigràfica 
generalment correspon a la 
figura de la dreta:              

Fig. 1 Secció d’un marouflage (tela sobre mur)) 

 
Ana Calvo ho defineix com: “Terme francès que s'aplica al mètode emprat per 
fixar llenços a un suport rígid com la fusta, o al mur i al sostre, utilitzant un adhesiu 
a base de blanc de plom en oli, resines i, de vegades, ciment. […]”3 
 
La traducció al català és difícil de concretar ja que no tenim ni s’ha trobat una 
paraula específica o normalitzada i usem d’altres que poden comportar confusió 
amb el terme. La UPV (Universitat Politècnica de València) utilitza la paraula 
“encolat” com a traducció i ho defineix com una tècnica d’encolat aplicada sobre 
suport pictòrics flexibles com ara el paper o la tela4.  En el cas del castellà s’usen 
els termes “encolar” i “engrudar”5. 
 
A Itàlia existeix el terme “incamottatura” 6 que molts cops apareix com a traducció 
del marouflage. La paraula italiana fa referència exclusivament a un llenç (suport 
flexible) adherit amb cola animal a un suport de fusta (suport rígid). 

 
1 ESPINÓS MORA, A. Propuesta de intervención de la pintura marouflage del templo parroquial 
San Bartolomé apóstol de Godella. Director: María Ángeles Carabal Montagud i María Pilar 
Soriano Sancho. Treball final de grau inèdit. València: Universitat Politècnica de València, 
Facultat de Belles Arts de Sant Carles, 2017-2018, p.17. Disponible en línia a: 
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPIN%C3%93S%20-
%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDR%C3%89S%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTR
A%20SE%C3%91ORA%20DE%20LA%20PURIFCACI%C3%93N.%20ESTUDIO%20HIST%C3
%93RICO....pdf?sequence=1&isAllowed=yf > [Consulta: 20 gener 2022]. 
2 SANTOS SÁNCHEZ, E. “Dos casos de conservación y restauración de pintura mural con la 
técnica Marouflage”. Informes y Trabajos: Excavaciones en el exterior (2019), núm 18, p. 74-
90. EAN: 9789200145001. Disponible en línia a: 
<https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/informes-y-trabajos-18_3905/> [Consulta: 1 
febrer 2022]. 
3 CALVO MANUEL, A. Conservación y restauración. Materiales, técnicas y procedimientos. De 
la A a la Z. 1a ed. Espanya: Ediciones del Serbal, S.A.,1997, p. 141. ISBN 84-7628-194-3 
4 JUAN AMPARO, G. Práctica de Marouflage en la pintura actual | | UPV. YouTube [vídeo 
digital], 19 d’octubre de 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=yyC82BBr9G0&t=150s> 
[Consulta:  2 de febrer 2022]. 
5 PAOLA BOENZI, F. El marouflage en pintura sobre lienzo: estudio experimental de los 
adhesivos empleados en su evolución histórica. Director: Susana Martín Rey i María Castell 
Agustí. Treball final de màster inèdit. València: Universitat Politècnica de València, 2014-2015, 
p. 14. Disponible en línia a: <https://riunet.upv.es/handle/10251/67890> [Consulta: 20 gener 
2022]. 
6 ITALIAPERVOI. Incamottatura. [En línia].<http://www.italiapervoi.it/diz.asp?n=incamottatura> 
[Consulta: 11 febrer 2022] 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tot i així, cap de les traduccions en els idiomes mencionats són completament 
fidels a la seva definició i poden causar equivocacions. Per això actualment es 
manté un cert consens en l’ús del terme gal en la literatura internacional7.  
 
És important també no confondre el marouflage amb altres termes que s’han 
assignat a aquesta tècnica al llarg de la història, com ara les diverses formes 
d’impregnacions com el beverone, l’atramentum, les transposicions impulsades 
per Robert Picault8 o els reentelats .  
 
Les impregnacions fan referència a un mètode de consolidació dels estrats 
pictòrics i de les fibres tèxtils, on els suports tèxtils són recoberts pels seus 
reversos amb adhesius naturals o sintètics. Aquesta tècnica va ser molt emprada 
en les escoles europees del XVII9 i serà el precedent dels reentelats. 
 
El beverone és un tipus d’impregnació que consisteix en l’aplicació d’una base 
d’oli cuit10 juntament amb alguna substància resinosa o cola animal. La funció 
d’aquestes operacions era protegir i reforçar el revers del llenç11. 
 
D’altra banda, l’atramentum estava compost per una mescla de productes, es 
creu que a base d’asfalt dissolt en oli i diluït també en oli o essència de 
trementina. També es feia ús de blanc de plom en oli, coles o goma laca12. 
Segons Plini el Vell s’aplicava a l’anvers per revifar i protegir les pintures murals. 
També s’aplicava al revers de les pintures sobre tela amb la finalitat de protegir 
les peces de la humitat i la pols13. 
 
Les transposicions eren un procediment agressiu de restauració del suport sorgit 
cap al segle XVIII i principis del XIX, a França i Itàlia. Aquest procés fa referència 
a traslladar la capa pictòrica d’una pintura sobre taula a un suport de tela i es feia 
generalment pel mal estat del suport original14. De fet es té constància que al 
segle XIX el terme marouflage designava la transposició d'un suport de fusta a 

 
7  SANTOS SÁNCHEZ, E., p. 75 (op. cit.)  
8 LA NUIT, LA NEIGE. “Les Godefroid - Famille de restaurateurs de tableaux et peintres aux 
XVIIIe et XIXe siècles”. Le forum de Marie-Antoniette. Sa vie, son siècle.s [blog], 21 de 
desembre de 2015. <https://marie-antoinette.forumactif.org/t4840-les-godefroid-famille-de-
restaurateurs-de-tableaux-et-peintres-aux-xviiie-et-xixe-siecles#150485> [Consulta: 11 febrer 
2022]. 
9 CERRADA DACASA, M. “Estudi d’antigues intervencions de consolidació de suports de tela:  
les impregnacions.” UNICUM (2019), núm. 18, p.113. ISSN 1579-3613. Disponible en línia a: 
<https://raco.cat/index.php/UNICUM/article/view/364256> [Consulta: 11 febrer 2022]. 
10 Íbid., p.113 
11 MALESAN, A. El entelado flotante como tratamiento de mínima intervención. Director: María 
Castell Agustí i Carmen Pérez García. Treball final de màster inèdit. València: Universitat 
Politècnica de València, 2008. Disponible en línia a: 
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13293/El%20entelado%20flotante.pdf?sequence
=1> [Consulta: 12 febrer 2022]. 
12 CERRADA DACASA, M., p.113 (op. cit.) 
13 Íbid, p. 113-114 
14  MUSEO DEL PRADO. Recurso/Dar vida eterna a las obras: transposiciones de soporte y 
restauración en Europa a principios del siglo XIX. [En línia]. 
<https://www.museodelprado.es/recurso/dar-vida-eterna-a-las-obras-transposiciones-
de/16cc034c-54bf-8317-4258-5861bc78ecdb> [Consulta: 12 febrer 
 2022] 
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una tela15 quan aquest primer estava molt deteriorat. Era més econòmic fer una 
transposició que realitzar un nou suport adequat a les necessitats de l’obra. 
 
Finalment, pel que fa als reentelats també existeix confusió amb la tècnica del 
marouflage per una similitud de procediments. Els reentelats consisteixen en 
l'adhesió d'una tela nova al llenç original per reforçar-lo16 i se’n parla per primer 
cop a França al 1660 per Lamorlet17.   
 
Per tant, podem resumir que designar erròniament aquestes impregnacions amb 
el nom de marouflage18 era molt comú i per això ha acabat donant lloc a una 
bibliografia de vegades amb una terminologia incorrecta. Ja que tot i que els 
materials usats en aquestes tècniques són en molts casos els mateixos que 
s’usen en el marouflage, la finalitat és completament diferent, perquè les 
impregnacions busquen la protecció de l’obra, mentre que el terme marouflage 
indica l’adhesió entre dos suports. 
 

2.2 Evolució històrica de la tècnica del marouflage 
L'origen d'aquest procediment artístic es remunta als segles XVI i XVII, a Europa, 
en concret a França i Itàlia19. Tot i així A. Calvo considera que varen ser els 
venecians els pioners d’aquesta tècnica al segle XVI20. Les raons d'aquest èxit 
són essencialment relacionades amb el microclima del país, on la humitat havia 
danyat irreparablement molts dels frescos del segle anterior21. 
 
Ana Calvo ens menciona en el seu llibre “Conservación y restauración de pintura 
sobre lienzo” el mètode d’execució que empraven els Venecians per realitzar 
aquesta tècnica: 
 
“D'aquesta manera feien pintures de grans formats - fins i tot al seu taller, sense 
la incomoditat de treballar en bastides – amb diverses peces de tela que després 
eren unides in situ, o retallades i adaptades al lloc, retocant les unions.[…]”22 
 
D'altra banda i coincidint amb l'inici de l'època Barroca, es desenvolupa a França 
la idea i l'expansió de la tècnica del marouflage23. Aquesta va ser àmpliament 
utilitzada en aquest país com pintura decorativa durant els segles XVII-XVIII24 
per a la decoració de palauets y grans mansions al gust il·lusionista d’aquell 

 
15 Íbid. 
16 Proyecto COREMANS: criterios de intervención en pintura sobre caballete. 1a ed. Espanya: 
consejo editorial del IPCE, 2018. ISBN 978-92-0-000870-2. Disponible en línia a: 
<https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-criterios-de-intervencion-
en-pintura-de-caballete_5334/> [Consulta: 12 febrer 2022]. 
17 MALESAN, A., p.7. (op. cit.) 
18 NICOLAUS, K. Manual de restauración de cuadros. 1a ed. Barcelona: Konemann, 1999, p. 
131. ISBN 9783895086496. 
19  PAOLA BOENZI, F., p. 18 (op. cit.) 
20 CALVO MANUEL, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo. 1a ed. Barcelona: 
Del Serbal, 2002, p.84. ISBN 978-84-7628-390-5. 
21 PAOLA BOENZI, F., p. 15 (op. cit.) 
22 CALVO MANUEL, A., 1997, p.84 (op. cit.) 
23 PAOLA BOENZI, F., p. 16 (op. cit.) 
24 SANTOS SÁNCHEZ, E., p. 75 (op. cit.) 
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moment25 i per la preferència a la pintura de cavallet com a alternativa a la pintura 
mural, de complexa elaboració, aprofitant l'auge del llenç com a suport pictòric 
del segle XV. 
 
A França destaquen dos artistes que varen usar aquesta tècnica: Eugene 
Delacroix (1798-1863) i Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898). Delacroix 
normalment utilitzava pintura a l’oli (afegint cera) sobre teles que adheria al mur, 
com veiem a les seves decoracions del Palais Bourbon o a les parets de 
l’església Saint-Suplice26. Abans d’adherir la tela pintada Delacroix feia remullar 
les parets amb oli bullint perquè temia que amb el temps la humitat pogués 
danyar les obres27. 
 
En el cas de Pierre Puvis de Chavannes, sabem que era un artista que preferia 
usar el marouflage abans del fresco28. Ho veiem en la seva obra “Charity: A 
Sketch (A Woman Distributing Gifts to Two Winged Children)”. Chavannes va ser 
un artista francès de finals del segle XIX que va tenir dos mestres d'excepció, 
Delacroix i Couture. Tot i que el seu estil no té la força incisiva d'aquells i no 
experimenta amb la composició ni amb els elements de l'obra, va tenir un enorme 
èxit a la seva època. Les seves obres eren molt decoratives, seguint les pautes 
del simbolisme29. 
 
Tornant a la tècnica del marouflage, tenim constància que aquest procediment 
artístic no va tenir ni molt menys la repercussió que van tenir altres tècniques en 
èpoques passades, com ara l’aquarel·la o el fresco, tot i que és considerat 
precursor de la utilització de draps i papers pintats30. 
 
En qualsevol cas, és evident que la tècnica pictòrica del marouflage ofereix 
innumerables avantatges pels artistes; realitzar l’obra al seu taller sense 
necessitat de desplaçar-se, estalviar-se l’elaboració del fresco o mezzo-fresco, 
comoditat per pintar un sostre sense necessitat de fer-ho directament sobre ell, 
sense usar bastides i és, per tant, un procés més econòmic.  Els artistes que 
usen el marouflage, realitzaran primerament la pintura sobre un llenç al seu taller 
i un cop acabat, s’adheria in-situ al mur.  

 
25 Pintura mural en la Comunidad de Madrid. 1a ed. España: Comunidad Autónoma de Madrid. 
Servicio de documentación y público, 2015, p.559. ISBN 9788445135136. 
26 MORA, P. MORA, L. PHILIPPOT, P. Conservation of Wall Paintings. 1a ed. Oxford: 
Butterworth-Heinemann, 1984, p. 159. ISBN 978-0408108126. 
27 Dr. POLISTENA, J. “Eugène Delacroix, Murals in the Chapel of The Holy Angels, Saint-
Sulpice.” Smarthistory [Blog], 9 juliol 2018. <https://smarthistory.org/delacroix-sulpice/> 
[Consulta: 20 febrer 2022] 
28 CHILVERS, I. The Oxford Dictionary of Art and Artists. 5a ed. Oxford: Oxford University 
Press, 2015. ISBN 9780191782763. Disponible en línia a: 
<https://books.google.es/books?id=HFExDwAAQBAJ&pg=PT547&lpg=PT547&dq=cennino+ce
nnini+marouflage&source=bl&ots=6yBPeC8UCx&sig=ACfU3U1Ilbzut6mPF6xG2O1N_ay4Pb29
FQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj1w4Kt5Zj3AhUxx4UKHS6VDMAQ6AF6BAgbEAM#v=onepag
e&q=cennino%20cennini%20marouflage&f=false> [Consulta: 20 febrer 2022]. 
29 ARTEHISTORIA. Pierre Cecile Puvis De Chavannes /Personajes. [En línia]. [Consulta: 20 
febrer 2022] 
30 BARBA ROMERO, L. Pintura mural de carácter religioso en la provincia de Ciudad Real. 
Siglos XIII al XVIII. Director: Ana María Macarrón de Miguel. Tesi doctoral inèdita. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, 2016, p.51. Disponible en línia 
a: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/38973/1/T37740.pdf> [Consulta: 20 febrer 2022]. 
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Aquesta tècnica al llarg del segles ha anat evolucionant, tant pel mètode de 
treball com pels components i materials que s’usen. En concret destaquen la 
gran varietat dels d'adhesius emprats per a la unió del llenç al mur31 (veure punt 
2.4).  
 

