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1. INTRODUCCIÓ 
 
El món natural que ens envolta és ple de color. Alguns colors, com el blau del cel o els 

colors de l’arc de Sant Martí, es produeixen per dispersió de la llum. Però en la majoria de 

casos, el color es deu a la presència de compostos acolorits en els cossos i a la manera com 

aquests compostos interaccionen amb la llum del Sol. 

Des de temps immemorials l’home s’ha valgut d’aquest color com a element decoratiu i 

medi d’expressió, donant-li una important dimensió afectiva. Els homes de la Prehistòria 

acolorien el seu propi cos amb substàncies naturals, així com les seves possessions i 

utensilis. Es coneix que les tribus neandertals europees de fa uns 180000 anys ja 

preparaven els cossos dels seus morts pintant-los amb pigments ocres i vermells (a base 

d’òxids de ferro). Aquests agents colorants es produïen a partir de minerals que trobaven a 

les roques de la natura, de manera que els colors obtinguts eren majoritàriament opacs i 

terrosos. De fet, només alguns minerals són aptes per a obtenir pigment, qualitat que es deu 

a algunes de les seves propietats. A més, en èpoques antigues només es disposava dels 

minerals presents a la zona on es feien les pintures, cosa que reduïa molt les possibilitats 

pictòriques. L’inici dels intercanvis entre cultures i el comerç va permetre que s’utilitzessin 

pigments de minerals provinents de llocs molt llunyans. 

Aquests pigments dels minerals es barrejaven amb altres substàncies (aglutinants que han 

anat variant al llarg de la història des de fangs, ou, olis...) per tal de formar una pasta que 

s’adherís a les superfícies. Des del moment en què els humans van començar a fer pintures 

amb l’objectiu de decorar el seu entorn (utensilis, coves...) podem parlar d’art. Actualment 

podem gaudir de peces artístiques de fa milers d’anys gràcies a la qualitat dels pigments 

que es van utilitzar i que n’han permès la conservació malgrat els factors ambientals. 

Un dels períodes artístics que ha tingut més rellevància a Catalunya i en especial a la nostra 

comarca és el Romànic. De fet, podem trobar nombroses mostres d’arquitectura romànica 

al Berguedà així com pintures romàniques de gran qualitat.  

Aquest treball de recerca tracta, doncs, de la utilització dels pigments minerals en pintura 

tenint en compte tots els factors físics, químics i geològics que intervenen en aquest camp 

artístic.  

 

2. OBJECTIUS 
 
Aquesta temàtica es va escollir amb l’objectiu de poder estudiar els pigments minerals des 

de diversos punts de vista: el científic (física i química del color i geologia) i l’artístic (els 



Del mineral al frontal romànic
 

 - 4 -

pigments al llarg de la història de l’art, especialment el Romànic Català), per tal de 

relacionar aquestes dues grans branques del saber. De fet, la mineralogia sempre m’ha 

interessat tot i que en la modalitat de Batxillerat que vaig escollir no m’és possible 

estudiar-ne. Aquest treball de recerca em permetrà, a més d’aprofundir en matèries que ja 

estudio (física i química), adquirir alguns coneixements de geologia.  

Per la meva afecció des de ben petita a la pintura el principal objectiu d’aquest treball és 

portar a terme una reproducció a escala de dues obres representatives del Romànic al 

Berguedà, utilitzant pigments minerals. Per a l’obtenció dels pigments la meva intenció és 

recollir la major part de les mostres de mineral al Berguedà. Un cop obtingudes les mostres 

el següent pas serà valorar-ne la validesa i qualitat per a fer pintures, amb l’objectiu de 

comprovar si amb les existències de mineral que es troben al Berguedà n’hi ha prou com 

per realitzar una obra d’aquest caire. D’aquesta manera també pretenc comprovar la 

viabilitat de la pintura elaborada amb pigments minerals. 

He escollit el retaule de Sant Andreu de Sagàs per la gran qualitat de conservació en què es 

troba i perquè el trobo molt bonic, tant pel que fa als colors com als detalls. Per tal que es 

pugui comprendre el procés que es durà a terme en fer el retaule, se’n  confeccionarà un 

altre que es dividirà en diverses parts, cadascuna de les quals es correspondrà amb els 

diferents passos seguits en la confecció del primer retaule. Amb aquesta finalitat he escollit 

el retaule de Santa Maria d’Avià. 

Un altre objectiu d’aquest treball és esbrinar quins pigments minerals van ser utilitzats en 

aquests dos retaules estudiats (hi ha diferents tècniques físiques i químiques que permeten 

determinar la composició de les pintures) per tal de veure si coincideixen amb els pigments 

que tenim a l’abast i els utilitzats en la part pràctica. 

 

3. EL COLOR DELS MINERALS 
 
El primer que copsa una persona en observar un mineral és probablement el seu color 

extern que, com es veurà més endavant, sovint pot portar a la confusió. De fet, malgrat ser 

la primera propietat que observem té, paradoxalment, un valor molt secundari ja que ben 

sovint el color pot variar en diferents mostres d’un mateix mineral a causa de les diverses 

impureses que pot contenir. 

La presència de color requereix tres elements: una font lluminosa, un objecte receptor de la 

llum provinent d’aquesta font i un òrgan de visió que observi l’efecte resultant. Davant de 

l’absència d’algun dels tres components, podem dir que el color no existeix. Aquests 

elements corresponen a tres disciplines de la ciència: la química, la física i la biologia.  
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Aquest apartat del treball presenta una introducció a la física de la llum visible i la manera 

amb què interacciona amb els materials, així com una breu descripció de la fisiologia de 

l’ull i com aquest respon a l’estímul de la llum. D’altra banda, conté una explicació de la 

influència de l’estructura química sobre les propietats del color d’una molècula. 

 
3.1. LA FÍSICA DEL COLOR 
 
El color que nosaltres percebem és degut al comportament del mineral quan incideix en ell 

un feix de llum blanca. És important destacar que el color no és de cap manera una qualitat 

física del material, sinó que només es produeix una impressió sensorial de l’observador. 

 
3.1.1. La llum i l’espectre visible 
 
La llum és una radiació energètica. Els rajos d’energia són oscil·lacions 

electromagnètiques que a vegades es manifesten com a ones i d’altres com a conjunts de 

partícules (fotons) en moviment.  

Tenint en compte que la llum es pot propagar com una ona, aquest moviment ondulatori es 

descriu mitjançant dues magnituds: la longitud d’ona i la freqüència, relacionades per la 

següent expressió: 

ν = c / λ  on:  

ν: freqüència (s-1 o Hz) 
c: velocitat de la llum = 3·108 m/s 
λ: longitud d’ona (m) 
 
 

La llum visible es correspon amb longituds d’ona compreses entre 380 nm i 720 nm (1 nm 

= 10-9 m), tot i que la sensibilitat de l’ull és molt baixa en cada extrem. Més avall de les 

corresponents al color violeta es troben longituds d’ona més baixes com els raigs de llum 

ultraviolada; i més amunt del vermell es troben els rajos infrarojos, de longituds d’ona més 

elevades. 

L’òrgan visual, l’ull, com a sistema de recepció, està construït de tal manera que, entre 

l’oferta variada de radiacions energètiques de diverses longituds d’ona, en pot captar 

només unes quantes: aquelles en les quals la longitud d’ona es correspon a la llum visible.  

  

 

 

 

Fig. 3.1. Representació del moviment ondulatori. 
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Fig. 3.2. Espectre electromagnètic de la llum. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’ampli espectre electromagnètic de la llum és l’ordenació sistemàtica de les radiacions 

energètiques d’acord amb la seva longitud d’ona. Les diferents longituds d’ona 

corresponents a la llum visible només en constitueixen una petita part: l’espectre visible.  

 
Taula 3.1. Relació de color amb longitud d’ona 

 
La longitud d’ona aproximada corresponent a la 

llum de cadascun dels colors que observem 

s’aprecia a la taula 3.1. 

La llum blanca conté totes les longituds d’ona de 

l’espectre visible, encara que no necessàriament 

en iguals intensitats. 

 
 
 

 
3.1.2. Resposta dels cossos en incidir-hi la llum: reflectàncies 
 
El requisit més important d’un pigment o d’un colorant per tal que sigui útil en les seves 

aplicacions és que tingui un color apropiat. De les moltes maneres amb les quals la llum 

pot interaccionar amb un objecte, les dues més importants des del punt de vista de la seva 

influència en el color són l’absorció i la dispersió. Així doncs, en incidir la llum (els 

fotons) sobre un cos, concretament un mineral, alguns fotons són absorbits pels grans de la 

superfície. Es tracta del procés d’absorció, mitjançant el qual la radiació energètica és 

utilitzada per incrementar l’energia de les molècules de l’objecte.  

Color Longitud d’ona Freqüència 
Vermell ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
Taronja ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
Groc ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
Verd ~ 520-565 nm ~ 580-530 THz
Cian ~ 500-520 nm ~ 600-580 THz
Blau ~ 450-500 nm ~ 670-600 THz
Lila ~ 430-450 nm ~ 700-670 THz
Violeta ~ 380-430 nm ~ 790-700 THz



Del mineral al frontal romànic
 

 - 7 -

Fig. 3.4. Absorció selectiva de la llum blanca i 
reflexió dels colors complementaris. 

Altres fotons travessen els grans de la superfície, sense produir-hi cap efecte. Finalment, la 

part de la llum que no travessa el cos i que no és absorbida per aquest, és dispersada. 

També distingim dos casos de dispersió: la 

reflexió, que es produeix quan alguns fotons són 

reflectits pels grans de la superfície del cos, i la 

refracció de la llum a través d’una partícula. La 

dispersió, doncs, és la interacció mitjançant la 

qual la llum és redirigida com a resultat de 

múltiples refraccions i reflexions. En el cas de la 

reflexió, la llum retorna amb el mateix angle 

amb què ha incidit sobre un cos, mentre que en 

el cas de la refracció passa a través del cos però l’angle canvia aproximant-se a la normal 

(s’inclina cap a la perpendicular). Aquest fet és el que fa que vegem els cossos a dins de 

l’aigua amb una forma i dimensions diferents que les reals, ja que en interaccionar la llum 

amb l’aigua (un medi diferent), el raig canvia de direcció, es produeix la refracció. L’angle 

amb què el raig de llum s’inclinarà depèn de l’índex de refracció, propi de cada medi. 

 

En general, quan un objecte només absorbeix 

la llum que hi incideix, aquest es veurà 

transparent ja que la llum que no ha estat 

absorbida l’haurà travessat, haurà estat 

transmesa a través de l’objecte. Quan a més de 

l’absorció també es dóna el procés de 

dispersió, l’objecte pot ser translúcid o opac 

en funció del grau de dispersió, ja que la llum 

es reflexa de nou cap a l’observador.  

Hi ha objectes reflecteixen tota la llum rebuda; són els que anomenem de color blanc. Si 

tota la llum que rep un cos s’absorbeix, es veurà de color negre. Quan s’absorbeix una 

fracció constant de la llum incident, veurem el color gris. Els colors negre, blanc i gris són 

anomenats acromàtics ja que en aquests casos no es produeix una absorció selectiva. 

Els objectes que només absorbeixen una part de la llum, i en 

reflecteixen la resta són els objectes acolorits, els quals podem 

percebre d’un color determinat en funció de quines siguin les 

longituds d’ona reflectides. Així doncs, el color que percebem és el 

 
Fig. 3.3. Refracció d’un raig de llum en arribar 
a la superficie de separació entre dos materials.

 
Fig. 3.5. Colors 
complementaris. 
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complementari al que correspon a les longituds d’ona absorbides. Aquesta relació entre el 

color absorbit i el reflectit es mostra sovint en una roda de sectors de colors en la qual els 

colors complementaris es troben en posicions oposades. 

Els fotons de llum són absorbits i dispersats pels minerals mitjançant diversos processos. 

La varietat de processos d’absorció i dispersió, i la seva dependència de la longitud d’ona 

ens permet obtenir informació sobre la química del mineral a partir de la llum que aquest 

dispersa. 

L’espectroscòpia de reflectància és l’estudi de la llum en funció de la longitud d’ona que 

ha estat reflectida o dispersada per part d’un sòlid, líquid o gas. Es tracta, doncs, d’una 

tècnica instrumental molt útil a l’hora de caracteritzar els colors de tints i pigments. Amb 

aquest objectiu s’utilitza un instrument anomenat espectròmetre de reflectàncies, que 

permet mesurar precisament la longitud d’ona de la llum reflectida i a partir d’aquí obtenir 

informació de les propietats del material que s’analitza.  

L’ull humà podria considerar-se un espectròmetre de reflectàncies ja que ens permet mirar 

la superfície dels objectes i veure color. Els nostres ulls i el cervell processen la dispersió 

en funció de la longitud d’ona dels fotons de la llum visible, per tal de revelar alguna cosa 

del que estem observant, com el color vermell de l’hematites o el verd de la malaquita. Un 

espectròmetre modern, no obstant, permet mesurar longituds d’ona amb més precisió que 

el que poden veure els ulls, ja que estudia la zona de l’espectre visible juntament amb 

l’infraroig proper (de 380 a 3000 nm). De fet, sovint les reflectàncies que permeten 

distingir amb més precisió entre un mineral o un altre són les que corresponen a longituds 

d’ona fora de l’espectre visible, i que per tant només poden captar-se amb aparells com 

l’espectròmetre.  

És gràcies a aquests aparells que es poden realitzar estudis sobre els materials utilitzats en 

la confecció d’obres pictòriques. El procés consisteix en fer incidir la llum sobre l’obra i 

estudiar les reflectàncies que es produeixen en comparació amb les dels possibles pigments 

minerals utilitzats. Cada mineral té el seu espectre de reflectàncies (veure fitxes minerals 

en els annexos), és a dir, una gràfica que mostra el tant per cent de reflectàncies en funció 

de la longitud d’ona. Cal dir que l’espectre del mineral varia amb la seva granulometria. 

Això demostra, com es veurà més endavant, que el color que es percep (reflectàncies) varia 

en funció del grau de trituració del pigment. 
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  Fig. 3.6. Estructura de l’ull. 

 
Fig. 3.7. Cons i bastons. 

3.2. LA FISIOLOGIA DEL COLOR: l’ull 
 
La fisiologia del color és l’apartat que descriu la percepció del color per mitjà dels òrgans 

del cos humà que ens permeten la visió, els ulls. El color és la sensació produïda pels rajos 

lluminosos en impressionar els òrgans visuals en funció de la longitud d’ona. Aquestes 

longituds d’ona són percebudes pels òrgans de visió, com una sensació que ens permet 

distingir amb millor precisió els objectes.  

La sensació de color que experimentem prové 

de la interpretació del nostre cervell a partir 

dels senyals que rep a través del nervi òptic 

des de l’ull, en resposta a l’estímul de la llum. 

La Figura 3.6. mostra un diagrama seccionat 

de l’ull, i indica algunes de les parts més 

importants. 

L’ull està embolcallat per un revestiment anomenat escleròtica o col·loquialment “blanc de 

l’ull”. La retina és el component fotosensible i està col·locat a la part posterior de l’ull. És 

aquí on es forma la imatge, mitjançant el sistema d’enfocament. La llum entra a l’ull a 

través de la còrnia, una part transparent de l’escleròtica. A continuació passa a través de la 

lent transparent la mida de la qual es determina per control muscular, i que actua per tal de 

formar una imatge invertida en la retina. El mecanisme de control de la llum involucra 

l’iris, una capa opaca de forma anular amb un diàmetre interior que és controlat per la 

contracció i expansió d’un tipus de muscles circulars i radials. La obertura formada per 

l’iris s’anomena pupil·la, i és per on la llum passa cap a l’interior de l’ull. Normalment és 

negra, encara que una petita part de la llum que entra a l’ull sigui reflectida. El diàmetre de 

la pupil·la és petit sota una elevada il·luminació, però s’expandeix quan la il·luminació és 

baixa per tal de permetre que entri més llum. 

La retina deu la seva fotosensibilitat a un 

mosaic de cèl·lules sensibles a la llum 

anomenades cons i bastons. Aquests noms 

provenen del seu aspecte geomètric. Hi ha 

al voltant de 6 milions de cons, 120 

milions de bastons, i 1 milió de fibres 

nervioses distribuïts en la retina. Els cons i 

els bastons són les cèl·lules encarregades 
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Fig. 3.8. Sensibilitat humana al color.

de traduir la imatge òptica en estímuls nerviosos que són transmesos al cervell per les 

fibres del nervi òptic. 

Els bastons proporcionen essencialment una visió monocromàtica del món i permeten 

només la percepció de la lluminositat i la foscor. És per això que s’encarreguen de 

permetre la visió nocturna. 

D’altra banda, hi ha tres tipus de cons en l’ull, i la nostra habilitat per distingir els colors 

està associada al fet que cadascun dels tres tipus és 

sensible a la llum en un rang particular de longitud 

d’ona, és a dir, a un color. Aquests tres tipus de con 

s’han classificat en llarg, mitjà i curt, cadascun dels 

quals té una màxima resposta per una determinada 

longitud d’ona. Els cons curts són els més sensibles 

a la llum blava, així que presenten la màxima 

resposta davant d’una longitud d’ona de 440 nm 

(llum blava). Els mitjans són més sensibles a la llum 

verda (545 nm) i els cons llargs són els més sensibles a la llum vermella (585 nm).  

