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Al voltant de la cadira
Estudi preliminar i recuperació dels daurats de la carcassa
d’una cadira portable eucarística del segle xviii que pertany
a la col·lecció de la Hispanic Society of America.
Text i fotos: Philippe Avila, restaurador i historiador del marc

S

ón poques les vegades en què sorgeix
l’oportunitat de restaurar un carru·
atge espanyol. Aquests vehicles van ar·
ribar al seu ple desenvolupament durant
els segles xviii i xix i després van caure
paulatinament en desús. El canvi en els
costums, l’evolució de les tecnologies i el
manteniment constant i meticulós neces·
sari per al seu ús no han facilitat la seva
òptima conservació. Aquesta és, doncs, la

1. La cadira portable
eucarística en el seu
estat original.

2. Vista general
després d’acabar
la intervenció i haver
recuperat els
acabats originals.
Foto: cortesia de la Hispanic Society of America

raó principal per la qual avui només en
queden alguns exemplars en museus, col·
leccions reials i altres cases nobiliàries.
Dins d’aquest petit grup es distingeix un
grup encara més petit dedicat a ús religiós.
Per aquesta particularitat es poden consi·
derar aquests vehicles singulars, ja que la
seva funció es va limitar en el seu temps al
transport del viàtic durant les celebracions
del Corpus, així com per atorgar els sants
sagraments als malalts en perill de mort1.
Per totes aquestes raons, s’han d’entendre no
només com a vehicles i mobles, sinó també
com a altars portàtils d’alt valor simbòlic.
En el conjunt que formen les berlines i les
cadires portables eucarístiques, el vehicle
més antic que es conserva a Espanya és
una cadira portable de la segona meitat
del segle xvii. Es troba localitzada al cos·
tat de tres exemplars més del segle xviii, a
la Capella Reial de la catedral de Granada.
A la parròquia de San Ildefonso, també a
Granada, es conserva in situ una magní·
fica berlina de mitjans del segle xviii. A
Madrid existeixen dues cadires més: al
Museo Arqueológico Nacional i al Palau
Reial (amb dues reutilitzades)2. Al Mu·
seo Nacional de Artes Decorativas es pot
veure la cabina d’una berlina eucarística
de mitjans del segle xviii, similar en algu·
nes de les seves parts a la de Granada3. La
cadira portable eucarística de la Hispanic
Society de Nova York és l’única que es
conserva a l’estranger. Finalment, es pot
comptar una altra berlina d’aspecte molt
més tosc (reutilitzada també) a la catedral
de Calahorra (Logronyo, La Rioja).
Aquests són, resumint, tots els vehicles eu·
carístics que s’han conservat fins avui4.
El valor que projecten aquestes peces va
més enllà del simple concepte de vehicle.
Rau en una sèrie de factors que ajuden a
entendre-les com a delimitadores d’un
espai transcendental. En efecte, les cadi·
res i les carrosses van ser específicament
dissenyades per al transport del viàtic. La
seva característica definitòria és que tots
els costats presenten buits. Es diferencien
així dels models seculars, que mantenien

part dels laterals i del darrere cecs per
protegir la intimitat dels passatgers. Les
cadires portables eucarístiques es van fer
per atorgar la major visibilitat possible al
viàtic. En l’exemple més tardà (a la Cape·
lla Reial de Granada) veiem com aquesta
funció es va potenciar al màxim, ja que es
va fer servir vidre a la coberta, per tal de
permetre la visió de l’interior des de les
balconades de les cases.
Amb l’afany de reforçar aquest efecte visu·
al i jerarquitzar les diferents representaci·
ons pictòriques, la seva carcassa també es
va daurar. El valor que s’ha donat a l’or per
simbolitzar la divinitat i crear un ambient
sacre, amb els seus subtils efectes de llum,
ha estat un recurs comú en moltes cultures
des de temps immemorials. Les cadires i
les carrosses en el seu context eclesiàstic
no són més que altars mòbils. Les seves es·

