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REOBERTURA DEL MUSEU 
ROMÀNTIC CAN PAPIOL
Montserrat Alòs Pla
Gerent de l’OAL de Patrimoni Víctor Balaguer

Ignasi Soler de Palacio
Tècnic de l’OAL de Patrimoni Víctor Balaguer i responsable del Museu Romàntic Can Papiol

Vilanova ha obert de nou el seu Museu Ro-
màntic, la Casa Papiol, després d’haver es-
tat aquest amb les entranyes obertes durant 
gairebé quatre anys. El procés de substituir 
tota la biga antiga, afectada pel tèrmit, per 
fusta nova tractada ha estat llarg i complex. 
Actualment, l’esquelet que sustenta l’edifici 
és fort i nou, però en canvi, la casa, sembla 
la mateixa. Diferents fases d’intervenció i un 
equip multidisciplinari han permès poder 
realitzar aquesta tasca tan delicada de bui-
dar totes les plantes, preparar l’estructura, 
executar la rehabilitació i reinstal·lar siste-
mes, peces i complements. Donem xifres 
il·lustradores: 160 bigues substituïdes a co-
berta, 280 bigues substituïdes al terra de la 
planta noble, 610 metres quadrats de cober-
ta, 500 metres quadrats de nous forjats i pa-
viments de ceràmica feta a mà, gairebé 5.000 
objectes desinfectats, 3.500 objectes tractats, 
més de 30 empreses implicades, 120 treba-
lladors de diferent perfil. La primera valora-
ció: 800 visitants el primer cap de setmana.

En aquest article volem fer una crònica dels 
fets, parlant també de les col·leccions i de les 
persones. Ha estat una obra de magnitud 
que mereix ser documentada.

ANTECEDENTS
Can Papiol va tancar les portes l’any 2006, 
com a conseqüència de l’acció dels tèrmits 
i altres xilòfags que havien ocasionat pro-
blemes estructurals. La propietat de l’im-
moble és de la Diputació de Barcelona des 
que el va comprar l’any 1959. La gestió de 
les col·leccions i l’equipament va ser cedi-
da a l’Ajuntament de Vilanova l’any 2002 
mitjançant un conveni. L’Ajuntament va 
adscriure aquest museu a l’Organisme Au-
tònom de Patrimoni Víctor Balaguer en 
l’ampliació dels seus estatuts al 2004. La 
Diputació de Barcelona ha finançat, a través 
del Pla de Concertació – Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat, el cost total de les 
obres, que ha suposat una inversió total de 
2.100.000 €.



144

BU
TL

LE
TÍ

 D
E 

LA
 B

IB
LIO

TE
C

A
 M

U
SE

U
 B

A
LA

G
U

ER
   

O
ct

ub
re

 2
01

1

LA COMISSIó
DE SEgUIMENT
DE LES OBRES
Prèviament a l’inici de la reforma estructu-
ral de l’immoble es va considerar necessària 
la creació d’una comissió de seguiment de 
les obres pel fet que es tractava d’un edifici 
patrimonial delicat, amb unes característi-
ques i necessitats molt específiques. Aquesta 
comissió estava integrada per representants 
de la Diputació de Barcelona, com a pro-
pietària de l’immoble, de l’Ajuntament de 
Vilanova, que en té la cessió d’ús i alhora 
assumia tècnicament la direcció, de l’Orga-
nisme Autònom de Patrimoni, com a gestor 
del Museu, i d’un representant de l’empresa 
constructora. La comissió va formar-se amb 
la voluntat de vetllar per les actuacions que 
s’havien de dur a terme. Es va reunir en tres 
ocasions per tractar els detalls clau de les 
actuacions, sobretot d’aquelles no previstes 
en el projecte inicial que anaven apareixent 
a mesura que sorgien complicacions impor-
tants (com per exemple la necessitat de fer 
una coberta provisional per a la imperme-
abilització de l’edifici durant la substitució 
de la biga del sostre, la forçosa modificació 
de l’escala interior per complir normativa, o 
l’ampliació de la superfície a intervenir amb 
la coberta sobre la sala de ball o el terra de 
l’alcova imperial). 