La sensació de color que perceben els ulls es regeix per la resposta que donen aquests tres 

tipus de cons a la longitud d’ona amb la qual estan interaccionant. És per això que aquest 

procés de percepció determinat per les característiques genètiques de l’ésser humà 

(compartides amb altres mamífers) s’anomena percepció tricònica. 

 
3.3. LA QUÍMICA DEL COLOR 
 
3.3.1. Compostos químics que donen color als minerals 
 
El color extern d’un mineral a partir del qual obtindrem pigment, depèn també de 

l’estructura interna del mineral i correspon al seu aspecte extern. Segons el color extern, els 

minerals poden ser: 

- IDIOCROMÀTICS – els que tenen el seu propi cromatisme degut a la presència d’un 

determinat element, normalment un metall. De fet, els minerals metàl·lics acostumen a 

presentar l’idiocromatisme ben desenvolupat, la qual cosa no es produeix en els no 

metàl·lics. 

- AL·LOCROMÀTICS – els que no tenen color propi sinó que tenen una gamma de colors 

variable. El seu color, doncs, es deu a la presència d’un element traça en la seva 

composició, és a dir, un element que s’hi troba en molt poca quantitat. Per exemple: el 
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Corindó (Al2O3) és un mineral al·locromàtic incolor però presenta una varietat anomenada 

robí que deu el seu color vermell a la presència de crom (Cr2+). 

Els pigments inorgànics generalment tenen una opacitat inherent, propietat que pot ser 

atribuïda al seu alt índex de refracció (tal com s’ha vist en l’apartat anterior), degut a la 

compacte ordenació atòmica de la seva estructura cristal·lina. Aquesta estructura 

cristal·lina ve donada pel fet que la major part de pigments s’obtenen de minerals que són 

sals, formades per un anió (ió negatiu) i un catió (ió positiu) units per un enllaç iònic. 

Aquestes sals poden provenir d’oxoàcids (la seva nomenclatura química acaba en –at o –

it), o bé hidràcids (que s’anomenen amb la terminació –ur). No obstant, alguns minerals 

acolorits són òxids (combinacions del ió oxigen amb un catió metàl·lic) o hidròxids (ió 

OH- amb un catió metàl·lic). 

 
Dins dels molts criteris de classificació dels minerals, el més utilitzat es basa en la seva 

composició química i comprèn vuit classes de minerals: 

- Elements nadius: són minerals formats per un sol element químic. Són força 

escassos i la natura només n’ofereix una vintena. En són exemples l’or (Au) i la 

plata (Ag), el diamant i el grafit (dues formes del carboni C). 

- Sulfurs i compostos afins: són combinacions sense oxigen de diversos elements 

metàl·lics o metal·loides amb sofre, bismut, arsènic o altres. En són exemples la 

galena (PbS), la calcopirita (CuFeS2), la pirita (FeS2) i el cinabri (HgS). 

- Halurs o sals: són combinacions de metalls amb elements halògens com el fluor o el 

clor. Ex: halita (NaCl) i fluorita (CaF2). 

- Òxids i hidròxids: compostos formats per la combinació de metalls amb oxigen o 

amb grups hidroxil (OH-). Ex: limonita (Fe(OH)3), goethita (FeO(OH)), hematites 

(Fe2O3) i pirolusita (MnO2). 

- Carbonats, nitrats i borats: són oxisals combinades amb metalls. Dins dels 

carbonats trobem la calcita (CaCO3), la malaquita (Cu2(OH)2CO3) i l’atzurita 

(Cu3[(OH)(CO3)]2). 

- Sulfats, cromats, molibdats i wolframats: també són oxisals amb metalls. Ex: 

baritina (BaSO4) i guix (CaSO4·2H2O). 

- Fosfats, arseniats i vanadats: combinacions de fòsfor, arsènic o vanadi amb oxigen. 

Ex: apatita (Ca5Fe(PO4)3). 



Del mineral al frontal romànic
 

 - 12 -

- Silicats: són el 25% de tots els minerals coneguts. Contenen Si i O, formant una 

unitat fonamental comuna a tots els minerals del grup, que és SiO4
4-. Ex: quars 

(SiO2), caolinita (Al4(Si4O10)(OH)8). 

 
- Amb molt poques excepcions, els minerals acolorits són des del punt de vista del seu 

anió: òxids (O2-), sulfurs (S2-), hidròxids (OH-), silicats (SiO4
4-), sulfats (SO4

2-) o carbonats 

(CO3
2-), i normalment consisteixen components simples individuals amb estructures 

cristal·lines ben definides.  

- En quant als cations, alguns dels minerals acolorits que s’utilitzaran en aquest treball 

contenen ferro (Fe), coure (Cu), mercuri (Hg) i manganès (Mn). És el cas dels minerals 

limonita, goethita, malaquita, atzurita, hematites, cinabri i pirolusita. 

Tots aquests elements químics tenen un comportament similar. Pertanyen a una família 

d’elements de la taula periòdica anomenada “Metalls de transició”, que són aquells que 

omplen els orbitals “d” de la configuració electrònica: 

Cu 

Nombre atòmic: 29 

Configuració electrònica:  1s2  2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 

Estats d’oxidació: +1 ;  +2 

Fe 

Nombre atòmic: 26 

Configuració electrònica:  1s2  2s2 2p6  3s2 3p6 4s2 3d6 

Estats d’oxidació: +2  ;   +3 

Hg 

Nombre atòmic: 80 

Configuració electrònica:  1s2  2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14  5d10 

Estats d’oxidació: +1 ;   +2 

Mn 

Nombre atòmic: 25 

Configuració electrònica:  1s2  2s2 2p6  3s2 3p6 4s2 3d5 

Estats d’oxidació: +2 ; +4 ; +6 

 
Entre les característiques més importants dels metalls de transició s’hi troben: 

 - els elements poden existir en una varietat d’estats d’oxidació en els seus    

   compostos, com es pot veure en els elements anteriors. 

 - pel que fa a la seva configuració electrònica, tots omplen orbitals d. 
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 - la majoria dels seus compostos són sempre acolorits.  

Les substàncies acolorides absorbeixen radiació de la banda visible de l’espectre. 

L’absorció d’energia provoca canvis en els nivells electrònics, fent que els electrons saltin 

dels nivells fonamentals a nivells superiors excitats. Els electrons que s’exciten amb més 

facilitat són els dels nivells superiors, mentre que els més interns romanen fortament atrets 

pel nucli positiu de l’àtom (l’energia necessària per excitar-los és molt gran). Així doncs, el 

fet que els orbitals d siguin nivells més externs, fa que els seus electrons s’excitin més 

fàcilment. Això comporta que orbitals d parcialment omplerts dels metalls de transició 

siguin una causa potencial del color dels seus compostos. 

En el cas dels compostos de ferro el color és ocre i vermell i en el cas dels compostos de 

coure és blau o verd. 

 
Altres minerals que s’han utilitzat contenen com a cations metalls del grup dels 

alcalinoterris (grup II A): el calci (Ca), present a la calcita i el guix, i el bari (Ba), present 

com el seu nom indica a la baritina. En tots aquests casos el pigment obtingut és blanc. 

Ca 

Nombre atòmic: 20 

Configuració electrònica:  1s2  2s2 2p6  

3s2 3p6 4s2 

Estats d’oxidació: +2  ;   +3 

Ba 

Nombre atòmic: 56 

Configuració electrònica: 1s2  2s2 2p6 

3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 

Estats d’oxidació: +2  ;   +3 

 
Finalment, el mineral caolinita, també utilitzat per al pigment blanc, conté com a catió el 

metall alumini (Al). 

Al 

Nombre atòmic: 13 

Configuració electrònica: 1s2  2s2 2p6 3s2 3p1   

Estats d’oxidació: +2  ;   +3 

 

 
Fig. 3.9. Taula periòdica. 
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Els minerals utilitzats en aquest treball són exemples de minerals metàl·lics idiocromàtics 

(minerals amb color propi dels quals es pot obtenir pigment). A l’esquema següent es pot 

veure la relació del catió de cada mineral amb el seu color extern. 

- Minerals el catió dels quals és un metall de transició: 

• Ferro (Fe):  

- Limonita – Fe(OH)3 barreja d’òxids de ferro que li confereix un color ocre-

marró. 

- Goethita – FeO(OH) color extern ocre-marró. 

- Hematites – Fe2O3; color extern vermell o gris. 

• Coure (Cu): 

- Malaquita – Cu2(OH)2CO3; color verd clar o fosc. 

- Atzurita – Cu3(OH)2(CO3)2; color blau fosc. 

• Manganès (Mn): 

- Pirolusita – MnO2; color negre. 

• Mercuri (Hg): 

- Cinabri – HgS; color vermell-gris. 

- Minerals el catió dels quals és un metall (grup IIA i IIIA): 

• Calci (Ca): 

- Calcita – CaCO3; incolor o blanc, gris, groc, rosa, blau, verd o negre. 

- Guix – CaSO4·2H2O; incolor o de color blanc, gris, groc, vermell, marró, 

blau o mel. 

• Bari (Ba): 

- Baritina – BaSO4; incolor o de color blanc, blau, vermell, gris o groc. 

• Alumini (Al): 

- Caolinita – Al4(Si4O10)(OH)8; fil·losilicat; pigment anomenat Caolí, de color 

blanc de neu, vermell, gris o rosat.  

  

4. PROPIETATS DELS MINERALS 
 
A l’escorça terrestre els materials geològics són els minerals i les roques. Els minerals són 

materials sòlids, inorgànics i d’origen natural que tenen una composició química 

determinada i una estructura atòmica ordenada. De fet, els àtoms que constitueixen un 

mineral acostumen a ordenar-se de forma tridimensional i regular, formant estructures 
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cristal·lines. Hi ha minerals, però, que no presenten cap ordre intern, i s’anomenen 

mineraloides. 

Per tal de comprendre millor les característiques dels minerals que s’han utilitzat en aquest 

treball, indicades en les fitxes de cada mineral, és imprescindible fixar-se en seves 

propietats generals. Totes les propietats que s’explicaran són propietats físiques, i es 

classifiquen en escalars i vectorials. 

 
4.1. PROPIETATS ESCALARS 
 
No depenen de l’estructura interna del mineral i, per tant, són independents de la direcció i 

del sentit, els quals són invariables per a un mateix mineral. Són propietats escalars l’hàbit, 

la densitat relativa i la fusibilitat. 

 
HÀBIT 

És l’aparença o forma externa en què el mineral està cristal·litzat. Els hàbits poden ser: 

acicular (forma d’agulla), capil·lar (forma de cabell), dendrític (forma d’arbre), reticular 

(forma de xarxa), columnar (forma de columna), globular (forma d’esfera), laminar (forma 

de full, làmina), etc. 

 
DENSITAT RELATIVA 

És una propietat molt important a l’hora d’identificar minerals. És la densitat que relaciona 

una massa de mineral i una massa d’aigua d’igual volum. S’expressa amb un número de 

relació (no té unitats). Es pot calcular mitjançant una balança hidrostàtica, líquids pesants... 

És equivalent al PES ESPECÍFIC RELATIU, que relaciona un pes d’un mineral i un pes 

d’aigua d’igual volum. 

 
FUSIBILITAT 

És una propietat tèrmica que ens indica la facilitat amb la qual una substància pot passar de 

l’estat sòlid al líquid mitjançant l’acció de la calor. Ve donada pel punt de fusió 

(temperatura en ºC). Cada mineral té un punt de fusió fix i característic. Hi ha minerals que 

fonen amb la calor de la flama d’un llumí, mentre que n’hi ha d’infusibles. 

 
4.2. PROPIETATS VECTORIALS 
 
A diferència de les anteriors, aquestes propietats depenen de l’estructura interna del 

mineral, de manera que poden variar segons la direcció i també en funció del mateix 

mineral. És a dir, com a conseqüència d’una mateixa acció la resposta del mineral pot ser 
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diferent, segons es realitzi en una o altra direcció i en funció de la naturalesa  del mineral. 

Com a conseqüència del gran nombre de propietats físiques vectorials cal dividir-les en els 

grups següents: 

 
4.2.1. Propietats mecàniques 
 
Són conseqüència d’una força sobre un mineral i de l’estat de cohesió d’aquest: duresa, 

tenacitat, fractura, partició i exfoliació. Les quatre darreres van en un mateix bloc. 

 
DURESA 

És la resistència que ofereix un mineral a ésser ratllat, tallat i travessat o perforat. 

Físicament s’utilitza l’expressió següent:      D = F / e      on: 

e = profunditat de perforació produïda sobre el mineral per la força 

F = força 

D = resistència que el mineral ofereix, mesurada en unitats de força per unitat de longitud 

Es mesura amb aparells anomenats durímetres, en els quals una força coneguda s’aplica 

amb un estilet de diamant sobre un mineral. La duresa serà inversament proporcional a la 

profunditat de la ratlla que s’ocasioni. 
 

Taula 4.1. Escala de Mohs 

Duresa Mineral Comentari Composició química 

1 Talc Es pot ratllar fàcilment amb l’ungla Mg3Si4O10(OH)2 

2 Guix Es pot ratllar amb l’ungla amb més dificultat CaSO4·2H2O 

3 Calcita Es pot ratllar amb una moneda de coure CaCO3 

4 Fluorita Es pot ratllar amb un ganivet CaF2 

5 Apatita Es pot ratllar difícilment amb un ganivet Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) 

6 Feldespat Es pot ratllar amb una raspa d’acer KAlSi3O8 

7 Quars Ratlla el vidre SiO2 

8 Topazi  Al2SiO4(OH-,F-)2 

9 Corindó safirs i robins són formes de corindó Al2O3 

10 Diamant el mineral natural més dur C 

 
La taula anterior mostra l’escala de Mohs, encara aplicada en geologia degut a la seva 

senzillesa i facilitat a l’hora d’aproximar la duresa dels minerals per mitjans simples. 
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Aquesta escala és una relació de deu materials ordenats en funció de la seva duresa, de 

menor a major. S’utilitza com a referència de la duresa d’una substància. Va ser proposada 

pel geòleg Friederich Mohs i es basa en el principi que diu que una substància dura pot 

ratllar una substància més tova, però no és possible el contrari. Mohs va escollir deu 

minerals als que va atribuir un determinat grau de duresa en la seva escala començant pel 

talc, que va rebre el número 1, i acabant amb el diamant, al que va assignar el número 10. 

La duresa relativa d’un mineral s’ha de comparar amb la dels minerals que componen 

l’escala: és superior a la del mineral que ratlla i inferior a la del que és ratllat. 

 
TENACITAT, FRACTURA, PARTICIÓ I EXFOLIACIÓ 

Els minerals, davant de l’acció d’una força de manera contundent, presenten quatre formes 

diferents de comportament que s’expressen en aquestes quatre propietats. Hi ha minerals 

que es deformen sense trencar-se i són susceptibles de convertir-se en fils o làmines 

primes. La seva propietat és la tenacitat, dins de la qual podem parlar de moltes variants 

(mal·leabilitat, ductilitat, flexibilitat, elasticitat,etc.). 

Els minerals que no tenen aquesta propietat són minerals anomenats fràgils i són aquells 

minerals que es trenquen en actuar sobre ells una força. Hi ha minerals que es trenquen de 

forma totalment irregular (terrosa, en resquills, polsinosa...). En aquests casos parlem de la 

propietat de fractura, que ens indica la manera de trencar-se el mineral quan aquest ho fa 

de forma irregular. 

La propietat de partició d’un mineral inclou minerals que, per ser fràgils, es trenquen de 

forma més o menys regular, formant cossos polièdrics. No obstant, aquests minerals només 

tenen aquesta propietat de forma ocasional, com a conseqüència de diversos factors. 

D’altra banda, l’exfoliació és la propietat d’aquells minerals que es poden trencar 

regularment en làmines o fulles  més o menys primes, però també inclou minerals que es 

poden trencar en cossos polièdrics (ja no de forma ocasional) o en fibres. D’acord amb la 

facilitat dels minerals a exfoliar-se es classifiquen en: Exfoliació Perfecta, Exfoliació 

Bona, Exfoliació Mitjana, Exfoliació Dolenta i Exfoliació Nul·la. 

 
4.2.2. Propietats òptiques 
 
Indiquen les diverses formes de comportament dels minerals davant la incidència de la 

llum. Depenen de l’estructura interna de cada mineral, que condicionen les dificultats o 

facilitats que el mineral ofereix a la propagació de la llum a través seu. Tenen un clar 

caràcter vectorial, ja que es troben directament relacionades amb la velocitat de propagació 
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Fig. 4.1. Pàtina d’un mineral. 

de la llum, la seva incidència sobre el mineral i la intensitat lluminosa. Les més importants 

són les que s’expliquen a continuació. 

 
COLOR DE LA RATLLA 

És una de les propietats més importants en la realització d’aquest treball, i es defineix com 

el color de la pols del mineral. Per a conèixer-lo s’ha de ratllar o raspar el mineral i 

escampar tot seguit la pols resultant sobre una superfície blanca. També es pot obtenir 

gratant el mineral amb un tros de porcellana, on deixarà escampada la pols si la seva 

duresa és inferior a 7 (veure capítol 8). Aquesta és la propietat que ens mostra l’autèntic 

color del mineral. En general, els minerals no metàl·lics tenen la ratlla blanca o clara, 

mentre que els metàl·lics la tenen fosca o negra. En qualsevol cas, el color extern del 

mineral pot ser molt diferent del de la ratlla, cosa que ens porta a determinar que el color 

extern no és un bon criteri per a la identificació de minerals mentre que el color de la ratlla 

és un criteri excel·lent. De fet, en un mineral que pot presentar diferents coloracions el 

color de la ratlla és sempre el mateix. 

