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El Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalu-
nya (CRBMC) ha culminat
l’actuació de conservació i
restauració del retaule
barroc de la capella de
Santa Caterina, de la cate-
dral de Girona, amb el
muntatge al centre del re-
taule de la gran pintura a
l’oli sobre tela, que repre-
senta la santa d’Alexan-
dria, martiritzada infruc-
tuosament –per interces-
sió divina– en una roda de
tortura, abans de ser deca-
pitada per l’emperador ro-
mà Maxenci.

La restauració, que ha
durat quatre mesos, s’ha
portat a terme en dues
parts: la corresponent a la
pintura sobre tela es va
realitzar a les instal·la-
cions del CRBMC a Valldo-
reix, per restaurar-la amb
millors condicions, men-
tre que l’estructura de fus-
ta del retaule, amb policro-
mia i dauradura, es va res-
taurar in situ, per la seva
naturalesa. De fet, el re-
taule no havia estat mai
desmuntat i s’ha volgut
mantenir aquesta carac-
terística durant la inter-
venció. Per això, les tas-
ques dutes a terme a la ca-
tedral han requerit una
bastida a l’anvers i al re-
vers del retaule, per poder
arribar a tots els racons
del moble. El retaule és de
fusta daurada, amb deco-
ració d’estofa al tremp

–elements vegetals– i poli-
cromia a l’oli –rostres dels
personatges–, i tot el con-
junt col·locat sobre un ba-
sament de pedra nummu-
lítica de Girona.

La pintura El martiri de
santa Caterina és obra de
l’artista Joan Arnau Moret
(Sant Feliu de Guíxols,
1603 - Barcelona, 1693),
que regentava un prolífic
taller barceloní del qual
van sortir molts quadres
amb iconografia religiosa
que es van repartir per
temples de tot el país, in-
clòs el monestir de Sant
Joan de les Abadesses, on

hi ha sis teles seves a la ca-
pella dels Dolors. En el cas
del retaule de Santa Cate-
rina, a la part inferior dre-
ta la pintura està signada i
datada: “Arnau 1678”.
Possiblement el retaule es
podria datar a principi del
segle XVII, pel tipus de de-
coració manierista. Al re-
vers del retaule, hi ha lla-
tes de fusta clavades a la
seva estructura per prote-
gir la pintura.

Degradat i enfosquit
Tot el conjunt es trobava
en un estat de conservació
deficient, a causa de l’en-

velliment dels materials
constitutius; de les condi-
cions variables d’humitat i
de temperatura, normals
en un edifici d’aquestes ca-
racterístiques; del mateix
ús del retaule, i de l’acu-
mulació de pols al revers
del conjunt, que facilitava
la proliferació d’insectes
xilòfags. L’envelliment
dels materials va provocar
diverses degradacions,
com ara els aixecaments
de capes de pintura i el
despreniment de peces.
Les condicions climàti-
ques, a més, van afavorir
l’aparició de fissures i es-

querdes, i el fum de les es-
pelmes utilitzades per als
usos litúrgics havia provo-
cat l’enfosquiment gene-
ralitzat de la capa superfi-
cial.

Segons les seves restau-
radores –Irene Panadés,
Laia Roca i Núria Piqué,
coordinades per Maite To-
neu–, El martiri de santa
Caterina, que fa 2,16 me-
tres d’amplada per 2,66
d’altura, és “un quadre
amb una molta qualitat
tècnica, tot i que abans de
la restauració es feia difícil
apreciar els seus colors i
detalls”. ■

Restauren el retaule de
Santa Caterina de la catedral
a La intervenció ha durat quatre mesos i s’ha fet en dues parts, la primera al Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya i la segona, a la catedral a La pintura és obra de Joan Arnau Moret
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El retaule de Santa Caterina, abans i després de ser restaurat ■ CRBMC

En la recta final de l’Any Víctor
Català-Caterina Albert, que
commemora el 50è aniversari
de la mort de l’escriptora, avui
s’inaugura a la Casa de la Pa-
raula de Santa Coloma de
Farners Solitud (19 h), una ex-
posició de la Fundació Vila
Casas, comissariada per Cris-
tina Escat. La mostra reflec-
teix la transformació interna
de la protagonista de Solitud
amb diferents elements, en
clau contemporània. ■ E.P.A.

Enric Casasses, Núria Martí-
nez-Vernis, Oriol Estripaboires,
Enric Virgili, Guim Valls i Adria-
na Bàrcia participaran aquest
vespre en un recital poètic a la
Fuck_tory de Girona (20 h), el
local que el grup d’experimen-
tació sonora i poètica Drea-
machine –Joan Josep Cama-
cho Grau i Rafael Cruz– té en
el número 5 de la travessia de
l’Auriga, al Barri Vell de Girona.
A més dels poetes progra-
mats, també hi haurà sessió
de micròfon obert. ■ X.C.

Recorden Eduard
Bartolí en el seu
desè aniversari

‘Solitud’ arriba a
la Casa de la
Paraula
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Recital poètic a la
Fuck_tory de
Girona

Atenea, l’Agrupació de Cultural
del Casino Menestral de Figue-
res, ha organitzat avui un acte
per recordar Eduard Bartolí en
el desè aniversari de la seva
mort, a la seu provisional del
Menestral al número dos del
carrer Poeta Marquina (20 h).
Per recordar Bartolí, home de
cultura i sobretot de teatre,
membres de La Funcional Tea-
tre faran una lectura de textos
inèdits de Josep Valls, gran
amic de Bartolí. ■ REDACCIÓ
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