LES OBRES DE REPARACIó
ESTRUCTURAL
Com a conseqüència de l’atac de tèrmits, la 
Casa Papiol patia greus problemes estructu-
rals. Les bigues de fusta s’havien malmès fins 
a tal punt que a les inspeccions es va poder 
comprovar que algunes estaven pràcticament 
buides per dins. Aquesta constatació posava 
de manifest que ja no es podia garantir la in-
tegritat  d’aquest magnífic edifici patrimonial. 

Les obres s’iniciaren el desembre de 2007 
i han finalitzat el mes de maig de 2011. En 
aquesta intervenció s’ha treballat, en tot mo-
ment, amb la voluntat de mantenir el  caràcter 
de l’època i alhora s’ha vetllat pel compliment 
de la normativa de Protecció del Patrimoni. 
Els materials emprats per als acabats, així com 
el sistema constructiu, han estat fidels a l’obra 
constructiva original. S’ha aprofitat la inter-
venció per millorar l’accessibilitat de forma 
que no es veiés alterat el recorregut museístic, 
així com per adequar els espais de concur-
rència pública a les normatives d’evacuació i 
d’instal·lacions.

La primera fase de l’obra, seguint el projec-
te executiu de reparació estructural elaborat 
per l’arquitecte Xavier Guitart, anà a càrrec 
de l’empresa Urcotex, sota la direcció facul-
tativa d’Anabel Fuentes, arquitecta, Àlex 

Bastida exterior per donar accés al sostre de 
l’edifici per substituir les bigues de la teulada

Coberta en el procés d’instal·lació de l’embigat
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Galofré, arquitecte tècnic, i Antoni Roure, 
que actuà com a coordinador de Seguretat i 
Salut, tots ells treballadors de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

El primer pas de l’actuació consistí a crear 
una coberta provisional sota l’antiga teulada 
de la casa, per impermeabilitzar de la pluja 
les plantes inferiors i evitar els problemes que 
hauria pogut comportar l’entrada d’aigua en 
un edifici ple de grisalles i béns mobles de 
valor. Simultàniament es van estintolar1 les 
àrees que presentaven més deficiència per re-
forçar els punts dèbils.

Seguidament es procedí al desmuntatge, 
amb mitjans manuals, de la coberta existent 
formada per jàsseres, bigues, llates de fusta, 
cairons i teula agafada amb morter de calç. 
Es recuperaren els cairons i les teules, nete-
jant-los un per un, per poder tornar a utilit-
zar-los i evitar la substitució.

Especial menció requereix el tractament de 
la volta de la sala de ball –l’estança amb el 
sostre més alt de la planta noble–, que esta-
va atirantada al sostre des d’una intervenció 
del 1982, realitzada sota la direcció de l’ar-
quitecte Antoni Gonzàlez (aleshores cap de 
servei de la Diputació). Atès que calia substi-
tuir la coberta, fou necessari fer una nova es-

tructura en aquesta zona i un estintolament 
especial, deixant exempta la teulada.

Finalment es pogué realitzar la formació de 
la nova coberta emprant l’antic sistema cons-
tructiu adaptat a la normativa actual. 

Tota la fusta que s’ha col·locat ha estat trac-
tada a l’autoclau2 com a protecció antixilò-
fags. S’han instal·lat els cairons3 recuperats, 
aïllament tèrmic, una làmina impermeabi-
litzant i finalment la teula àrab recuperada. 