 
COLOR DEL MINERAL 

Correspon a l’aspecte extern del mineral segons la longitud d’ona de la llum que absorbeix 

(si el mineral és transparent o translúcid) o reflecteix (si és opac). Malgrat ser la primera 

propietat que observem té un caràcter secundari ja que sovint el color extern pot variar en 

diferents mostres d’un mateix mineral i portar així a la confusió. Com hem vist en el 

capítol anterior, segons el color extern els minerals poden classificar-se en idiocromàtics 

(de color propi) i al·locromàtics (no tenen color propi). 

 
COLOR DE LA PÀTINA 

És el color de l’alteració dels minerals, com a 

conseqüència de la seva exposició a l’aire. Aquesta 

alteració pot ser fruit d’oxidacions, hidratacions, 

carbonatacions i sulfatacions. Normalment la pàtina 

o capa d’alteració es crea sobre minerals metàl·lics, 

idiocromàtics, on es formen superfícies enfosquides o colorejades creades per la formació 

de nous minerals sobre els primers. Les coloracions de les pàtines estan directament 

relacionades amb la presència de determinats metalls entre els minerals originaris. Per 

exemple, podem trobar pàtines del mineral limonita i hematites sobre minerals originaris 
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del metall ferro; òxids com la pirolusita sobre minerals originaris de manganès; malaquita, 

atzurita o cuprita sobre minerals de coure. 

 
DIAFANITAT 

És la facilitat que ofereixen els minerals a ésser travessats per un raig de llum. Els 

classifiquem en transparents, translúcids i opacs, segons si làmines molt primes del mineral 

deixen passar la llum o no. Aquesta propietat va molt lligada a la ratlla i la lluïssor. De fet, 

els minerals de lluïssor metàl·lica són sempre opacs, mentre que els no metàl·lics solen ser 

translúcids o transparents.  

 
LLUÏSSOR 

És l’aspecte que presenta la superfície d’un mineral en funció de la llum reflectida. Depèn 

de molts factors de la superfície. Hi ha dos grans tipus de lluïssor: 

- la lluïssor metàl·lica: és pròpia de minerals de ratlla fosca o negra, amb color negre 

o fosc, opacs i amb un índex de refracció igual o superior a 3. 

- la lluïssor no metàl·lica: pròpia de minerals de ratlla blanca o clara, amb colors 

blancs, incolors o clars, transparents o translúcids i amb un índex de refracció 

inferior a 2,6. Dins d’aquest grup trobem la lluïssor vítria (índex de refracció 

inferior a 1,9) i la lluïssor adamantina (índex entre 1,9 i 2,6). 

D’altra banda, segons la intensitat de la lluïssor parlem de minerals relluents, lluents, 

apagats i mats. 

 
REFRINGÈNCIA I BIREFRINGÈNCIA 

La refringència és una propietat la identificació de la qual requereix un refractòmetre. 

Consisteix en l’estudi de l’índex de refracció del mineral. La birefringència es basa en el 

fet que alguns minerals (els birefringents) donen dues ones refractades en comptes d’una. 

És a dir, es produeix un desdoblament de la llum en travessar el mineral. 

Al marge d’aquestes propietats n’hi ha una sèrie més que no són significatives per a la 

pràctica d’aquest treball. Destaquen les propietats tèrmiques, les elèctriques, les 

magnètiques i les radioactives. 

 

5. ELS PIGMENTS MINERALS 
 
La nostra percepció de color prové de gran diversitat de fonts, algunes naturals i altres 

artificials o sintètiques. Els colors naturals es troben per tot arreu en el nostre entorn, a la 

terra i als minerals, al cel, al mar, als animals i a la vegetació (arbres, fulles, herba i flors). 
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D’altra banda, hi ha també nombrosos exemples de colors sintètics, obtinguts artificialment 

per la indústria química. 

El color s’introdueix en els materials mitjançant unes substàncies acolorides anomenades 

genèricament colorants: els tints i els pigments. Les diferències entre aquests colorants són 

les següents:   

- Pel que fa a la solubilitat i l’aplicació, els tints són compostos acolorits solubles que 

en aplicar-se penetren en el substrat en una forma soluble. Els pigments, en canvi, 

són compostos insolubles incorporats mitjançant un procés de dispersió ja que es 

mantenen insolubles durant tot el procés d’aplicació. 

- La major part dels pigments són de tipus inorgànic (obtinguts a partir de minerals), 

malgrat que alguns, com ara el grafit que prové del carbó, tenen caràcter orgànic. 

Els tints, en canvi, són majoritàriament compostos de caràcter orgànic, obtinguts de 

forma natural a partir de plantes o insectes. 

- Els pigments es poden estendre en una capa superficial (com en una pintura o una 

tinta d’impressió) o mesclats amb altres materials (com en l’obtenció de materials 

acolorits de construcció: ciments, ceràmiques, vidre...). En tots els casos són 

aplicats en el medi per un procés de dispersió, però no es dissolen en el medi. Els 

tints, en canvi, s’incorporen mesclats en el material i subjecten ells mateixos el 

color a les molècules de la substància. 

- Pel que fa a la història dels tints i pigments, fa uns 150 anys els tints eren 

compostos cars i els colors eren majoritàriament per la gent adinerada. La gent del 

poble utilitzava tints vegetals per tenyir les robes, que es descolorien ràpidament. El 

gran canvi es va produir quan el químics van descobrir com fabricar substàncies 

acolorides al laboratori, a mitjan segle XIX. D’altra banda, l’origen dels pigments 

inorgànics sintètics a partir de productes rudimentaris es remunta a l’ancià Egipte, 

molt abans que l’obtenció de tints orgànics sintètics. 

Un pigment és un material sòlid acolorit, blanc o negre, finament dividit, insoluble en el 

seu medi d’aplicació (vehicle o substrat en el qual és incorporat), i que no és alterat ni 

física ni químicament per aquest. En aquest treball ens centrarem en els pigments minerals, 

per tant en els de caràcter inorgànic que s’obtenen a partir de minerals. 

Per tal que un pigment sigui adequat per obtenir pintura cal que en la seva exposició a la 

llum solar no pateixi pràcticament cap canvi cromàtic i mantingui les mateixes qualitats. 

També ha de ser insoluble en el mitjà d’aplicació i químicament inert (no alterar-se en 

contacte amb altres materials ni amb l’exposició a les condicions ambientals). No ha 
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d’exercir una acció química nociva sobre el mitjà ni sobre altres pigments. Ha de tenir un 

grau adequat d’opacitat i transparència i complir els criteris acceptats de color i qualitat. 

És per això que són molt importants a l’hora d’escollir un pigment els següents aspectes: 

color, llum i puresa, resistència a la llum, resistència a certes substàncies químiques 

(depenent de la seva utilització), poder cobrent, capacitat tintòria, facilitat d’humetació i 

compatibilitat amb els altres pigments. 

 
5.1. PIGMENTS INORGÀNICS 
 
Els pigments inorgànics naturals són pigments que s’obtenen a partir de diverses fonts 

minerals naturals i han estat utilitzats com a colorants des de la Prehistòria. A aquest grup 

pertanyen els pigments minerals (obtinguts de minerals acolorits que es reduïen a una pols 

molt fina) i les terres, que formen el conjunt de pigments més antic. Concretament els 

pigments d’òxids de ferro, com l’hematites o la limonita, van ser uns dels primers en 

utilitzar-se (coves d’Altamira) i encara tenen una gran significació actualment. 

També hi ha pigments inorgànics obtinguts artificialment. 

 
5.1.1. Pigments minerals naturals 
 
Aquests pigments s’obtenen a partir de la pols (o ratlla) de minerals que trobem a la natura 

com ara el lapislàtzuli, aerinita, atzurita (blaus), malaquita, crisocol·la, atacamita (verds), 

hematites, cinabri, realgar (vermells), limonita, goethita, orpiment (groc-ocre), galena, 

pirolusita, carbó (negre), guix, baritina, calcita, cerussita i caolí (blanc).  

Dins d’aquest grup destacaríem: 

- El blau lapislàtzuli, també anomenat blau ultramar. És un silicat d’alumini i 

polisulfur sòdic. És conegut com a pigment des de l’antiguitat, i fou molt utilitzat 

pels egipcis. Produeix un blau lleugerament rogenc i no és tòxic. És un pigment 

cobrent (cobreix completament la superfície a la qual s’aplica) i és estable i 

resistent a la llum. És de gran qualitat, apte per a totes les tècniques però més 

apropiat per a les tècniques a l’aigua que a l’oli. 

- Blau d’atzurita, també anomenat blau muntanya i blau d’alemanya. És un carbonat 

natural bàsic de coure hidratat. S’utilitzava en les cultures egípcies i es va començar 

a preparar artificialment el segle XVII. El seu color va de blau verdós a blau 

rogenc, i és tòxic a causa de les sals de coure que el componen. Té una opacitat 

mitjana i és resistent a la llum. Preparat amb l’oli té una tonalitat fosca. És molt 

interessant a nivell històric. 
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- Verd de malaquita o verd muntanya. És carbonat bàsic de coure, utilitzat des de 

l’antiguitat i tòxic a causa de les sals de coure. És resistent a la llum. 

- Vermelló o vermell de cinabri. És un sulfur de mercuri, conegut com a pigment des 

de l’antiguitat. Té un color roig brillant i és tòxic a causa del mercuri. És opac i té 

un excel·lent poder cobrent i tintori. És incompatible amb pigments que en la seva 

composició hi intervingui el plom. És poc resistent a la llum solar. 

- Ocre natural, ocre groc o limonita. És un hidròxid fèrric, òxid natural que s’utilitza 

com a pigment des de la Prehistòria. El seu color és variat, dins d’una tonalitat ocre. 

No és tòxic, i és opac. Té una bona estabilitat química i és apte per a totes les 

tècniques i procediments pictòrics, inclòs el fresc. 

- Negre de manganès, bru de manganès o negre de ciment. És òxid de manganès, 

s’obté de la pirolusita. El color és negre bru i no és tòxic. És opac i resistent a la 

llum. Té molt bon assecatge en la pintura a l’oli. 

 
5.2. ÚS DELS PIGMENTS EN PINTURA 
 
Una pintura està formada per dues parts: la matèria colorant, pigments de colors o petites 

partícules de pols de mineral, unides entre si mitjançant una substància anomenada 

aglutinant. L’aglutinant és un líquid que, barrejat amb el pigment, li permet estendre’s, 

escampar-se i quedar lligat a la superfície d’aplicació. 

PINTURA = PIGMENT + AGLUTINANT 

Les propietats de l’aglutinant són l’adhesió a la superfície on s’aplica, protecció del 

pigment ja que l’aïlla de l’atmosfera i evita així la seva degradació, i òptica (es poden 

produir canvis de tonalitat en funció dels diferents aglutinants). Un aglutinant ha de ser 

suficientment viscós per evitar que la pintura sigui massa líquida, però no pot ser massa 

enganxós ja que en aquest cas la llibertat de l’artista durant el procés pictòric quedaria 

restringida. 

El que determina cada tipus de pintura, és a dir, cada tècnica pictòrica és el diferent 

aglutinant que s’utilitza per a lligar el pigment. Per exemple, en el cas de l’aquarel·la, 

l’aglutinant és la goma aràbiga; les pintures acríliques tenen l’àcid acrílic com a aglutinant, 

i en les pintures a l’oli l’aglutinant és oli de llinosa. 

També cal destacar els suports que requereix cada pintura com a element diferenciant entre 

aquestes. En el cas del fresc, per exemple, el suport és un mur prèviament preparat amb 

morter (capes de sorra i calç) i arrebossat sobre el qual es realitzarà el dibuix i s’aplicarà la 

pintura. En aquest cas l’aglutinant és l’aigua de calç. 
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Les tècniques pictòriques es classifiquen en tècniques aquoses (l’aglutinant està compost 

per solucions i emulsions), tècniques grasses (com la pintura a les ceres o pintura a l’oli) i 

pintura mural (pintura al fresc i esgrafiat). 

En aquest treball ens centrarem en una tècnica en concret, a causa de la seva importància 

durant l’època romànica. Es tracta d’una tècnica aquosa, el tremp d’ou, que és la que s’ha 

utilitzat en la realització de la part pràctica. 

 
5.2.1. El tremp d’ou 
 
Aquesta tècnica pictòrica és una tècnica aquosa en la qual 

l’aglutinant està compost per una emulsió, com en el cas de la 

pintura a la caseïna i les ceres (en el seu estat emulsionat). Una 

emulsió és una mescla de dos líquids immiscibles (que no es 

barregen), com l’oli i l’aigua. Pot ser considerada com una suspensió 

homogènia de petites gotes d’un líquid gras en aigua o a l’inrevés. 

En aquest cas, el rovell d’ou és una emulsió d’oli en aigua. Les gotes 

d’oli són tan petites que no es separen de l’aigua, i la mescla esdevé uniforme i opaca, com 

una mescla homogènia. L’agent emulsionant és una substància amb certes propietats 

físiques capaç de produir una pel·lícula entre aquestes petitíssimes gotes, mantenint-les en 

suspensió en el mitjà aquós. 

Algunes substàncies del rovell d’ou són molt significatives per a la pintura al tremp d’ou: 

- Albúmina: substància gomosa i emulsionant. 

- Lecitina: substància grassa, emulsionant i estabilitzant. 

- Oli: oli no assecatiu 

El tremp d’ou és una de les tècniques més utilitzades en l’antiguitat però la seva popularitat 

va anar declinant a mesura que augmentava la de la pintura a l’oli, que es va acabar 

imposant. En realitat, la pintura a l’oli es va iniciar (entre altres àmbits) com una 

modificació del tremp d’ou i ambdues tècniques coexistien paral·lelament, ja sigui de 

forma individual o bé barrejades. 

 
Material bàsic per a l’aglutinant en el tremp d’ou: 

Les versions de com i amb quins ingredients es prepara el tremp d’ou són molt variades, 

reflex de les moltes possibilitats que ofereix l’ou com a aglutinant. En realitat, l’ingredient 

bàsic d’aquesta pintura és el rovell d’ou mesclat amb el pigment i treballat amb l’ajuda de 

l’aigua, tot i que sovint s’hi afegeixen substàncies com el vernís, oli o aigua destil·lada.  

 

Fig. 5.1. Emulsió d’oli en 
aigua. 
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Per a la preparació de l’aglutinant del tremp d’ou cal, en primer lloc separar la clara de l’ou 

del rovell, netejar aquest i treure’n el contingut separant la membrana protectora. Després 

aquest es mesclarà amb les altres substàncies. Els passos a seguir així com les proporcions 

orientatives i l’ordre en què es realitza la mescla s’especifiquen en el capítol 8, en l’apartat 

de preparació de la pintura. 

 
Pel que fa als suports, els tradicionalment utilitzats per a 

aquesta pintura són la fusta i el mur, tot i que altres suports 

amb una certa rigidesa també poden ser factibles. Fins i tot es 

poden aplicar sobre tela degudament preparada. 

En relació amb el pigments, és convenient mesclar el 

pigment amb aigua abans de fer-ho amb l’aglutinant, per tal 

que el pigment s’humitegi. Si es sobrepassa la quantitat d’aigua necessària l’excés d’aigua 

impedirà l’espessor de la pintura, que esdevindrà molt líquida tenint en compte que després 

caldrà afegir-hi l’aglutinant, també líquid. En l’antiguitat, moldre el pigment fins a una 

granulació adequada era indispensable per fer la pintura. Teòricament, la mescla del 

pigment i l’aglutinant consistiria en el 50%, tal com diuen la majoria de tractats antics, tot i 

que aquest tant per cent d’aglutinant varia segons la naturalesa del pigment.  

Els mètodes i processos d’aplicació d’aquesta pintura tradicionals consistien en un treball 

minuciós, de pinzellada acurada i curta, aconseguint la superposició dels tons mitjançant 

les pinzellades entrecreuades que donen l’efecte òptic de la mescla cromàtica. En les 

pintures que s’apliquen sobre suports imprimats amb cola de conill si en el treball pictòric 

hi ha una insistència sobre la base, aquesta es barrejarà amb la pintura produint un 

enfarinament. Per evitar-ho, cal utilitzar pinzells de pèl fi i 

realitzar un traç net, sense insistència. La capa de pintura ha 

d’estar seca abans d’aplicar la posterior, ja que si no és així 

aquesta es deteriorarà i es fragmentarà amb el frec del 

pinzell. 

 

 
6. ELS PIGMENTS MINERALS AL LLARG DE LA HISTÒRIA DE L’ART 
  
La història de les obres d’art es diferencia de qualsevol altra mena d’història pel fet que 

l’objecte del seu estudi és una realitat viva: no hi pot haver història de l’art si l’obra no hi 

és. Aquesta obra és palpable gràcies a l’ús de pigments i aglutinants adequats per a les 

 
Fig. 5.2. Mescla del pigment 
amb l’aglutinant. 

