


TECNOLOGIES AL SERVEI DEL GÒTIC
El poble de Guimerà (Urgell) fa 116 anys que té el seu retaule de sis segles d'antiguitat al Museu Episcopal de Vic, però la seva gent el volia veure en 
el lloc original: l'església.

Gràcies a la iniciativa del poble, un grup de persones ha aconseguit fer-ne una còpia que, segons Jordi Bonet, president de la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi, "ofereix tant en el detall, com en el color o, fins i tot, l'estructura de la fusta, el realisme més rigorós".

Segons Bonet, la solució tecnològica és "una aportació valuosa de cara a donar solució a molts problemes que han sorgit a mesura que s'han anat 
valorant les obres artístiques que per diversitat de causes desaparegueren del seu lloc. Ara serà possible de contemplar-les allí on foren". Els habitants 
i visitants de Guimerà ja ho poden fer.

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 46. Dilluns, 14 de maig de 2007 
Foto: El Sr. Jordi Bonet fent el seu parlament a l’acte de donació del Retaule a la Parròquia el dia 28 d’abril de 2007.

EL RETAULE 
TORNA A GUIMERÀ
Pasqual Prous i Miró



LA IDEA DE FER LA REPRODUCCIÓ DEL RETAULE
La idea de fer la reproducció del Retaule sorgeix el 13 de febrer de 
2003 a una reunió ordinària de l’associació Guimera.info que es va 
celebrar a Cal Minguella i a la que ens hi trobaven quasi tots els 
que en aquell moment en formàvem part: el Joan Duch, el Joan 
Rosich, el Josep Manel Cerdan,  el Sisco Busquets, l’Enric Prats, 
l’Albert Prous i el Pasqual Prous. 

Inicialment el que es va proposar fou fer una còpia fotogràfica a 
escala 1:1 aprofitant el fet de que el Jordi Sender, aquell dia absent 
de la reunió, tenia la possibilitat de demanar a la companyia 
Hewlett Packard esponsorització per aquesta iniciativa.

De fet ja havíem tingut contactes amb la Sra. Judith Verdaguer, 
responsable del Servei Fotogràfic del Museu Episcopal de Vic,  
per sol·licitar-li les imatges digitals del Retaule per la Galeria d’Art 
de la web www.guimera.info. Van pensar que aquestes mateixes 
imatges ens podrien servir per fer la còpia fotogràfica.

Consta en l’acta de l’esmentada reunió un fet molt curiós i fins 
i tot premonitori del que seria aquest projecte en el futur. Es 
parlava de crear dos línies de treball; una política que s’ocuparia 
de aconseguir els permisos del mossèn i un cost raonable per les 
fotografies digitals del retaule que ens oferia el Museu Episcopal 
de Vic (MEV en el futur); i una altra tècnica que s’ocuparia dels 
aspectes tècnics del projecte que en aquest moment no eren de 
gran rellevància (fer les còpies fotogràfiques a escala 1:1 i muntar-
les sobre una estructura de suport). 

A l’estiu d’aquest mateix any quan ja teníem la complicitat per 
tirar endavant el projecte del mossèn Pep Moreno, seguint el seu 
consell, vam anar a visitar les còpies fotogràfiques del Retaule de 
Verdú de Jaume Ferrer (també conservat al MEV) que el rector de 
Verdú havia col·locat recentment a la seva església. Estaven bé 
però... no ens van agradar del tot. Allò havia de fer-se d’una altra 
manera. Havia de ser més realista. Calia enfocar el projecte d’una 
manera diferent.

Arrel do tot això, després de sis mesos de treball, decidim tornar 
al punt de partida i replantejar-nos totalment el projecte. Vam 
decidir deixar de treballar en tractar d’aprofitar les possibilitats 
tècniques i de esponsorització que teníem a l’abast, per centrar-
nos en quin havia de ser idealment el resultat final que hauríem 
d’obtenir un cop fet el projecte. Ràpidament ens vam posar 
d’acord. L’objectiu havia de ser: aconseguir que una persona 

davant de la reproducció havia de tenir les mateixes sensacions 
que tindria si es trobés davant de l’original. 

