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INTRODUCCIÓ

Entre els mesos de Novembre del 2019 i Març de 2020 es van portar a terme els treballs
de conservació-restauració del mosaic de Premià de Mar.
Aquest treballs van consistir bàsicament en el traspàs de les planxes de ciment a un nou
suport lleuger, la seva restauració integral i la realització de la presentació i posada en
valor pel públic del museu.
Aquest projecte també inclou els moviments dels fragments i transports així com la
constitució i condicionament d’un espai de taller per realitzar els treballs. En aquest cas
a un local de Marina Port Premià a Premia de Mar.
ANTECEDENTS
L'any 1969 es va localitzar un mosaic romà d'uns 39 m2 a l'alçada del núm. 229 de la Gran Via
Lluís Companys de Premià de Mar. Els tècnics de l’aleshores Servei de Belles Arts de la Diputació
Provincial de Barcelona el van documentar, el van aixecar i se'l van endur com a mesura de
protecció. Aquest mosaic, que no ha estat mai exposat al públic, ha estat dipositat tots aquests
anys als magatzems del Museu Arqueològic de Catalunya, institució amb la qual l’Ajuntament
de Premià de Mar ha arribat a un acord de cessió per a la seva exhibició en el Museu Romà de
la mateixa localitat. Atès que s’està duent a terme l’ampliació del Museu Romà amb el suport
financer de FEDER i del Pla de Barris, i també amb un suport econòmic específic de Diputació
Barcelona per a la restauració del mosaic, se'ns presenta l’ oportunitat de recuperar aquest
paviment, posar-lo en valor i poder mostrar-lo al públic com a element arqueològic de gran
rellevància.
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Descoberta del mosaic (Fotografies cedida pel Sr. Ramón Coll).

Els fragments del mosaic es trobaven localitzats al Museu d’Arqueologia de Catalunya,
disposats sobre palets i en estanteries metàl·liques.
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HIPÒTESI D’UBICACIÓ DELS FRAGMENTS

El mosaic de Premià de Mar conservat al Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Fotos i documentació gràfica propietat del MAC, cedides per la tècnica responsable de
conservació-restauració, la Sra. Isabel Moreno.
L’empresa Gamarra&Garcia, conservació i restauració, S.L., ha estat l’ adjudicatària del
contracte del servei de restauració del Mosaic. (PO FEDER de Catalunya 2017-2020), amb el
número d’expedient C174-2019-5896.
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ESTAT DE CONSERVACIÓ

El problema greu que plantegen els fragments amb planxes de ciment armat es la poca
adherència de les tessel·les al morter i la fragilitat de manipulació de les planxes pels seu
gran pes.

L’extracció dels anys 60 , excel·lent en el plantejament inicial va produir però, una
fragmentació excessiva al traspassar-los a les planxes de ciment. Al no haver unificat les
parts compositives del mosaic, això determina i planteja multitud de problemes
d’ajustament entre plaques, juntes, deformacions de superfícies, etc, que fa renunciar
a la possibilitat d’exhibició del conjunt dels fragments del mosaic amb aquest suport.

La superfície del mosaic presenten concrecions de tota mena, restes de la cola
d’extracció, i filtracions de ciment per damunt de les tessel·les. Les tessel·les de pasta
vítria conservats al mosaic plantejant la necessitat de consolidació prèvia abans d’iniciar
els treballs d’ eliminació de concrecions i restes de materials aliens adherits a la
superfície original dels diferents materials que composen el mosaic.

La totalitat dels 23 fragments es troben muntats amb planxes de ciment de 8 cm de gruix
i armat amb malles de ferro, les planxes van ser realitzades directament damunt del
revers dels fragments extrets.
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Les patologies que trobem durant la primera fase de documentació son:

•

Brutícia superficial en forma de pols, restes d’adhesiu, de roba i fils de les teles
d’arrencament. Fortes concrecions calcàries que oculten les tessel·les.

•

Ocultació de tessel·les pel ciment. Irregularitat de la capa de ciment.
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•

Fragments trencats. Tessel·les despreses.