 
Fig. 5.3. Pinzell de pèl fi. 
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pintures, que n’han permès la conservació al llarg dels anys posant al nostre abast tot un 

patrimoni històric i cultural de gran importància: les obres d’art pictòriques.  

Els pigments minerals han estat utilitzats des de temps immemorials per l’ésser humà com 

a medi expressiu i comunicatiu, en forma de pintures. En aquest capítol explicarem la 

importància dels pigments al llarg de la història de l’art, des de les pintures rupestres fins a 

l’art contemporani, així com els pigments més destacats de cada època. Dividirem tot 

aquest llarg període en cinc etapes importants de la història de l’art, per tal d’explicar els 

diferents minerals que s’han fet servir com a materials pictòrics en l’elaboració de 

pigments: l’Edat Antiga (pintures rupestres, egípcies i romanes), l’Edat Mitjana (el 

Romànic), del segle XV al XIX (Gòtic, Renaixement i Barroc) i època contemporània (els 

pigments en els nostres dies). No obstant, el període al qual dedicarem un estudi més ampli 

és el Romànic, i concretament el Romànic català. 

 
6.1. L’ANTIGUITAT 
 
6.1.1. Pintures rupestres 
 
Des dels seus inicis l’home s’ha servit de la 

pintura per expressar-se i comunicar-se. Els 

humans que visqueren a la Prehistòria foren els 

primers a desenvolupar el que hem anomenat 

art, decorant les parets de les coves on vivien 

amb les pintures rupestres. Així doncs, el primer 

suport utilitzat per l’home van ser les parets 

rocoses o argiloses, sobre les quals es marcava 

amb els dits un primer grafisme de relleu. La 

tècnica de la incisió, que més endavant ja es feia 

amb os o amb altres utensilis, es va combinar 

amb la pintura de traç lineal feta a base d’argila fluida i aplicada amb un pinzell 

rudimentari, amb els dits o fins i tot bufada per mitjà d’un os perforat. Els pigments 

s’aplicaven sense aglutinants sobre una superfície humida i adquireixen una gran 

estabilitat. Els primers pigments eren negre carbó (cendres), blanc guix, grocs i ocres 

argilosos i vermells. El pigment vermell era molt emprat i es troba des de tonalitats ocres 

fosques fins a taronges rosats. Malgrat que les pintures hagin sobreviscut a la intempèrie 

durant milers d’anys, no és possible conèixer amb certesa el color original de moltes 

d’elles, ja que han estat alterades per factors ambientals. No obstant, per mitjà de diverses 

 
Fig. 6.1. Bisó de les Coves d’Altamira, de 
14000 anys enrere. 
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tècniques (microscòpia electrònica, espectrometria de reflectàncies, etc.) s’ha determinat 

que la diferència de tonalitats pot ser causada per la utilització selectiva de diferents 

minerals com l’hematites i la goethita. 

Actualment conservem nombroses mostres de pintures prehistòriques, com és el cas de les 

pintures de les Coves d’Altamira (fig. 6.1.). Les pintures rupestres s’han conservat al llarg 

del temps gràcies a la utilització de pigments d’argiles, silicats que entre d’altres tenen la 

propietat d’aglomerants. A més, aquests pigments d’argila es solien barrejar amb grasses 

animals que també feien la funció d’aglutinant, cosa que ha contribuït a la impressionant 

conservació d’algunes d’aquestes pintures. 

 
6.1.2. Pintura egípcia 
 
L’antic Egipte utilitzava el color amb una forta càrrega simbòlica per a les seves 

representacions naturalistes (paisatges i escenes quotidianes) i funeràries o religioses.     

Tenien una paleta limitada de sis colors aproximadament, i utilitzaven els minerals que 

tenien a ma, els quals trituraven o sintetitzaven. Els minerals emprats eren malaquita 

(verd malaquita), atacamita (clorur de coure; verd atacamita), galena (sulfur de plom; negre 

de fum), cerussita (carbonat de plom; blanc de plom, 

pigment molt tòxic), realgar (sulfur d’arsènic; vermell 

realgar, també tòxic) i orpiment (sulfur d’arsènic; groc 

orpiment, molt tòxic, és verí). Els egipcis van incorporar 

els pigments artificials o sintètics, van ser capaços de 

sintetitzar alguns pigments com el conegut “Blau 

d’Egipte”. 

 
6.1.3. Pintura romana 
 
La pintura romana s’utilitza majoritàriament en la 

decoració d’interiors, per tal de donar realisme. Es tracta 

d’una pintura molt influenciada per l’arquitectura, que 

consta de quatre estils: estil d’incrustacions (caracteritzat 

per la imitació de plaques de marbre de diferents colors), 

estil arquitectònic (imita espais arquitectònics per tal 

d’eixamplar il·lusòriament l’espai), estil ornamental (desapareixen els espais espacials 

arquitectònics, la decoració és molt fina i lineal) i estil d’il·lusionisme arquitectònic (torna 

Fig. 6.2. Pintures egípcies. 

   Fig. 6.3. Pintures romanes. 
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l’interès per l’arquitectura per donar sensació de profunditat). A més del colors egipcis 

(malaquita, atacamita, galena, cerussita, realgar i orpiment), els romans incorporaren: 

• Verd gris: acetat de coure hidratat.  

 
6.2. PINTURA ROMÀNICA: EL ROMÀNIC CATALÀ 
 
En acostar-nos al món de la pintura romànica i concretament la pintura romànica realitzada 

en terres catalanes, cal tenir present que ens enfrontem a una mostra no significativa de la 

producció de l’època. El motiu és que conservem poques obres, uns cinquanta treballs 

murals i una quantitat similar de taules, respecte a un conjunt arquitectònic que supera de 

llarg les cinc-centes esglésies. De fet, sovint oblidem les dificultats que han hagut de 

superar aquestes mostres per arribar als nostres dies. 

La desaparició de les obres d’art romànic és conseqüència dels diferents cànons estètics 

que es van donar després del Romànic fins el segle XX. D’aquesta manera, en els indrets 

on l’economia ho permetia les esglésies romàniques foren enderrocades i al seu lloc es 

construïren temples gòtics, com en el cas de les catedrals de Barcelona, Girona, Solsona i 

Manresa entre d’altres. Fins als nostres dies han arribat documents que ordenaven cremar 

imatges romàniques de la Verge o de Crist considerades indecents o dissonants pels homes 

del Barroc, que tenien una concepció diferent de Déu respecte a l’època romànica. 

 
6.2.1. Desenvolupament de l’Art Romànic 
 
Des del segle VIII una sèrie de successos històrics van possibilitar la renovació i expansió 

de la cultura europea: la consolidació i difusió del cristianisme, l’inici de la Reconquesta a 

la Península Ibèrica i, fonamentalment, el naixement de les llengües romàniques, són els 

fets que marquen aquest ressorgiment.  

L’art es desenvolupa cap a l’any 1000, quan tot Europa es va veure immersa en una 

autèntica febre constructiva. Es va aconseguir formular un art capaç de representar a tota la 

Cristiandat: el Romànic. El Romànic és un estil artístic que abraça el període comprès 

entre els segles XI i inicis del XIII. L’Art Romànic succeeix a l’Art Antic tal com les 

llengües romàniques succeeixen al llatí, d’aquí el seu nom.  

L’anomenat primer Romànic es va desenvolupar simultàniament a diversos punts 

d’occident (zona de Como a Itàlia, Catalunya i Aragó a la Península Ibèrica). En el 

desenvolupament del Romànic és fonamental, però, la reforma monacal protagonitzada per 

l’orde cluniense. Cluny era una comunitat benedictina  fundada el 930 que es va convertir 
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Fig. 5.5. Frontal de Santa 
Maria d’Avià. Mans i ulls 
desproporcionats. 

en el centre difusor de la reforma i va aconseguir que a través dels seus monestirs l’Art 

Romànic es difongués per tot el món cristià europeu. 

 
6.2.2. Característiques del Romànic  

- La pintura romànica es caracteritza pel seu hieratisme i 

formalisme simbòlic, amb un estil sever, solemne, que no 

deixa percebre cap sentiment en les figures religioses 

(tractades amb un caràcter diví i allunyades dels humans). 

Es tracta d’una pintura plana que respecta aquesta estètica 

i els colors utilitzats són també plans. En alguns casos 

s’utilitza linealment el color negre i gradacions del color 

base per donar sensació volumètrica tot i que algunes obres es caracteritzen per 

l’absència de volum (sobretot en pintures sobre taula). Així doncs, en la pintura 

romànica catalana no hi ha un afany de transmetre la sensació de volum a través del 

color.  

No és una pintura que imita la natura, sinó que es regeix per una conceptualització 

racional. Això fa que les pintures siguin planes, allargades i sense perspectiva. 

- Temàtica. La pintura romànica tracta en tots els casos, temes religiosos. El 

Pantocràtor, la Crucifixió, la Verge Maria amb l’Infant als seus braços, escenes de 

sants, Apòstols i símbols evangelistes són els temes preferits que es repeteixen a totes 

les zones. 

- Iconografia. És clarament religiosa. Els personatges 

s’esglaonen i adopten diverses mides en funció de la 

seva importància. Els ulls i les mans adquireixen una 

dimensió desproporcionada ja que són les parts de 

l’anatomia humana més expressives espiritualment 

parlant.  

- Proporcions. En les obres romàniques la mida de les 

figures no respon a una reproducció proporcionada de 

la realitat, si no que respon a la importància que s’atribueix a cada element. Pel que fa a 

la composició dels retaules, és lògic que la figura central així com el seu compartiment, 

siguin de més grandària que la resta de compartiments i de figures. Normalment el 

Pantocràtor és d’una escala superior a la resta d’elements de les pintures, té una mida 

molt més gran. Aquest ús de la grandària per destacar alguns elements també explicaria 

 
Fig. 5.4. Pantocràtor de Sant 
Climent de Taüll.  
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la mida desproporcionada que adquireixen els ulls i les mans en les pintures 

romàniques. 

- El color. La pintura del romànic català es caracteritza 

pels colors plans sense gradacions (vermells, grocs, 

verds, taronges, blaus i terres) que ferien cromàticament 

els ulls de l’home medieval amb la intenció de captar-

ne l’atenció. Els colors emprats són intensos i brillants i 

es disposen en franges contigües de colors molt 

contrastats entre sí. Tot i així, malgrat que les obres han 

perdut qualitat cromàtica amb el pas del temps, cal tenir 

en compte que la vivesa de color que podem percebre 

actualment no és la mateixa que es percebia en l’edat mitjana i en el seu emplaçament 

original. Així doncs, allò que avui ens semblaria un blau molt viu en l’època romànica, 

tenint en compte l’entorn en què es situava (església petita amb obertures escasses i 

estretes) i els possibles mitjans que l’il·luminaven (poques torxes de llum somorta i 

groguenca), es correspondria a un blau de tonalitat molt baixa amb una vivesa mínima 

per atreure l’atenció dels fidels.  

El color en la pintura romànica està sempre al servei de 

l’elaboració general de l’obra. Exceptuant alguns aspectes, 

com el cas del color de la carn humana que s’elaborava 

barrejant ocres, vermells i blancs, el color dels vestits i d’altres 

elements de l’obra com animals ha de respondre a una 

harmonia cromàtica que no té perquè correspondre’s amb la 

realitat. Per exemple, no és estrany trobar bous de color verd, o 

cavalls de color blau en les pintures romàniques.  

- La línia, especialment en els frontals tardans, a vegades no 

posseeix cap funció delimitadora o expressiva, sinó que té 

la seva finalitat en la línia mateixa, en el seu sentit 

cal·ligràfic. Un exemple clar és el frontal d’Avià. Malgrat tot, sovint s’utilitza el color 

negre per perfilar les figures, els ulls i les mans. 

- La llum. Les figures de la pintura romànica es mouen en un espai sense llum variable, 

tot i que l’ombrejat de les vestimentes implica la presència d’una llum que dóna volum 

als cossos. Aquest fet respon a una observació de la natura, tot i que no implica que 

 
Fig. 6.7. Laterals de Sant 
Andreu de Sagàs. Mules 
verdes (com l’arbre). 

 
Fig. 6.6. Frontal de Sant Andreu 
de Sagàs. Colors contrastats: 
(alternança vermell-groc i 
vermell-negre). 
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l’artista es preocupi en absolut pels problemes lumínics. Simbòlicament, l’única llum 

en les pintures romàniques és Crist. 

- Composició. La pintura romànica es regeix per espais 

de simetria. Si ens centrem en la pintura sobre taula, 

podem dir que l’eix de simetria seria la figura central, 

normalment el Pantocràtor. L’obra es sol dividir en 

diferents compartiments sovint separats per una sanefa 

elaborada amb tècniques d’estuc. El compartiment 

central i el més gran és el que conté la figura del Pantocràtor o Crist, en la majoria de 

casos assegut al damunt d’algun coixí o tela. Tot i així en alguns retaules la figura 

central no és el Crist si no que és la Verge amb l’Infant, com en el cas de Sta. Maria 

d’Avià. En cadascun dels altres compartiments apareixen diferents escenes, com per 

exemple el naixement de Jesús o escenes de la vida d’algun sant.  

 
6.2.3. Tècniques utilitzades 
 
- Pintura mural al fresc: igual que a l’antic Egipte, el Romànic català es caracteritza per 

l’elaboració de pintures murals al fresc on s’usava el color com a símbol, però amb una 

paleta més nombrosa. 

És una tècnica de pintura mural aplicada sobre un suport de morter fresc i humit (d’aquí el 

nom de “fresc”), de forma que els pigments, que es dissolen en aigua de calç, són 

aglutinats a causa de la carbonatació de l’hidròxid de calci o calç apagada. Això fa que 

passin a formar part de la paret assegurant una durabilitat de la pintura considerable. Per 

tant, l’aglutinant és la pròpia calç. La calç en contacte amb l’anhídrid carbònic de l’aire 

forma una pel·lícula insoluble de carbonat càlcic a la superfície pictòrica protegint i 

adherint el pigment. Els pigments són bàsicament minerals, especialment òxids, molt 

resistents a la llum.  

Es caracteritza per una gran durabilitat i gran vivesa dels colors (com que l’aglutinant és 

aigua de calç la lluminositat dels pigments no s’altera en absolut). 

 
- Pintura sobre taula al tremp: la tècnica del tremp d’ou també és molt utilitzada, 

especialment per decorar els frontals del altars i els petits retaules. El suport emprat és la 

taula de fusta, ja que aquesta tècnica dóna bons resultats en superfícies dures. 

Característiques: 

Fig. 6.8. Frontal del retaule de 
Sant Andreu de Sagàs. 
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•••    La pintura al tremp és un mètode tradicional que consisteix a barrejar el pigment 

amb rovell d’ou, diluït amb aigua destil·lada.  

•••    Quan la barreja s’aplica sobre un suport, l’aigua s’evapora i deixa una capa de color 

molt fina i dura. Aquesta solució manté molt el color original del pigment però 

s’asseca molt ràpidament al ser aplicada. 

En l’apartat 5.2.1. del capítol anterior s’explica amb més detall la tècnica del tremp d’ou. 

 
6.2.4. Minerals emprats per a fer pintura 
 

•••    Aerinita (silicat d’alumini, ferro i magnesi): blau aerinita. Un dels minerals més 

rellevants del Romànic a Catalunya, a causa de la seva estabilitat i perquè és un 

mineral força abundant als Pirineus. Malgrat ser un pigment molt antic (en el 

Romànic ja s’utilitzava), ha estat força misteriós fins als nostres dies, ja que se’n 

desconeixia l’estructura cristal·lina així com la composició química. Ha estat Jordi 

Rius, de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC), qui ha resolt aquest 

enigma per mitjà d’una tècnica de difracció de raigs X.  

•••    Cinabri (sulfur de mercuri): vermell cinabri (molt tòxic). 

•••    Limonita (barreja d’òxids de ferro): ocre groc. 

•••    Pirolusita (òxid de manganès): Terra ombra natural. 

•••    Galena (sulfur de plom): Negre de fum. 

•••    Hematites (òxid de ferro): terra siena torrada i ocre vermell. 

•••    Malaquita (carbonat bàsic de coure): verd de malaquita. 

•••    Atzurita (carbonat bàsic de coure): blau d’atzurita. 

 
6.3. GÒTIC, RENAIXEMENT I BARROC 
 
6.3.1. Pintura del Gòtic 
 
El gòtic és un estil que es desenvolupa a l’Europa Occidental els 

darrers segles de l’Edat Mitjana i abraça des de finals del segle 

XII fins a la implantació del Renaixement el segle XV. És l’estil 

artístic que succeeix al Romànic. 

Pel que fa a l’arquitectura, que es tractarà amb independència de 

les altres arts (pintura i escultura), davant de les esglésies petites 

i fosques del Romànic el Gòtic eleva grans catedrals plenes de 

llum.  
Fig. 6.9. Pintures gòtiques. 
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En la pintura gòtica es tendeix a aproximar la representació dels personatges religiosos 

(sants, àngels, la Verge i Crist) a un pla més humà i realista que diví, deixant-los demostrar 

emocions (plaer, dolor, tendresa), trencant així amb el hieratisme i formalisme romànics. 

