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< la dona a la construcció

dotze noies a la bastida

no és precisament l’escenari que un espera trobar a una obra. Habituats a la presència masculi-
na a la construcció, veure un equip de dotze noies joves enfilades darrera les xarxes protectores
d’una bastida és un fet poc habitual. aquesta és, però, la imatge que es trobarà qui s’apropi a un
dels edificis en restauració del complex de l’Hospital de sant Pau. estem parlant, concretament,
de l’edifici d’administració i de l’equip d’abac que treballa, des de fa dos anys, en la restauració
dels mosaics, vitralls i les peces ceràmiques de la façana. 

els setze mosaics de l’edifici d’administració narren la història de l’hospital<
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l’hospital de sant pau és el conjunt
modernista més gran de l’arquitectura
catalana. obra del barceloní lluís
domènech i montaner, va ser construït
entre 1902 i 1930 per allotjar l’hospital de
la santa creu, que s’ubicava al carrer
hospital, molt a prop de les rambles. el
nou centre va ser concebut com un gran
conjunt (ocupa nou illes de l’eixample),
una ciutat jardí amb diferents edificis que
contenien les diferents unitats hospitalà-
ries. es tractava d’una concepció totalment
innovadora amb el concepte tradicional
d’hospital. a més, el desplegament artís-
tic en tots els seus elements decoratius
(vitralls, ceràmiques, ferro forjat, mosaics)
va fer que l’hospital esdevingués un refe-
rent del modernisme i fos declarat
patrimoni de la humanitat per la unesco
el 1997. cent anys després de la seva cons-
trucció, ha deixat de funcionar com a hospi-
tal i ha entrat en un procés de restauració
integral que, com tots, avança al ritme de
les subvencions. 

l’equip d’abac, subcontractat per sapic,
porta la restauració dels mosaics, peces
ceràmiques i vitralls de l’edifici
d’administració, la façana oficial de l’hospi-
tal. els setze panells exteriors que l’envolten
a l’alçada de la primera planta tenen una
funció didàctica i narren la seva història des
dels orígens medievals fins a la creació del
centre assistencial modernista. mentre
que els catorze primers són obra del
genovès mario maragliano, amb dibuixos
de francesc labarta, els dos darrers, de
1923, van ser realitzats en una segona fase
per lluís brú. integren dos tipus de
tessel·la: de pasta de vidre i de ceràmica
vidrada. tot i que el seu estat de conser-
vació és bastant bó, hi ha peces que s’han

de substituir i d’altres que s’han de nete-
jar a causa de la pol·lució. la conservació
indica la qualitat dels materials i del pro-
cés, però curiosament i a tall d’anècdota,
en el procés de restauració, s’han detectat
petits errors de composició que delaten
que l’obra es va acabar amb presses. “ens
hem trobat, per exemple, epígrafs inaca-
bats amb frases tallades a la meitat”,
explica una de les noies, Kusi colonna.

la batalla principal, és indiscutiblement
contra la humitat, que afecta aquelles
parts on no arriba el sol o que estaven

properes als conductes d’aigua. la restau-
ració dels mosaics és un procés minuciós i
al detall. la cap d’equip i sòcia d’abac,
silvia llobet, el defineix en tres fases: con-
servació, neteja i fixació. el primer pas, el
de conservació, consisteix a determinar
l’estat de les tessel·les i exigeix també un
procés de documentació i d’anàlisi de
materials molt minuciós. un cop determi-
nat l’estat de conservació i recollida tota
la informació, es passa a l’acció.
“l’objectiu principal que perseguim en la
neteja és no haver de treure el mosaic,
poder fer la neteja in situ”, explica llobet.

“Una de les dificultats
tecniques més destacables
és la coordinació entre els

diferents equips en
una bastida”

els pinacles de la façana s’han hagut de restaurar al laboratori<

silvia llobet, d’abac, dirigeix un equip de restauradores integrat per dotze noies<
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a part de treure la brutícia a les tessel·les,
aquesta fase inclou la injecció de morter de
calç per combatre les humitats. finalment,
es revisen els morters de les juntures i, si hi
ha peces en mal estat, es reposen. no és
fàcil trobar el mateix tipus de peça i en els
mateixos colors que les que va utilitzar
maragliano. de fet, s’han d’encarregar a un
taller venecià. 

el grup de llobet restaura també les peces
ceràmiques: els pinacles  de la façana, les
flors ceràmiques i els plats ceràmics. els
pinacles de la façana, decorats amb motius
florals en mosaics turquesa, taronja i blanc,
es van haver de restaurar al laboratori. “el
ferro que portava el formigó estava oxidat
i es desfeia”, explica la cap d’equip. es va
haver de substituir tot el formigó armat
per morter de calç amb fibres de malla, i
refer, posteriorment, tota la peça amb
morter. les tessel·les decoratives que es
podien mantenir es van mantenir i les
altres, es van haver d’encarregar. com en
els mosaics, els pinacles combinen tessel·la
de vidre i ceràmica vidrada. 

les flors ceràmiques són un altre dels ele-
ments decoratius en aquest material que
engalanen la façana. les flors, contingudes

en un format semicircular, estan a l’alçada
de la segona planta i per restaurar-les, se
les tanca en una bossa amb pasta de
cel·lulosa i productes químics rebaixats
amb aigua. mentre que amb el mosaic l’e-
nemic era la humitat, en les peces ceràmi-
ques, són les sals. també en els plats o flo-
rons, s’han de combatre les sals. els florons
són plats ceràmics, que contenen motius
decoratius religiosos i relacionats amb
l’hospital i els seu mecenes, pau gil, les ini-
cials del qual es poden veure en diversos
elements al llarg de l’hospital.

We can do it!

aquest és el lema que penja del plafó d’a-
nuncis, avisos, horaris i torns de treball al
laboratori de l’equip d’abac. elles, el grup
de mosaics i ceràmiques, comparteixen
bastida amb els equips de pedra, maó i els
que s’encarreguen de la restauració estruc-
tural. tots ells, nois. segons llobet, una de
les dificultats tècniques més destacables de
l’obra és la coordinació amb tants altres
equips. a la pràctica, però, la convivència és
còmoda i fins i tot, quan cal, es donen un
cop de mà. “quan s’ha de moure alguna
peça molt gran o necessitem algú amb
força, acostumem a recórrer als nois”,

comenta llobet, “però en el partit de futbol
que van jugar recentment nois contra
noies... van guanyar les noies!”, afegeix
amb un somriure. 

elles són les noies de la bastida. i com a
tals, llobet considera que mai no han patit
cap tipus de diferència amb altres treballa-
dors. encara que no sigui el més corrent
trobar noies a la construcció, la realitat és
que la majoria de persones que es dedi-
quen a la restauració, si s’atén a les pro-
mocions que surten d’any en any de
l’escola de conservació i restauració de
béns culturals de catalunya, són noies. “sí
que és veritat que és una tasca que exigeix
molta paciència, molta cura...”, reconeix
llobet que, però, també afirma que cada
vegada són més els nois que estudien
aquesta disciplina. 

nois o noies, si alguna cosa destaca llobet
en el seu grup, és la importància de fomen-
tar l’esperit d’equip. per poder donar bons
resultats, i més en una feina tan delicada,
és important que totes es trobin a gust. i
aquesta és la sensació, l’esperit d’equip,
que transmeten mentre, entre converses
entretallades, treballen les dotze noies de
la bastida de sant pau.<

les flors de ceràmica estan afectades per problemes de sals< la majoria d’estudiants de restauració són noies, però cada vegada hi ha més nois<