2.3 Estudi històric del marouflage a Catalunya 
El marouflage va ser una tècnica àmpliament utilitzada a Catalunya als segles 
XIX-XX, que possiblement va arribar ja al segle XVIII a través de les interaccions 
entre artistes francesos i catalans, per proximitat entre països. 
 

Un exemple són les pintures de l’antiga botiga de pianos Cassadó & Moreu32 
realitzades per Pau Roig i Cisa (1879-1955).  Per la seva estètica i disposició, 
aquestes pintures es poden emmarcar dins del corrent decorativista simbolista 
del Modernisme, on és evident la influència del pintor francès de marouflages 
Puvis de Chavannes, que amb tota probabilitat Roig i Cisa coneixia gràcies a les 
reproduccions de les revistes33 i catàlegs.  
 

De fet, hi ha constància de la influència que aquest artista francès va despertar 
sobre tota una generació de pintors catalans com ara Joan González Gaspar 
Homar (1870-1953) i Alexandre de Riquer (1853-1920). 
 

Tot i així, com no s’ha trobat cap tractat ni llibre que parli sobre la tècnica del 
marouflage específicament a Catalunya, es va decidir fer aquest apartat a través 
d’exemples d’obres reals que podem trobar a l'actualitat en aquesta zona. 
 

Per això, es van triar cinc casos pràctics de pintures realitzades amb aquest pro-
cediment artístic dels quals es va elaborar una fitxa tècnica per a cadascun 
(veure punts 2.3.1 fins el 2.3.5), així com una presa de mostra dels materials 
constituents de l’obra, sempre que fos possible. Les anàlisis es van realitzar al 
laboratori del CRBMC on sobretot interessava analitzar el tipus d’adhesiu, les 
càrregues possibles que contenia, el tipus de composició del mur i el tipus de 
tela sobre el qual es realitzaven aquestes obres. 
 

Els cinc casos pràctics són; El sostre de la casa Marsans a Barcelona, les pintu-
res de Sert a la Catedral de Vic, les pintures de la sala Sant Jordi al Palau de la 
Generalitat a Barcelona, les pintures del museu Pau Casals al Vendrell i final-
ment les pintures de la Casa Alegre de Sagrera a Terrassa, les quals a continu-
ació es mostren les seves fitxes tècniques. 
 
 
 
 

 
31 PAOLA BOENZI, F., p. 19 (op. cit.) 
32 BELTRÁN CATALÁN, C. “Pau Roig y las tres pinturas del almacén de música Cassadó & 
Moreu: una lectura musical”. Emblecat. (2013), núm. 2, p. 140. ISSN 2014-5675. Disponible en 
línia a: <https://raco.cat/index.php/EMBLECAT/article/view/304800> [Consulta: 21 febrer 2022]. 
33 VERD, D. “Algunes lliçons per a l’ofici de pintor”. Vell i nou. Revista mensual d’art. (1919), 
núm. 95, p. 275.  Disponible en línia a: <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vell-i-nou-
revista-mensual-dart--71/html/0287cb58-82b2-11df-acc7-002185ce6064_16.html> [Consulta: 
20 febrer 2022]. 
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2.3.1 Sostre de la casa Marsans 
Fitxa 
tècnica 

   

Títol 
 
Autor 
 

Cronología 

 
Mides 
 
Núm. 
regístre 

Sostre Casa Marsans 
 
Desconegut 
 

Primer terç del segle XX 
 
600 x 260 cm. aprox. 
 
TdART H.C: R-21-2021 
CRBMC: 14076  

Fotografies 

 
Sostre 1 i Sostre 2 

Fig. 2 Fotogarfies del marouflages de la casa 
Marsans. (Veure ANNEX I) 

Ubicació Torre Marsans. Pg. De la 
Mare de Déu del Coll, 41-51. 
Barcelona. 

Descripció El singular edifici edificat per ordre de Josep 
Marsans i Rof per la seva família, ens 
mostra dos sostres decorats l’estil rococó 
amb cels rasos amb angelets i escenes 
galants, que fan al·lusió a la funcionalitat de 
l’espai que originalment tenia la sala. 
(Veure ANNEX II) 

Materials Pintura al oli sobre tela 
encolada al mur. 

Observacions Intervenció del sostre 1 al 2021 per l’em-
presa TdART H.C (Veure ANNEX XXVIII) 
Anàlisis realitzats per Ricado Suárez el 21-
02-21 (Veure ANNEX XXIX) 

Tema Tots dos sostres mostren un 
cel amb diversos angelets. 

Tipologia Decoració de sostres. 

 

2.3.2 Pintures de Sert a la Catedral de Vic 
Fitxa 
tècnica 

   

Títol 

 
Autor 

 
Cronología 

 
Mides 

 
Núm. 
regístre 

Pintures de Sert a la Cate-
dral de Vic 
 
Josep Maria Sert 

 
1926-1930 i 1940-1945 

 
2.113,92 m2 aprox. 
 
CRBMC: 12516  

Fotografies  

Fig. 3 Marouflages de Sert a 
la Catedral de Vic. Fotografies: CRBMC. (Veure 
ANNEX III) 

Ubicació Plaça de la Catedral, 3. Vic, 
Osona.  

Descripció Sert realitza la seva obra sobre teles, damunt 
un fons de metall daurat o platejat, que dona 
a les pintures una lluminositat característica. 
Utilitza la grisalla per a pintar les seves figures 
donant sensació escultural d’un relleu en 
marbre. L’estil és Barroc (Veure ANNEX IV) 

Materials Pintura al oli sobre tela 
encolada al mur. 

Observacions Elaboració de dos projectes de conservació i 
restauració (no duts a terme), un per Episco-
pus el juliol de 2015 i l’altre pel CRBMC al 
2017.(Veure ANNEX XXX) 
Anàlisis realitzats per Ricado Suárez i Ruth 
Sadurní el 5-07-18 (Veure ANNEX XXXI) 
Anàlisis realitzats per Ricado Suárez el 23-
06-22 (Veure ANNEX XXXII) 

Tema Religiós, escenes del nou i 
antic testament. 

Tipologia Decoració de sostres i parets. 
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2.3.3 Sala Sant Jordi a la Generalitat 
Fitxa 
tècnica 

   

Títol 

 
Autor 
Cronología 
Mides 

 
Núm. 
regístre 

Pintures del Saló Sant 
Jordi  
Fins a 22 artistes diferents. 
(Veure ANNEX XXXIII) 
1927 
Varía depenent de la ubica-
ció. (Veure ANNEX XXXIII) 
CRBMC: 10500 
Generalitat: té un número 
de regístre per a cada 
pintura (Veure ANNEX 
XXXIII) 

Fotografies 

 
Fig. 4 Marouflages al Saló Sant Jordi. 
Fotografies: CRBMC (Veure ANNEX V) 

Ubicació Plaça sant Jaume, Palau de 
la Generalitat. Planta 
noble.  Saló Sant Jordi. 
Barcelona. 

Descripció La decoració pictòrica actual correspon a la 
dictadura de Primo de Rivera, que pretenia 
fer una lectura de la vinculació de Catalunya 
a la història d'Espanya. (Veure ANNEX VI) 

Materials Pintura al oli sobre tela 
encolada al mur. 

Observacions Actuacions de conservació-restauració de la 
mà de Maite Toneu Puig del CRBMC al 
2008-9, 2014, 2019-20.(Veure ANNEX 
XXIV) 
Anàlisis realitzats per Ricado Suárez i Ruth 
Sadurní el 5-03-19 (Veure ANNEX XXXV) 

Tema Les pintures mostren 
diverses escenes religioses 
i nobles 

Tipologia Decoracions de sostres i parets  

 

2.3.4 Pintures del Museu Pau Casals 
Fitxa 
tècnica 

   

Títol 

 
Autor 

 
Cronología 

 
Mides 

 

 
Núm. 
regístre 

Pintures de la Sala del Vi-
gatà 
 
Francesc Pla i Duran, “El 
Vigatà” 
 
Segle XVIII, any 1793 
 
170m2 aprox. 
 
- 

Fotografies 

  Fig. 5 Fotografia de les pintures del Museu Pau 
Casals. De: Museu Pau Casals. (Veure ANNEX VII) 

Ubicació Av. Palfuriana, 67, Platja de 
Sant Salvador. El Vendrell 
(Baix Penedès) 

Descripció La decoració originalment va ser realitzada 
per a la casa del comerciant Joan Ribera al 
1793. Després al segle XX Pau Casals les va 
comprar per la seva casa al Vendrell. L’estil 
és rococó amb un cert preromanticisme. 
(Veure ANNEX VIII) 

Materials Pintura al oli sobre tela 
encolada al mur. 

Observacions Dues actuacions en relació la conservació-
restauració, la primera al 2001 de la mà de 
TdART (Veure ANNEX XXXVI) i l’altra realit-
zada pel CRBMC al 2022.(Veure ANNEX 
XXXVII) 
Anàlisis realitzats per Ricado Suárez el 15-
07-22 (Veure ANNEX XXXVIII) 

Tema Escenes mitològiques i 
al·legòriques decorades 
amb motius arquitectònics i 
vegetals. 

Tipologia Decoració de sostres i parets. 
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2.3.5 Casa Alegre de Sagrera 
Fitxa 
tècnica 

   

Títol 
 
Autor 
 
Cronolo-
gía 
 
Mides i 
Núm. 
regístre 

Pintura de la Casa Alegre 
de Sagrera 
Pere Viver i Aymerich 
 
1911 
 
núm.1:13061 - 2,1 × 2,2m 
núm.2:13060 - 2,1 x 2,2m 
núm.3:13059.-.2,8.x.3,5m 
núm.4:13058 - 1,3 x 2,2m 
núm.5:13062 - 1,3 x 2,2m 
núm.6: 13063-70cm x 
2,4m 

Fotografies 

 Fig. 6 Fotografies dels marouflages de Casa Alegre 
de Sagrera (Veure ANNEX IX) 

Ubicació Carrer de la Font Vella, 
núm 29. Terrassa. 

Descripció Els sis panells de pintura a l'oli sobre tela 
decoren els murs est i sud del saló. És una 
disposició habitual de les residències 
particulars de principis de segle XX. (Veure 
ANNEX X) 

Materials Pintura al oli sobre tela 
encolada al mur. 

Observacions Actuacions en relació la conservació-
restauració (de les pintures 1, 3 i 4) de la mà de 
Rosa Gasol de la Diputació de Barcelona 
(Veure ANNEX XXXIX) 

Tema Escenes de pagesia i 
paisatges amb nimfes, 
amb un aire simbolista i 
emparentada amb la 
tradició del paisatge 
romàntic del segle XIX. 

Tipologia Decoració de parets. 

 

2.4 Els adhesius 
Es pot definir adhesiu com aquella substància que aplicada entre les superfícies 
de dos materials permet una unió resistent a la separació. Anomenem substrats 
o adherents als materials que pretenem unir per mediació de l'adhesiu. El conjunt 
d'interaccions físiques i químiques que tenen lloc a la interfície adhesiu/adherent, 
rep el nom d'adhesió34. 
 

Quan parlem de la tècnica del marouflage, és evident que va implícit l'ús d’un 
adhesiu. Aquest, tal i com hem mencionat anteriorment, al llarg de la història i 
depenent de la zona geogràfica, ha anat variant i els artistes van utilitzar coles 
de naturaleses i composicions molt diverses35. Els més utilitzats han estat la cola 

 
34 Curs d’adhesius per la metèria de Tribologia a la Universidad Anáhuac impartit amb el 
següent llibre: MADRID, M. Tecnología de la adhesión. Espanya: Dpto Técnico de Loctite 
España, 2016-2017. ISBN 9789876423113. Disponible en línia a: 
<https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7071/7071377/curso_de_adhesivos.pdf> 
[Consulta: 20 febrer 2022]. 
35 ALBARRÁN FERNÁNDEZ, J.V. “Colas orgánicas de origen animal”. A: CALLE GONZÁLEZ, 
J.M. Monografías de arte: 2000-2001. Capítol 9. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001, p. 1. 
ISBN 84-95454-52-1. Disponible en línia a: 
<https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/92176/Albarr%c3%a1n%20Fern%c3%a1ndez%2c%
20J.%20Vicente_Colas%20org%c3%a1nicas%20de%20origen%20animal.pdf?sequence=1&is
Allowed=y> [Consulta: 20 febrer 2022]. 

Núm 1.           Núm 2.               Núm 3. 

Núm 4.           Núm 5.               Núm 6. 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

17 
 

d'origen animal, com la de pell de conill, el caseïnat de calci, carbonat bàsic de 
plom, midó, olis, ceres i resines36. 
 