Tot i ser un objectiu molt ambiciós, molt aviat vam veure quina 
havia de ser la línia a seguir. Calia fer una reproducció “exacta” en 
el color, en la forma, en la mida, en “tot”. S’havia de reproduir tot 
tal i com era al retaule original, fins i tot calia reproduir fidelment 
les imperfeccions. Era clar que això només es podria aconseguir  
evitant  fer-hi accions manualment. Tot s’havia de fer fent us de 
tecnologia disponible al mercat que a l’any 2003 afortunadament 
no era poca. Apassionant oi! 

El que s’havia de fer era molt lògic: Calia capturar els volums 
digitalment i després amb aquesta informació digital podríem 
reproduir-los en una base de fusta. Però... i després com ho 
pintaríem? Es a dir,.. com ho imprimiríem? Millor dit,.. com ho 
imprimiríem sobre una base no plana? Es podria imprimir sobre 
una base en 3D? Be de tot això en parlarem tot seguit.

Cal Minguella. Aquí va sorgir la idea de fer la reproducció del retaule.



AUTORITZACIONS I REQUERIMENTS PER OBTENIR 
LA VIABILITAT DEL PROJECTE
Si definir la tecnologia adequada per cobrir cadascuna de les 
etapes a seguir del procés per fer la  reproducció podia semblar a 
priori d’una certa dificultat, el obtenir les diferents autoritzacions  
que va requerir el projecte fins aconseguir tenir el retaule ubicat 
a l’església, va ser no menys dificultós. Tot això explica els més de 
quatre anys que es va tardar en fer la reproducció i ubicar-la a 
l’església. 

Un projecte com aquest que podríem qualificar de poc habitual 
o innovador, òbviament va requerir d’un temps per a la seva 
comprensió en cada una de les situacions en les que havia de ser 
presentat per obtenir algun permís o sol·licitar algun ajut.  I si a 
això hi afegim el fet de que ho proposava  una associació a vegades 
poc o gens coneguda  per determinats interlocutors, no fa estrany 
pensar que tot plegat despertés un cert recel, desconfiança o fins 
i tot manca de credibilitat en el projecte. 

No podíem imaginar-nos en una fase inicial que aquesta seria la 
part mes complexa del projecte i que caldrien més de tres anys 
per poder completar-la. Això va ser degut a que sorgíem molts 
requeriments dels nostres interlocutors i no estava habitualment 
en la nostra mà el poder incidir en moltes de les variables que 
condicionaven les decisions. En alguns moments això va posar a 
prova la nostra perseverança en voler aconseguir l’objectiu i podia 
ben be haver estat motiu d’abandonament del projecte, però, en 
positiu, també s’ha de dir que moltes vegades aquest mateix fet 
va generar una motivació addicional per assolir reptes que un cop 
aconseguit l’objectiu, li han donat per a nosaltres, més valor al 
projecte.

 
La autorització de la parròquia de Santa Maria de Guimerà

Hem de dir que tant mossèn Pep Moreno com mossèn Joan 
Francesc Amigó en tot moment van donar suport al projecte. 
Però s’ha de destacar i agrair de mossèn Joan Francesc el seu 
suport actiu e incondicional en totes les gestions a l’Arquebisbat 
de Tarragona, fins i tot en ocasions de dificultat, prenent posició 
clara per la defensa del projecte. 
 

La autorització de la Delegació diocesana pel patrimoni 
Artístic i Documental i l’Art Sacre de Tarragona
Per les grans dimensions del Retaule i pel fet de que la nostra 
proposta era exposar-lo al culte a la Capella del Sagrat Cor de 
l’església, això va requerir de la autorització del Delegat diocesà 
pel Patrimoni Artístic i Documental i l’Art Sacre de l’Arquebisbat de 
Tarragona, mossèn Josep Martí i Aixalà. 