Una vegada finalitzada la coberta, davant de 
l’experiència de l’execució de les obres i da-
vant de la continuïtat d’aquestes amb la subs-
titució de forjats del terra de la planta noble, 
s’inicià la revisió parcial del projecte executiu 
inicial, per part dels arquitectes Anabel Fuen-
tes i Magí Gual. Aquesta actuació consistí, en 
primer lloc, a elaborar un estudi en profundi-
tat, de dades i de materials. Es van recopilar 
plànols i fotografies, per poder teixir una se-
qüència històrica de les actuacions sobre l’im-
moble, que permetés discernir quin era l’estat 
original de les estances i quina era l’evolució 
gradual de les ampliacions.

La direcció facultativa de les obres la va 
portar en Magí Gual, i Anabel Fuentes va 
actuar de supervisora d’aquestes. Aquesta 

Obres de la teulada i la col·locació de les 
bigues noves tractades

La coberta un cop finalitzada la substitució de 
l’embigat



146

BU
TL

LE
TÍ

 D
E 

LA
 B

IB
LIO

TE
C

A
 M

U
SE

U
 B

A
LA

G
U

ER
   

O
ct

ub
re

 2
01

1

última fase de les obres la va realitzar Obras 
Quintana, S.A. 

Es van fer multitud de cales en tots els for-
jats de les diferents plantes per esbrinar les 
seccions i gruixos dels elements arquitectò-
nics. Es van extreure mostres de materials i 
motllos de volums per a possibles elements 
a reproduir. I finalment, es van dibuixar els 
plànols amb la disposició original de pavi-
ments en cada secció comparant-ho amb fo-
tografies de l’estat original dels paraments. 
La voluntat, en tot moment, era neutralitzar 
les causes de la degradació de l’estructura 
que patia l’edifici.

Confeccionat aquest extens estudi previ es 
va iniciar el treball. El primer pas va con-
sistir a retirar tancaments mòbils delicats, 
protegir paraments (fusteries, vidrieres, 
elements decoratius, grisalles...) i falcar i/o 

estintolar parets per començar les obres de 
substitució amb seguretat. La magnitud 
de l’obra va fer necessari protegir totes les 
superfícies en les quals no s’havia d’actuar, 
suportar l’estructura que quedaria volant 
(amb proteccions, bastides, encofrats) i es-
tabilitzar-ho tot per evitar deformacions o 
trencaments en envans i fusteries. Un cop 
protegida i reforçada tota l’àrea, es procedí 
a retirar la pavimentació existent, els revol-
tons i les bigues, tot manualment. 

Finalitzades les operacions de retirada de 
paviment i forjats, es continuà amb la col-
locació de les bigues noves, de fusta natural 
tractada i amb connectors. Es van reproduir 
els revoltons amb la mateixa forma i acabat 
que els anteriors i es va realitzar una llossa de 
formigó armada. El nou paviment és de pe-
ces ceràmiques fabricades manualment amb 
les mateixes mides que les antigues.

Sala de ball de Can Papiol,
realitzada als anys 60

Substitució del paviment del terra de l’habitació 
dels malalts
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Per poder adaptar-se a la normativa actual 
i poder realitzar una correcta evacuació del 
públic, es va refer de nou l’escala interior de 
servei. Aquest accés connecta amb l’arxiu i 
els despatxos, així com amb les sales d’expo-
sicions temporals de la segona i tercera plan-
tes. Juntament amb l’escala es va instal·lar 
un nou ascensor adaptat a la legislació sobre 
accessibilitat i seguretat.

Finalment les darreres actuacions en aques-
ta darrera fase, com s’ha dit a l’inici, han 
consistit en la renovació de les instal·lacions 
elèctriques i de seguretat i la protecció con-
tra incendis, que ha anat a càrrec de l’empre-
sa Llag S.L. de Vilanova i la Geltrú, sota el 
projecte d’Enginyeria RCP i la supervisió de 
Jordi Miró, enginyer tècnic de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

Això sense oblidar que hi han participat 
altres empreses accessòries, d’una llista 
que seria inacabable, i que han fet treballs 
d’instal·lació de bastides, grua, pintura, 
un nou ascensor, seguretat; empreses com 
Eninter, Tressat, que han coordinat les tas-
ques amb les empreses de serveis alienes a 
les obres però necessàries per al muntatge 
del museu i del jardí: TTi, Saia Art, Tegar, 
Fusteria Ara, Cocolia...