A Madrid existeixen dues
cadires més: al Museo
Arqueológico Nacional
i al Palau Reial
tructures tenien, així com la del retaule, la
comesa de protegir les imatges i el sagrari.
Atreien la mirada de l’espectador-devot
per a la seva educació i, així mateix, tenien
un missatge clar per comunicar. L’espai ar·
quitectònic, així com la seva il·luminació,
condicionaven simbòlicament la lectura
de les obres que s’hi incloïen.
Un element que confirma aquesta teoria és
el que aporta Lleó Canal5, que diu: “L’es·
glésia que ha de sortir a l’exterior sacralit·
za la ciutat i la converteix en un enorme
temple o, més ben dit, en un sistema de
petits temples connectats entre si.”
Un dels aspectes en què va posar més
èmfasi el Concili de Trento va ser la po·
tenciació de l’art com a vehicle de trans·
missió del dogma. El capítol cinc de la
vint-i-dosena sessió del 17 de setembre de
1562 al·ludeix a la missa i especialment a
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al pa. Aquests es localitzen en els emble·
mes sagrats de les pintures (foto 3). Per a
unes representacions datades en la segona
meitat del segle xviii, resulta sorprenent
l’ús d’una tècnica tan arcaïtzant en les es·
cenes preses de l’Antic Testament.
La cadira portable s’estructura de manera
vertical. Portada a les espatlles per dos por·
tadors, la seva lectura començava a la part
inferior, amb pintures al·lusives a l’adveni·
ment del Senyor10. A la part intermèdia se
situava, en l’interior, el viàtic portat pel ca·
pellà. A la part superior es podia veure una
representació de l’Anyell Místic brodada
o col·locada sobre l’entapissat interior11.
L’estructura es delimitava amb la motllura
daurada de l’armadura i es coronava amb
una creu al capdamunt de la coberta.

Tècnica

3. Detall d’un dels emblemes eucarístics fets amb pa d’or i oli sobre el lateral inferior esquerre (foto
superior). 4. Estratigrafia (foto inferior).

l’ús de les arts plàstiques “amb la finalitat
d’encarir la majestat de tan gran sacrifici
i excitar les ments dels fidels per aquests
signes visibles de religió i pietat.” 6
La interacció entre marc, pintura, arqui·
tectura i públic és aquí completa.
Poca importància s’ha donat fins ara al
valor de la llum durant aquest període,
potser per la seva obvietat, encara que
tot aquest segle no es pot entendre ig·
norant el valor estètic donat a la llum i
a l’espectacularitat. Si aquests valors nei·
xen a l’Edat Mitjana, són elevats a la seva
màxima expressió durant els segles xvii
i xviii. Antonio Glielmo, rector membre
de l’Oratori de Sant Felip Neri a Nàpols,
diu, al·ludint a la figura del Deus Pictor,
en la seva Riflessi de la Santissima Tri·
nitá : “El seu diví pinzell ha engendrat el
món que, segons certs autors, és com un
retaule. D’altres subratllen que Déu actua
com un pintor operant sobre la tela d’es·
sència divina amb l’ajuda del pinzell del
diví intel·lecte, emprant escorços espiri·
tuals i integrant el tot en el marc daurat
de la divinitat infinita...” 7
Aquí l’ús de l’or no és merament decoratiu,
com podria semblar en un moble d’estil
Lluís XV francès8. Hi ha indicis suficients
per afirmar que l’or es va fer servir també

als marcs amb intenció simbòlica. És cert
que aquest tipus de vehicle es va introduir
a Granada com un nou culte: “A l’esglé·
sia parroquial de San Ildefonso d’aquesta
ciutat, s’ha establert un nou culte per a
l’administració dels santísims sagraments
als seus feligresos. És la construcció d’un
cotxe summament costós i magnífic…
Aquesta joia gaudirà de privilegis de sagra·
ri. S’hi administrarà a tota hora el viàtic. I
perquè tingui obra tan útil la deguda per·
manència el nou cotxe, i un altre que hi ha

A partir de finals del segle xvi comencen a
aparèixer a Europa tractats relatius a les la·
ques. Aquesta tècnica d’origen colonial (no·
més es produïa a l’Extrem Orient i Nova
Espanya) presentava la particularitat de ser
especialment resistent a la intempèrie.
La dificultat d’obtenir la matèria primera
i la toxicitat del procés van motivar des de
molt aviat la investigació i la publicació de
fórmules orientades a obtenir un succeda·
ni de les mateixes característiques.
Les primeres fórmules presentades per
Parker i Stalker12 el 1688 a la Gran
Bretanya, basades principalment en goma
laca i pigment, les van succeir d’altres de
més complexes. El 1720 el jesuïta Filippo
Buonanni va publicar a Roma13 un tractat
molt més elaborat. A la goma laca s’hi van
unir altres resines i bàlsams, que pretenien
acostar més el material a la laca oriental.
El tractat, de gran acceptació, es va traduir
als idiomes europeus més importants de
l’època. A Espanya ho tradueix i ho pu·