•

Restes d’elements del muntatge sobre ciment.
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BREU DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS CONSTRUCTIUS DEL MOSAIC

El mosaic està compost per tessel·les quadrangulars amb mides regulars de entre 0,8 i
1 cm de costat, majoritàriament fetes de marbre blanc, negre, groc i gris. També es
conserven tessel·les de pasta vítria de colors molt vius a les trenes i motius circulars
ornamentals de corones de fulles.
Les tessel·les es troben fixades al terra amb morter molt ric en calç i pols de marbre o
sorra de granulometria finíssima d’entre 0,2 i 0,5mm aproximadament.
Les restes del paviment de preparació base d’anivellament romà de la habitació que
hem pogut documentar durant la fase dels treballs d’eliminació de ciment, és molt dur
i homogeni respecta a la seva composició. Aquest morter de calç presenta fragments
regulars de ceràmica triturada amb molta homogeneïtat en tant a la seva elaboració i
la seva disposició en massa.
A les zones on encara es conserven restes dels morters als reversos dels fragments,
l’adhesió entre els dos morters de calç, el base i el d’assentament d eles tessel·les és
excel·lent.

CRITERIS I METODOLOGIA

Ateses les característiques del mosaic i del seu estat de conservació, la intervenció es va
regir segons el criteri de màxima reversibilitat dels materials i màxima conservació de
les restes originals del mosaic.
L’objectiu principal és retornar al paviment la seva dimensió real, i evocar la imatge del
seu aspecte a través de les restes conservats.
Metodologia de treball:
1. Identificar cadascun dels fragments, la seva posició original al paviment i
documentar-la.
2. Plantejament de les seccions possibles d’exposició per facilitar el seu trasllat i la seva
exposició al nou espai del museu.
3. Proposta de tractament, tècniques i materials per assolir els objectius, i exposició a
millores per part de l’equip de restauradores que intervindran als treballs de
restauració.
4. Execució els tractaments proposats.
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TRASLLAT DEL MOSAIC

El trasllat del mosaic des del Museu d’Arqueologia de Catalunya es porta a terme el dia 2 de
novembre de 2020.

Els moviments dels fragments muntats a les planxes de ciment va ser bàsicament
manual, fragment a fragment van ser traspassats de les estanteries i palets
d’emmagatzematge del MAC, a palets de fusta amb proteccions de planxes de
poliestirè extruït entre plaques i amb l’ajuda d’un carretó elevador elèctric pels
trasllats i moviments d’ elevació i descens del camió de transport. Un cop situats al
camió es van cobrir amb geotèxtil i assegurar amb eslingues tèxtils a la caixa.

Agraïm al Sr. Jordi Principal, conservador del Museu l’ajuda i col·laboració prestada per
part del Museu per realitzar aquesta tasca.
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Els fragments son transportats des de l’interior amb el transpalet i carregats al camió tràiler.
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Arribats al local de treball de Marina Port Premià de Premià de Mar, on es van realitzar
els treballs de restauració, els palès amb el carretó elèctric es van disposar en bateria
al llarg del local, per tal de deixar el màxim espai entre tots ells per començar els
treballs.
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Disposició final dels fragments
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ADEQUACIÓ DE L’ESPAI

L’espai on es realitzarà el procés de restauració està ubicat a Premià de Mar. Dotat d’aigua i
llum, s’han portat a terme les reformes necessàries per poder realitzar els treballs:

•

Instal·lacions de llum (fluorescents) i endolls. Llums auxiliars (focus).

•

Instal·lacions d’aigua: pica de cuina i condicionament del desaigua per vessar l’aigua de
cubells.

•

Suports per treballar els fragments de mosaic, estanteries pel material, cadires, zona
d’office i reunions.

•

Paret de pladur mitjanera per separar una zona de treball que produeixi pols.
Tancament amb plàstic d’obertures de finestres.

•

Trasllat de tota la maquinaria necessària pels treballs.
Construcció paret mitjanera.