PLANIfICACIó DEL BUIDATgE
Buidar el Museu Papiol per poder iniciar les 
obres arquitectòniques significava moure al 
voltant de 3.500 peces de diferents mides i 
materials, que podien anar des d’una cullera 
fins a una taula de billar. Abans d’iniciar mo-
viments sistemàtics es va fer un estudi, per 
copsar les mancances i organitzar la feina. Es 
va detectar que calia registrar de nou tots els 

elements que s’havien de moure i que no for-
maven part de l’inventari general, com ara 
cortines, catifes i altres suports que, en el seu 
moment, no s’havien considerat com a part 
de la col·lecció. Un cop marcat tot objecte 
amb numeració, s’havia de calcular quant 
d’espai era necessari per encabir-ho tot, i 
estudiar quines necessitats presentava cada 
material i tipologia: com s’apilarien les cadi-
res, com s’instal·larien els cobrellits, com es 
protegirien els vidres o les porcellanes, com 
reposarien millor les sedes i altres materials 
delicats. S’havia de designar cada zona dels 
nous magatzems amb un codi per poder re-
gistrar on anava a parar cada peça. Va caldre 
comprar mobiliari específic per optimitzar 
al màxim l’espai, així com proveir-se de di-
ferents materials d’embalatge i suport. I so-
bretot, cosa imprescindible, es va elaborar un 
protocol únic. El protocol especificava cada 
pas del procés a tot el personal implicat. Ca-
lia garantir, en tot moment, el control sobre 
cadascuna de les obres de la col·lecció: d’on 
venia, on era, com estava. Es va dissenyar 
una base de dades adaptada a aquest proto-
col per poder informatitzar progressivament 
els moviments. Tot això, abans de moure res. 

La primera decisió va ser la intenció que cap 
objecte museístic hagués de marxar de l’edi-
fici durant les obres i la voluntat que, a la 
vegada, tot quedés suficientment protegit.

Durant el buidatge de les sales va ser im-
prescindible el treball de la documentalis-
ta Carme Camps -contractada llavors per 
l’Oficina de Patrimoni de la Diputació-, que 
va treballar més de mig any en l’organització 
del desallotjament i l’execució de les prime-
res fases. En aquest article, volem posar de 
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manifest la gran tasca feta per aquesta tècni-
ca: en la planificació, el rigor i la professio-
nalitat demostrades. Els esquemes i criteris 
desplegats en aquest apartat es trobaven in-
closos en les propostes i posteriors informes 
de la documentalista. 

Un cop es va iniciar el moviment de les pe-
ces, Camps va manipular personalment més 
d’un miler d’objectes de petit format. El fet 
de fotografiar-los i tocar-los li va permetre 
esbrinar-ne els punts febles, i aquesta mirada 
va ser fonamental per començar a dibuixar 
les necessitats de restauració posteriors.  

Com a criteris bàsics, es va procurar mante-
nir agrupats els objectes d’una mateixa sala 
(cornucòpies, cortines, cadires, etc.), orga-
nitzats segons dimensions i materials pel seu 
emmagatzematge, però també per tipologies 
de materials, adequats a cada mobiliari o gra-
ella específica. Per facilitar-ho es va identifi-
car cada sala amb un color, i cada peça duia 
una etiqueta amb el color de la sala correspo-
nent i el respectiu número d’inventari. 