La xarxa viària del segle XVIII no era com
l’actual. Els vehicles no només es veien
afectats per la pluja, el sol o les vibracions,
sinó també per la pols dels camins
per a la seva reserva d’aquesta heroica.” 9
Per les fotografies existents fetes abans de
la primera restauració, es pot veure que la
totalitat de la cadira es trobava recoberta
d’un vernís gruixut molt oxidat (foto 1).
De tots els vehicles eucarístics existents, la
cadira portable de la Hispanic Society of
America de Nova York és l’única que tam·
bé incorpora en les seves pintures daurats

blica a València el, també, jesuïta Francis·
co de Orellana poc abans de 175514. Per
aquestes mateixes dates a França, els ger·
mans Martin van assolir renom internaci·
onal gràcies al seu famós vernís Martín15.
Aquest vernís, aplicat a mobiliari de gran
luxe, els conferia l’aspecte de les laques ori·
entals. És de màxim interès saber que la
primera generació d’aquesta família d’ar·
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tistes es va dedicar també a la producció
de carrosses.
La xarxa viària al segle xviii no era com
l’actual. Els vehicles no només es veien
afectats per la pluja, el sol o les vibracions,
sinó també per la pols dels camins. Des·
prés de cada utilització, cadires i carrosses
eren curosament desempolsades, rentades
i assecades abans d’estacionar-les16. El ver·
nís havia de ser prou resistent per aguantar
totes aquestes agressions i mantenir la in·
tegritat de les decoracions.
A la Granada de mitjans del segle xviii
s’havia imposat el gust francès imperant a
la resta d’Europa. Els acabats, tant en pin·
tura, escultura i arts decoratives, eren en
general molt brillants. Són els anomenats
xarols divuitescos, vernissos xinesos o del
Japó, que suposen un contrapunt als rics
brodats, als guadamassils o a la lluïssor de
la porcellana, molt en voga també durant
aquests anys17.
Orellana els descriu en el seu tractat com
uns vernissos molt resistents que estaven
formats per diferents resines solubles, unes
en trementina o aiguarràs i d’altres en al·
cohol. Aquestes incloïen principalment
goma laca, sandaraca, i copal, almàixega
o betum judaic18, que es combinaven entre
si per mitjà d’una tècnica pirogenitzadora
per després diluir-se.

Estat previ
Com ja hem esmentat, quan es va plantejar
la intervenció de la cadira portable de la
Hispanic Society, ja havia sofert una inter·
venció. Gran part del vernís original havia
desaparegut. Les zones menys afectades
per la neteja eren els daurats.
Es van prendre mostres del daurat i es van
analitzar19. Els resultats van indicar que
s’havien fet amb el procés anomenat a l’ai·
gua. La fusta es va preparar amb una im·
primació de sulfat de calci i un aglutinant
proteic, possiblement cola de conill, al
qual es van aplicar diverses capes de bol20.
A sobre s’hi van assentar després els pans
d’or21 (foto 4).
Amb el propòsit d’aïllar el daurat, poste·
riorment es va envernissar. Les fotografies
de les mostres preses es van il·luminar amb
llum ultraviolada i van mostrar un alt nivell
de penetració del vernís en la imprimació,
podent aquest fet indicar que l’envernissat
es va fer en calent.
Es va observar en algunes àrees que el ver·
nís original presentava també una trama
de clivellats molt amples, similars als que
produeix el betum judaic quan es barreja
amb olis en la pintura del segle xix. Això
va propiciar que es fessin altres anàlisis a la

5. Detall d’una de les rocalles en què s’aprecien el sobredaurat i el sobreestucat que oculten el
relleu (foto de sobre). 6. Detall de rocalla després de la consolidació, neteja dels sobredaurats i
eliminació dels sobreestucats (foto de sota).

gota, amb aigua i amb etanol (al 96%). La
resistència del vernís a aquests dissolvents,
després de 24 hores en contacte, va ser total.
En cap dels casos es van apreciar diferèn·
cies. Un vernís de goma laca convencional
hagués quedat blanquinós després del seu
contacte amb l’aigua, mentre que l’etanol
hagués, en alguna mesura, dissolt el vernís.
Tots aquests signes ens fan pensar que la ca·
dira portable es va envernissar efectivament
amb un vernís xinesc compost per un nom·

Gran part del vernís
original havia
desaparegut. Les zones
menys afectades per la
neteja eren els daurats
bre indeterminat de resines, en les quals ha·
vien d’estar incloses almenys la goma laca, el
copal i el betum judaic.
A conseqüència de la primera intervenció i
d’unes precàries condicions d’emmagatze·
matge, els daurats supervivents no es tro·
baven en bones condicions. La cadira havia
estat sobredaurada amb molt poc encert.
Es van observar un nombre infinit d’aixe·

caments en tota l’estructura i una excessiva
aplicació d’estucs sobre les talles i les mot·
llures, que van provocar l’emmascarament
del relleu i una homogeneïtzació de la llu·
entor (foto 5). Després de fer unes proves
de neteja es va veure també que els estucs
utilitzats no eren homogenis. Alguns teni·
en com a aglutinant cola animal, mentre
que d’altres tenien acetat de polivinil, pa·
rafina o resina de polièster.
Les zones més afectades per totes aquestes
degradacions eren les inferiors i, pels in·
dicis aparents, van ser provocades per un
excés d’humitat.