Tenint en compte el context històric (Edat Mitjana), època on només els clergues sabien 

llegir, cal apreciar que les imatges s’utilitzen a les esglésies per tal que els ignorants puguin 

“llegir” veient-les el que no poden captar dels llibres. Les imatges han de ser preservades 

no per la veneració sinó per ensenyar els ignorants. 

També s’avança en l’ús de la perspectiva i d’altres qüestions tècniques en pintura com el 

tractament dels suports, els pigments i els aglutinants. En aquest sentit es va produir una 

gran revolució: la substitució de la tècnica del tremp d’ou per la de l’oli. 

 
6.3.2. Pintura del Renaixement 
 
L’art del Renaixement (segles XV i XVI) ja no 

es centra en Déu, sinó que considera l’home com 

a mesura de totes les coses. Del Déu romànic 

present a la terra i del Déu sublim gòtic, es passa 

a un Déu allunyat de l’home, que ara es troba en 

el centre de l’univers. Això fa que pels homes 

renaixentistes que feien obres pictòriques molt 

meditades les pintures medievals semblin 

grolleres, estridents, de mal gust, pròpies d’una 

gent bàrbara. En aquest ambient humanístic es menyspreava el passat recent i es cercava la 

inspiració en els cànons clàssics. Per això diem que el Renaixement és un retorn a 

l’antiguitat clàssica. 

 
6.3.3. Pintura del Barroc 

El segle XVII és el segle del sentiment, malgrat que ja 

no és Déu qui l’inspira sinó l’home. En les pintures 

barroques es reflecteixen els homes i les seves passions, 

en un món de falsa riquesa (art molt recarregat, 

extravagant i exagerat) que trenca amb el classicisme 

del Renaixement. Els barrocs també troben pobres i 

indignes les esglésies i pintures romàniques. 
 

Fig. 6.11. “La noia de la perla”, de 
Johannes Vermeer.  

 
Fig. 6.10. Pintures renaixentistes. 
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Per últim destaquem tots els minerals que l’home del Gòtic, Renaixement i Barroc va 

utilitzar com a pigments per la creació d’obres sobre tela i fusta fins els segles XVIII i 

XIX: Grafit (carboni cristal·lí): negre de fum; Cinabri (sulfur de mercuri): vermell cinabri; 

Cerussita (carbonat de plom): blanc de plom; Limonita (barreja d’òxids de ferro): ocre 

groc; Goethita ( hidròxid de ferro): terra siena natural; Masicotita (òxid de plom): groc 

massicot; Crisocol·la (silicat de coure): verd crisocol·la; Malaquita (carbonat de coure): 

verd malaquita; Lapislàtzuli (silicats d’alumini): blau lapislàtzuli; Atzurita (carbonat de 

coure): blau d’atzurita; Pirolusita (òxid de manganès): negre de fum; Calcita (carbonat de 

calci): blanc d’Espanya; Hematites (òxid de ferro): terra siena torrada; Or (pa d’or). 

 
6.4. PINTURA MODERNA O CONTEMPORÀNIA 
 
L’any 1858 es va descobrir l’estructura cíclica del benzè, que va obrir la porta a una 

paleta quasi infinita de colors sintètics. Actualment es combina la utilització de colors 

extrets tant de minerals (naturals) com elaborats sintèticament al laboratori (artificials o 

sintètics).  

 
7. RECURSOS MINERALÒGICS DEL BERGUEDÀ 
 
Un jaciment mineral és un agregat de substàncies d’origen mineral que es troba a l’escorça 

terrestre, i que és susceptible de ser explotat econòmicament. De fet, dels 3000 minerals 

coneguts només una cinquantena són relativament freqüents i resulten susceptibles de ser 

explotats. Si, simplement, el que hi ha és una determinada quantitat de mineral però la seva 

extracció no és rendible, llavors es parla de mineralitzacions. Aquest és el cas dels minerals 

presents al Berguedà (llevat del cas del carbó). Com a conseqüència dels caràcters 

geològics del Berguedà, hi ha poques espècies minerals que es troben en aquesta comarca, 

a excepció d’una sèrie de mineralitzacions importants de ferro-manganès i bari-coure. 

Aquestes formacions estan estretament relacionades amb reompliments de bossades 

càrstiques situades entre les calcàries del període Devonià. Una altra excepció és deguda a 

les formacions lignitíferes majoritàriament del Garumnià, que estan acompanyades de 

mineralitzacions ferruginoses. 

 
7.1. DESCRIPCIÓ DE LES ESPÈCIES MINERALS EN LES LOCALITATS DEL 
BERGUEDÀ 
 
A continuació farem una breu descripció d’algunes de les espècies minerals presents al 

Berguedà. Concretament, ens centrarem en aquells minerals que hem utilitzat en la part 
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experimental d’aquest treball, i que estan explicats amb més detall en les fitxes de 

minerals, als annexos. 

1. GOETHITA – FeO(OH) del grup dels òxids i hidròxids (és un hidròxid) 

La de la comarca és terrosa i apareix formant part de la limonita (que veurem a 

continuació). Es pot diferenciar mitjançant la utilització de Raig X, ja que visualment i 

químicament és pràcticament impossible de fer-ho, especialment quan són terroses. 

Jaciments: la goethita pot formar-se en gran quantitat de jaciments minerals i de diferents 

tipus. Al Berguedà s’ha format com a conseqüència de l’alteració de pirites, incloses quasi 

sempre entre lignits, però també apareix en jaciments de reompliment de bossades d’origen 

càrstic. La goethita que es forma a partir de pirita sol aparèixer conjuntament amb calcita, 

guix i melanterita. Si reomple bossades es troba sovint amb pirolusita i altres minerals de 

manganès. 

2. LIMONITA – Fe(OH)3 barreja de compostos oxidats de ferro. 

En quant a composició, cal dir que està formada per diferents minerals: goethita (que és el 

majoritari), lepidocrocita (FeO2H) i hematites (Fe2O3). 

Al Berguedà quasi sempre és terrosa, polsegosa. Això comporta que la seva duresa sigui 

molt més baixa que la duresa teòrica: al Berguedà sol ser de 2-2,5. 

Jaciments: es forma en diferents processos geològics però la major part de la que trobem al 

Berguedà s’ha produït per l’alteració de la pirita existent entre els lignits terciaris. Cal dir 

que la majoria d’aquesta limonita és en realitat goethita, i es troba conjuntament amb 

diferents sulfats de ferro i guix o en mineralitzacions de manganès. 

3. HEMATITES – Fe2O3 

Es pot presentar sota formes molt diferents. La del Berguedà pot ser micàcia (com la de la 

Creueta i de Castellar de N’Hug), terrosa (la de Serrateix) o compacta (la de la Mena, de 

Bagà). 

Jaciments: està distribuïda per tota la natura, i es presenta en diferents tipus de jaciments. 

Al Berguedà és majoritàriament d’origen sedimentari, en molts cassos lligada amb 

reompliments de bossades càrstiques. Per això sol trobar-se en mineralitzacions de 

manganès, coure o bé lliure. 

4. PIROLUSITA – MnO2 

Al Berguedà és massiva, com en el cas de la Mena de Bagà. També pot ser micàcia (és 

minoritària), dendrítica, polsinosa o formar crostes. 

Jaciments: la del Berguedà s’ha format de forma sedimentària i residual, majoritàriament 

reomplint bossades càrstiques situades en les calcàries del Devonià. 
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Apareix amb altres òxids de manganès acompanyats d’òxids de ferro i calcita. 

5. ATZURITA – Cu3[(OH)(CO3)]2 

La del Berguedà apareix formant crostes, és superficial. 

Jaciments: és un mineral típic de les zones d’oxidació. Al Berguedà s’ha format a partir de 

l’alteració de minerals de coure (malaquita) que acompanyaven generalment a la baritina. 

A la zona de la Bòfia i a Gréixer es troba reomplint bossades d’origen càrstic, entre 

baritina. A Serrateix se’n troba disseminada entre gresos. 

6. MALAQUITA – Cu2(OH)2CO3 

La del Berguedà forma concrecions superficials entre sulfurs de coure que acompanyen la 

baritina. En altres indrets pot ser massiva, botoidral, fibrosa i fins i tot estalactítica. 

Jaciments: és típica de la zona d’oxidació. Al Berguedà s’ha format per alteració de la 

calcopirita i de la tetraedrita, que acompanyaven a la baritina. N’hi ha a la Bòfia i a Gréixer 

(Coll de la Serp) juntament amb baritina. També n’hi ha de disseminada a Castellar de 

N’Hug i es troba entre gresos a Serrateix. 

7. CALCITA – CaCO3 

Pot presentar-se sota una gran diversitat de formes: de forma massissa, granular o terrosa, 

donant cristalls o estalactítica. 

Jaciments: Pot ser filoniana, sedimentària, evaporítica, residual, etc. La del Berguedà pot 

acompanyar a la pirita dels lignits, o trobar-se en coves càrstiques. També es troba formant 

part de mineralitzacions de manganès o de baritina. 

8. BARITINA – BaSO4 

Generalment es presenta massissa. 

Jaciments: Malgrat que normalment és filoniana, al Berguedà s’ha format per reompliment 

de bossades càrstiques situades a les calcàries del Devonià, fet que comporta que aparegui 

acompanyada de minerals de coure. És molt abundant a la mina de la Bòfia, de Bagà, i 

també és present a Gréixer i Castellar de N’Hug. 

9. GUIX – CaSO4·2H2O 

Al Berguedà acostuma a presentar-se massís, granular o polsós.  

Jaciments: és un mineral típic dels jaciments d’evaporació. També n’hi ha d’originat a 

partir de l’alteració de pirites situades entre els lignits, de manera que es presenta 

acompanyant a la pirita o entre els lignits.  
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8. ESTUDIS EXPERIMENTALS 
 
8. 1. PRESA DE MOSTRES 
 
Per tal de portar a terme els estudis experimentals explicats anteriorment, s’ha considerat 

òptim utilitzar mostres recollides en persona, de manera que es puguin observar sobre el 

terreny l’abundància i les possibilitats dels minerals de la comarca del Berguedà. En el cas 

dels minerals cinabri i caolinita, l’ús dels quals ha resultat ser inevitable i que no es troben 

al Berguedà ni a cap zona propera, les mostres obtingudes han estat cedides pel Museu de 

Geologia Valentí Masachs, que es troba a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 

Manresa (UPC). Ha estat en aquest centre, concretament als laboratoris del Departament 

d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals, on s’ha pogut portar a terme part de la 

metodologia per a l’obtenció de pigment a partir de les mostres minerals recollides.  

 
8.1.1. Localització dels minerals al Berguedà 

Per tal de recollir les mostres necessàries per a obtenir els pigments s’han realitzat diverses 

excursions a diferents punts del Berguedà especialment rics en minerals. Una de les 

mineralitzacions més importants és la mina de la Bòfia, a Bagà. Es tracta d’una antiga 

explotació del mineral blanc baritina que actualment es troba en desús.  

A més de la baritina, però, hi ha importants mineralitzacions de malaquita, i també s’hi 

poden trobar, en menys proporció, minerals com l’atzurita, l’hematites, la cuprita i la 

limonita.  

L’excursió a la mina de la Bòfia va tenir lloc el dia 6 de juliol, i es van recollir diverses 

mostres de baritina, malaquita, atzurita i limonita.  

 

Fig. 8.1. Imatge de satèl·lit de la zona de la Bòfia. 
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La Bòfia de Bagà (Fig. 8.2) està situada a 1957,1 m 

d’altura i s’hi arriba per un desviament a mà esquerra 

de la carretera del Puigllançada (de Bagà a Coll de Pal), 

que es troba a l’altura del xalet de Coll de Pal. Un cop 

agafat aquest trencant, cal caminar uns 700 m fins 

arribar a l’explotació de baritina de la Bòfia, nom que 

es deu a la cova en forma de bòfia que es troba a la part 

superior de l’explotació. 

 
Es tracta d’una zona pedregosa, amb gran abundància de roques que contenen diferents 

minerals, com la baritina i la malaquita. 

Sovint la malaquita es troba en vetes (masses de mineral en forma de vena) que contenen 

també gran part de baritina i petites parts d’atzurita, tal com s’aprecia en la Figura 8.3. A 

les parets de roca de la part esquerra i de dins la bòfia s’hi troben nombroses incrustacions 

de malaquita (Fig. 8.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.4. Malaquita a les parets. Fig. 8.3. Veta de mineral a les parets de 
l’interior de la bòfia. 

Fig. 8.2. La Bòfia. 

Fig. 8.5. Detall de les incrustacions de malaquita i fragments del mineral dipositats al sòl. 
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Cal dir que les incrustacions de les parets (Fig. 8.5.) no són vàlides a l’hora de recollir 

mostres ja que en picar amb el pic la majoria del mineral queda destruït. De fet, en aquest 

cas només la part més externa de la roca conté minerals i és molt més pràctic separar el 

mineral de roques petites que no pas de les parets. És per això que és preferible recollir 

roques de terra que continguin minerals, encara que sigui de molt petites proporcions.  

Així doncs, les mostres de malaquita que es van recollir a la Bòfia són majoritàriament 

roques petites que contenen aquest mineral en la seva part més superficial. 

La baritina és el mineral característic d’aquesta mina, i malgrat que actualment l’explotació 

de baritina estigui abandonada, encara es troben quantitats considerables d’aquest mineral 

en vetes a les parets i sobretot, en roques de totes dimensions que es poden recollir de terra 

(Fig. 8.6). De fet, fins i tot es troben roques de baritina molt abans d’arribar a la zona de la 

Bòfia, pel camí indicat anteriorment. 

Algunes d’aquestes roques contenen el mineral gairebé pur, cosa que en facilitarà molt la 

trituració.  

 
El mineral la recol·lecta del qual ha estat més complicada o, si més no, més poc abundant, 

és l’atzurita. Les mostres obtingudes són molt escasses i d’unes dimensions força petites, 

però de gran puresa. És per això que s’ha obtingut molt poc pigment blau, el color del qual 

és molt intens. Cal dir que a partir de roques que 

contenien molt poca atzurita i força baritina i 

malaquita s’ha obtingut un altre pigment blavós, de 

menys puresa però en més quantitat.  

El darrer mineral recollit en aquesta zona és la 

limonita (que conté també goethita). Com la major 

part de limonita que es troba al Berguedà, la recollida Fig. 8.7. Limonita terrosa, recollida 
directament del sòl. 

Fig. 8.6. Vetes i roques de baritina. 
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és limonita terrosa, en pols, obtinguda directament en picar al sòl amb un pic. 

 
El mineral pirolusita es troba en abundància al vessant sud de la Tossa d’Alp. 

Concretament, es tracta d’un mineral que havia estat explotat antigament a la mina de La 

Mena, que actualment està en desús. La pirolusita es va recollir en el lloc on es troba la 

sitja on s’emmagatzemava aquest mineral quan l’explotació de la Mena estava activa. 

 
8.1.2. Localització dels minerals fora del Berguedà 
 
S’han recollit mostres de guix per a la posterior obtenció de pigment blanc, a la zona de 

Guixers, molt propera al Berguedà però pertanyent a la comarca del Solsonès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nom d’aquest territori fa referència a l’abundància de guix. Actualment aquest mineral 

s’extreu en una explotació a cel obert coneguda popularment com “La Guixera”, a càrrec 

de l’empresa Knauff. L’excursió a la Guixera va tenir lloc el dia 8 d’agost, i es van recollir 

nombroses mostres de guix de diferents mides. 

 
El cinabri és un mineral que no és present a la comarca del Berguedà ni a la zona pirinenca 

o en alguna comarca veïna. De fet, la concentració més important de cinabri es troba a 

Almadén (Ciudad Real, Castilla la Mancha), tot i que se’n troba prop de Castelló en menor 

quantitat. El seu ús en pintura Romànica a Catalunya i concretament al Berguedà era 

possible gràcies a la seva importació, que es practicava des de l’època romana. De fet, el 

Fig. 8.9. Roques de guix de la zona de Guixers. Fig. 8.8. Explotació “La Guixera”. 
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Fig. 8.12. Fragments trossejats amb l’escarpa. 

pigment obtingut del cinabri és molt característic de les pintures Romàniques per la seva 

alta puresa i qualitat a l’hora de d’elaborar pintura, i pel fet de produir un vermell molt viu. 

La caolinita és un mineral que presenta diversos colors, però que s’ha utilitzat com a 

pigment blanc. És present en la majoria d’argiles, de forma que existeix al Berguedà. Tot i 

així resulta força difícil trobar mostres del mineral en estat pur i de color blanc, i és per 

això que les mostres utilitzades són cedides pel Museu de Geologia Valentí Masachs. 

 
Finalment, pel fet de ser un mineral tan característic del Romànic català, també he obtingut 

del Museu de Geologia una petita mostra d’aerinita amb l’objectiu de triturar-la i comparar 

la pols d’aquest mineral amb la de l’atzurita, mineral blau present al Berguedà. 

 
8.2. METODOLOGIA PER A L’OBTENCIÓ DELS PIGMENTS 
 
8.2.1. Separació del pigment de la resta del mineral 
 

La major part dels minerals no es troba en estat pur en la litosfera. En molts casos cal 

separar el que és el mineral pròpiament dit (mena) del que s’anomena la ganga 

(impureses). A l’escorça terrestre  els materials geològics són els minerals i les roques. Les 

roques són agregats d’un o més minerals en unes proporcions determinades. Cada roca té 

uns minerals fixos que defineixen la roca, anomenats minerals essencials, i a més uns 

minerals accessoris, que poden ser-hi presents o no, i que no modifiquen la naturalesa de la 

roca. Podem palpar aquest fet en les diferents mostres que 

hem pres, com en el cas de la malaquita que es troba 

incrustada en roques que contenen també baritina i en 

alguns casos atzurita. 