A partir de tots els coneixements recollits al punt 2.2, es va poder elaborar una 
taula37 dels principals adhesius coneguts i emprats al llarg de la història i fins 
l’actualitat en aquest procediment pictòric. Aquesta ens ha sigut molt últil a l’hora 
d’establir una relació i comparació entre els adhesius emprats a Catalunya amb els 
emprats històricament a la resta d’Europa i per possible l’elecció dels materials que es 
farien servir per la part experimental (veure punt 3.1.3) 

Ahesius emprats històricament en el marouflage 

Taula 1. Taula comparativa dels diferents adhesius emprats al llarg de la història 

 
36 SANTOS SÁNCHEZ, E., p. 75 (op. cit.) 
37  Seguirem el ítems del model de taula de PAOLA BOENZI, F., p. 23 (op. cit.) 

 Adhesiu Càrreges  Lloc Font 
Segle 
XVII-
XVIII 

Brea de Borgonya juntament 
amb cera i resina 

Ocre vermell 
(mangra o 
almagre en 
castellà) 

Europa MORA, P. MORA, L. PHILIPPOT, P., p 157. 
(op. cit.) 

Segle 
XIX 

Oli amb cera - França Íbid., p.159-160 

 Oli amb cera i resina Blanc de plom Europa MAYER, R. Materiales y técnicas del arte. 2a 
ed. Madrid: Tursen Hermann Blume, 1993, 
p.358. ISBN 8487756174 

 Oli de llinosa + resina dammar 
+ trementina de Venècia + cera 
i cola de ossos 
 

Ceruse (Blanc de 
plom i vinagre) 

França MORA, P. MORA, L. PHILIPPOT, P., p 156. 
(op. cit.) 

 Cola d'os, midó, blat, sègol i 
Dextrina 

Ceruse (Blanc de 
plom i vinagre) 

 Íbid.p.156 

 Caseïna Calç Espanya CALVO MANUEL, A., 1997, p.141 (op. cit.) 

 Coles orgàniques com ara cola 
de conill (per la pasta de farina) 

Farina de blat i all Europa HILER, H. The painter’s pocket book of 
methods and materials. California: Los 
Angeles Research Pub Co, 1945, p. 153-155. 
Disponible en línia a: 
<https://archive.org/details/painterspo00hile/
page/n7/mode/2up> [Consulta: 4 març 2022]. 

Segle XX Coles viníliques (PVA) Guix Europa ACOSTA HERNÁNDEZ, F. “Mariano Cossío. 
Pintura mural del techo del Paraninfo. 
Conservación y Restauración”. Revista Bellas 
Artes. (2005), núm 3, p. 264-265. ISSN 1695-
761X. Disponible en línia a: 
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915
/18895/BA_3_%282005%29_15.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y > [Consulta: 4 març 2022]. 

 Resines acríliques (com ara el 
Plextol B-500 o l’Acril 33®) 

- França, Itàlia, 
Amèrica del Sud. 

ESPINÓS MORA, A., p.49. (op. cit.) i 
TELLECHEA, D., 109. (op. cit) 

 Resina natural (colofònia) - Catalunya (Catedral 
de Vic) 

Anàlisis realitzats per Ricado Suárez i Ruth 
Sadurní el 5-07-18 (veure ANNEX XXXI i 
XXXII) 

 Pasta de farina  - Catalunya (Saló 
Sant Jordi de la 
Generalitat) 

Anàlisis realitzats per Ricado Suárez i Ruth 
Sadurní el 5-07-18 (veure ANNEX XXXV) 

 Midó de blat - Catalunya (Casa-
Museu Pau Casals) 

Anàlisis realitzats per Ricado Suárez el 15-
07-22 (veure ANNEX XXXVIII) 

 Pasta de farina i cola animal 
(no determinada) 

- Catalunya (Casa 
Alegre de Sagrera) 

Analítiques realitzades per la Diputació de 
Barcelona (veure XXXIX)  

Segle 
XXI 

Gatxa ( intervenció de C-R) - Catalunya (Casa 
Marsans) 

Anàlisis realitzats per Ricado Suárez el 21-
02-21(veure ANNEX XXIX) 

 Carboximetilcel·lulosa 
(intervenció de C-R) 

- Catalunya (Casa-
Museu Pau Casals) 

Veure ANNEX XXXVII . 
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3 ESTUDI EXPERIMENTAL 

La part pràctica del treball es basa en l’estudi experimental dels resultats que 
ofereixen els diferents adhesius, emprats per adherir una tela a un mur, que s’han 
utilitzat històricament i destacant els usats principalment a Catalunya38. 
 

L’estudi es va realitzat de tal manera que fos reproduïble per a futures investiga-
cions, tot indicant les proporcions, materials i mètodes emparats. 
 

Inicialment, es va requerir d’una preparació dels suports, tant el rígid (toves) com 
el flexible (teles), a continuació es va passar a la fabricació dels cinc adhesius 
triats i amb aquests es van marouflar els dos suports. Finalment es va fer un 
estudi de les propietats mecàniques i químiques que oferien aquests adhesius 
emprats sobre les provetes. 

3.1 Elaboració de les provetes 
Per a l'elaboració de les provetes del marouflage sobre mur, s’han tingut en 
compte tres components bàsics:  
 

1. El Mur: Va consistir en preparar set toves de morter enguixades. 
2. Les teles: Es va fer un procés de selecció de les teles i a continuació es 

va passar a la seva impermeabilització. 
3. L’adhesiu: Van triar-se i elaborar-se cinc adhesius amb les seves receptes 

històriques. 

 

3.1.1 Preparació de les toves 
Es va determinar que les toves eren el suport rígid més adequat per a fer sobre 
elles la reproducció d’un mur. Aquestes toves eren quadrades de 29’5 cm d’al-
çada x 29,5 cm d’amplada x 3 cm de gruix39 i complia el paràmetre del color 
vermellós uniforme recomanat pel pintor i teòric d'art Max Doerner40 (1870-
1939).  
 

Per a la reproducció d’un mur, primer va caler humitejar i repicar la tova. Sobre 
aquesta base rugosa, es van aplicar amb una llana de fusta tres capes de morter: 
l’arriccio, l’intonaco i l’intonachino. Un cop sec, es va repicar i humitejar 
l’intonachino per tal de crear una superfície rugosa i absorbent per a una bona 
aplicació de la següent capa, l’enguixat. Aquest es va fer amb sulfat càlcic en 
aigua i amb l’ajuda d’una llana metàl·lica es va aplicar sobre el morter. Per 
l’acabat es va preparar guix mort que amb una espàtula es va aplicar sobre la 
capa de guix llisa, per crear una superfície semi-rugosa i permetre una bona 
adhesió amb les teles que anirien a sobre. 

 
38 Casos reals estudiats al punt 2.3.1 fins el 2.3.5 del treball 
39 Fabricades de manera artesanal per l’empresa Rústics.  
40 DOERNER, M. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. 4a ed. Barcelona: Editorial 
Reveté, SA, 1982, p. 236. ISBN: mkt0006246060. 
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    Fig. 7 Procés preparació de les toves (Veure ANNEX XXIII) 

3.1.2 Elecció i imprimació de les teles 
Per a l’elecció del suport flexible de tela, es va optar per la tria de diferents teles, 
per poder veure els diferents comportaments que tenen aquestes segons l’adhe-
siu amb el qual es realitzi el marouflage. En total se’n van escollir tres. 
 

En primer lloc es va triar la tela de lli41 ja que històricament va ser la més usada 
per fer els marouflages42. A continuació es va escollir el cotó43, utilitzada en el 
marouflage de les Pintures del Museu Pau Casals44 i la tercera va ser una tela 
sintètica de polièster P11045 per ser molt emprada actualment en restauracions 
de pintura sobre tela. 
 

En el TFM de F. Paola Boenzi46 es va usar una imprimació de cola de conill al 
30% sobre un teixit de lli al 100%. Tot i així, al no saber la marca, ni tenir la 
referència del teixit de lli ni de la cola de conill, es va optar per a fer unes provetes 
d’imprimació47 per trobar la més adient. 
 

Es va agafar un teixit 100% de lli  i es va impregnar amb cola de conill de la 
marca CTS48 en diferents proporcions, 30%, 20%, 10%, 7% i 5%. Totes les pro-
vetes es van fer sota les condicions ambientals del taller d’una temperatura de 
21.5ºC i 52.6% d’humitat relativa. 
 

Primerament es va preparar una cola de conill al 30%, a partir de la qual es van 
fer la resta de dissolucions49. Per preparar la cola de conill, es van pesar prime-
rament els components utilitzats que són l’aigua i la cola de conill. Després és 
van posar en remull la cola de conill i es va deixar estovar durant 24h. Un cop 
passat aquest temps es va escalfar i dissoldre la cola a 60ºC fins a obtenir una 
solució homogènia.  
 

A continuació es van retallar cinc trossos de lli quadrats de 10 cm x 10 cm i amb 
una paletina es va impermeabilitzar cada tela amb una proporció diferent. En la 

 
41 Referència del teixit veure ANNEX XII. 
42 DALY HARTIN, D. MICHALSKI, S. i PACQUET, C. “Ongoing Research in the CCI Lining 
Project: Peel Testing of BEVA 371 and Wax-Resin Adhesives with Different Lining Supports”. A: 
ICOM Committee for Conservation, Tenth Triennial Meeting. 1a ed. Washington DC: ICOM 
Committee for Conservation, 1993. 1v, p. 128-134. ISBN 0-935868-65-8. 
43 Referència del teixit veure ANNEX XIII 
44 Anàlisis realitzats per Ricado Suárez el 15-07-22 (Veure ANNEX XXXVIII) 
45 Referència del teixit veure ANNEX XIV 
46 PAOLA BOENZI, F., p. 45 (op. cit.) 
47 Per a una millor imitació d’un cas de marouflage es recomana per futurs cops fer una capa 
de preparació sobre l’imprimació. 
48 Fitxa de seguretat veure ANNEX XV 
49 Preparació de les diferents proporcions de cola de conill veure ANNEX XVI. 
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taula següent s’evidencien les proporcions de cada cola, l’aplicació d’aquestes 
així com el seu resultat final. 
 

 Proveta al 30% Proveta al 20% Proveta al 10% Proveta al 7% Proveta al 5% 
Proporcions Proporció base 

(70 ml d’aigua x 
30 grams de 
cola de conill) 

(2:1)  
• 2 parts de 

cola al 30% 

• 1 part d’ai-
gua 

(1:2)  
• 1 part de 

cola al 30% 

• 2 parts 
d’aigua 

(7:23)  
• 7 parts 

de cola al 
30% 

• 23 parts 
d’aigua 

(1:5)  
• 1 parts 

de cola al 
30% 

• 5 parts 
d’aigua 

Aplicació Regular Regular Bona Bona Bona 
Rigidesa  .. 5 4 3 3 2 

Taula 2.  Taula comparativa de les diferents imprimacions     

Llegenda:  ..DDel 1 al 5; On 1 poc rígid i 5 molt rígid 
 

La taula mostra que les proporcions de cola al 30 i 20% són més difícils d’aplicar 
que la resta i a més confereixen una rigidesa molt elevada a la tela. A això se li 
suma el seu tacte encartonat i el canvi de coloració de la tela, degut a la quantitat 
d’aglutinant. 
Les proporcions de 10 i 7%, que tenen una bona aplicació, encara eren massa 
rígides, tot i que ja no canviaven la coloració de la tela.  
La proveta al 5% de cola de conill mantenia la flexibilitat de la tela i alhora complia 
la funció d’impermeabilització. Es va optar doncs per usar aquesta proporció de 
cola al 5%, allunyant-se molt del 30% proposat per F. Paola Boenzi. Tot i així, 
aquesta proporció és utilitzada com a cas exclusiu de teles crues en aquest es-
tudi experimental, però que pot variar en el cas de tenir teles amb una capa pic-
tòrica, o a l’hora de realitzar la intervenció d’una obra real. 
 

Realitzades les tasques de triar, tallar i planxar les teles per treure les arrugues, 
es va passar a la impermeabilització d’aquestes. Primerament es va procedir a 
fer la dissolució de la cola de conill base al 30% per obtenir una solució al 5%. 
Per això es va usar una proporció 1:5, per cada 1 part de cola al 30%, abocàvem 
5 parts d’aigua. Per l’aplicació es va fer servir una paletina aplicant la cola amb 
moviments àgils i ràpids. A continuació es van deixar eixugar les teles durant deu 
minuts sobre la taula i a continuació es van penjar d’un cordill per a acabar d’ob-
tenir un assecat uniforme.  
 

Un cop seques, com les teles van cargolar-se per l’aplicació de la cola de conill, 
es van tornar a planxar i després es van deixar sota pes durant 24 hores. 

Fig. 8 Procés d'imprimació de les teles. (Veure ANNEX XXIX) 

 

3.1.3 Elecció i preparació dels adhesius 
En aquest apartat, queda reflectit de quins materials està compost cadascun dels 
cinc adhesiu triats amb la seva recepta, per a facilitar la seva reproductibilitat i el 
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perquè de la seva elecció. Agafant la Taula 1 es van començar a descartar els 
adhesius que no s’usarien per la seva alta toxicitat, com ara molts del adhesius 
del segle XIX que feien ús del blanc de plom, i es van prioritzar els adhesius que 
es van emprar en els marouflages de Catalunya. En total es van escollit tres 
adhesius d’origen natural, un d’artificial i finalment un de sintètic, tal i com podem 
veure en la següent taula: 
 

 
Taula 3. Taula dels cinc adhesius seleccionats 

3.1.3.1 Cera-Resina 
La Cera-resina és un adhesiu descobert al segle XVII però documentat des del 
segle XIX, utilitzat sobretot al nord d’Europa a causa de les baixes temperatures 
i l’elevada humitat a les quals les obres que estan exposades50. La raó de la seva 
utilització, segons Mayer, és que aquest al ser un adhesiu no aquós, protegeix 
les obres gràcies a les seva propietat de impermeabilitat51. Està constituït per un 
material bàsic (la cera d’abella) a la qual se li afegien resines (Dammar, Colofò-
nia…), bàlsams i càrregues. La proporció dels components varia en funció del 
país52. 
 