Intervenció
El primer pas va consistir a fer una conso·
lidació general. Per això es va treballar amb
lupa binocular de 5x. Primerament es van
impregnar les zones afectades per aixeca·
ments amb etanol, amb l’ajuda d’un pinzell
molt fi o una xeringa. Després de pocs se·
gons es va saturar la zona amb una solució
de cola de peix en aigua22. Quan la majoria
del líquid havia estat absorbit i estava pràc·
ticament sec, es van assentar amb l’ajuda
del mànec del pinzell exercint una lleugera
pressió. D’altres vegades es va fer servir amb
aquesta finalitat un apòsit de cotó i una fu·
lleta de Dartek ®. Tota la superfície es va
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tractar d’aquesta manera. Les zones sobre·
daurades van ser les més delicades de trac·
tar, ja que es van haver de consolidar junta·
ment amb la superfície original perquè no
es perdessin definitivament.
La segona operació va ser mixta. Es va
combinar una segona consolidació, de les
mateixes característiques que la primera,
i una neteja, aplicades pràcticament amb
simultaneïtat. Després de provar diferents
dissolvents, es va seleccionar l’acetona.
Aplicada de manera puntual amb l’ajuda
d’un apòsit de cotó, arrossegava el sobre·
daurat i reblania el nou bol. Aquest s’eli·

minava fàcilment amb el cotó i la punta de
bisturí (foto 6). L’acetona s’evaporava tan
ràpidament que no penetrava ni alterava el
vernís original. Per a l’eliminació dels es·
tucs sintètics es va fer servir el mateix pro·
cés. Tanmateix, es va insistir més aquí en
l’acció mecànica amb punta de bisturí. Els
clivellats que esmentàvem anteriorment
es van netejar del seu farcit de bol vermell
amb garfi de dentista.
El procés es va fer en diferents seccions,
determinades per cadascuna de les cares de
la cadira. Després d’aquesta neteja i conso·
lidació es va repassar tota la superfície. I es
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Diego Velázquez, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1994.
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Madrid (número d’inventari: 10008049) i la berlina de la catedral de
Calahorra. La peça del Palau no presenta cap tipus de decoració
pintada, però segons el testimoni d’Eduardo Galan, exconservador
del Museo Nacional de Carruajes, es feia servir per portar el viàtic
als malalts. La manca de decoració es deu al fet que a la cort es
va seguir estrictament la proclama repressora de l’exuberància en
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pàg. 49.
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authors, George Parker, at Mr. Richard Woods House over against the
Theater ; London : By John Stalker, at the Golden-Ball in St. James’s
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proves de tinció van ser fetes per l’equip del professor José Ferrero
(Clodoaldo Roldán, David Roldán Juanes i Empar Rollano) de la
Unitat d’Arqueometria de l’Institut de Conservació de Materials de
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20. Un tipus d’argila de gran qualitat que barrejada amb aigua
i una cola animal fan servir els dauradors per assentar els pans
d’or. A la cadira portable el bol està compost per una barreja
d’aluminosilicats i òxids de ferro. En una de les mostres apareix com
a traça el titani. Aquest fet probablement es deu a l’origen granadí
del bol. Existien antigament jaciments de bol al Sacromonte que
contenen traces de titani en la seva composició. Un element singular
en l’aplicació del bol és que primer es va aplicar el bol vermell i a
sobre el bol groc. A la inversa de la seva aplicació tradicional.
21. D’oro pur al 100% o, en termes actuals, de 24 quirats.
22. La fórmula per a l’obtenció de la cola va variar en funció de les
zones que s’havien de tractar. Es va partir d’una proporció d’una
part de cola per nou d’aigua. Per atorgar més elasticitat a la barreja
s’hi van afegir unes gotes de mel i unes gotes de fel de bou (com
a tensoactiu).

va neutralitzar amb white spirit.
Amb l’objectiu de protegir la superfície es
va aplicar un vernís damar a proporció de
50 grams de resina dissolts en 500 grams
de white spirit. A la barreja s’hi van afegir
unes gotes d’essència d’espígol per evitar ve·
lats i refrescar la lluentor de la peça.
Es va treballar aproximadament un any a
temps complet per completar tot el procés.

Conclusió
A l’espera de nous crèdits per continuar la
segona fase de la restauració ha quedat en
suspens. No s’ha pogut determinar un cri·
teri per seguir per a la reintegració de les
àrees perdudes o la conveniència de la seva
realització. Davant dels reptes que suposa
corregir els moviments estructurals en la
carcassa de la cadira, és difícil encarar el
reentapissat del seu interior; reintegració
de les finestres corredisses i els seus vidres;
restauració del terra de cuir de la cadira, o
fins i tot la recuperació dels daurats de les
ferramentes. Amb el desig que se solucio·
nin totes aquestes qüestions, esperem que
la cadira es pugui presentar al públic amb
el corresponent respecte per la seva inte·
gritat formal i simbòlica.
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