És per això que abans de triturar el pigment hi ha tot un 

procés de tria de les roques amb més mineral i separació 

d’aquest mineral per tal que el pigment obtingut en triturar 

Fig. 8.10. Roca amb baritina i malaquita.           Fig. 8.11. Veta de baritina, malaquita i atzurita.
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sigui el màxim de pur i net. Els passos a seguir són els següents: 

1. Tria de les roques més adequades. Cal triar roques que continguin força mineral i deixar 

de banda aquelles mostres en què el pigment només es trobi en la capa més superficial, ja 

que difícilment se’l podrà extreure sense que s’hi barregin impureses. Es tracta d’una 

selecció per observació directa de la quantitat del mineral. 

2. Mitjançant un martell o una escarpa, separació del mineral. Cal colpejar la roca amb el 

martell de manera que quedi dividida en diverses parts. Com que la roca està formada per 

diferents minerals, sovint la divisió es produeix separant trossos de cada mineral. Si no és 

així, cal anar colpejant la roca fins que els trossos siguin suficientment petits com per 

separar les impureses del mineral amb més precisió i facilitat, mitjançant el morter d’àgata 

o amb algun altre instrument. Cal dir que en alguns casos, la part externa de la roca sembla 

contenir molt poc mineral però en dividir-se per la 

meitat se’n troba una gran quantitat. 

3. Un cop obtingudes ja parts força pures de mineral, 

cal separar-les per intensitat de color. Això permetrà 

que el pigment resultant sigui uniforme. Per exemple, 

la malaquita pot ser d’un verd força clar, d’un verd 

intens o, en cas que s’hi barregin impureses, d’un verd 

gairebé negre.  

El fet de triturar aquestes tres gammes conjuntament 

faria que el color final fos impur i poc uniforme. Per 

tant, cal separar les mostres de malaquita que siguin 

d’un verd intens de les més clares per així conservar el 

color pur. És per això que hem obtingut tres pigments 

de malaquita corresponents a aquests tres tons de verd. 

 
8.2.2. Trituració del pigment mineral 

 
Fig. 8.14. Diferents índex de reflexió en funció de la granulometria, que donen diferents colors. 
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Per tal que la pols del mineral sigui apta i adequada per a la pintura és molt important que 

la seva granulometria sigui mínima. De fet, tal com s’ha vist en el segon capítol, la 

granulometria de la pols del mineral pot fer variar molt el color del pigment. El motiu és 

que l’índex de refracció de la llum que té un mineral varia en funció de la granulometria de 

la seva pols, de manera que variarà el color que observem. En el nostre cas, hem observat 

clarament aquest fenomen en el mineral hematites. Es tracta d’un mineral que en alguns 

casos presenta colors grisosos i més foscos amb lluïssors com de purpurina, però que un 

cop triturat és de color teula, com s’aprecia en la figura 8.14. 

 

Per aconseguir la granulometria mínima hi ha 

diversos mètodes de trituració: pressió (a), 

impacte (b), fricció (c) i escissió (d). Els dos 

mètodes que s’han utilitzat han estat: 

- Pressió – en primer lloc cal exercir pressió 

per tal de fracturar les parts ja molt petites 

de mineral fins a reduir-les a una granulometria força més petita. 

- Fricció – la granulometria obtinguda per pressió ha de ser suficientment petita com 

perquè en produir-se una fricció entre la maneta i el propi morter, el mineral quedi 

reduït a una pols tan fina que quedi enganxada a la superfície còncava del morter.  

En aquest procés de trituració s’utilitza el morter d’àgata. L’àgata és una pedra 

semipreciosa molt utilitzada en ornamentació que es troba en roques volcàniques. És una 

varietat de la Calcedònia, que per la seva banda és una varietat del quars (SiO2). Té una 

duresa molt elevada i això la converteix en un mineral excel·lent per a la confecció de 

morters.  

La taula 8.1. mostra la duresa dels minerals utilitzats en aquest treball ordenats de menor a 

major, en comparació amb l’àgata, pedra de duresa 7 com el quars ja que n’és una varietat. 

Com podem veure en la taula següent, degut a la duresa força elevada d’alguns dels 

minerals com la limonita i l’hematites m’ha resultat més difícil la tasca de triturar-los fins a 

obtenir una pols el màxim de fina. En canvi, en minerals com el cinabri i el guix (sempre i 

quan no hi hagi impureses) la trituració no és tan costosa. El fet que hi hagi impureses sí 

que complica molt la feina de trituració, ja que, per exemple, una petita porció de baritina 

en la malaquita pot fer variar força el color final. 

 

Figura 8.15. Mètodes de trituració. 
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MINERAL DURESA FÓRMULA QUÍMICA 

Caolinita 1.5 Al4[Si4010(OH)3] 

Guix 1.5-2 CaSO4·2H2O 

Pirolusita  1-2,5 (però pot ser superior) MnO2 

Cinabri 2 – 2.5 HgS 

Calcita 3 CaCO3 

Baritina 3 – 3.5 BaSO4 

Atzurita 3.5 – 4 Cu3[OH(CO3)]2 

Malaquita 4 Cu2[(OH)2CO3] 

Limonita 4 (2-2.5 al Berguedà) FeCO3 

Goethita 4.5-5.5 FeO(OH) 

Hematites 5.5-6.5 Fe2O3 

Àgata 7 SiO2 

 

 
Un cop triturades les porcions oportunes de cada mineral i obtinguda la pols que constituirà 

el pigment, cal emmagatzemar-lo adequadament procurant no barrejar els diferents tons de 

cada color. Així doncs, en primer lloc, el pigment s’aboca des del morter a un recipient de 

mesura des del qual s’abocarà més fàcilment al tub de plàstic pertinent. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Taula 8.1. 

Fig. 8.16. Trituració de la malaquita mitjançant el morter d’àgata, al laboratori de l’Escola Politècnica 
Superior d’Enginyeria de Manresa. 

Fig. 8.17. Emmagatzematge del pigment. 
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8.3. PINTURA AMB PIGMENTS SOBRE FUSTA 
 
8.3.1. Preparació de la superfície de fusta 
 
MATERIAL: 

- Palatina (pinzell molt gruixut) - Espàtula de fusta (per remenar) 

- Aigua destil·lada   - Pots de vidre    

- Fogonet     - Pot d’acer     

- Cola de conill   - Blanc d’Espanya    

- Fragments de fusta per les proves - Gesso 

- Esponja de paper de vidre de gruix 0 

 
PROCEDIMENT SEGUIT:    

1. Diluir la cola de conill (60 g aproximadament) en aigua 

destil·lada (0’5 L), en un primer pot de vidre. Proporció 

a seguir: 125 g x 1 L 

2. Posar-ho a escalfar al Bany Maria fins que la cola de 

conill es dilueixi i que en tocar-la per la superfície amb 

algun objecte i tibar, faci fils enganxosos. 

3. En un segon pot barrejar 400 g de Blanc d’Espanya 

amb la barreja obtinguda anteriorment (la cola de conill dissolta en aigua).  

4. Posar-ho a escalfar al Bany Maria i anar-ho remenant amb una espàtula de fusta per tal 

que no es concentri el Blanc d’Espanya al fons. 

5. Fer la primera capa d’imprimació suaument amb 

la palatina sobre la superfície de fusta que es vol 

pintar, la qual ha d’haver estat prèviament 

polida i llimada. Un cop feta la primera capa cal 

deixar-la assecar. Hem fet la primera capa 

seguint les betes de la fusta. 

6. Un cop seca la primera capa, fer la segona capa 

d’imprimació del Blanc d’Espanya (que s’ha d’anar 

remenant) pintant en sentit contrari que la capa anterior. En 

el nostre cas pintarem perpendicularment a les betes de fusta. 

7. Fer dues capes més seguint aquest mateix procediment. En 

total s’han d’haver donat quatre capes. 

   
Fig. 8.18. Cola de conill al diluïda al 
Bany Maria. 

Fig. 8.19. Primera capa d’imprimació. 

 
Fig. 8.20. Capes de 
preparació finalitzades. 
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8. Un cop seques les capes anteriors cal fer les capes d’imprimació del gesso (guix), que 

poden ser dues o tres en funció del gruix que es desitgi. Com en el cas del Blanc 

d’Espanya cal fer les capes en sentit contrari. 

9. Finalment i un cop seca la capa anterior, cal polir la superfície resultant amb el paper 

de vidre per tal que a l’hora de dibuixar-hi i pintar-hi la superfície sigui totalment llisa. 

 
8.3.2. Preparació de la pintura a partir del pigment 

La tècnica pictòrica utilitzada és el tremp d’ou, tècnica pròpia de la majoria de retaules 

romànics.  

Hi ha dues possibilitats a l’hora de preparar el tremp d’ou: utilitzar vernís o bé oli de 

llinosa no assecatiu.  

- Amb vernís: 

MATERIAL: 

- Rovell d’ou    - Aigua destil·lada    

- Essència de trementina  - Envasos de plàstic 

- Goma dammar   - Paletes on col·locar les pintures 

- Pigment    - Separador del rovell d’ou i la clara 

- Comptagotes    - pinzells prims de pèl tou     

- Amb oli de llinosa no assecatiu: 

El material utilitzat és exactament el mateix però cal canviar l’essència de trementina i la 

goma dammar per l’oli de llinosa no assecatiu. 

 
En el nostre cas, després d’haver fet les proves pertinents per tal de veure el color i la 

viscositat obtinguda en cada tipus de tremp, hem escollit el tremp d’ou amb vernís. 

Els procediment que hem seguit en la preparació de les pintures han estat els següents: 

1. Separar el rovell d’ou de la clara d’ou. Un cop separada la major part de la clara, 

assecar bé el rovell amb un drap i punxar-lo per extreure la capa superficial i abocar-lo 

en un recipient. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8.21. Preparació de l’aglutinant. 
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2. Afegir dos volums d’aigua destil·lada i barrejar-ho bé amb el rovell d’ou. El volum 

d’aigua afegit pot variar segons el grau de dissolució que es vulgui obtenir. 

3. Afegir a la mescla ½ volum de vernís prèviament preparat i barrejar-ho bé fins que 

s’obtingui una mescla homogènia. 

Per preparar el vernís cal: 

- mesclar 1 volum de goma dammar amb 2 volums d’aigua destil·lada i escalfar-ho al Bany 

Maria. 

- un cop desfeta la goma dammar cal barrejar-la amb 3 volums d’essència de trementina. 

En cas que es volgués utilitzar l’oli de llinosa no assecatiu s’afegiria ½ volum d’aquest 

producte en comptes del vernís. 

4. En la paleta o en un recipient on es vulgui contenir la 

pintura que posteriorment s’utilitzarà i s’aplicarà a la 

fusta, es barreja el pigment amb aigua destil·lada 

mitjançant un comptagotes. Cal anar amb compte i 

afegir-hi la mesura d’aigua convenient per tal que no 

quedi massa líquid.  

5. En aquest mateix recipient o paleta i mitjançant un comptagotes s’afegeix la quantitat 

desitjada d’aglutinant (rovell d’ou, aigua i vernís) de manera que la textura obtinguda 

en la pintura sigui la desitjada. 

6. A continuació cal comprovar si la pintura que s’ha obtingut és adequada per a pintar 

sobre la fusta. Per fer-ho es fa una pinzellada sobre un fragment de vidre. Un cop seca, 

en rascar el vidre la pinzellada s’ha d’arrencar tota d’una peça.  

Si es fragmenta la pintura no és prou bona, probablement perquè hi falta aglutinant. 

7. Finalment, ja podem aplicar la pintura sobre la fusta on prèviament ja s’haurà marcat el 

dibuix. 

 
8.4. RESULTAT FINAL: ELABORACIÓ D’UN RETAULE DEL ROMÀNIC 
BERGUEDÀ 
 
8.4.1. Breu descripció del Romànic Berguedà i explicació dels retaules d’estudi 
 
Per a l’elaboració de la part experimental d’aquest treball he escollit dos retaules 

representatius de la pintura romànica al Berguedà: el retaule de Sant Andreu de Sagàs i el 

de Santa Maria d’Avià.  

 
Fig. 8.22. Preparació de la pintura. 
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La comarca del Berguedà és la comarca en  la qual s’han fet més estudis arqueològics amb 

jaciments medievals. Compta d’unes 186 edificacions medievals romàniques, de les quals 

només 9 contenien pintures. 

El màxim exponent de la primera influència italiana en pintura romànica catalana es troba 

a Sant Quirze de Pedret: pintures murals al fresc que daten de la segona meitat del segle X 

a principis del segle XI. Vinculat amb aquest corrent d’influència italiana trobem el 

conjunt de Sant Vicenç del Rus (a l’absis), que data de principis del segle XII, cap al 1106. 

Al Berguedà trobem un altre grup de conjunts pictòrics que estan molt relacionats. Són 

conjunts de la primera meitat del segle XIII, exponents d’una altra concepció en 

iconografia i paràmetres estilístics: el gòtic lineal. Són les pintures de Sant Pau de 

Casserres, Sant Martí de Puig-Reig i Sant Andreu de Cal Pallot. 

Relacionades amb la presència del neobizantisme i dels començaments de l’estil gòtic 

trobem tres peces de pintura sobre taula: el frontal de Santa Maria d’Avià, el frontal de 

Sant Sadurní de Rotgers i el frontal i laterals de Sant Andreu de Sagàs. 

El frontal de Sant Sadurní de Rotgers presenta la figura del Crist en Magestat, acompanyat 

del Tetramorf i als laterals quatre escenes de la vida de Sant Sadurní. 

El frontal d’Avià, amb el tema central 

de la Mare de Déu amb el Nen, 

flanquejada a la part superior per dos 

àngels, un per banda. A cada costat hi 

ha dos compartiments que presenten 

diverses escenes relacionades amb el 

cicle de la infantesa de Jesús, en les 

quals intervingué Maria: l’Anunciació 

(compartiment superior esquerre), el 

Naixement (compartiment superior 

dret), l’Epifania (compartiment inferior esquerre) i la Presentació al temple (compartiment 

inferior dret). Aquest frontal va ser elaborat per l’anomenat “Mestre d’Avià”, damunt de 

fusta d’àlber utilitzant el procediment del tremp d’ou i també tècniques d’estucat i de 

colradura (aquestes darreres s’han perdut al llarg dels anys com a conseqüència de 

l’oxidació). S’inclou entre les obres del segle XIII i va ser restaurat el 1949 pels serveis 

tècnics del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), on es conserva actualment.  

Segons un estudi del Laboratori del Centre de Restauració i Conservació del MNAC la 

preparació de la taula es va realitzar amb gran cura utilitzant pergamí per allisar la 

 
Fig. 8.23. Frontal de Sta. Maria d’Avià, segle XIII. Mides: 
105 x 175 cm. Localització: Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 
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superfície, que es presenta llisa i uniforme. Com a capa de preparació es va utilitzar el guix 

(sulfat de calci més o menys hidratat). Gràcies a aquest estudi sabem que el dibuix 

preparatori es va elaborar marcant una línia molt subtil amb un punxó. Pel que fa a la 

composició elemental dels pigments, l’estudi determina: 

- Blanc: en alguns blancs es va utilitzar directament el sulfat de calci més o menys 

hidratat (guix), és a dir, el mateix material emprat per a la capa de preparació. 

- Ocre: es va utilitzar l’orpiment (sulfur d’arsènic). És un pigment molt tòxic (és verí). 

- Vermell: s’han detectat dos pigments vermells: hematites i cinabri, utilitzats de forma 

selectiva. 

- Blau: són pigments identificats de compostos de ferro (aerinita). 

- Verd: l’artista va barrejar l’orpiment i el blau (compost de ferro) per obtenir el color 

verd. Segons la intensitat de les tonalitats es va utilitzar el pigment blau en més o 

menys proporció. 

- Negre: s’identifica el carboni, d’origen fòssil ja que en les mostres analitzades es 

detectà la presència de ferro. 

 
El frontal de Sant Andreu de Sagàs 

(encara que la seva procedència de Sagàs 

no és segura), presenta al centre la figura 

de Crist en Magestat (Pantocràtor) 

acompanyat del Tetramorf (els quatre 

evangelistes representats amb els seus 

símbols amb cos d’àngel i el cap de 

l’animal corresponent, fórmula no habitual 

però present en el romànic català). El conjunt de la composició està emmarcat per una 

ampla banda policromada d’ornamentacions vegetals, interrompudes per uns grans cercles. 