El buidatge es va efectuar en diferents fases. A 
la fase 1, es van moure objectes de petit format 
de la planta noble. A la fase 2, l’operació es va 
centrar en el moviment d’objectes de petit i 
mitjà format dels magatzems, situats a la terce-

ra planta, ja que la reparació de la coberta for-
çava a buidar també aquest espai. Els objectes 
delicats, que s’anaven col·locant en prestatgeri-
es, es protegien de les vibracions amb una base 
d’escuma i es cobrien després amb paper tissú 
per evitar l’acumulació de pols. A la fase 3, 
quedaven pendents els grans formats, alguns 
dels quals necessitaven desmuntatge previ: els 
llits, l’altar de la capella, la taula de billar, el 
piano de cua, els armaris massissos, els llums 
de cristall penjant del sostre... Aquesta actua-
ció requeria també força mecànica, i va anar a 
càrrec d’una empresa externa especialitzada en 
manipulació i transport d’obres d’art: Tti, que 
va resultar guanyadora de la respectiva licita-
ció. Vuit operaris, durant vuit dies, van estar 
movent 292 grans peces per poder acabar de 
desmantellar-ho tot.  Finalitzat el buidatge es 
pogueren iniciar les obres.
 
LES INTERvENCIONS EN LES 
PECES: CONSOLIDACIONS, 
RESTAURACIONS, NETEgES
Per organitzar i executar el procés de conser-
vació i restauració es va contractar l’empresa 
Saia–Art, que va estar instal·lada en el Mu-
seu en dos períodes: l’un per les reparacions 
estructurals i el darrer pels acabats, sempre 
en funció del ritme que imposava l’obra. 
Carmen Lara, la gerent de l’empresa, va ser 
l’encarregada de muntar un equip versàtil4 

Àrea de magatzems durant la rehabilitació Embalatge de diversos objectes de la planta 
noble del Museu
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que es pogués fer càrrec de tota la varietat 
de materials que s’havien de tractar amb di-
ferents processos: fusta, metalls, vidres, cerà-
mica, porcellana, tèxtil, nacra, carei, opalina, 
olis, dibuixos, cuir, daurats, policromies... 

El primer que ens varem haver de plantejar 
conjuntament amb Saia-Art va ser com po-
der desinsectar milers d’objectes de fusta en 
un edifici que s’estava rehabilitant precisa-
ment per l’atac de xilòfags. Amb processos 
manuals abordar-ho tot era inviable; hauria 
calgut molt de temps i moltes mans. Es va 
decidir fer-ho massivament i amb un procés 
químic. Amb la contractació de l’empresa 
especialitzada Ibertrac, es van confeccionar 
bosses estanques de material especial i de 
gran capacitat (22 bosses amb mides des 
de 3 m fins a 5 m i amb diferents alçades 
i fondàries), on podíem encabir des de car-
ruatges sencers fins a tongades de cadires i 
peces de mida mitjana. Un cop els mobles 
estaven dins, la desinsecció es duia a terme 
amb gasos inerts (anòxia) que es projectaven 
en aquestes bosses hermètiques durant un 
període ininterromput de 21 dies. Un cop 
finalitzat aquest temps, sortien els objectes 
amb la garantia de no tenir cap plaga ni cap 
larva que es pogués reproduir amb posterio-
ritat. Igualment, per reforçar l’acció, es varen 
aplicar tractaments directes a tots els objectes 
i mobles de fusta, que van passar per, una per 
una, les mans de l’equip de conservació. Es 
van desinsectar gairebé 5.000 peces. 

Pel que fa a les restauracions, el primer pas 
va ser marcar prioritats. Primer calia detectar 
les urgències, tot allò que presentés estructu-
res malmeses que posessin en perill la vida de 
l’objecte mateix, com ara potes trencades, ta-

pisseria fràgil, ferros oxidats, vidres trencats, 
xapes aixecades... Durant els primers mesos 
es van consolidar estructures d’uns 190 mo-
bles, en diferents estats de preservació i de 
diferent grau de rellevància: cadires, chaise 
longues, butaques, taules de diferents estan-
ces, bancs de la cuina, taules daurades amb pa 
d’or i plata, llits (potes, columnes i estructura 
dels dossers), pianos, calaixeres, canteranos...