Es va escollir la cera-resina perquè és l’adhesiu més comunament emprat en la 
tècnica del segle del segle XVII. L’adhesiu que s’utilitzava per la tècnica del ma-
rouflage estava elaborat amb una barreja de quatre components, que eren, la 
brea de Borgonya (o cola de peix), cera, resina i ocre vermell53, d'on resultava 
una matèria flexible que s’estova amb la calor de la mà54. 
 

La recepta triada es va elaborar a partir de la unió de diverses fonts documentals. 
Per una banda es van usar els components de la recepta de la cera-resina del 

 
50 PAOLA BOENZI, F., p. 38 (op. cit.) 
51 MAYER, R., p. 460 i 520 (op. cit.) 
52 Dades facilitades i practicades a l’assignatura de conservació i restauració de béns pictòrics 
II de 4rt curs de l’ESCRBCC.  
53 MORA, P. MORA, L. PHILIPPOT, P., p 157. (op. cit.) 
54 Íbid, p.209. 

Adhesius Origen Segle Ús 

Cera-resina Natural s. XVII - XVIII Tècnica pictòrica. Em-
prada als marouflages 
de la Catedral de Vic. 

Pasta farina Natural s. XVII  Tècnica pictòrica. Em-
prat en els marouflages 
del Saló Sant Jordi i a la 
Casa Alegre de Sa-
grera. 

Caseïnat càlcic Natural s. XIX Tècnica pictòrica. Em-
prat molt sovint a Espa-
nya. 

Carboximetilcel·lulosa Artificial s. XX Restauració. Emprat als 
marouflages de la Casa 
de Pau Casals. 

Acril 33® Sintètic s. XX Restauració. Emprat en 
els marouflages de Sert 
al Palau Pereda, a Bue-
nos Aires. 

Llegenda 

CR 

PF 

CC 

C 

A 
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TFM de F. Paola Boenzi55, on substitueix la brea de Borgonya per la resina de 
colofònia56 com a element resinós que disoldrà en trementina de Venècia. D’altra 
banda es va utilitzar el tractat de Farmacopea universal o reunion comparativa 
de las farmacopeas de Àmsterdam Amberes57, on es cita una recepta similar al 
TFM però amb les quantitats precises que cal utilitzar i utilitzant el component 
que li faltava (l'ocre vermell o mangra58), mencionat per P. Philippot. A més es 
un adhesiu usat en un dels casos pràctics de Catalunya; a la Catedral de Vic 
(veure ANNEX VIII i IX). 
 

Recepta: 
Elaboració; Primer de tot es van mesurar les pro-
porcions necessitades de trementina i de resina 
de colofònia. Es va posar la trementina dins d’un 
pot de vidre. A continuació es va col·locar la re-
sina sòlida dins d’una mitja59 i es va introduir 
aquesta dins del recipient de trementina60. Final-
ment deixar dissoldre la resina durant 2 dies61. 
 

Taula 4.  Recepta cera-resina  

Passats aquests dies es va escalfar la cera d’abella al bany maria a 90ºC i un 
cop dissolta completament es va abocar la resina dissolta amb la trementina i 
es va seguir barrejant amb un instrument de fusta. Finalment es va abocar un 
polsim de mangra i es va tornar a barrejar. 

Tots aquests passos han sigut elaborats amb un extractor al costat, degut als 
vapors tòxics de la trementina. 

 
Fig. 9. Procés de fabricació de la cera-resina 

 
55 Que són els mateixos que s’usen a la cola d’entelat de la cera-resina a Espanya; cera 
d’avella, resina de colofònia i trementina de venècia. 
56 Per la seva similitud pel que fa a les característiques i propietats fisico-químiques ja que 
ambdues s’extreuen del Pinus Maritimus. Font: MAYER, R., p. 258 (op. cit.) 
57 Dr A. J. L. JOURDAN. Farmacopea universal ó Reunión comparativa de las farmacopeas de 
Amsterdam, Amberes. Madrid: Imp. de Ramón Vergés, 1829. 4v, p.311. ISBN 
5314566751.  Disponible en línia a: 
<https://books.google.es/books?id=egXRDR67lxQC&pg=PA311&dq=borgo%C3%B1a+cer+resi
na+como+adhesivo&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiw7Yfn7Zj4AhXKz4UKHaQSA7QQ6AF6BAgL
EAI#v=onepage&q=borgo%C3%B1a%20cer%20resina%20como%20adhesivo&f=false> 
[Consulta: 1 març 2022]. 
58 El DCT (Diccionari de ciència i tecnologia) ho defineix com: peròxid de ferro aluminós; mescla 
natural d’alúmina i terra amb òxid vermell de ferro. En castellà s’anomena almagre. 
59 92% de Poliamida i un 8% Elastà 
60 Aquest mètode ha sigut transmes de manera oral per Lourdes Domedel col.laboradora del 
CRBMC. Gràcies a aquest mètode aconseguim que la resina no quedi en el fons del pot i la 
dissolució sigui més eficient. 
61 Es recomana deixar-la fins a 4 dies, ja que amb dos encara no s’ha dissolt del tot. 
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Pasta Farina 
La pasta de farina és un adhesiu que va sorgir a Itàlia documentat a partir de 
l’any 1660. Està compost bàsicament per una cola animal, farina i plastificants ( 
com ara mel o colletta) i un fungicida62. 
 

S’ha escollit aquest adhesiu perquè va ser la manera més freqüent de marouflar 
a Europa al segle XIX, doncs la majoria de decoracions a les parets en aquell 
moment estaven fetes amb aquesta tècnica63. A més la pasta de farina juntament 
amb coles orgàniques han sigut emprades amb freqüència a Catalunya. 
 

No hi ha una recepta única de la pasta de farina, ja que depenent del taller i de 
la zona geogràfica podem trobar variables. El pas del temps era una altra variable 
que feia modificar les receptes ja que es podien observar els efectes que provo-
caven amb els anys i rectificar64. Tot i així, la recepta més emprada va ser la 
florentina, que ha sofert modificacions en la composició dels materials per fer-la 
menys tòxica (canviant el formol pel Nipagin® ), menys rígida (substituint la cola 
forta per cola de conill) i menys fosca (substituint la melassa per la mel). 
 

Recepta: 
Elaboració:  
Per a fer la pasta de fa-
rina usarem les recep-
tes actuals del 
CRBMC i l’ES-
CRBCC65.  
Primer cal elaborar la 
colletta66. Per això es 
va deixar estovar la 
cola de conill 

 Taula 5. Recepta de la pasta farina 

(preferiblement en penques) en l’aigua desionitzada durant almenys 24 hores. 
A continuació es va escalfar la cola al bany maria a 60ºC. Un cop desfeta es va 
afegir per ordre; la mel, el vinagre i finalment, retirant l’olla del foc; el Nipagin®.  

A continuació es va procedir a realitzar la pasta de farina67. Primer es van mesu-
rar tots els components. Aleshores es va posar a la farina en l’aigua freda per a 
la seva dissolució. Després es va posat al foc en una olla sense deixar de barrejar 

 
62 Dades facilitades i practicades a l’assignatura de conservació i restauració de béns pictòrics 
II de 4rt curs de l’ESCRBCC.  
63 HILER, H. p. 154. (op. cit.) 
64 MORENO PORCAL, E. Estudio de films adhesivos aplicados en tratamientos de 
impregnación del soporte textil, como alternativa al empleo de materiales consolidantes en fase 
líquida. Director: Susana Martín Rey. Treball final de màster inèdit. València: Universitat 
Politècnica de València, 2012-2013, p. 31. Disponible en línia a: 
<https://riunet.upv.es/handle/10251/43573> [Consulta: 4 març 2022]. 
65 Facilitades i practicades a l’assignatura de conservació i restauració de béns pictòrics II de 
4rt curs de l’ESCRBCC 
66 La recepta actual de la colletta s’ha dividit en quatre ja que no es necessitava tanta quantitat. 
67 La recepta actual de la pasta de farina s’ha dividit en dos ja que no es necessitava tanta 
quantitat. 
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amb un pal de fusta, fins que la farina va espessir. Es va afegir la colletta prepa-
rada i calenta amb anterioritat sense deixar de barrejar ni treure la mescla del 
foc. Es va fer el mateix amb l’alum de roca triturat. Més tard i un cop homogènia 
la barreja i amb una textura densa, es va retirar del foc i es va afegir el Nipagin®.  
 

Finalment es va avocar la mescla en una tela de lli i després amb un paper d’em-
balar. Es va deixar refredar com a mínim un dia abans d’utilitzar-la. Es conserva 
a la nevera. 
 

 
Fig. 10 Procés de fabricació de la pasta farina 

3.1.3.2 Caseïnat càlcic 
El caseïnat càlcic és un dels adhesius tradicionals més forts que existeixen i està 
fet amb cola de caseïna i barrejat amb calç68. Sabem que es coneixia ja des del 
segle XIV, doncs Cennino Cennini ja el mencionava69. Pot aplicar-se en fred i, 
en assecar-se, adquireix una major resistència a l’aigua. Si es tracta amb endu-
ridors, com l'alum de roca, la seva impermeabilitat serà considerablement més 
gran70. S'ha utilitzat també al llarg de la història per fer arrencaments murals71 i 
per aglutinar pigments72.  
 

Es va triar aquest adhesiu ja que va ser utilitzat amb frequència en els maroufla-
ges del segle XIX i XX. Segons A. Calvo a l'Espanya del segle XIX, era usat com 
a adhesius per encolar les teles a les parets, coles orgàniques o caseïnat de 
calç73. Segons el llibre Restauración de las pinturas de Sert de Domingo Telle-
chea, quan es feia ús d’aquest adhesiu en un marouflage se’l coneixia com ma-
rouflage a l’aigua74. Un exemple on es pot veure l’ús d’aquest adhesiu, és a les 
pintures del Saló Daurat del teatre Colón a Buenos Aires75. 

 
68 MORENO PORCAL, E., p.30. (op. cit.) 
69 ZALBIDEA MUÑOZ, M.A. i SAN MARÍN ARMIJO, A. “El uso de la pintura a la cal: ventajas e 
inconvenientes de su aplicación (con aditivos como la caseína y el aceite) sobre morteros 
tradicionales”. ARCHÉ. (2011-2012), núm 6-7, p. 506. ISSN 1887-3960. Disponible en línia a: 
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34639/2012_6-7_504-513.pdf?sequence=1> 
[Consulta: 4 març 2022]. 
70 ALBARRÁN FERNÁNDEZ, J.V., p. 2-3 (op. cit.) 
71 ORIOLS, N. SALVADÓ, N. i BUTÍ, S. “Estado de conservación de los estratos de 
intervención con caseína, en la pintura mural arrancada y traspasada de la colección del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya”. A: La Ciencia y el Arte V. Ciencias experimentales y 
conservación del patrimonio. Espanya: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 
Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2015, pag. 161-184. ISBN 978-84-
608-4003-9. Disponible en línia a: 
<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/79960/intervencion_caseina.pdf;jsessionid
=0D0F41A964BC4C69FF10687652B89736?sequence=1> [Consulta: 5 març 2022]. 
72 ZALBIDEA MUÑOZ, M.A. i SAN MARÍN ARMIJO, A., p.512 (op. cit.) 
73 CALVO MANUEL, A., 1997, p.141 (op. cit.) 
74 TELLECHEA, D. Restauración de las pinturas de Sert: Marouflages del Palacio Pereda. São 
Paulo: Instituto Técnico de Restauro, 1990, p. 44. ISBN 9722327879. 
75 COURT, E. i MELENDI, C. “Estudios previos. Intervención en el Salón Dorado del Teatro de 
Colón de Buenos Aires, Argentina”. A: La conservación infalible. De la teoría a la realidad. III 
Congreso del grupo Español del IIC. (2007: Espanya) Espanya: Grupo Español del IIC, D.L., 
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Cap als anys setanta, coincidint amb l'auge dels adhesius plàstics a Espanya, 
apareixen noves receptes de caseïnat càlcic que incorporaven dues tendències 

que diferien de l’original76. La substitució de la cola orgànica per adhesius sintè-
tics com ara l’acetat de polivinil (PVA) i l’abandó progressiu dels productes làctics 
naturals (com llet o formatge) substituïts per aigua77. És per aquesta raó que la 
recepta que se seguirà és la de Joaquim Pradell (1921-2011)78, que incorpora 
PVA, en una proporció del 5 al 10% al caseïnat càlcic, per a solucionar els incon-
venients, sobretot deguts a la putrefacció, de la recepta original de Secco Suardo 
(1798-1873). 
 

La recepta de J. Pradell79 del caseïnat càlcic consisteix en una proporció de 1:3 
de caseïna i calç amarada, tal i com proposa Secco Suardo80 en la recepta ori-
ginal.  
 

Recepta: 
Elaboració: Després de mesurar l’aigua i la ca-
seïna, es van barrejar aquests dos compo-
nents a temperatura ambient i es va deixar re-
posar en un recipient de plàstic durant dues 
hores per a hidratar la caseïna. 
 