Els compartiments estan delimitats per unes franges estucades en relleu, simulant una tija 

serpentejant obtingudes amb pasta de guix. El temari frontal ha estat distribuït en cinc 

plafons: un de central que ocupa tota l’altura del camp i, a banda i banda, dos plafons 

superposats i més petits. El compartiment central està ocupat per la figura del Pantocràtor, 

el qual apareix inscrit en una aurèola. Amb la mà dreta beneeix, mentre amb l’esquerra 

sosté el llibre de la Saviesa. Porta túnica i mantell i s’asseu damunt d’un gran coixí que hi 

ha col·locat sobre una tarima elevada, recoberta amb una tela ornamentada amb una 

 
Fig. 8.24. Frontal de St. Andreu de Sagàs, segle XIII. 
Mides: 170 x 96 cm i 6,5 cm de gruix. Localització: 
Museu Episcopal de Vic.
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retícula quadrada que està resseguida per un puntejat de to clar. Als quatre angles que 

deixa lliure l’aurèola hi ha el Tetramorf.  

A ambdós costats, en quatre compartiments, hi ha escenes de la vida de Sant Andreu: 

l’empresonament de l’apòstol (compartiment superior esquerre), el martiri que tingué lloc 

durant la nit (compartiment inferior esquerre), la crucifixió de Sant Andreu  i 

l’apunyalament d’Egees (compartiment superior dret) i la multitud que presencià la 

crucifixió del sant (compartiment inferior dret).  

Als laterals hi ha representat el pecat original, les escenes relatives al cicle de la infantesa 

de Crist i tres escenes del cicle de la passió. El conjunt segueix l’esquema iconogràfic que 

trobem en els grans cicles de la pintura mural, que inclou des del pecat dels primers pares 

fins a la redempció d’aquests per l’encarnació i sacrifici de Crist. L’exemple que ha de 

seguir el cristià queda reflectit en les escenes de la vida del Sant.  

L’estil d’aquesta obra s’ha relacionat amb el taller de Ripoll de pintura sobre taula ja que 

és evident en aquest frontal la influència de la miniatura, que predomina al cercle ripollès 

durant el segle XIII. Tot i així també té afinitats amb el taller de Vic. La cronologia que 

s’ha establert d’aquest frontal oscil·la entre els segles XII i començament del XIII. El valor 

fonamental d’aquest conjunt, dins la panoràmica de la pintura catalana del principi del 

segle XIII, és el fet de representar el corrent d’un art autòcton al marge de les influències 

bizantines procedents d’Itàlia i arribades a través del sud de França. També, al marge dels 

nous corrents del gòtic lineal, representa la tradició d’un art que aviat fou substituït: l’art 

romànic. 

 
En la pintura berguedana des del segle X fins al XIII també incloem una obra ja plenament 

gòtica: el frontal de Sant Jaume de Frontanyà. 

 
8.4.2. Passos a seguir: Retaule de Santa Maria d’Avià 
 
El Retaule de Santa Maria d’Avià ha estat un dels 

retaules escollits per a l’aplicació de pigments minerals 

en pintura per la seva gran importància en la pintura 

Romànica del Berguedà. Cal dir que només s’ha elaborat 

la part central del retaule, és a dir, la pintura de la Verge 

amb el nen en braços.  

Aquesta il·lustració ha estat escollida per mostrar els 

passos seguits a l’hora de fer un retaule: la preparació i  
Fig. 8.25. Elaboració del retaule 
de Sta. Maria d’Avià per part de 
l’autora. 



Del mineral al frontal romànic
 

 - 50 -

polida de la fusta, les capes d’imprimació necessàries, el dibuix i finalment les capes 

pictòriques. Per fer-ho s’ha dividit la fusta en tres parts, que corresponen a la part superior 

de la fusta (de la meitat cap amunt) i les dues parts inferiors.  

En la primera (part inferior esquerra) només s’ha polit la fusta mitjançant paper de vidre; 

en la segona part (part inferior dreta) s’han aplicat les capes d’imprimació del Blanc 

d’Espanya i del gesso; la part superior conté fragments dibuixats i fragments pintats, que 

han estat escollits segons la disponibilitat dels minerals necessaris per a pintar cada figura. 

De fet, en aquest retaule només hem utilitzat pigments de minerals recollits al Berguedà. 

 
8.4.3. Elaboració del Pantocràtor de Sant Andreu de Sagàs 

La part central del retaule, que conté el Pantocràtor ha estat 

l’escollida per a ser pintada, i s’ha pintat completament, 

seguint els passos descrits anteriorment i mostrats en el 

retaule de Sta. Maria d’Avià. 

Procés pictòric: 

En primer lloc, mitjançant un pinzell de pèl tou, hem pintat la 

part més gran i uniforme del fragment: el fons negre. Per tal 

d’obtenir el color negre hem utilitzat el pigment de la 

Pirolusita, un pigment que s’ha mesclat perfectament amb 

l’aglutinant i aigua. En aquest cas, com en la majoria de 

colors, ha estat preferible que la pintura quedés ben espessa, ja que d’aquesta manera el 

negre obtingut és més i opac i tapa millor les capes inferiors. 

De fet, cal destacar que el blanc de les capes anteriors (gesso) s’ha tapat molt fàcilment 

amb tots els pigments, sense necessitat d’aplicar més d’una capa. Malgrat tot, la pintura 

s’asseca molt ràpidament un cop aplicada tant al quadre com a la paleta, de manera que ha 

estat necessari treballar ràpidament i acabar cada part un cop començada a pintar. Per tal de 

no malgastar la petita quantitat de pigment de la qual disposem, hem hagut de barrejar 

quantitats molt petites amb l’aglutinant. D’aquesta manera gairebé tota la pintura que es va 

fent a la paleta es pot aprofitar per pintar, i quan aquesta s’esgota se n’ha de fer de nova. 

Quan la pintura és molt escassa i cal aprofitar la que s’ha assecat a la paleta, es pot intentar 

diluir amb aigua i aglutinant (ou, aigua i vernís) però llavors no és prou espessa per tapar 

les capes inferiors (per fer-ho s’han d’aplicar més capes). 

Fig. 8.26. Dibuix previ. 
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Aquest procés s’ha d’anar repetint 

sovint al llarg de l’elaboració del 

quadre ja que la pintura amb 

pigments té un ràpid assecat i no 

pot esperar: un cop feta s’ha 

d’aplicar. 

A continuació, aprofitant el negre 

de la paleta, hem pintat la part 

negra de la túnica del Pantocràtor. 

Cal anar amb compte a no pintar 

les línies de la túnica que 

representen les arrugues i que són d’altres colors, ja que així resulta més fàcil poder-les 

pintar amb el color corresponent sense que aquest es vegi alterat pel negre. Així doncs, 

seguidament hem pintat les línies de la part fosca de la túnica que marquen les arrugues i 

les formes de la túnica i envolten tota la silueta del Pantocràtor. El seu color és un marró 

teula terrós, pel qual he utilitzat l’hematites més fosc. Cal dir que la pintura obtinguda amb 

el pigment d’aquest mineral és de gran qualitat i espessor. Pel que fa al resseguit del 

Pantocràtor, hem mesclat el pigment hematites amb una mica de negre per tal d’enfosquir 

el color de la pintura resultant.  

A més de les línies més destacades de la túnica (color marró) n’hi ha unes altres de més 

fines que són d’un marró molt fosc però que es distingeix del negre. Per elaborar aquest 

color hem mesclat el pigment negre i el marró (hematites) i l’hem diluït amb aglutinant i 

força més aigua de l’habitual. D’aquesta manera hem aconseguit un efecte que permet 

diferenciar amb nitidesa aquestes línies de la resta de la túnica negra, i les fa ressaltar tal 

com passa en el retaule original. El motiu és que el pigment tant diluït no pot tapar el blanc 

de les capes inferiors, sinó que només el tenyeix lleugerament. 

A continuació hem procedit a pintar la tela sobre la qual està assegut el Pantocràtor. Es 

tracta d’una tela composta per diversos quadrats. Les línies que separen els quadrats són 

negres, de manera que les hem pintat amb pigment de pirolusita. Cada quadrat està 

resseguit d’un color marró hematites i compost al seu torn per dos triangles: un triangle 

vermell i un de verd. Per tal d’obtenir el color verd hem utilitzat el pigment extret de la 

malaquita.  

 
Fig. 8.27. Procés d’elaboració del frontal de Sagàs. 
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Finalment, per acabar la tela hem aplicat la pintura vermella, obtinguda a partir del 

pigment de cinabri. Cal apuntar que aquest mineral no es troba a la comarca del Berguedà, 

però ha estat imprescindible a l’hora de 

fer aquest quadre per l’abundància de 

tons vermells. Així doncs, calia utilitzar 

un vermell més pur que es diferenciés 

del to més clar obtingut amb l’hematites, 

que no deixa de ser un color teula. 

Seguidament hem pintat els cabells 

mitjançant el pigment d’hematites per 

fer el fons. Per fer les línies de l’interior 

que detallen millor els cabells hem 

utilitzat una barreja de negre i marró 

hematites i un pinzell molt prim i amb molt poc pèl. 

El pigment de cinabri també ha estat utilitzat a continuació per a pintar el fons dels quatre 

cantells on hi ha imatges de quatre àngels. En el pintat de la part més vermellosa de la 

túnica hem utilitzat diverses barreges de colors i pigments, i també s’ha aprofitat l’efecte 

del pigment diluït en aigua. En primer lloc hem pintat el fons del vestit, que té un color 

ocre vermellós. En aquesta part hem utilitzat el pigment d’un altre mineral, la limonita, el 

qual també és de gran qualitat i té unes propietats semblants al pigment d’hematites. Hem 

barrejat aquest pigment amb una mica de cinabri (molt poc), cosa que ha permès l’obtenció 

d’un to més vermellós. Un cop feta la barreja ho hem diluït força amb aglutinant i aigua de 

manera que la pintura no fos del tot opaca i no tapés bé la capa inferior.  

Hem deixat en blanc les línies que ressalten el vermell del vestit i seguidament les hem 

pintat amb cinabri pur. Els detalls blancs del vestit s’han deixat sense pintar. 

La corona o aureola del Pantocràtor també s’ha realitzat d’aquesta manera: pintant primer 

el fons, seguidament les línies vermelles (cinabri pur) deixant sense pintar els detalls en 

blanc. 

Per fer els vestits dels quatre àngels hem hagut 

d’observar amb detall les parts més vermelloses, on hem 

afegit més cinabri. Les parts més ocres les hem pintat 

amb pigment de limonita molt diluït en aigua, de manera 

que el blanc del gesso es pugui veure.  

Fig. 8.29. Detall del coixí i la tela. 

Fig. 8.28. Reproducció del frontal de Sagàs, amb els tons 
vermells, verds, negres, marrons i ocres. 
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Per tal d’aconseguir el color beige del coixí i de les ales de dos dels àngels (els altres dos 

les tenen vermelles) també hem utilitzat aquesta tècnica. El pigment de limonita s’ha diluït 

molt en aigua i aglutinant de manera que la pintura resultant recorda l’aquarel·la. Un cop 

pintats els vestits dels quatre àngels n’hem resseguit la silueta amb el marró fosc obtingut 

de barrejar pirolusita i hematites.  

 
Els detalls de la túnica del Pantocràtor i dels vestits dels àngels s’han 

pintat amb el blanc del mineral Caolí, l’únic que ha donat bons 

resultats i ha permès l’elaboració d’una pintura que s’escampés amb 

facilitat i es diluís bé amb l’aglutinant. També hem pintat els puntets 

de la tel·la amb aquest pigment, i un cop secs hem fet un altre puntet 

al centre de cadascun amb pirolusita, de color negre.  

Finalment hem pintat la sanefa mitjançant el pigment blanc caolí, 

intentant deixar-hi gruix ja que en el retaule original la sanefa és en 

relleu. Per donar sensació de volum hem pintat ombres amb negre de pirolusita diluït amb 

força aigua i aglutinant.  

 
9. CONCLUSIONS 
 
1) L’art, la ciència i la natura es troben íntimament relacionats. Gràcies a les matèries 

primeres que ens ofereix la natura, l’home ha estat capaç de desenvolupar una cultura que 

ens ha obert un ampli ventall de possibilitats artístiques. A partir dels pigments minerals 

l’home ha estat capaç d’elaborar pintura. La ciència ha estat fonamental en aquest procés ja 

que ha permès transformar les matèries de la natura en productes aptes per a la pintura. 

Gràcies a l’elevada qualitat d’aquests pigments naturals preparats per a pintar, avui dia 

gaudim d’obres artístiques de fa milers d'anys, que constitueixen un llegat cultural 

importantíssim per la humanitat. D’altra banda, per tal de comprendre les tècniques i els 

minerals utilitzats en aquestes obres d’art antigues també utilitzem processos científics. En 

aquest sentit considero que he assolit un dels objectius inicials d’aquest treball, que era 

veure la interrelació entre diferents branques del saber com són ciència i art.  

2) En el retaule que he elaborat per a la part pràctica, he pogut comprovar l’aplicació i la 

viabilitat dels pigments minerals, malgrat que no podré comprovar-ne la pervivència al 

llarg dels anys. Pel que fa a la realització d’obres d’Art Romànic concretament de la nostra 

comarca, mitjançant pigments minerals, destacaria diverses dificultats amb què es trobava 

l’home del Romànic i que restringien en part les possibilitats pictòriques: 

Fig. 8.30. Sanefa. 
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- Amb els minerals de les zones més properes del Berguedà no n’hi ha prou per realitzar 

una obra com el retaule de Sant Andreu de Sagàs. Poso aquest exemple perquè es tracta 

del retaule que jo he reproduït, i m’ha resultat impossible a l’hora d’aconseguir tots els 

tons que apareixen al retaule original utilitzar només minerals del Berguedà. El motiu 

és que es tracta d’una obra amb moltes tonalitats diferents d’un mateix color, el 

vermell. Hi trobem un to vermellós ataronjat, un to marró molt fosc, un to marró 

rogenc, un to teula i finalment un to vermelló molt viu. L’únic mineral del qual podem 

obtenir pigments rogencs del Berguedà és l’hematites, i les mostres que vaig recollir 

em van permetre obtenir un to marró i un to vermell teula. Així doncs, era 

imprescindible aconseguir un mineral que oferís un pigment vermell pur molt viu: el 

cinabri. Mitjançant la mescla de cinabri i hematites i diluint la pintura amb força aigua 

vaig obtenir l’altre to que necessitava, un vermell ataronjat més clar. Però hauria estat 

impossible reproduir el retaule sense utilitzar cinabri, ja  que l’obra resultant hauria 

estat mancada d’una de les principals característiques de la pintura romànica, que és la 

utilització de colors vius per atreure la mirada dels creients.  

- Aquest fet m’ha permès constatar personalment que l’home del romànic no utilitzava 

només els minerals que tenia a l’abast, sinó que també es servia de  minerals provinents 

de zones molt llunyanes. De fet, és molt probable que un dels vermells utilitzats a Sant 

Andreu de Sagàs fos el cinabri, malgrat que no hi ha cap estudi que ho determini. 

Gràcies a un estudi dels laboratoris del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

sabem que el cinabri també va ser utilitzat en el retaule de Santa Maria d’Avià.  

- Una altra dificultat que se m’ha presentat, a més del pigment vermell, ha estat el 

pigment de color blanc. Per obtenir un pigment blanc de qualitat he fet proves amb 

guix, calcita i baritina, tots ells minerals del Berguedà, però la pintura obtinguda no era 

vàlida per a pintar, feia grumolls i no tenia gens d’opacitat (era gairebé transparent). En 

l’estudi del MNAC hi consta que el pigment utilitzat per al blanc era el guix, però el de 

les mostres que he utilitzat no m’ha donat bons resultats. Per això m’he vist obligada a 

utilitzar un pigment que és present en les argiles, però que costa molt de trobar en estat 

pur: la caolinita. De fet, cal dir que en els retaules que he reproduït així com en la resta 

de retaules del Berguedà no hi ha gaire pigment blanc. Només hi ha alguns petits 

detalls d’un to clar. Així doncs el blanc probablement només s’utilitzava per fer 

barreges per tal d’obtenir el color de la pell i per alguns detalls, però el pigment blanc 

no era en cap cas imprescindible.  
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- El pigment blau era un pigment molt preuat en l’època romànica, ja que era molt costós 

d’aconseguir. És per això que en la majoria de pintures romàniques s’evita el color blau. La 

pintura romànica catalana utilitzava l’aerinita com a pigment blau, ja que es tracta d’un 

mineral molt abundant en la zona dels Pirineus i que ofereix un pigment molt estable. El 

pigment blau per excel·lència era el lapislàtzuli, que s’importava d’Orient i era molt car. 

D’altra banda, l’atzurita és un mineral que ofereix un pigment blau molt viu, semblant al 

lapislàtzuli, i que normalment també s’importava d’altres terres. En canvi, en el cas concret 

del Berguedà, podem trobar atzurita a la mina de la Bòfia de Bagà, juntament amb la 

malaquita, però en quantitats ínfimes. Aquest fet explica que en la pintura romànica del 

Berguedà també s’eviti el color blau malgrat l’existència d’atzurita: en el retaule de Sant 

Andreu de Sagàs no hi és present, i en el frontal d’Avià el blau només apareix en alguns 

plecs de la túnica de la Verge. 

3) Conclusions en quant a la qualitat i quantitat dels pigments del Berguedà: 

- Un pigment destacable del Berguedà és la malaquita, que es troba en relativa 

abundància en determinades zones, com la mina de la Bòfia, a Bagà. Després de la 

baritina és el segon mineral més abundant en aquest punt, però presenta la dificultat 

d’aparèixer en quantitats força petites en cada mostra i exigeix un treball minuciós de 

separació del mineral. Malgrat que en alguns casos fins i tot permet obtenir diferents 

gammes de verd, el pigment de malaquita sovint ofereix dificultats a l’hora d’escampar 

la pintura amb el pinzell. Per això no és estrany que en el retaule de Santa Maria 

d’Avià s’evités l’ús d’aquest pigment barrejant el pigment groc amb el blau aerinita. 