Es donà la circumstancia que mossèn Josep Martí havia estat rector 
de Guimerà pels anys seixanta i això podia fer pensar que per aquest 
fet i per la naturalesa del projecte, faria que aquest permís fos un 
simple tràmit. No va ser així, doncs després de que el nou rector, 
mossèn Joan Francesc Amigó li fes la sol·licitud d’autorització el 
tres de novembre de 2003, es va iniciar un seguit de trobades 
amb ell. Se li va presentar la documentació del projecte i després 
de diverses reunions al seu despatx de Tarragona, no vam ser 
capaços d’assolir els seus requeriments. Ell no era partidari de que 
muntéssim el retaule junt doncs argumentava que la proposta de 

Mossèn Joan Francesc Amigó, gran defensor del projecte.



fer-ho així trencava la línia arquitectònica de la capella del Sagrat 
Cor. Nosaltres no podíem acceptar el trencar la composició del 
retaule amb totes les taules juntes doncs no tenia cap sentit fer-
ho d’una altra manera. Es va arribar a un punt on cada vegada ens 
costava més entendre el que s’havia de fer per aconseguir-ho. 

Calia trobar una sortida i això ens va portar a prendre la decisió 
amb més risc potencial de tot el projecte. Vam decidir presentar 
el projecte al Sr. Arquebisbe per demanar-li el seu suport, sense 
fer-li saber a mossèn Josep Martí. 

Vam aconseguir que el setze de juliol de 2005 l’arquebisbe 
Mons. Jaume Pujol Balcells  ens rebés a  mossèn Joan Francesc 
Amigó, Angel Boleda, Joan Duch, Sisco Busquets i Pasqual Prous 
un dissabte pel matí. Fou una reunió molt agradable, cordial i 
efectiva doncs lo realment important va ser que es va aconseguir 
el nostre objectiu; el Sr. Arquebisbe ens va donar tot el seu suport 
al projecte i en conseqüència va desbloquejar la situació. El vint-
i-dos de setembre de 2005 vam rebre formalment l'autorització.

Reunió amb el Sr. Arquebisbe de Tarragona

Autorització per poder ubicar el retaule a l’església



L’autorització del Museu Episcopal de Vic per fotografiar i 
fer la captura de volums del Retaule de Guimerà original 
que allí es conserva.
Aquest procés va també ser llarg i a l’inici molt dificultós.  

Com s’ha comentat abans, a mitjans d’octubre de 2002, per poder 
publicar a la Galeria d’Art de www.guimera.info  les fotografies 
de les taules del retaule, vam iniciar contactes amb el MEV i més 
concretament amb la Sra. Judith Verdaguer, responsable del 
servei  fotogràfic. Més endavant també vam contactar amb el 
conservador del MEV el Sr. Josep Mª Trullen. 

Tot i que encara no teníem l’autorització de l’arquebisbat de 
Tarragona per poder col·locar el retaule a l’església, vam decidir 
anar ja treballant en paral·lel amb el MEV per guanyar temps.

El quinze de maig de 2004 després de diverses consultes prèvies, 
es va sol·licitar formalment fer la captura digital d’imatges i dels 
volums del retaule al llavors director del museu mossèn Miquel 
Tresserras. No vam tenir resposta. Uns mesos desprès hi hauria un 
canvi en la direcció del MEV.

A primers de febrer de 2005 va ser nominat com a nou director 
del MEV mossèn Josep Mª Riba. Assabentats del canvi, el quinze 
de maig de 2005 vam sol·licitar-li al nou director una reunió per 
parlar del projecte que finalment vam poder celebrar a mitjans de 
desembre de 2005. Va ser una reunió molt positiva i a partir d’aquí 
les coses van anar encarrilant-se. 

La primera condició que ens va posar el nou director, va ser que 
per iniciar tot aquest procés calia un compromís per escrit per la 
nostra part que confirmés que un cop feta la reproducció del re-
taule, la propietat de la còpia seria de la parròquia de Santa Maria 
de Guimerà.  Òbviament la sol·licitud va ser acceptada tot i que 
a l’escrit de compromís s’hi feia constar també la obligació de la 
parròquia de mantenir la còpia a l’església de Guimerà.