Les necessitats també venien marcades pel lloc 
a on anaven les peces: si eren de la planta noble 
o d’altres estances menys problemàtiques per 
al seu procés de restauració. No és el mateix 
intervenir a sobre d’una taula amb l’interior 
compost de metall cobert de fusta tallada, dau-
rada i amb sobre de marbre, que en una taula 
simple de rebost feta de fusta sense cap mena 
d’ornament. Per establir prioritats també es va 
fer l’estudi visual (diagnosi organolèptica) que 
desxifrava les fases necessàries per a cada peça. 
Així es podien establir temps i processos.

Una vegada es va haver restaurat estructu-
res (primera fase) es van encarar els treballs 
sobre les superfícies (segona i darrera fase 
d’execució, molt propera a la finalització 
de les obres). Per una banda calien mans 
expertes per retocs de diferent naturalesa: 
retocs volumètrics (reproduir volums), en 
fragments d’ornamentació, en motllures... 
Tots aquells ornaments que, si no es feien 
evidents, distorsionaven la lectura històrica 
de les peces. I també retocs cromàtics: per 
completar daurats, cobrir buits en superfí-
cies policromes, arreglar zones afectades en 
xapes metàl·liques, en objectes de vidre, etc. 
Qualsevol dels processos de retoc cromàtic i 
volumètric executats és reversible, i va que-
dar documentat en fitxes tècniques.
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Un altre episodi complex va ser la restaura-
ció dels carruatges. Pel fet d’estar instal·lats 
a l’exterior havien patit les inclemències del 
temps i dels animals que vivien al jardí del 
museu, i ara patien amb més cruesa tot el 
trasbals de l’obra. No existia historial sobre 
les intervencions anteriors i, per sortir de 
dubtes sobre quin seria el millor procedi-
ment, es van fer anàlisis químiques estrati-
gràfiques dels materials de les cabines i de 
les veles dels carros. Aquestes anàlisis van 
ser encarregades a l’equip de recerca AMPC 
(“Anàlisi de materials de Patrimoni Cultu-
ral”) del departament d’Enginyeria Química 
de la UPC de Vilanova i la Geltrú.

Paral·lelament a les restauracions sobre ob-
jectes s’havia d’actuar en la casa, per pro-
tegir espais decoratius de l’impacte de la 
rehabilitació. Es van protegir envans d’estil 
imperi (que fan de porta divisòria entre les 
sales dormitoris, de les estances Imperi, Ge-
neral Suchet i Malalts). Aquestes separacions 
profusament decorades amb fusta tallada i 
daurada són dels pocs llocs de la casa on es 
conserven vidres originals del segle XVIII i 
XIX. Els paraments quedaven penjats durant 
l’obra, ja que s’estava intervenint el terra que 
els sustentava. Era imprescindible prote-
gir-los amb cura.

En la darrera fase sobre la resta dels objectes a 
instal·lar per poder obrir el museu de nou els 
materials a tractar tornaven a ser múltiples: 
vernissos, goma laca, encerats, policromies 
sobre fusta... S’havien d’aplicar tractaments 
específics per a cada material: un per a pro-
tecció de metalls, l’altre per netejar cristalls, 
nodrir el cuir, etc. Es requerien moltes mans 
per poder avançar a un ritme paral·lel al de 

les obres. Hauria estat millor poder treballar 
un cop finalitzades les tasques en l’edifici, 
per evitar haver de conviure amb la pols, el 
soroll, les baixades de tensió i l’enrenou de 
tants treballadors voltant per la casa. Però la 
complexitat dels acabats de l’obra, la instal-
lació de la nova escala de servei i d’altres in-
fraestructures van endarrerir els calendaris i 
es va haver de treballar simultàniament. 