D’aqueta manera, però, s’obté un verd de to caqui i de poca vivesa. Per la tonalitat viva 

del verd del retaule de Sant Andreu de Sagàs és molt probable que el pigment utilitzat 

fos de malaquita.  

- Dels pigments recollits al Berguedà són de gran qualitat la pirolusita, la limonita i 

l’hematites. Són pigments que a més de ser abundants, no donen cap dificultat a l’hora 

de pintar. Tots ells són utilitzats en els retaules del Romànic català i concretament en 

els retaules d’estudi, malgrat que a Santa Maria d’Avià es va utilitzar l’orpiment per al 

pigment groc, en comptes de la limonita. De fet, cal dir que la limonita ofereix un color 

ocre força fosc, i és difícil aconseguir un to groc viu. Per això probablement el groc de 

Sant Andreu de Sagàs és també orpiment.  

4) A partir d’aquí he arribat a la conclusió que gran part dels pigments que s’utilitzaven per 

a elaborar les pintures romàniques del Berguedà provenien de l’entorn més directe, gràcies 

a que les possibilitats minerals que ofereix la comarca són força elevades, si més no en el 
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cas dels pigments groc ocre, negre, marró, verd i fins i tot blau i blanc (tot i que amb més 

dificultats). L’únic pigment de fora del Berguedà imprescindible és el vermell cinabri. 

Així doncs, només es reforçaven els pigments de l’entorn en cas necessari amb altres 

pigments importats més cars, com el lapislàtzuli, el cinabri i l’orpiment. 

5) En el procés d’obtenció del pigment, triturant el mineral, he observat la gran 

importància de les propietats físiques dels minerals. Per exemple, en el cas de la duresa, 

malgrat utilitzar l’àgata (mineral molt dur) per a triturar els altres minerals, m’ha resultat 

costós de triturar minerals força durs com la malaquita o l’atzurita, de grau 4 a l’escala de 

Mohs.  

6) Per tal de veure l’entorn per al qual es van elaborar els retaules d’estudi, he visitat 

l’església de Sant Andreu de Sagàs i de Santa Maria d’Avià. Ambdues esglésies contenen 

rèpliques dels retaules originals, que actualment es troben en museus per tal de garantir-ne 

la conservació. En comparació amb els retaules originals, m’he adonat que les rèpliques 

elaborades són poc fidels i de baixa qualitat tenint en compte que haurien de ser el màxim 

d’exactes als originals. L’únic que està reproduït amb gran encert és el color, que permet 

fer-se una idea del que es podia veure en l’època romànica tenint en compte les poques 

obertures de les esglésies i en conseqüència la poca llum. 

 
Aquest treball de recerca m’ha permès, mitjançant unes tècniques utilitzades en l’antiguitat 

i els elements de la natura, desenvolupar un art que ja no existeix, i que podem conèixer 

gràcies a la conservació de les obres artístiques al llarg del temps. A més, amb el resultat 

final m’he adonat que les pintures confeccionades amb pigments minerals ofereixen un 

color que es diferencia dels colors que estem acostumats a veure en fotografies i pintures 

actuals pel fet de ser de procedència natural. És un color molt viu però terrós, opac, talment 

com els colors de la natura i que no ha estat ni serà mai igualat per cap altre color obtingut 

artificialment. 
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11. ANNEXOS 
 
11.1. Fitxes dels minerals emprats en la part experimental 
 
Abans d’iniciar aquest apartat, cal dir que les fitxes minerals han estat realitzades 

mitjançant informació bibliogràfica i informació experimental obtinguda en la part 

pràctica. Totes les fotografies de les fitxes i dels annexos han estat realitzades per l’autora. 

Cada fitxa conté també una gràfica corresponent a l’espectre de reflectàncies de cada 

mineral, extret de la web <http://speclab.cr.usgs.gov/spectral.lib06/ds231/datatable.html>. 

Per a la millor comprensió de cada espectre a continuació s’interpretarà el cas concret de la 

malaquita. 

 

A l’eix d’ordenades apareix el tant per cent de reflectàncies que produeix la malaquita, i a 

l’eix d’abscisses la longitud d’ona de la llum reflectida, en µm. En aquest cas concret es 

pot observar que hi ha un tant per cent molt elevat de reflectàncies de la longitud d’ona de 

0.5-0.6 µm, que tal com es veu en la figura 2.2 del segon capítol del treball, correspon a la 

llum de color verd. Així doncs, la malaquita reflecteix la llum verda, cosa que fa que el 

color que nosaltres percebem sigui verd.  
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Nom del mineral: ATZURITA 
Fórmula química: Cu3[(OH)(CO3)]2 
 
 
PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:        blau clar 

Color del mineral:  blau fosc intens, més clar si és amorf   

Lluïssor: vítria o mat 

Cristalls:  Sistema: monoclínic  Formes: cristalls tabulars 

Aspecte extern: terrós, amb crostes o radial 

Diafanitat: opac 

Luminescència: 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 3,5-4      

Pes Específic: 3,8 

Exfoliació: perfecta  

Fractura: concoïdal 

Tenacitat: fràgil 

 
MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Calcantita, que se’n diferencia ja que és 

soluble en aigua i no dóna efervescència amb HCl 10%. 

 
OBSERVACIONS 
La duresa de l’atzurita, malgrat no ser molt elevada, s’ha fet notable en el procés de trituració. Cal 

dir que ha estat molt difícil separar l’atzurita de la resta de minerals amb els quals apareix 

(principalment malaquita). Una altra observació és que aquest pigment no s’acaba de mesclar bé i 

sovint produeix grumolls i s’enganxa als pèls del pinzell en el moment d’aplicació. 

 
FOTOGRAFIA     CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït: 

Efervescència: amb HCl fred  

Les longituds d’ona corresponents al color blau 

són les reflectides. 
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Nom del mineral:         (Caolí) 
Fórmula química: Al2Si2O5(OH)4 
 

PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:        blanc 

Color del mineral:  blanc de neu, vermell, gris o rosat 

Lluïssor: mat 

Cristalls:  Sistema: monoclínic Formes:  

Aspecte extern: polsinós, terrós 

Diafanitat: opac 

Luminescència: 

*Component de les argiles. Humit es torna molt plàstic. És de poca consistència i de gra molt fi. 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 1,5 

Pes Específic: 2,6 

Exfoliació:  

Fractura:  

Tenacitat:  

 

MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Bauxita, que humitejant-la no es torna 

plàstic com la caolinita. 

 
OBSERVACIONS 
Potser gràcies a aquesta propietat de tornar-se plàstic en humitejar-se, el pigment Caolí ha estat el 

més idoni per a l’obtenció de pintura de color blanc. S’ha mesclat molt bé amb l’aglutinant i ha 

tapat perfectament les capes inferiors. 

Cal dir que, per ser el pigment menys dur, ha estat molt  fàcil de triturar amb el morter. 

 

FOTOGRAFIA     CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAOLINITA 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït: 

Efervescència:  

 
El color extern és blanc ja que la caolinita 

reflecteix totes les longituds d’ona que rep. 
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Nom del mineral: CINABRI 
Fórmula química: HgS 
 

PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:        vermelló 

Color del mineral:  vermell-marró o gris 

Lluïssor: adamantina, sovint mat 

Cristalls:  Sistema: romboèdric Formes:  

Aspecte extern: terrós, polsinós 

Diafanitat: opac 

Luminescència: eflorescències 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 2-2,5 

Pes Específic: 8,1 

Exfoliació: perfecta 

Fractura: estellosa 

Tenacitat: fràgil 

 

MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Cuprita (ratlla vermell marró), Hematites 

(és laminar i la ratlla és més fosca, vermell marró) i Realgar (ratlla de color taronja). 
 
OBSERVACIONS 
És un pigment que no m’ha estat gens difícil de triturar, per la seva baixa duresa. 

Malgrat ser d’un vermell molt viu, les mostres de què disposava contenien poc mineral, i només 

alguns cristalls petits m’han permès obtenir un pigment vermelló. Tot i així, malgrat tenir-ne poca 

quantitat, és un pigment que s’escampa molt bé i per tant no es gasta gaire de pressa. 

 

FOTOGRAFIA     CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït: 

Efervescència:  

 
Les longituds d’ona corresponents al color vermell són les 

reflectides, es veu una pujada a partir del valor 0,6 µm. 
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Nom del mineral: GOETHITA 
Fórmula química: FeO(OH) 
 
PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:        marró clar ocre 

Color del mineral: marró fosc 

Lluïssor: vítria, de nàcar, sedosa o mat 

Cristalls:  Sistema: ròmbic Formes:  

Aspecte extern: massís, botrioide, estalactític, masses compactes, poroses o polsinoses. 

Diafanitat: opac 

Luminescència: 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 4,5-5,5 

Pes Específic: 4,2 

Exfoliació: perfecta 

Fractura: irregular 

Tenacitat: fràgil 

*És un component de la limonita. 

 

MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Hematites (ratlla vermellosa), Limonita 

(color ocre). 
 
OBSERVACIONS 
El mineral utilitzat per al color groc ocre és un mineral polsegós, extret directament en pols del sòl. 

Es tracta del mineral limonita, tot i que, com que és polsegós i el color de la ratlla és força fosc, 

conté també goethita. 

 

FOTOGRAFIA     CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït: 

Efervescència:  

 
El color extern és groc ocre ja que reflecteix les 

longituds d’ona que corresponen a aquest color. 

 
 



Del mineral al frontal romànic
 

 - 64 -

 
Nom del mineral: HEMATITES 
Fórmula química: Fe2O3 
 
PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:        vermell fosc granat 

Color del mineral: gris acer o vermell fosc 

Lluïssor: mat o lluïssor metàl·lica (masses lluents que recorden la purpurina) 

Cristalls: vermells molt foscos, quasi negres Sistema: romboèdric Formes:  

Aspecte extern: terrós, massís o polsinós 

Diafanitat: opac 

Luminescència: 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 5,5-6,5 

Pes Específic: 5,1 

Exfoliació: en general no en té, inexistent 

Fractura: concoïdal 

Tenacitat: fràgil 

 

MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Maghemita (és bastant magnètica, de 

color una mica blavós), Cinabri (ratlla vermelló), Cuprita (ratlla marronosa). 
 
OBSERVACIONS 
El pigment d’hematites ha estat molt útil i és de gran qualitat. Sovint dóna lluïssors com purpurina 

en pols, però un cop triturat el color de la ratlla és marró teula. Cal dir que amb aquest mineral 

s’observa clarament que les reflectàncies varien amb la granulometria ja que el color és força 

diferent abans de triturar que un cop triturat. El color més clar que es pot obtenir és un color teula, 

que no s’acosta gaire al vermell viu present als retaules romànics i que proporciona el cinabri. 

 

FOTOGRAFIA        CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït: pot ser magnètica si 

porta Magnetita 

Efervescència 

  

 
Hi ha un pic en la longitud d’ona de 0,75 µm 

(vermell-marró). 
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Nom del mineral: LIMONITA 
Fórmula química: FeCO3 (barreja d’òxids de ferro) 
 

PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:     groc ocre     

Color del mineral: marró clar ocre 

Lluïssor: mat 

Cristalls:  Sistema: --- Formes:  

Aspecte extern: terrós, porós, botrioide o massís 

Diafanitat: opac 

Luminescència: 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 4 (2-2,5 al Berguedà, si és terrosa) 

Pes Específic: 3,7 

Exfoliació: perfecta però pràcticament imperceptible 

Fractura: irregular 

Tenacitat:  

*Els dits queden tenyits de pols ocre. La Goethita és un component seu de fàcil distinció. 

 

MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Hematites (ratlla vermellosa), Goethita 

(color marró fosc) i Siderita (és efervescent amb HCl 10% en calent). 
 
OBSERVACIONS 
La limonita ha estat un mineral molt fàcil de triturar malgrat la seva duresa teòrica (4). 

Probablement el motiu és que la limonita del Berguedà és de duresa més baixa ja que es troba en 

forma polsegosa. El pigment obtingut és molt útil per fer pintura però d’un color ocre força fosc. 

 

FOTOGRAFIA       CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït:  

Efervescència:  

 
El color extern és blanc ja que el guix reflecteix 

totes les longituds d’ona que rep. 
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Nom del mineral: MALAQUITA 
Fórmula química: Cu2(OH)2CO3 
 

PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:     verd clar 

Color del mineral: verd esmaragda  clar o fosc  

Lluïssor: vítria i sedosa o mat 

Cristalls:  Sistema: monoclínic Formes:  

Aspecte extern: terrós, crostes, botrioide, fibrós o cristal·litzat 

Diafanitat: opac 

Luminescència: 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 4 

Pes Específic: 4 

Exfoliació: Bona però pràcticament imperceptible 

Fractura: concoïdal 

Tenacitat: fràgil  

 

MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Brochantita (no és efervescent amb HCl 

10%), Antlerita (no és efervescent amb HCl) i Crisocol·la (no és efervescent amb HCl 10%) 

 
OBSERVACIONS 
La malaquita m’ha estat força difícil de triturar i sobretot de separar dels altres minerals amb els 

quals apareix (baritina i atzurita). Cal dir que la malaquita obtinguda al Berguedà és de gran 

qualitat i ofereix un pigment amb un color verd esmaragda molt viu. També es pot trobar malaquita 

més clara, que dóna un pigment verd més clar. 

 

FOTOGRAFIA     CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït:  

Efervescència: amb HCl 10% 

 

 
El color extern és verd ja que reflecteix les longituds 

d’ona de 0.5 µm, corresponents a aquest color. 
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Nom del mineral: PIROLUSITA 
Fórmula química: MnO2 
 

PROPIETATS ÒPTIQUES:  
 
Color de la ratlla:     negre 

Color del mineral: negre  

Pàtina:  

Color de la pàtina: 

Lluïssor: metàl·lic o mat 

Cristalls:  Sistema: tetragonal Formes: cristalls aciculars 

Aspecte extern: polsinós, terrós, massís, masses botrioidals, radiat o dendrític 

Diafanitat: opac 

Luminescència: 

 

PROPIETATS MECÀNIQUES:                                                                                   
Duresa: 1-2,5 

Pes Específic: 4,7 

Exfoliació: inexistent 

Fractura: concoïdal 

Tenacitat: fràgil 

*Els dits queden tenyits de pols negra. 

 

MINERALS AMB CARACTERÍSTIQUES SEMBLANTS: Alabandina (ratlla marró-verdosa), 

Manganita (ratlla marró fosc). 

 
OBSERVACIONS 
La pirolusita s’ha triturat amb més dificultats, com a conseqüència de l’elevada duresa. No obstant, 

es tracta d’un pigment de qualitat: és molt cobrent (ha tapat molt bé les capes inferiors) i s’ha 

escampat molt bé amb el pinzell mitjançant l’aglutinant.  

 

FOTOGRAFIA              CORBA DE REFLECTÀNCIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ALTRES PROPIETATS: 
Magnetisme induït:  

Efervescència: 

 
El color extern és negre ja que absorbeix tota 
la llum que rep, no reflecteix cap longitud d’ona 
en concret ni tampoc les reflecteix totes. 
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11.2. Fotografies de la col·lecció de minerals recollits 
 
D’esquerra a dreta i de dalt a baix els minerals són els següents: limonita, atzurita 
fragmentada, calcita, malaquita, baritina, goethita, caolinita, cinabri, atzurita, hematites, 
guix i pirolusita. 
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11.3. Fotografies del pigment obtingut i emmagatzemat en tubs de plàstic 
 
Els tubs estan classificats per colors i per minerals I estan numerats de l’1 al 22 per tal de 
no poder-se confondre: 
 
1 i 2 – Baritina 
3 – Caolí 
4 – Atzurita de menys puresa 
5 – Atzurita 
6 – Malaquita 
7 – Malaquita de menys puresa (amb Baritina) 
8 – Malaquita de to fosc (amb impureses fosques) 
9 – Guix 
10 – Calcita 
11 – Pirolusita 
12 i 13 – Limonita i Goethita 
14 i 15 – Hematites 
16 – Cinabri de menys puresa 
17 – Cinabri 
18, 19, 20, 21 i 22 – argiles de diferents coloracions recollides al revolt dels Porxos, als 
Rasos de Peguera 
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11.4 Fotografies del procés de reproducció del frontal de Santa Maria d’Avià 

 

Reproducció inacabada del frontal de Santa 

Maria d’Avià, per tal d’il·lustrar els quatre 

passos seguits en l’elaboració del Frontal de 

Sant Andreu de Sagàs 
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11.4. Fotografies del procés de reproducció del frontal de Sant Andreu de Sagàs 

 

 

 

 

 

 

Procés d’elaboració de pintura  
 
Dibuix de la part central del frontal de Sant Andreu de Sagàs 
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Detall dels cantells superiors i de la sanefa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Detall dels cantells inferiors i la sanefa 
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Detall de la túnica, la tela i els coixins 
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Resultat final: reproducció de l’autora del frontal de Sagàs 
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