Construcció paret mitjanera
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Aspecte final de l’espai de treball
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NETEJA PER REALITZAR LA DOCUMENTACIÓ
Superfície tractada. 21,95 m2.
Aquesta operació va ser bàsica per començar la documentació i també per detectar
incidències possible problemes de conservació ocults, con zones de descohesió o
exfoliacions de tessel·les molt difícil de detectar en una visió general del mosaic.
Per realitzar aquesta neteja es van utilitzar diverses tècniques de neteja segons les
concrecions o els materials a eliminar damunt de les tessel·les. Es van fer neteges
majoritàriament de tipus mecànic manual, amb bisturí, raspall, vibroincisor pneumàtic,
microcicell pneumàtic, micromotor, escarpes de vídia i també vam fer neteges
químiques a zones puntuals amb alcohol i acetona.
Va resultar molt important la definició dels perímetres del “opus tessellatum”
mitjançant l’eliminació del ciment immediat a les tessel·les de totes les vores dels
fragments, ja que vam poder comprovar les filtracions del ciment que ocultaven
tessel·les, i així finalitzar la seva preparació òptima per començar el procés de presa
d’imatges per la infografia de ortofotomapa i 3D.
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DOCUMENTACIÓ DELS FRAGMENTS

Abans de la primera neteja es va fer les fotos inicials, la numeració i siglat de cadascun
dels fragments en que ens va arribar el mosaic; aquest siglat amb la seva foto de
referencia tipus fitxa-etiqueta de control, va acompanyar cada fragment durant tots els
processos que passaria, fins la seva adhesió al nou plafó lleuger.

A part de l’obtenció d’una imatge ortogonal dels fragments i posicionar-los amb molta
precisió, (seguint la documentació fotogràfica de l’excavació de l’any 1969), la infografia
3D permet tenir imatges tridimensionals d’alta definició de cadascun dels fragments i
ens mostra les diferencies de nivells, desgast, trencaments i deformacions de la
superfície tessel·lada.
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Ortofoto de dos fragments

L’altra operació de documentació important pels desenvolupament dels treballs, és la
realització del calc 1:1 sobre làmina de polietilè transparent. El calc és més que una
documentació una eina de treball que permet tenir la referència real física de les
mesures de cada fragments, per comprovar deformacions o desplaçaments de grups de
tessel·les durant els tractaments a realitzar als reversos dels fragments i també és una
eina imprescindible per preparar les noves planxes d’Aerolam®, i durant l’operació
d’adhesió de fragments.
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Elaboració dels calcs
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CONSOLIDACIÓ DE TESSEL·LES DE PASTA VÍTRIA

Durant el procés de neteja es van documentar l’existència de tessel·les de pasta vítria
de diferents colors. La fragilitat d’aquestes aconsella realitzar la seva una consolidació
amb Paraloid B-72 en solució de 10% en acetona, abans del procés d’engassat.
Vam poder comprovar que el desgast a aquestes peces va ser notablement major a les
zones centrals del mosaic, que a les perimetrals. Per garantir la conservació d’aquestes
zones vam decidir no eliminar totalment el ciment del revers i nomes rebaixar-ho a 1cm
de gruix per tal de no afectar aquest materials fràgils.

Procés de consolidació de les tessel·les de pasta vítria
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ENGASSAT PER L’ELIMINACIÓ DEL CIMENT ARMAT

L’engassat amb teles de cotó i cola vinílica assegura que les tessel·les es mantindran en
la seva disposició un cop comenci la retirada del ciment.
Es van aplicar dues capes de gases de cotó mitjançant el solapament de retalls
quadrangulars de 20X20cm aproximadament fins cobrir nomes la superfície de
tessel·les. Un cop assecades les gases amb cola vinílica els fragments es donen la volta
damunt fustes llises i comença l’eliminació del ciment armat.
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EXTRACCIO CIMENT

S’inicia el procés d’extracció mecànica del ciment armat, mitjançant radial amb disc de
diamant de 125 i 115 mm de diàmetre i escarpes de vídia.
El gruix de ciment tenía al seu interior fins a dues capes de malla metàlica. Els talls del
ciment es fan en tires fines que amb l’ajuda de l’escarpa van saltant. S’ha de combinar
amb una neteja continua per aspiració. Si en aquest procés es desprenia alguna tessela,
es torna a ubicar en la seva posició tornan-la a enganxar amb la mateixa cola vinilica.