Per l’escassetat de temps que ens collava và-
rem necessitar engrandir l’equip de tracta-
ment de les col·leccions. Es va poder comptar 
amb valuoses col·laboracions. D’una banda 
amb col·laboracions externes: estudiants (de 
restauració  i de màster6), la documentalista 
Carme Camps de nou. I de l’altra amb tèc-
nics de museu de l’Organisme Autònom de 
Patrimoni.7 S’havia de posar tot a punt per 
tornar a omplir les sales del museu.

La nova instal·lació elèctrica encara estava 
en fase d’obra; per tant encara convivíem en 
una “casa en obres” i en algun moment en-
cara s’havien de moure peces amb cura per 
no malmetre les restauracions ja finalitzades. 
Amb tot, la convivència i la coordinació de 
les tasques de les diferents empreses i opera-
ris -gràcies a l’estreta col·laboració de les per-
sones responsables de la supervisió de tot el 
procés: Magí Gual, Anabel Fuentes i Montse 
Alòs- van ser reeixides!

EL MUNTATgE:
REINSTAL·LAR-hO TOT
I OBRIR AL PúBLIC
S’inicia la fase final del projecte. Les obres es-
tan acabant, els instal·ladors ja han col·locat 
el cablejat elèctric, les peces estan llestes. És 
moment d’encarar el muntatge museogràfic. 
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Hi intervenen Ignasi Soler,8 en la coordina-
ció tècnica del muntatge i dels equips de tre-
ball per avançar correctament vers l’objectiu 
final de la reobertura, i Joan Carles Gallego, 
encarregant-se de la posada en funciona-
ment de tot el manteniment de l’edifici, així 
com de tasques de muntatge, que va comp-
tar amb la col·laboració d’Arturo Garfias, en 
contracte ocupacional.

Com estructurar un muntatge d’aques-
ta magnitud? S’han de reubicar més de 
3.500 objectes, s’han d’efectuar operacions 
delicades en la instal·lació d’objectes i les 
instal·lacions elèctriques i de seguretat no 
han finalitzat. 

Basant-nos en la feina de la Carme Camps 
durant l’emmagatzematge previ, vam optar 
per prioritzar el muntatge de la planta noble 
per damunt del de la resta de la casa. Això 

implicava traslladar totes les peces de l’àrea 
més luxosa de la casa, que eren als magat-
zems del tercer pis, i anar-les col·locant a la 
planta principal, estança per estança. Dins 
de cada estança es realitza el moviment te-
nint en compte ubicació primer de dalt a 
baix (sostre, paret i terra) i mida (de més 
grans a més petites). Es decideix deixar per a 
la segona fase la zona de l’àrea rústica i per a 
una tercera fase el jardí. 

Un cop establerts aquests criteris, ens vam 
posar mans a l’obra i vam treballar colze a 
colze, novament comptant amb l’empresa 
Tti per als grans formats. Els primers ob-
jectes a ubicar-se novament foren els que 
penjaven del sostre (llums de cristall, llum 
de gas...). Després els grans mobles: piano 
de cua, billar, llits, calaixeres, arquimeses.... 
Pas a pas, les estances van anar recuperant la 
seva essència.

Treballs de muntatge de la sala noble, 
manipulació i penjada de llums

Restauració de les grisalles de la sala de jocs
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Mentrestant, calia anar posant remei a al-
tres problemes de conservació amb els quals 
anàvem topant. El més important va ser 
l’estat de les grisalles9 a les parets. Havien 
patit pèrdues i en alguns punts estaven afec-
tades per esquerdes, pèrdues volumètriques, 
etc., algunes degudes al pas dels anys i al-
gunes al pas de les obres. Sota la direcció 
d’Isabel Balaguer, l’equip de l’empresa Art-
Tec es va encarregar de restaurar les zones 
més afectades. 