A continuació es va abocar la calç amarada 
sense deixar de barrejar amb un pal de fusta i 
assegurant-se de no deixar grumolls. Un cop  
 

Taula 6. Recepta caseïnat càlcic. 

la mescla va ser homogènia, es va avocar el PVA (acetat de polivinil) barrejant 
també. Finalment es va posar el Nipagin® per tal d’evitar la seva putrefacció. Es 
conserva com a màxim dos dies a la nevera. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11 Procés de fabricació de la caseïnat càlcic 

3.1.3.3 Carboximetilcel·lulosa 
La Carboximetilcel·lulosa (CMC) és un tipus d’adhesiu cel·lulòsic d'origen artifi-
cial. Aquestes coles cel·lulòsiques s’obtenen a partir de la modificació química 

 
2007. ISBN 84-611-9943-X. Disponible en línia a: <https://www.ge-
iic.com/files/3congreso/Estela_Court.pdf> [Consulta: 5 març 2022]. 
76 Buscant solucionar els problemes que suposava l'obtenció de l'adhesiu tradicional de 
caseïnat càlcic i els inconvenients per utilitzar-lo. 
77 ORIOLS, N. SALVADÓ, N. i BUTÍ, S., p.166-167 (op. cit.) 
78 Explicada de manera oral per Pere Rovira, restaurador del CRBMC. 
79 S’ha dividit les proporcions de la recepta en dos perquè no calia tanta quantitat.  
80 ORIOLS, N. SALVADÓ, N. i BUTÍ, S., p.166 (op. cit.) 
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de la cel·lulosa pura amb diversos compostos iònics o no iònics. En concret, la 
CMC que conté grups terminals d’àcids carboxílics; és soluble en aigua freda i 
calenta formant un gel transparent. S'usa en restauració com a gelificant en ne-
teja i extracció de sals, i com adhesiu/consolidant per a tèxtils i paper81, entre 
altres usos. 
 

És va triar aquest adhesiu perquè s’utilitza en l’actualitat per la seva bona rever-
sibilitat amb l'aigua un cop sec, i perquè es pot eliminar sense problemes en 
acabar el procés d'intervenció82, sent una bona opció a utilitzar pels restauradors. 
Aquest adhesiu, creat al s.XX, s’ha usat en la restauració de marouflages com a 
adhesiu per tractar els despreniments de teles del sostre i parets. Un exemple 
és el marouflage de José Brel y Giral anomenat Selene, on als anys 90 es va fer 
una intervenció per fixar la pel·lícula pictòrica utilitzant un adhesiu cel·lulòsic83.  
 

La recepta utilitzada va ser elaborada segons les recomanacions de diversos 
restauradors84, i de CTS85, basats en la viscositat del producte86, on especifiquen 
que una quantitat correcta d'aquest producte seria entre un 4 i 5% del total de la 
dissolució. Aquestes proporcions van ser usades també per a la intervenció a les 
pintures del museu Pau Casals per a l’adhesió de les teles que s’havien desen-
ganxat (Veure ANNEX XXVIII) 
 

Recepta                                                              Elaboració: 
Primer es van pesar els ingredients i a con-
tinuació es va abocar l’aigua a un recipient 
de vidre el qual es va col·locar en un agita-
dor magnètic. A continuació, a poc a poc, 
es va anar avocant la carboximetilcel·lu-
losa. El resultat final és un gel espès de co-
lor groguenc. 

Taula 7. Recepta carboximetilcel·lulosa 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12  Procés de fabricació de la carboximetilcel·lulosa 

 
81 Definiciones y Referencias [base de dades], Colombia, Biblioteca Nacional. 
<https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-
libro/Documents/Definiciones%20y%20Referencias.pdf> [Consulta: 20 març 2022]. 
82 ADSUAR MAS, A., p.30 (op. cit.) 
83 SANTOS SÁNCHEZ, E., p. 88 (op. cit) 
84 MEYER RIERA, A. “¿Cómo aplicar refuerzos e injertos para consolidar papel?”. 
Conservación Restauración de Bienes Culturales [blog], 10 de octubre de 2017. 
 <http://anahimeyer.blogspot.com/2017/10/como-aplicar-refuerzos-e-injertos-para.html> [Con-
sulta: 27 març 2022]. 
85 Espesantes [base de dades], Madrid, CTS, 23 octubre de 2008.<https://shop-
espana.ctseurope.com/documentacioncts/fichasdeseguridadweb2018/1.1.5resinassinteticasvari
as%202017esp/relaciontecnica/es_4_ESPESANTES.pdf> [Consulta: 20 març 2022]. 
86 Veure fitxa de seguretat a l’ANNEX XVIII. 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

27 
 

3.1.3.4 Acril 33® 
L’Acril® és una resina acrílica pura caracteritzada per una òptima resistència als 
agents atmosfèrics i estabilitat química87. L'Acril 33® és distribuït per C.T.S. Es-
panya S.L. com a alternativa del Primal AC-33® de la Rohm & Haas, gràcies a la 
formulació química anàloga. Es tracta d'un copolímer etil acrilat –metil metacrilat, 
i té olor amoniacal88. 
 

Es va triar aquest adhesiu perquè va ser molt emparat pels restauradors dels 
anys 90 i es va pensar que seria interessant comprovar la seva eficàcia.  Un 
exemple seria la restauració dels marouflages de Sert al Palau Pereda, a Buenos 
Aires, en que per tornar a fixar la tela al mur és va fer ús del Primal AC 33®89. 
Guillermo Fernàndez en el seu article Los soportes inertes de la pintura mural, 
menciona que també van usar el Primal AC 33® per tornar a fixar la tela al suport 
mur90. 
 

La recepta que es va utilitzar en aquest treball va ser la proposada a la interven-
ció del marouflage del temple Parroquial Sant Bartolomé aspòstol de Godella de 
Adrián Espinós Mora. A. Espinós proposa la utilització de l’Acril 33®  al 9% en 
aigua desionitzada91. 
 

 

Recepta: 
 

Elaboració: 
Un cop pesats els components es van 
barrejar en una cubeta de plàstic. 
 

Taula 8. Recepta del Acril 33® 

 

3.1.4 Procediment d’aplicació 
El procediment d’aplicació de l’adhesiu al suport tela i al suport mur, ha sigut en 
totes les provetes el següent: Primerament es van humitejar les toves amb aigua-
alcohol (proporció 1:1) amb l’ajuda d’una brotxa per tal d’obrir el porus per asse-
gurar una millor adhesió. Després amb l’ajuda d’una brotxa o espàtula es va apli-
car l’adhesiu al revers de les teles (per la part impermeabilitzada) i sobre les 

 
87 Veure fitxa de seguretat a l’ANNEX XIX. 
88 PÉREZ JORDÀ, Z.P. Masillas de relleno para la reintegración volumétrica de escultura 
lígnea. Nuevas propuestas. Director: Xavier Mas-Barberà i José Vicente Grafiá Sales. Treball 
final de màster inèdit. València: Universitat Politècnica de València, 2013-2014. Disponible en 
línia a: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/54072/TFM-
Zoraida%20Pilar%20P%C3%A9rez%20Jord%C3%A0.pdf?sequence=1> [Consulta: 20 març 
2022]. 
89 TELLECHEA, D., 109. (op. cit) 
90 FERNÁNDEZ GARCIA, G. “Los soportes inertes en la pintura mural”. A: COLALUCCI, G. En 
torno a la pintura mural : actas del Segundo Curso Internacional de Restauración. Palencia: 
Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 1993, pag 10. ISBN 84-600-
8591-0. 
91 PREZI. Presentació TFG [En línia]. <https://prezi.com/p/pwto6gqfm2kd/presentacion-tfg/> 
[Consulta: 20 de març 2022] 
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toves. Seguidament es va col·locar la tela sobre el suport i immediatament des-
prés amb un corró92 és van treure les possibles arrugues i bombolles formades. 
Finalment es va deixar assecar a temperatura ambient. 
 

Depenent de l’adhesiu aplicat, aquest procés té algunes petites modificacions 
que s’especifiquen a continuació en els apartats 3.1.4.1 al 3.1.4.5. A més en ca-
dascun hi ha una taula on queda reflectit; el mètode i temps d’aplicació, la difi-
cultat d’aquesta, el temps d’assecat i el traspàs d’aquest adhesiu depenent de la 
tela sobre la qual es va aplicar. 
 

3.1.4.1 Cera-Resina 
Aquest adhesiu es va aplicar93 calent per evitar la seva ràpida solidificació. Des-
prés de passar el corró sobre la tela, es va posar un paper siliconat sobre aquesta 
mateixa i es va planxar mitjançant cercles, a una temperatura de 40ºC. 

Teles Cotó Lli Polièster P110  

Mètode d’aplicació Espàtula de guixaire Espàtula de guixaire Espàtula de guixaire 

Temps d’aplicació 15 minuts 15 minuts 15 minuts 

Dificultat de treball Difícil Difícil Difícil 

Temps d’assecat  4 dies 4 dies 4 dies 

Traspàs de l’adhesiu Molt Molt Molt 

Taula 9. Dades de l’aplicació cera-resina 

 

3.1.4.2 Pasta Farina 
Aquest adhesiu està a la nevera conservat i es per això que vint minuts abans 
cal treure’l per tenir l’adhesiu a temperatura ambient94. 

Teles Cotó Lli Polièster P110 

Mètode d’aplicació Espàtula de guixaire Espàtula de guixaire Espàtula de guixaire 

Temps d’aplicació 15 minuts 15 minuts 15 minuts 

Dificultat de treball Difícil Difícil Difícil 

Temps d’assecat 2 dies 2 dies 2 dies 

Traspàs de l’adhesiu Poc Molt Poc 

Taula 10. Dades de l’aplicació pasta-farina  

 

 

 

 
92 HILER, H., p. 156. (op. cit.) 
93 Veure documentació fotogràfica a l’ANNEX XX. 
94 Veure documentació fotogràfica a l’ANNEX XXI. 
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3.1.4.3 Caseïnat Càlcic 
Pel procés d’aplicació d’aquest adhesiu no calen més mesures que les especifi-
cades anteriorment en el punt 4.1.495. 

Teles Cotó Lli Polièster P110 

Mètode d’aplicació Brotxa  Brotxa  Brotxa  

Temps d’aplicació 3 minuts 3 minuts 3 minuts 

Dificultat de treball Fàcil Fàcil Fàcil 

Temps d’assecat  2 dies 2 dies 2 dies 

Traspàs de l’adhesiu Poc Molt Poc 

Taula 11. Dades de l’ aplicació caseïnat càlcic 

 

3.1.4.4 Carboximetilcel·lulosa 
Pel procés d’aplicació d’aquest adhesiu no calen més mesures que les especifi-
cades anteriorment en el punt 4.1.496. 

Teles Cotó Lli Polièster P110  

Mètode d’aplicació Brotxa i espàtula de gui-
xaire 

Brotxa i espàtula de gui-
xaire 

Brotxa i espàtula de gui-
xaire 

Temps d’aplicació 5 minuts 5 minuts 5 minuts 

Dificultat de treball Regular Regular Regular 

Temps d’assecat  2 hores 2 hores 2 hores 

Traspàs de l’adhesiu Poc Molt Poc 

Taula 12. Dades de l’aplicació carboximetilcel·lulosa 

 

3.1.4.5 Acril 33® 
Pel procés d’aplicació d’aquest adhesiu no calen més mesures que les especifi-
cades anteriorment en el punt 4.1.497. 

Teles Cotó Lli Polièster P110 

Mètode d’aplicació Brotxa Brotxa Brotxa 

Temps d’aplicació 3 minuts 3 minuts 3 minuts 

Dificultat de treball Fàcil Fàcil Fàcil 

Temps d’assecat  30 minuts 30 minuts 30 minuts 

Traspàs del adhesiu Poc Molt Molt 

Taula 13. Dades de l’ aplicació Acril 33® 

 
95 Veure documentació fotogràfica a l’ANNEX XXII. 
96 Veure documentació fotogràfica a l’ANNEX XXIII. 
97 Veure documentació fotogràfica a l’ANNEX XXIV. 
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3.2 Estudi de les propietats mecàniques i químiques. 
Després de deixar una setmana per l’assecatge de les provetes de marouflage, 
es va fer un estudi de les propietats mecàniques i químiques de les provetes. En 
concret es van fer proves de pH dels adhesius i dels suports així com proves de 
tracció. 
 

3.2.1 pH 
Tal i com proposa F. Paola Boenzi en el seu treball de TFM, el pH és un dels 
paràmetres a tenir en compte a l’hora de triar els adhesius i suport per a la tècnica 
del marouflage98.  
 

El pH és una mesura de l'acidesa o la basicitat d'una dissolució aquosa o d’un 
material sòlid. La fórmula matemàtica per calcular el pH és el logaritme negatiu 
sobre la base 10 de l'activitat dels ions hidrogen ( pH = –log[aH+] ) és a dir, serà 
més àcid com més activitat de càrregues positives d'hidrogen existeixin en la 
dissolució. Quan hi hagi menys activitat la mostra, serà alcalina. A més el pH 
consisteix en una escala logarítmica que va de 0 a 14, sent àcides les dissoluci-
ons amb pH menors a 7, i bàsiques les que tenen pH majors a 7. El pH = 7 indica 
la neutralitat de la dissolució99. 
 

Hi ha diverses maneres de mesurar aquest paràmetre com ara utilitzant tires 
reactives o un pH-metre. 
 