A partir d’aquest punt es va iniciar l’intercanvi d’informació i tam-
bé van haver-hi trobades per definir i acordar les condicions de 
com s’havia de fer la captura d’imatges i volums.  No va ser un 
procés fàcil doncs calia acordar el procés de treball, els horaris 
disponibles per treballar al museu, la homologació per part del 
MEV dels equips a utilitzar per capturar imatges i volums, la segu-
retat durant la realització de les feines, etc..  També se’ns va exigir 
la contractació d’una pòlissa d’assegurança per cobrir potencials 
riscos durant el procés. No va ser fàcil avaluar aquests riscos a una 

sala on hi ha a part del Retaule de Guimerà de Ramon de Mur, 
el Retaule de Santa Clara de Lluís Borrassà i altres obres de gran 
valor. 

El vint-i-quatre d’abril de 2006 es va contractar a la companyia 
d’assegurances AXA, la pòlissa més adient per cobrir fins a un va-
lor de 600.000 Euros els riscos de la feina que s’anava a fer.  Aquest 
va ser un punt dificultós d’acordar i això es va aconseguir després 

Autorització per poder ubicar el retaule a l’església



de mesos de gestions, amb la intervenció directa del director ge-
neral de l’asseguradora el Sr. Joan Badenes, el director del MEV i 
jo mateix. Dit sigui de pas que després d’aquest llarg procés, s’ha 
d’agrair a l’asseguradora, i molt especialment al Sr. Joan Badenes, 
la decisió de patrocinar-nos el cost de la pòlissa. 

El darrer procés per obtenir la autorització final del MEV va ser el 
arribar a un acord en el contingut del  contracte que havia d’auto-
ritzar globalment la reproducció del Retaule de Guimerà. Tot i que 
hi van haver dificultats en alguns punts, per les dues bandes hi ha-
via voluntat de tancar l’acord i es per això que ho vam aconseguir 
en només un mes. Aquest document es va signar el 26 de maig de 
2006 a les oficines del MEV i us el hem reproduït a les properes 
pàgines per tal de que en pugueu conèixer tots els detalls.

Primera página de la pòlissa per cobrir els potencials riscos
durant els treballs de captura d’imatges i volums al MEV

Acte de signatura del contracte per la reproducció del retaule. Signen el direc-tor 
del MEV Sr. Josep Mª Riba i el president de l’Associació Guimera.info Sr. Pasqual 
Prous en presència de l’advocat de l’associació, Sr. Josep Corbella



CONTRACTE PER A LA REPRODUCCIÓ 

DEL RETAULE DE GUIMERÀ 

AL MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Vic, a 26 de Maig de 2006.

REUNITS

D’una part, D. Pasqual Prous ¡ Miró, amb NIF núm. 41076248L 
que actua en nom ¡ representació com a president de l’Associació 
Guimera.info, associació sense ànim de lucre, amb CIF núm. G 
25531096 i domicili a Guimerà, carretera de Vallfogona, 4, CP 
25341. Guimera.info està inscrita en el Registre d’associacions de 
la Generalitat de Catalunya amb el n° 3058.

I d’altre part, D. Josep Maria Riba Farràs, amb DNI número 
38.051.664-G, que intervé en nom i representació del Museu 
Episcopal de Vic (en endavant MEV) en virtut del seu càrrec de 
Director, amb CIF Q-0800043-B i domicili a Vic, a la plaga del Bisbe 
Oliba, 3 i CP 08500.

Reconeixent-se mútuament la capacitat legal per l’atorgament del 
present contracte mercantil, el compareixents

MANIFESTEN

I.- Que Guimera.info, es una associació sense ànim de lucre que 
té com a objectiu donar a conèixer Guimerà, la Vall del Corb i 
el seu patrimoni historicoartístic a través d’Internet i promoure 
activitats culturals en aquella zona.

II- Que Guimera.info, sol·licita al Museu Episcopal de Vic poder 
realitzar la reproducció en 3D del retaule de Guimerà (MEV 853, 
854, 870, 876-878, 880-884, 888) per tal de poder exposar-la al 
seu Hoc de procedència, l’església de Santa Maria de Guimerà.

III.- Que es voluntat del MEV accedir a que es realitzi aquesta 
reproducció amb la condició que Guimerà.info compleixi les 
condicions pactades en aquest contracte.