De manera gradual es van realitzant talls en daus a la planxa de ciment per facilitar el
despreniment del ciment mitjançant percussions laterals amb martell i escarpes de
punta de vídia i aspiració de pols.
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L’últim pas d’aquesta fase és la regularització de les restes dels morters originals de calç
que esporàdicament encara es conservaven dins de les planxes de ciment. Vam tomar
mostres d’aquests restes de morters per futures analítiques que es vulguin realitzar.
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Es va aprofitar aquesta fase dels processos per corregir les deformacions per arrugues
de teles , esfondraments i separacions de plaques de grups de tessel·les que
presentaven bona part dels fragments.
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Aspecte final dels revers dels fragments
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ANIVELLAT AMB MORTER LLEUGER

Un cop regularitzat i corregides les deformacions al revers dels fragments s’aplica el
morter lleuger que vam elaborar amb sílice micronitzat, perlita i Paraloid® B-72. Les
proporcions de cadascun dels component es va adaptar a les característiques pròpies
d’aquest mosaic, i després de diverses probes es va aplicar la següent formulació:

•
•
•

1 part de Paraloid® B-72 en solució del 20% en acetona
3 parts de Perlita
1,5 parts de sílice micronitzat CTS

Aquest morter sintètic té la propietat de ser totalment reversible amb acetona i
extremadament lleuger. Serveix per anivellar i regularitzar el gruix de 2cm totals de tots
els fragments que formaran el mosaic.
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Damunt d’aquest morter s’aplica una malla de fibra de vidre de 0,5 X 0,5cm de trama,
amb resina epòxid. EPO 125 de CTS. Aquesta malla ens facilita la manipulació dels
fragments durant les següent fases fins a l’adhesió del fragment a la seva posició
definitiva.
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ELIMINACIÓ DE GASSES

Les gasses de cotó amb cola vinílica s’eliminen estovant-se amb aigua calenta i vapor
d’aigua.
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En aquesta fase dels treballs es profunditza la neteja del mosaic, i es tornen a evidenciar
detalls amb deficiències i zones desplaçades del seu lloc, que el sistema i el morter
sintètic encara ens permet corregir amb seguretat.
Finalitzada aquesta fase, es revisen cadascun dels fragments juntament amb els calcs i
la documentació fins que es validen per a la seva adhesió

Per les seves característiques formals i donats els fragments que tenim es decideix
presentar el mosaic en dos parts. La gran catifa de 515 cm X 666 cm subdividit en 9
plafons i una part de 257cm X 150cm que correspon als motius policroms ornamentals
amb tessel·les de pasta vítria.
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PREPARACIÓ DE PLANXES D’AEROLAM®

Mitjançant el ortofotomapa i la documentació aportada al projecte, vam determinar els
9 fragments en que es podria subdividir els 34 m2 de la part gran del mosaic.
Les línies d’adossament entre els fragments segueixen les línies de la trama geomètrica
en que es desenvolupa l’ornamentació perimetral que envolta l’emblema central
quadrangular, amb l’objectiu de minimitzar la visió de les juntes un cop instal·lat el
mosaic al museu.
L’Aerolam® son planxes formades per niu d’abelles d’alumini, fibres de vidre i resina
epòxid, les utilitzades a aquest treballs son de 300cm X 150cm de dimensions i de 3 cm
de gruix. Aquest material ens permet assolir gran dimensions de superfície expositiva
rígida amb gran lleugeresa. Les planxes es retallen amb serra caladora i de maquina
multi-funció per vibració amb fulles per metall. També es poden unir mitjançant barres
de fibra de vidre de 19mm de gruix i bandes de fibra de vidre adherides amb resina EPO
125 de CTS.
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ADHESIÓ DE FRAGMENTS AL AEROLAM®