3.2.1.1 Tires reactives100 Panreac® 
Aquest sistema de mesura del pH es va usar per conèixer l’acidesa o alcalinitat 
dels cinc adhesius usats a la part pràctica. Per això es van posar en contacte 
cadascuna d’aquestes tires amb un adhesiu, donant els següents resultats;  
 

Adhesiu Cera-resina Pasta de farina Caseïnat càlcic Carboximetilcel·lulosa Acril 33® al 9% en 

H20 desionitzada 

pH 4 2 14 6 7 

Taula 14. pH dels adhesius mesurats amb les tires reactives Panreac® 

 

Tres dels adhesius utilitzats s'allunyen força del pH neutre. Aquests són: La 
cera-resina, la pasta de farina i el caseïnat càlcic. Coincideixen que són els 
adhesius més tradicionals i més emprats en la història del marouflage. En 
concret la pasta de farina és molt àcida (segurament per l’ús del vinagre en la 
colletta) i el caseïnat càlcic és molt bàsic, degut al seu contingut en calç. En 
canvi, els adhesius de carboximetilcel·lulosa i Acril 33® mostren un rang de pH 
més estable. La carboximetilcel·lulosa té un pH de 6, sent una mica àcid, però 

 
98 PAOLA BOENZI, F., p. 53 (op. cit.) 
99 QUÍMICA. PH/Enciclopedia [En línia]. <https://www.quimica.es/enciclopedia/PH.html> 
[Consulta: 20 de març 2022] 
100 Una tira reactiva de pH consisteix en una petita tira de paper amb quatre quadrats de colors 
sensibles a la alcalinitat o acidesa del material amb el qual entra en contacte. Aquesta tira un 
cop ja ha estat dos-tres segons en contacte amb el material al qual s’està fent la prova, s’ha 
d’enretirar i observar la seva coloració. La caixa incorpora uns patrons de codis de colors on 
indiquen el pH, el qual es pot comparar amb la tira que s’ha usat per mesurar el pH de la 
substància. 
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dins del rang de seguretat ± 1 donats per de Paolo Cremonesi101. D’altra 
banda, l’Acril 33® és completament neutre.  

 
 
 
 
 

Fig. 13. Test tires recatives de pH 

3.2.1.2 pH-metre electrònic 
Un pH-metre HORIBA LAQUAtwin® pH-11 és un instrument científic que mesura 
l'activitat de l'ió hidrogen en solucions aquoses, indicant-ne el grau d'acidesa o 
alcalinitat102. Aquest sistema es va utilitzar per mesurar el pH dels suports utilit-
zats en les provetes, les teles crues i les toves103. A més es va mesurar el suport 
tela de cotó adherit amb pasta de farina, perquè d’aquesta manera es va poder 
comprovar si l’adhesiu modificava el pH de la tela al ser aplicada. 
 

Abans de realitzar les mesures es va haver de preparar un gel rígid d’agar104 per 
a poder fer la mesura sobre la superfície de les provetes. A continuació aquest 
agar es va dipositar105 dins del pH-metre amb unes gotetes d’aigua i es va 
procedir a mesurar el pH. Es van fer mesures a diferents intervals de temps: de 
5, 10, 20 i 30 minuts. 
 

Les següents taules mostren, per una part el pH dels suports tan rígids com fle-
xibles i les diferents proves de pH en la tela de cotó adherida amb pasta de farina, 
fent una mitjana per evitar marge d’errors. 
 

El suport rígid i les diferents teles crues són gairebé neutres (pH 7), amb una 
diferència de ± 3 dècimes com a màxim.  
 

 

 

 

Taula 15. Valors de pH dels suports 

 

 
101 Facilitades i practicades a l’assignatura de conservació i restauració de béns pictòrics II de 
quart curs de l’ESCRBCC. 
102 GOBIERNO DE ARAGON. Exposición de equipos antiguos: pHmetro [En línia]. 
<https://www.aragon.es/-/laboratorio-agroambiental-equipos-antiguos-
phmetro#:~:text=Un%20pHmetro%20o%20medidor%20de,y%20un%20electrodo%20de%20ref
erencia> [Consulta: 20 de març 2022] 
103 Sense cap tipus d’adhesiu i sense cap tipus de imprimació sobre les teles 
104 Preparació de agar-agar veure ANNEX XXV. 
105 Amb l’ajuda de pinces no metàl·liques o d’un palet de fusta 
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D’altra banda es va comprovar 
que mesurar el pH de les teles 
un cop adherides al suport mur, 
no diferia gaire de les mesures 
obtingudes en els suports 
sense el marouflage. Es pot 
veure aquesta poca variació si 
comparem la mitjana d’aplicació 
del gel d’agar en 5 minuts amb 
les de 30 minuts. Això pot ser 
degut a la impermeabilització  
 

Taula 16. Valors mitjos del pH sobre la tela cotó amb pasta de farina 

de la tela, que impedeix que el adhesiu traspassi gaire. Es va decidir fer la 
prova només amb la pasta de farina i en cotó ja que era el adhesiu més àcid i 
per tant, si hi hagués hagut alguna alteració, s'hagués mostrat en evidència en 
els valors del pH. Al no ser així, no es va seguir mesurant amb la resta de 
adhesius perquè segurament passaria el mateix, tot i així és recomana per 
futures investigacions realitzar les mesures de pH de totes les teles amb els 
seus adhesius. 

 

3.2.2 Assaig de tracció 
El següent assaig es va fer per conèixer la resistència a la tracció dels diferents 
adhesius i per entendre la resposta que hi pot haver a l'hora de sotmetre una 
obra feta amb la tècnica del marouflage a un esforç. Aquest assaig es fa tenint 
en compte que en la major part dels casos d'arrencament d'una pintura sobre 
llenç aplicada al mur amb la tècnica del marouflage, es realitza per tracció106.  
 

Per aquesta prova s’ha procedit primerament a crear un dinamòmetre manual107. 
Aquest, gràcies al seu ganxo es va agafar pel forat realitzat a la tela prèviament 
amb unes tisores de microcirurgia, d’un diàmetre de 2 mm. A continuació es pro-
cedir a estirar verticalment el dinamòmetre, fins que la tela es desenganxés o 
després d’estar aplicant una força constant un màxim de 35 segons108. 
 

Fig. 14 . Funcionament del dinamòmetre 
casolà 

Per minimitzar el marge d’error 
s’han fet fins a quatre traccions 
per proveta per després obtenir 
la seva mitjana. A continuació es 
pot veure tots els resultats obtin-
guts d’aquestes proves de trac-
ció: 
 

 

 
106 PAOLA BOENZI, F., p. 55 (op. cit.) 
107 Veure fabricació del dinamòmetre a l’ANNEX  XXVI. 
108 S’han seguit les pautes proposades per PAOLA BOENZI, F., p. 57 (op. cit.) 
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 Prova 

1 
Prova 

2 
Prova 

3 
Prova 

4 
Mitjana   Prova 

1 
Prova 

2 
Prova 

3 
Prova 

4 
Mitjana 

CR 
cotó 

7,35N  7,35N  8,82N  8,82N  8,1N  C 
cotó 

27,93N  38,22N  35,28N  29,4N  32,7N 

CR lli 7,35N  2,94N  1,47N  1,47N  3,3N  C lli 14,7N  20,58N  19,11N  16,17N  17,64N 

CR 

P110 
7,35N  8,82N  10,29N  5,88N  8,1N  C 

P110 
18,23N  32,34N  29,4N  26,46N  26,6N 

PF 
cotó 

5,88N  10,29N  5,88N  2,94N  6,2N  A 
cotó 

22,05N  32,93N  23,52N  19,70N  24,55N 

PF lli 4,41N  5,88N  5,88N  5,88N  5,5N  A lli 17,64N  23,52N  20,58N  20,58N  20,58N 

PF 

P110 
38,22N  35,28N  41,16N  38,22N  38,44N  A 

P110 
10,29N  10,29N  11.76N  17,64N  12,5N 

CC 
cotó 

41,16N  49,98N  48,51N  41,16N  45,20N        

CC lli 49,98N  47,04N  39,69N  38,22N  43,7N        

CC 
P110 

36,75N  39,69N  36,75N  42,63N  38,9N        

Taula 17. Taula de la mitjana de tracció en Newtons de cada tela 

Tal i com es pot apreciar a la Taula 17, entres les quatre mesures de cadascuna 
de les provetes, hi ha entre alguns dels resultats que difereixen força, tot indicant-
nos que són dades errònies, com ara en el CR de lli veiem una mesura de 7,35N 
mentre que la resta no superen els 3N i es per aquesta raó que s’han eliminat, 
restant només les dades amb valors més pròxims (màxim una diferència de 5N) 
entre sí i per tant més fiables. (Veure ANNEX XXXIX) 
 

A més a més, a partir d’aquests resultats fiables es va decidir fer un gràfic de 
barres per tal d’observar d’una manera més clara la comparació entre adhesius.  
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Fig. 15. Gràfic de la tracció 
de les teles i els diferents 
adhesius 

 
El gràfic evidència 
com entre els adhe-
sius naturals, el que 
posseeix una força 
de tracció més ele-
vada, respecte els 
altres, és sense cap 
dubte el caseïnat 
càlcic, independent-
ment de la tela on 

ha sigut aplicada. D’altra banda la pasta farina aplicada sobre tela sintètica arriba 
gairebé als mateixos valors. 
 
Destaquen la cera-resina i la pasta farina (a excepció de la tela sintètica d’aquest 
últim adhesiu) pels seus valors de tracció baixos, indicant el seu baix poder ad-
hesiu. 
 
Els adhesius sintètics com la carboximetilcel·lulosa i l’Acril 33® tenen un valor de 
adhesió mig, ni gaire elevat ni gaire baix, si ho comparem amb la resta. 
 
Aquests valors a més caldrà tenir-los en compte per a les conclusions i la rever-
sibilitat dels adhesius.  
 
No s’ha pogut determinar que hi hagi una tela que aguanti millor els adhesius, ja 
que cada tela és comporta i relaciona de manera diferent depenent el adhesiu 
aplicat, essent dificultós poder proporcionar un esquema de quina tela aguanta 
millor o pitjor aquesta tracció. 
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4 CONCLUSIONS 
El present treball ha arribat a resoldre la hipòtesis i complir els objectius 
plantejats al inici que comentarem a continuació. Aquest TFG es una eina 
disponible per a qualsevol professional que desitgi indagar i aprofundir més sobre 
la tècnica del marouflage.  

La recerca teòrica, ha donat els seus fruits tot i tenint grans dificultats ja que 
moltes de les antigues receptes dels adhesius o dels procediments emprats per 
marouflar d’artistes o restauradors quedaven en el secretisme per evitar que algú 
els copiï en un futur, o tenir exclusiu el seu modus operandi. Es per això que en 
aquesta primera part del treball s’ha arribat a la conclusió que: 

• Cal fer més accessible el coneixement per tal d’evitar tornar a començar 
de zero una investigació que ja s’ha iniciat anteriorment. En aquest cas, 
el TFM de F. Paola Boenzi, va ser essencial per continuar la línia 
d’investigació del marouflage. 

• Les diferents obres executades amb marouflage han estat sovint 
intervingudes amb desconeixement o confusió del terme i la tècnica 
artística, donant lloc a una bibliografia i unes intervencions errònies. 

• La popularització del marouflage es deu a la practicitat i reducció de 
costos que té. Tot i així calia tenir pràctica en el moment d’adherir la tela 
al mur i evitar arrugues, bombolles… 

• El marouflage té més repercussió en els països amb clima mediterrani, on 
la humitat i la temperatura solen ser elevades, ja que aquesta tècnica 
artística representa una eina que sorgeix d’intentar solventar les 
problemàtiques d’humitats a les pintures murals en parets o sostres.  

• A través dels anys, no s’aprecien gaires diferències en el procediment 
adherir la tela al mur. La tècnica sobretot discerneix en el tipus adhesiu 
emprat, com ara l’abandó progressiu de l’adhesiu tòxic fet amb blanc de 
plom. Les diferències entre suport rígid i flexible no varien molt, però hi ha 
una tendència a marouflar sobre parets de guix i amb teles de lli o cotó.  

• Els artistes catalans reben la influència de França per utilitzar el 
marouflage, tot i que introdueixen algunes variacions sobretot en 
l’adhesiu, sent molt comú l’ús de midons i coles animals, deixant de banda 
la cera, l’oli o l’essència de trementina.  

En quant la part experimental del treball ha estat molt útil per respondre la 
hipòtesi sobre quin adhesiu ofereix millors condicions per intervenir els 
marouflages. S’ha arribat a la conclusió que: 

• Aquesta part de l’estudi està subjecte a moltes variables i es per aquesta 
raó que el treball acota només una petita àrea amb unes teles d’unes 
mides i gramatge i d’una impermeabilització concreta d’aquetes, unes 
condicions ambientals específiques i uns adhesius amb uns components 
concrets. El resultat que s’exposa no pot ser pres com a dades 
estandarditzades ja que, com passa en la conservació-restauració, cada 
intervenció és única. 

• La cera-resina és un adhesiu molt poc reversible, complicat d’aplicar, té 
un pH tirant cap a àcid (4) i ofereix una adhesió baixa, sobretot en la tela 
de lli (2,05N), comparada amb la de cotó i la sintètica P110 (8,1N). No es 
recomana usar-lo per la seva composició i per la seva poca estabilitat al 
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llarg del temps, observat en la pèrdua de flexibilitat i el canvi de coloració 
en la tela on ha sigut aplicada.  

• La pasta farina, és un adhesiu molt interessant a avaluar pel seu ús 
freqüent a Catalunya. Aquest té una aplicació difícil, una bona 
reversibilitat, però un pH molt àcid (2), a més hi ha una diferència molt 
gran entre les teles naturals i la sintètica, ja que la tela de lli i de cotó tenen 
una adhesió molt baixa, 5,5N i 7,35N consecutivament, mentre que la tela 
P100 ofereix una resistència altíssima de 37,24N. La pasta-farina es 
recomana si s’ha d’aplicar un adhesiu natural i reversible, tot i que s’ha de 
tenir en compte la varietat de receptes amb diferents proporcions dels 
components que existeixen i el seu baix pH. 