El 22 de març, i al cap de tres mesos d’inici-
ar-se el muntatge, va quedar llest un circuit 
per la planta noble (rebedor, sala d’espera, 
despatx, sala i alcova imperi, sala de música 
i sala de ball). Va ser el moment de celebrar 
la roda de premsa per anunciar la propera 
reobertura del Museu Romàntic Can Papiol. 
Els encarregats de fer pública la notícia,  fo-
ren el llavors president de la Diputació de 
Barcelona, Antoni Fogué, i l’alcalde de Vi-
lanova i la Geltrú: en aquells moments, Joan 
Ignasi Elena.

Després d’aquesta primera visita pública fal-
tava el muntatge de la resta de les estances 
nobles, la zona rústica i el jardí.

El 6 de maig es produeix un fet que ens apro-
pa al final: l’obertura al públic de la planta 

noble del Museu. Els visitants veuen només 
la planta noble. El primer cap de setmana de 
portes obertes, 800 persones visiten el mu-
seu! Però, una vegada més, seguim. La feina 
per a tècnics del Museu i empreses implica-
des encara havia de continuar.

Entre els mesos d’abril i juliol, el personal 
tècnic del Museu va treballar de valent per 
tornar a donar vida a aquests espais: netejar 
estances, reubicar peces, encerar, envernissar, 
protegir dels xilòfags fusteria de tota la zona 
rústica, etc. També en aquest període va cal-
dre una restauració d’urgència en una de les 
grisalles de la Biblioteca, arran del bufament 
de la capa pictòrica degut a les vibracions 
que s’havien produït. La intervenció ràpida 
per part de l’empresa T’dart, sota la direcció 
de Mia Marsé, va aconseguir consolidar la 
pintura i garantir la seva conservació.

Pel que fa a la zona del jardí, es va treballar 
per recuperar un espai molt malmès durant 
el procés de les obres –espai convertit en 
la base d’operacions de tota l’obra– amb la 
grua de 15 m situada just al mig. Tots els 
materials entraven i sortien pel jardí i s’hi 
emmagatzemaven. 

Com recuperar el jardí va ser un debat obert, 
que va cloure’s amb la sembra de gespa en 

Explicació de les actuacions realitzades Restauració de les botes del celler
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determinades zones i la replantació de l’ar-
brat del camí central, recuperant en bona 
mesura l’aspecte romàntic del jardí. A més 
d’aquestes tasques pròpies de jardineria, re-
alitzades per l’empresa TEGAR, es van res-
taurar les escultures del jardí, es va recuperar 
el llac central, i es va repintar de color terrós 
la façana posterior de la casa, treball a càrrec 
del pintor Miquel Garcia. 

Paral·lelament es van activar els processos 
necessaris per a la gestió i retolació de l’equi-
pament com a museu: senyalística de l’edifi-
ci, planificació de les visites, mesures de se-
guretat, concreció d’horaris, espai d’atenció 
al públic i, en definitiva, preparar el funcio-
nament ordinari.    

Per fi, la Casa Papiol pot tornar a acollir visi-
tants que passegin per les seves sales tot con-
templant els grans espais de la sala de ball, 
els llits que en el seu dia foren emprats per la 
família Papiol, la capella en la qual descansen 
les relíquies de santa Constança, els carruat-
ges que un dia varen passejar els seus senyors 
pels carrers de Vilanova... 

Aquells que coneixien molt bé la casa abans 
de la rehabilitació, difícilment s’adonaran 
de les reformes estructurals fetes. En canvi, 
sí que possiblement aquests mateixos ulls 
percebran la restauració del mobiliari, de 
les grisalles, la protecció i neteja d’objectes, 
catifes, cortines..., que deixen entreveure la 
tasca realitzada per totes les persones involu-
crades en aquest projecte. L’objectiu era fer 
perviure el Museu Romàntic Can Papiol i 
totes les col·leccions que en aquest s’atreso-
ren. Abans estava amenaçat. Ara, perviurà 
per al futur.

Vista del Museu Romàntic Can Papiol en el 
moment de la seva obertura com a Museu
l’any 1961