Damunt dels 9 plafons amb la forma definitiva retallada, es plantejant les fragments que
van a cadascú dels plafons, amb l’ajuda dels calcs en polietilè realitzat a la fase de
documentació. Un cop determinada la seva posició exacta es marca el perímetre al
Aerolam® i s’adhereix amb aplicacions resina epoxídica EPO 125 entre la lamina de fibra
de vidre adherida al fragment i la superfície del Aerolam®.
Les alineacions del perímetre entre plafons i el posicionament dels fragments es realitza
dibuixant la trama regular quadrangular que organitza l’ornamentació geomètrica de
octògons i rombes.
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Adhesió dels fragments
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REINTEGRACIÓ VOLUMETRICA DE LLACUNES

Ja adherits la totalitat dels fragments a la seva posició espacial original, a cadascun dels
plafons comencem a realitzar la reintegració dels espais entre ells amb el mateix morter
sintètic lleuger utilitzat pel anivellament. L’acabat superficial es va realitzar amb una
barreja de tres parts de sorra de sílice pura i una part de sorra de marbre, amb
Paraloid®B-72 en solució del 15% com aglutinant.

Aquests materials de reintegració busquen les mateixes qualitats de lleugeresa i facilitat
de reversibilitat, en que es basen els nous materials aportats al mosaic en aquest
projecte.

Aplicació del morter lleuger
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REINTEGRACIÓ CROMATICA

El criteri de presentació del mosaic segueix la norma més estesa als tractaments
expositius de mosaics, en la que es proposa reproduir els motius geomètrics, repetitius,
que completen les trames i connecten les línies que organitzen l’espai per facilitar la
lectura global del mosaic. Aquesta lectura predominant però, no oculta la realitat de la
superfície real del mosaic que es conserva.

Respecte als motius geomètrics ornamentals dels centres dels octògons que hem
reproduïts totalment a aquesta fase, es basa a la documentació arqueològica antiga
prèvia a la seva extracció, ja que només tenim aquesta proba de la seva existència. Als
octògons on es desconeix quin motiu ornamental aniria es deixa en blanc, ja que la seva
disposició original en la trama no segueix una pauta que es pugui arribar a interpretar
com reproduïble.
La reproducció del motius es realitzaran mitjançant veladures de color acrílic damunt de
la superfície de sorres com.
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MUNTATGE D’AJUSTAMENT ENTRE ELS NOU PLAFONS

Un cop plantejats la totalitat de les reintegracions als diferents plafons, es va realitzar
una presentació al taller de la totalitat la superfície del mosaic en connexió.
Aquesta fase del treball va ser primordial per realitzar petits ajustament a les vores entre
els plafons i realitzar les correccions necessàries en el desenvolupament del dibuix de la
reintegració perimetral que envoltava el mosaic.
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TRANSPORT DELS PLAFONS AL MUSEU DE PREMIÀ DE MAR

Els moviments dels nou plafons en que es va subdividir la “catifa” gran del mosaic van
ser bàsicament manual; un cop protegides les vores amb cantoneres de cartró i
embolicats en plàstic, es va procedir al seu trasllat fins al camió de transport.

El plafó del mosaic amb més pes va ser el que presenta les tessel·les de pasta vítria, on
hem hagut de rebaixar el ciment sense eliminar-ho a la seva totalitat. Aquest plafó és
l’únic en que vam fer servir la grua del camió per pujar i baixar el mosaic.

Els trasllat dels plafons i l’ingrés a l’interior del museu es va realitzar amb l’ajuda d’una
plataforma amb rodes especial per transportar planxes de Pladur al món de la
construcció, sense cap incidència destacable.
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INSTAL·LACIÓ DELS PLAFONS AL MUSEU DE PREMIÀ DE MAR

Els sistemes de subjecció del mosaic per a la seva exposició dissenyats per Gamigar, van
ser construïts per l’equip responsable de la museïtzació de l’espai Museu Romà de Can
Ferrerons.
El faristol fet perfils “H” de ferro paral·lels, és un suport que permet el desplaçament
dels grans plafons i l’accés a les planxes d’Aerolam® per darrere per ajustar la posició i
fixar els plafons al suport de forma provisional pel seu muntatge.
La instal·lació al faristol va ser totalment manual, ja que els plafons permetien la seva
manipulació i moviments d’apropament fins a la seva posició definitiva.
L’ordre de muntatge dels nou plafons va ser determinant, per minimitzar els moviments
dels grans plafons en un espai expositiu molt just per fer maniobres amb ells.
Les incidències van ser mínimes i vam finalitzar la instal·lació amb el tancament de les
juntes verticals entre els plafons més proper a la base amb el mateix morter de sílice
utilitzat per la reintegració i anivellament de llacunes.
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CONCLUSIONS