• El caseïnat càlcic és un adhesiu que té una bona aplicació, però poc 
recomanable per utilitzar-lo per ser poc reversible i tenir un pH molt bàsic 
degut a la cal (14). A més és un adhesiu amb molts inconvenients que poc 
a poc la seva recepta ha anat incloent adhesius sintètics per solvatar-los. 
La seva capacitat d’adhesió és extremadament alta, existint poca varietat 
entre les diferents teles, màxim 41,16N (cotó) i mínim 37,53N (P110). 

• La carboximetilcel·lulosa és un adhesiu de bona aplicació, reversible i 
amb un pH un pel àcid (6) tot i així aquest adhesiu si que mostra 
diferencies significatives entre les diferents teles. Té una elevada adhesió 
en la tela de cotó (28,66N) i la sintètica (27,93N), mentre que amb la tela 
de lli aquesta és mitja amb un valor mig de 16,66N. Es recomana fer ús 
d’aquest adhesiu per les seves bones condicions d’aplicació, propietats i 
composició. Destaca la restauració pel CRBMC a les pintures de Pau 
Casals on es va usar aquest adhesiu per tornar a adherir la tela un altre 
cop al mur , tot i que no se sap quines seran les seves condicions 
d’estabilitat dins d’un llarg període de temps. 

• En quan l’adhesiu Acril 33®, ofereix una bona aplicació, reversibilitat, un 
pH neutre i una adhesió mitjana alta en el cotó (21,75N), el lli (19,6N) i 
mitja en la tela sintètica (10N). Tot i les seves bones propietats, aquest 
adhesiu és molt líquid i pot penetrar amb més facilitat per la trama de la 
tela, a més no se sap quines seran les seves condicions d’estabilitat dins 
d’un llarg període de temps.  

• Cal tenir en compte el material constituent de cada obra a l’hora de 
intervenir un marouflage, ja que aquest dictarà els criteris a seguir i 
l’adhesiu a utilitzar.  

• No hi ha una tela que tingui millors propietats que una altre, ja que el seu 
comportament varia segons el adhesiu aplicat. Per aquesta raó no podem 
fer una tria de preferència de teixit, i per tant s’haurà d’usar el que en cada 
intervenció convingui.  

Finalment es recomanen algunes línies d’investigació que seria interessant 
continuar; 

• Estudi de les respostes dels diferents adhesius al llarg del temps. 
• Investigació i recerca del marouflage sobre suports inerts com ara amb 

plaques de policarbonats. 

• Continuació de l’estudi experimental amb diferents variables, com ara 
d’adhesius, materials de suport, condicions ambientals...Sobretot es 
recomanaria provar amb teles que tinguessin capa pictòrica, amb 
diferents trames, impermeabilitzacions... 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

37 
 

5 BIBLIOGRAFIA I RECURSOS ELECTRÒNICS 
ADSUAR MAS, A. Estudio técnico y propuesta de intervención del marouflage 
“alegoría del triunfo de la luz” de José Brel. Director: Dr José Luís Regidor Ros i 
Dra. Maria Antonia Zalbidea Muñóz. Treball final de grau inèdit. València: 
Universitat Politècnica de València, Facultat de Belles Arts de Sant Carles, 2017-
2018.  
Disponible en línia a: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109315/ADSUAR%20-
%20ESTUDIO%20T%C3%89CNICO%20Y%20PROPUESTA%20DE%20INTERVENCI%C3%9
3N%20DEL%20MAROUFLAGE%20%20ALEGOR%C3%8DA%20DEL%20TRIUNFO%20DE%
20LA%20L....pdf?sequence=1&isAll > [Consulta: 24 febrer 2022]. 
 
ALBARRÁN FERNÁNDEZ, J.V. “Colas orgánicas de origen animal”. A: CALLE 
GONZÁLEZ, J.M. Monografías de arte: 2000-2001. Capítol 9. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2001. ISBN 84-95454-52-1.  
Disponible en línia a: 
<https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/92176/Albarr%c3%a1n%20Fern%c3%a1ndez%2c%
20J.%20Vicente_Colas%20org%c3%a1nicas%20de%20origen%20animal.pdf?sequence=1&is
Allowed=y> [Consulta: 20 febrer 2022]. 
 
ARTEHISTORIA. Pierre Cecile Puvis De Chavannes /Personajes. [En línia]. 
[Consulta: 20 febrer 2022]  
 
BARBA ROMERO, L. Pintura mural de carácter religioso en la provincia de 
Ciudad Real. Siglos XIII al XVIII. Director: Ana María Macarrón de Miguel. Tesi 
doctoral inèdita. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas 
Artes, 2016.  
Disponible en línia a: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/38973/1/T37740.pdf> [Consulta: 20 febrer 
2022]. 
 
BELTRÁN CATALÁN, C. “Pau Roig y las tres pinturas del almacén de 
música Cassadó & Moreu: una lectura musical”. Emblecat. (2013), núm. 2. ISSN 
2014-5675.  
Disponible en línia a: <https://raco.cat/index.php/EMBLECAT/article/view/304800> [Consulta: 21 
febrer 2022]. 
 
CALVO MANUEL, A. Conservación y restauración de pintura sobre lienzo. 1a ed. 
Barcelona: Del Serbal, 2002. ISBN 978-84-7628-390-5. 
 
CALVO MANUEL, A. Conservación y restauración. Materiales, técnicas y 
procedimientos. De la A a la Z. 1a ed. Espanya: Ediciones del Serbal, S.A.,1997. 
ISBN 84-7628-194-3 

 
CERRADA DACASA, M. “Estudi d’antigues intervencions de consolidació de su-
ports de tela: les impregnacions.” UNICUM (2019), núm. 18. ISSN 1579-3613. 
Disponible en línia a: <https://raco.cat/index.php/UNICUM/article/view/364256> [Consulta: 11 fe-
brer 2022]. 
 
CATEDRAL DE VIC. Sert i la Catedral de Vic/ La figura i l’obra de Sert. [En línia]. 
< https://www.catedraldevic.org/sert-i-la-catedral-de-vic/> [Consulta:30 de juliol 
2022 ]. 
CHILVERS, I. The Oxford Dictionary of Art and Artists. 5a ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2015. ISBN 9780191782763.  



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

38 
 

Disponible en línia a: 
<https://books.google.es/books?id=HFExDwAAQBAJ&pg=PT547&lpg=PT547&dq=cennino+ce
nnini+marouflage&source=bl&ots=6yBPeC8UCx&sig=ACfU3U1Ilbzut6mPF6xG2O1N_ay4Pb29
FQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj1w4Kt5Zj3AhUxx4UKHS6VDMAQ6AF6BAgbEAM#v=onepag
e&q=cennino%20cennini%20marouflage&f=false> [Consulta: 20 febrer 2022]. 
 
COURT, E. i MELENDI, C. “Estudios previos. Intervención en el Salón Dorado 
del Teatro de Colón de Buenos Aires, Argentina”. A: La conservación infalible. 
De la teoría a la realidad. III Congreso del grupo Español del IIC. (2007: Espanya) 
Espanya: Grupo Español del IIC, D.L., 2007. ISBN 84-611-9943-X.  
Disponible en línia a: <https://www.ge-iic.com/files/3congreso/Estela_Court.pdf> [Consulta: 5 
març 2022]. 
 
DALY HARTIN, D. MICHALSKI, S. i PACQUET, C. “Ongoing Research in the 
CCI Lining Project: Peel Testing of BEVA 371 and Wax-Resin Adhesives with 
Different Lining Supports”. A: ICOM Committee for Conservation, Tenth Triennial 
Meeting. 1a ed. Washington DC: ICOM Committee for Conservation, 1993. 1v. 
ISBN 0-935868-65-8.  
 
Definiciones y Referencias [base de dades], Colombia, Biblioteca Nacional. 
<https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-
libro/Documents/Definiciones%20y%20Referencias.pdf> [Consulta: 20 març 
2022]. 
 

DIEC. Adreçar. a [En línia]. 
<https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=adre%E7ar&operEntrada=0>[Consult
a: 22 de maig  ] 
 

DOCPLAYER. L’origen d’aquest singular edifici cal cercar-lo en el. [En línia]. 
<https://docplayer.es/119595440-L-origen-d-aquest-singular-edifici-cal-cercar-
lo-en-el.html> [Consulta:31 de juliol 2022 ]. 
 
DOERNER, M. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. 4a ed. 
Barcelona: Editorial Reveté, SA, 1982. ISBN: MKT0006246060. 
 
Dr A. J. L. JOURDAN. Farmacopea universal ó Reunión comparativa de las 
farmacopeas de Amsterdam, Amberes. Madrid: Imp. de Ramón Vergés, 1829. 
4v. ISBN 5314566751.   
Disponible en línia a: 
<https://books.google.es/books?id=egXRDR67lxQC&pg=PA311&dq=borgo%C3%B1a+cer+resi
na+como+adhesivo&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiw7Yfn7Zj4AhXKz4UKHaQSA7QQ6AF6BAgL
EAI#v=onepage&q=borgo%C3%B1a%20cer%20resina%20como%20adhesivo&f=false> 
[Consulta: 1 març 2022]. 
 
Dr. POLISTENA, J. “Eugène Delacroix, Murals in the Chapel of The Holy Angels, 
Saint-Sulpice.” Smarthistory [Blog], 9 juliol 2018. 
<https://smarthistory.org/delacroix-sulpice/> [Consulta: 20 febrer 2022] 
 
Espesantes [base de dades], Madrid, CTS, 23 octubre de 2008.<https://shop-
espana.ctseurope.com/documentacioncts/fichasdeseguridadweb2018/1.1.5resi
nassinteticasvarias%202017esp/relaciontecnica/es_4_ESPESANTES.pdf> 
[Consulta: 20 març 2022]. 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

39 
 

 
ESPINÓS MORA, A. Propuesta de intervención de la pintura marouflage del 
templo parroquial San Bartolomé apóstol de Godella. Director: María Ángeles 
Carabal Montagud i María Pilar Soriano Sancho. Treball final de grau inèdit. 
València: Universitat Politècnica de València, Facultat de Belles Arts de Sant 
Carles, 2017-2018.  
Disponible en línia a: 
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPIN%C3%93S%20-
%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDR%C3%89S%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTR
A%20SE%C3%91ORA%20DE%20LA%20PURIFCACI%C3%93N.%20ESTUDIO%20HIST%C3
%93RICO....pdf?sequence=1&isAllowed=yf > [Consulta: 20 gener 2022]. 
 
FERNÁNDEZ GARCIA, G. “Los soportes inertes en la pintura mural”. A: 
COLALUCCI, G. En torno a la pintura mural : actas del Segundo Curso 
Internacional de Restauración. Palencia: Fundación Santa María la Real, Centro 
de Estudios del Románico, 1993. ISBN 84-600-8591-0.  
 
FISICALAB. Ley de Hooke. [En línia]. <https://www.fisicalab.com/apartado/ley-
hooke > [Consulta: 16 de maig 2022] 
 
FUSTER LÓPEZ, L. CASTELL AGUSTÍ, M. MARTÍN REY, S. “Los soportes 
rígido-inertes como alternativa para la reubicación de los lienzos en retablos: 
¿Una cuestión de ética o estética?” A: XV Congreso de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales (21-24 de octubre 2004, Murcia) Murcia: Ligia 
Comunicación y Tecnología, SL, 2004, p. 299. ISBN : 84-606-3984-3.  
Disponible en línia a: 
<https://www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/014/a73/448/2b2/11d/fac/c70/021/85c/e6
0/64/mimes/014a7344-82b2-11df-acc7-002185ce6064.pdf> [Consulta: 23 febrer 2022]. 
 
GABERNET SOLÉ, M. i GASOL, R. “La decoración mural de la Casa Alegre de 
Segrera de Terrassa protocolo de preservación del bien inmueble y uso social.” 
A: IIC. VI Congreso GEIIC: ¿Y después? Control y mantenimiento del Patrimo-
nio Cultural, una opción sostenible. (2018: Espanya) Espanya: GE-ICC, 2018, 
p. 314-323. ISBN: 9788409051779. Disponible en línia a: <https://www.diba.cat/docu-
ments/99058/332546217/R_Gasol_M_Gabernet_Congreso_GEIIC+2018.pdf/bf3743f5-5674-
5675-736e-0e48311529bd?t=1611132171706 > [Consulta: 30 de juliol 2022]. 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA. El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat 
(part 1). YouTube. [vídeo digital], 22 d’octubre de 2020. 
<https://www.youtube.com/watch?v=6XdVrj3yAy0> [Consulta:11 de juny 2022 ] 

GENERALITAT DE CATALUNYA. El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat 
(part 2). YouTube. [vídeo digital], 22 d’octubre de 2020. < 

https://www.youtube.com/watch?v=aOp48D2AXw0&t=2754s > [Consulta:11 de 
juny 2022 ] 

GOBIERNO DE ARAGON. Exposición de equipos antiguos: pHmetro [En línia]. 
<https://www.aragon.es/-/laboratorio-agroambiental-equipos-antiguos-
phmetro#:~:text=Un%20pHmetro%20o%20medidor%20de,y%20un%20electrod
o%20de%20referencia> [Consulta: 20 de març 2022] 
 
HILER, H. The painter’s pocket book of methods and materials. California: Los 
Angeles Research Pub Co, 1945.  

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109133/ESPINÓS%20-%20RETABLO%20DE%20SAN%20ANDRÉS%20DE%20LA%20IGLESIA%20NUESTRA%20SEÑORA%20DE%20LA%20PURIFCACIÓN.%20ESTUDIO%20HISTÓRICO....pdf?sequence=1&isAllowed=y


La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

40 
 

Disponible en línia a: <https://archive.org/details/painterspo00hile/page/n7/mode/2up> [Consulta: 
4 març 2022]. 
 