El desenvolupament dels treballs en ha permet copsar la gran qualitat d’execució
d’aquest paviment de mosaic romà. La talla regular i sistemàtica de les tessel·les i la
qualitat dels materials constructius ens indica el nivell alts dels mestres mosaïcistes que
el van realitzar.

Tanmateix el disseny dels motius geomètrics que aconsegueix complexitat amb
combinació de només tres colors, a banda del blanc i negre, també ens indica la
especialització del taller, i al emblema central les lleugeres alteracions de la pauta de
color a les trenes, a les zones de creuament, ens indica el talent per voler donar efectes
3D al simple motiu geomètric representat.

Durant l’execució de cadascun dels processos es van plantejar per part de l’equip de
restauradoras continues millores, per solucionar els problemes que s’anaven plantejant,
sobre tot a la fase de eliminació de gases per la correcció necessària de deformacions
del original i a la fase de adhesió i reintegració, la majoria relacionats amb les grans
dimensions dels plafons

Donada la quantitat de superfície que es conserva del mosaic i la seva posició espacial,
considerem primordial per entendre la “catifa” ornamental realitzar la connexió de línies
i la reproducció dels motius geomètrics amb el sistema esmentat anteriorment.

Aquest sistema de presentació és totalment reversible, transportable, i permet la
posada en valor d’aquest mosaic de grans dimensions pel gaudiment del visitant.
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Agustín Gamarra Campuzano
Mª José Garcia Mulero
EQUIP DE RESTAURACIÓ
Laura Aymerich Vilarrasa
Sara Benito Hidalgo
Laia Contreras Sánchez
Alejandra Miró Mangin
Mariona Parera Perelló
Alfonsa Saavedra Rol
Emma Rebeca Sarro Muñoz
Roser Silvestre Ximenis
Montserrat Soriano Presumido
ORTOFOTOMAPA
Mariona Parera Perelló

IMATGE I VÍDEO
Marta Fàbregas Aragall (La Fotogràfica)

EDICIÓ VÍDEO
Carla Bages Garcia

EQUIP VIMARQ
Bernardo Márquez Murillo
Antonio Calero Ubeda
Alex Hans Barrientos
Juan José Solano Maldonado
David Notario Lledó
Fernando Jares Gómez
Miguel A. Portillo Valencia
Dorin Panfil Grumazescu
TRANSPORT
TSME Grues i Transport
INSTAL.LACIONS
Cepama, S.L.

61

AGRAÏMENTS
Ajuntament de Premià de Mar
Antoni Civit Rey
Ramon Coll Montagut
Rosario Navarro Sáez
Jordi Principal Ponce
Marina Port Premià
Oscar Xavier Gómez
Paco Muñoz Bravo

Treballs realitzats entre novembre de 2020 i març de 2021

Sant Cugat del Vallès, maig de 2021

Gamarra & Garcia,
Conservació i restauració, S.L.
Passeig Albers, nº 63, 08198 St. Cugat del Vallès (Barcelona)
93 674 78 14 – 630 90 78 77 / 78
gamigar.com

gamigar.patrimoni

gamigar@gamigar.com
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PRODUCTES

PRODUCTE

FUNCIÓ

APLICAT EN.....

Paraloid B-72

Consolidació

Superfície tessel·les de vidre
Morter sintètic

Cola vinílica Rayt extra

adhesiu

Procés d’engassat

Acrílics Aqualux Titan

Reintegració pictòrica

Sobre morter de reintegració

Sílice micronitzat (CTS)

càrrega

Morter sintètic

EPO 121 (CTS)

adhesiu

Adhesió fragments mosaic

Perlita

càrrega

Morter sintètic

Sorra de marbre Granomar 02

càrrega

Morter sintètic

Sorra de sílice

càrrega

Morter sintètic
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