ITALIAPERVOI. Incamottatura. [En 
línia].<http://www.italiapervoi.it/diz.asp?n=incamottatura> [Consulta: 11 febrer 
2022] 
 
JUAN AMPARO, G. Práctica de Marouflage en la pintura actual | | UPV. YouTube 
[vídeo digital], 19 d’octubre de 2017. 
<https://www.youtube.com/watch?v=yyC82BBr9G0&t=150s> [Consulta:  2 de 
febrer 2022]. 
 
LABORADA. A. “Por Dios y por España”. Acta Artis: Estudis d’Art Modern. (2017) 
no 4 - 5, p. 171-187. ISSN:2014-1912. Disponible en línia: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6176810 > [Consulta: 29 de juliol 2022 ]. 
 
LA NUIT, LA NEIGE. “Les Godefroid - Famille de restaurateurs de tableaux et 
peintres aux XVIIIe et XIXe siècles”. Le forum de Marie-Antoniette. Sa vie, son 
siècle.s [blog], 21 de desembre de 2015. <https://marie-
antoinette.forumactif.org/t4840-les-godefroid-famille-de-restaurateurs-de-
tableaux-et-peintres-aux-xviiie-et-xixe-siecles#150485> [Consulta: 11 febrer 
2022]. 
 
MADRID, M. Tecnología de la adhesión. Espanya: Dpto Técnico de Loctite 
España, 2016-2017. ISBN 9789876423113.  
Disponible en línia a: 
<https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7071/7071377/curso_de_adhesivos.pdf> 
[Consulta: 20 febrer 2022]. 

 
MALESAN, A. El entelado flotante como tratamiento de mínima intervención. 
Director: María Castell Agustí i Carmen Pérez García. Treball final de màster 
inèdit. València: Universitat Politècnica de València, 2008.  
Disponible en línia a: 
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/13293/El%20entelado%20flotante.pdf?sequence
=1> [Consulta: 12 febrer 2022]. 
 
MAYER, R. Materiales y técnicas del arte. 2a ed. Madrid: Tursen Hermann 
Blume, 1993. ISBN 8487756174 

 
MEYER RIERA, A. “¿Cómo aplicar refuerzos e injertos para consolidar papel?”. 
Conservación Restauración de Bienes Culturales [blog], 10 de octubre de 2017. 
 <http://anahimeyer.blogspot.com/2017/10/como-aplicar-refuerzos-e-injertos-
para.html> [Consulta: 27 març 2022]. 
 
MORA, P. MORA, L. PHILIPPOT, P. Conservation of Wall Paintings. 1a ed. 
Oxford: Butterworth-Heinemann, 1984. ISBN 978-0408108126.  
 
MORENO PORCAL, E. Estudio de films adhesivos aplicados en tratamientos de 
impregnación del soporte textil, como alternativa al empleo de materiales 
consolidantes en fase líquida. Director: Susana Martín Rey. Treball final de 
màster inèdit. València: Universitat Politècnica de València, 2012-2013.   
Disponible en línia a: <https://riunet.upv.es/handle/10251/43573> [Consulta: 4 març 2022]. 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

41 
 

 
MUSEO DEL PRADO. Recurso/Dar vida eterna a las obras: transposiciones de 
soporte y restauración en Europa a principios del siglo XIX. [En 
línia].<https://www.museodelprado.es/recurso/dar-vida-eterna-a-las-obras-
transposiciones-de/16cc034c-54bf-8317-4258-5861bc78ecdb> [Consulta: 12 
febrer]. 
 
NICOLAUS, K. Manual de restauración de cuadros. 1a ed. Barcelona: 
Konemann, 1999. ISBN 9783895086496. 
 
ORIOLS, N. SALVADÓ, N. i BUTÍ, S. “Estado de conservación de los estratos de 
intervención con caseína, en la pintura mural arrancada y traspasada de la 
colección del Museu Nacional d’Art de Catalunya”. A: La Ciencia y el Arte V. 
Ciencias experimentales y conservación del patrimonio. Espanya: Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones, 2015. ISBN 978-84-608-4003-9.  
Disponible en línia a: 
<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/79960/intervencion_caseina.pdf;jsessionid
=0D0F41A964BC4C69FF10687652B89736?sequence=1> [Consulta: 5 març 2022]. 
 
PAOLA BOENZI, F. El marouflage en pintura sobre lienzo: estudio experimental 
de los adhesivos empleados en su evolución histórica. Director: Susana Martín 
Rey i María Castell Agustí. Treball final de màster inèdit. València: Universitat 
Politècnica de València, 2014-2015.  
Disponible en línia a: <https://riunet.upv.es/handle/10251/67890> [Consulta: 20 gener 2022]. 
 
PÉREZ JORDÀ, Z.P. Masillas de relleno para la reintegración volumétrica de 
escultura lígnea. Nuevas propuestas. Director: Xavier Mas-Barberà i José 
Vicente Grafiá Sales. Treball final de màster inèdit. València: Universitat 
Politècnica de València, 2013-2014.  
Disponible en línia a: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/54072/TFM-
Zoraida%20Pilar%20P%C3%A9rez%20Jord%C3%A0.pdf?sequence=1> [Consulta: 20 març 
2022]. 

 
Pintura mural en la Comunidad de Madrid. 1a ed. España: Comunidad Autónoma 
de Madrid. Servicio de documentación y público, 2015. ISBN 9788445135136. 
 
POBLES DE CATALUNYA. Saló Sant Jordi. a [En línia]. 
<https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2074> [Consulta:29 de 
juliol 2022 ]. 
 
PREZI. Presentació TFG [En línia]. 
<https://prezi.com/p/pwto6gqfm2kd/presentacion-tfg/> [Consulta: 20 de març 
2022] 
 
Proyecto COREMANS: criterios de intervención en pintura sobre caballete. 1a 
ed. Espanya: consejo editorial del IPCE, 2018. ISBN 978-92-0-000870-2. 
Disponible en línia a: <https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/proyecto-coremans-
criterios-de-intervencion-en-pintura-de-caballete_5334/> [Consulta: 12 febrer 2022]. 
 
QUÍMICA. PH/Enciclopedia [En línia]. 
<https://www.quimica.es/enciclopedia/PH.html> [Consulta: 20 de març 2022] 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

42 
 

 
RCCAAC. Pau Casals. [En línia]. 
<https://taller.iec.cat/rcic/fitxa_una.asp?id_fitxa=1> [Consulta:31 de juliol 2022 ]. 
 
SANTOS SÁNCHEZ, E. “Dos casos de conservación y restauración de pintura 
mural con la técnica Marouflage”. Informes y Trabajos: Excavaciones en el 
exterior (2019), núm 18. EAN: 9789200145001.  
Disponible en línia a: <https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/informes-y-trabajos-
18_3905/> [Consulta: 1 febrer 2022]. 
 
TELLECHEA, D. Restauración de las pinturas de Sert: Marouflages del Palacio 
Pereda. São Paulo : Instituto Técnico de Restauro, 1990. ISBN 9722327879. 
 

VELÁSQUEZ ZAMORA, M. Calcular la constante de Elasticidad del resorte | Ley 
de Hooke | Hallar la deformación | Física. YouTube [vídeo digital], 21 de maig de 
2020. <https://www.youtube.com/watch?v=OvnhjFti-XQ> [Consulta: 16 de maig 
2022]. 
 
VERD, D. “Algunes lliçons per a l’ofici de pintor”. Vell i nou. Revista mensual d’art. 
(1919), núm. 95. 
Disponible en línia a: <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vell-i-nou-revista-mensual-
dart--71/html/0287cb58-82b2-11df-acc7-002185ce6064_16.html> [Consulta: 20 febrer 2022]. 
 
ZALBIDEA MUÑOZ, M.A. i SAN MARÍN ARMIJO, A. “El uso de la pintura a la 
cal: ventajas e inconvenientes de su aplicación (con aditivos como la caseína y 
el aceite) sobre morteros tradicionales”. ARCHÉ. (2011-2012), núm 6-7. ISSN 
1887-3960.  
Disponible en línia a: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34639/2012_6-7_504-
513.pdf?sequence=1> [Consulta: 4 març 2022]. 
 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

43 
 

 

6 ÍNDEX D’IL.LUSTRACIONS 

Figures 

Fig. 1 Secció d’un marouflage (tela sobre mur)) ......................................................................... 9 
Fig. 2 Fotogarfies del marouflages de la casa Marsans. (Veure ANNEX I) .............................. 14 
Fig. 3 Marouflages de Sert a la Catedral de Vic. Fotografies: CRBMC. (Veure ANNEX III) .......... 14 
Fig. 4 Marouflages al Saló Sant Jordi. Fotografies: CRBMC (Veure ANNEX V)............................ 15 
  Fig. 5 Fotografia de les pintures del Museu Pau Casals. De: Museu Pau Casals. (Veure ANNEX 
VII) .......................................................................................................................................... 15 
 Fig. 6 Fotografies dels marouflages de Casa Alegre de Sagrera (Veure ANNEX IX) ................... 16 
    Fig. 7 Procés preparació de les toves (Veure ANNEX XXIII) ............................................. 19 
Fig. 8 Procés d'imprimació de les teles. (Veure ANNEX XXIX) ................................................... 20 
Fig. 9. Procés de fabricació de la cera-resina ........................................................................... 22 
Fig. 10 Procés de fabricació de la pasta farina ......................................................................... 24 
Fig. 11 Procés de fabricació de la caseïnat càlcic ...................................................................... 25 
Fig. 12  Procés de fabricació de la carboximetilcel·lulosa ......................................................... 26 
Fig. 13. Test tires recatives de pH ............................................................................................ 31 
Fig. 14 . Funcionament del dinamòmetre casolà ...................................................................... 32 
Fig. 15. Gràfic de la tracció de les teles i els diferents adhesius ................................................ 34 
Fig. 16. Marouflage 1 de la planta principal de la Casa Marsans .............................................. 45 
Fig. 17. Marouflage 2 de la planta principal de la Casa Marsans .............................................. 45 
Fig. 18. Façana de la Casa Marsans. Fotografia: Joan Palau ...................................................... 46 
Fig. 19. Planta principal de la casa Marsans ............................................................................. 46 
Fig. 20. Cartell publicitari de Viajes Marsanrof, amb seu a la rambla de Canaletes, número 2. . 47 
Fig. 21. Dones i infants polonesos a l’estació de Lodz, Polònia, al final de la Segona Guerra 
Mundial. ................................................................................................................................. 48 
 Fig. 22. Detall de les pintures de Sert a la Catedral de Vic. Fotografia: Pep Segura .................. 49 
Fig. 23. A l’esquerra detall escena del Calvari i  Fig. 24. A la dreta detall del martiri de Sant 
Bartolomeu. Fotografies: Pep Segura ...................................................................................... 49 
Fig. 25. Figura de Sant Lluc evangelista. Fotografia: Pep Segura ............................................... 50 
Fig. 26. Sert i l'arquitecte Florensa a la catedral en ruïnes (1940) ............................................ 51 
Fig. 27.Pintures Saló Sant Jordi. Fotografia: CRBMC. ................................................................ 52 
Fig. 28. A l’esquerra Rebuda de Colón per els Reis Catòlics a la seva tornada de Amèrica. Fig. 
29. A la dreta Batalla de Lepant. .............................................................................................. 52 
Fig. 30. Sala Torres García, Palau de la Generalitat, Barcelona. Fotografia:Albert Esteves 2020.
 ............................................................................................................................................... 53 
Fig. 31. Pintures de la Casa Pau Casals al Vendrell. Fotografia: Fundació Pau Casals ................ 56 
Fig. 32. Pau Casals a la seva casa de Sant Salvador contemplant peces de la seva col·lecció, cap 
a 1930 (Biblioteca de Catalunya). ............................................................................................ 57 
Fig. 33. Afrodita i Adonis. Foto: TdART ............................................................................. 59 
Fig. 34. Fotografies dels marouflages de Pere Viver a la casa Alegre de Sagrera a Terrassa. ..... 61 
Fig. 35. Façana de la Casa Alegre de Sagrera. ........................................................................... 62 
Fig. 36. Pintures murals del saló principal de Pere Viver (1913). Fotografia: Diputació de 
Barcelona. ............................................................................................................................... 63 

 

Taules 

Taula 1. Taula comparativa dels diferents adhesius emprats al llarg de la història ................... 17 
Taula 2.  Taula comparativa de les diferents imprimacions ...................................................... 20 
Taula 3. Taula dels cinc adhesius seleccionats ......................................................................... 21 



La tècnica del marouflage a Catalunya. 
 

44 
 

Taula 4.  Recepta cera-resina .................................................................................................. 22 
Taula 5. Recepta de la pasta farina .......................................................................................... 23 
Taula 6. Recepta caseïnat càlcic. ............................................................................................. 25 
Taula 7. Recepta carboximetilcel·lulosa ................................................................................... 26 
Taula 8. Recepta del Acril 33® .................................................................................................. 27 
Taula 9. Dades de l’aplicació cera-resina ................................................................................. 28 
Taula 10. Dades de l’aplicació pasta-farina .............................................................................. 28 
Taula 11. Dades de l’ aplicació caseïnat càlcic .......................................................................... 29 
Taula 12. Dades de l’aplicació carboximetilcel·lulosa ............................................................... 29 
Taula 13. Dades de l’ aplicació Acril 33® .................................................................................. 29 
Taula 14. pH dels adhesius mesurats amb les tires reactives Panreac® .................................... 30 
Taula 15. Valors de pH dels suports ......................................................................................... 31 
Taula 16. Valors mitjos del pH sobre la tela cotó amb pasta de farina...................................... 32 
Taula 17. Taula de la mitjana de tracció en Newtons de cada tela ........................................... 33 
Taula 18. Mesures de tracció de les provetes en Newtons..................................................... 103 
Taula 19. Eliminació de les dades errònies en les provetes de tracció .................................... 104 
 