IV.- Que Guimerà.info ha contractat les empreses següents per 
a realitzar els treballs per a l’obtenció de la reproducció. Es 
detallen, en cada cas, el personal degudament identificat que 
intervindrà per les diferents empreses:

 1-) NUB3D SL. Amb domicili al Parc tecnològic BCN Nord, 
c/ Marie Curie s/n, 08042 BARCELONA. Aquesta societat 
realitzarà la digitalització emprant per això un sistema propi 
amb denominació comercial TRIPLE, que utilitza la conjunció 
de tecnologia òptica, topometria 3d i processat digital de 
la imatge, per extraure coordenades de punts situats sobre 
la superfície d’un objecte. La tècnica emprada es denomina 
triangulació per projecció de franges. Personal assignat: Daniel 
Oltra Cervera, DNI 29.181.322-A Fernando Campo López, DNI 
44.011.750-P Jorge Rodríguez Larena, DNI 43.508.206-A 

 2-) Sr. Julio Gómez Pórtela, amb DNI 12.374.515-D, actuant sota 
el nom comercial de PAPELGEL. Te el seu domicili a c/ Nou de 
Sant Francesc, 17, 08002 BARCELONA. El Sr. Gómez (PAPELGEL) 
realitzarà la sessió fotogràfica de cadascun dels compartiments 
del retaule de Guimerà. Personal assignat: Julio Gómez Pórtela, 
DNI 12.374.515-D Olga Méndez Modrón, DNI 43.417.109-D Les 
imatges digitalitzades es transferiran sobre una base de fusta 
que replicarà a cadascuna de les taules originals. Els treballs 
sobre la fusta formen part de la fase de reproducció que es farà 
sota la responsabilitat del Sr. Julio Gómez Pórtela de l’entitat 
PAPELGEL.

 3-) Sr. Marc Navarro i Moratona, amb DNI 38.141.249-G, actuant 
sota el nom comercial de EXPLORE MEDIA. Te el seu domicili 
a c/Argentona, 20, 08024 BARCELONA. El Sr. Marc Navarro 
realitzarà un enregistrament en video del retaule de Guimerà 
ï dels treballs que es portaran a terme per a realitzar-ne la 
reproducció. Personal assignat: Marc Navarro i Moratona, DNI 
38.141.249-G 

L’associació Guimerà.info en farà l’edició d’un llibre.



V.- Que es de l’interès d’ambdues la formalització del present 
contracte per la reproducció en 3D del retaule de Guimerà.

VI.- Que   el contracte referit es regularà per la Llei de Propietat 
Intel·lectual, RDLEG. 1/1996, per el RD 897/1995, i altre 
legislació aplicable i específicament per els següents

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

1.1.Constitueix l’objecte del present contracte la regulació dels 
termes i condicions relatius als treballs que portaran a terme 
les empreses contractades per Guimerà.info (esmentades 
anteriorment en el Manifest IV).

1.2.Ambdues parts s’obliguen a complir els termes i condicions 
que es regulen al present contracte.

1.3.Guimerà.info manifesta que el destí del resultat d’aquests 
treballs es la realització d’una única reproducció en fusta i paper 
fotogràfic elàstic (PAPELGEL) del Retaule de Guimerà.

SEGON.- CONTINGUT DEL CONTRACTE

2.1. En el desenvolupament de l’objecte del present contracte, 
Guimerà.info es compromet a portar a terme totes les activitats 
necessàries per donar compliment a la condicions de conservació 
i seguretat definides pel Museu Episcopal de Vic i, especialment, 
les detallades al Pacte 4.3.

2.2. Així mateix, Guimerà.info lliurarà al MEV un arxiu digital amb 
la informació complerta de l’obra escanejada, en el mateix format 
informàtic amb el que NUB3D farà la reproducció de les taules de 
fusta, en format compatible amb els sistemes informàtics ofimàtics 
d’us habitual, així com una copia de totes les imatges realitzades 
per l’empresa del Sr. Julio Gómez Portela (PAPELGEL) (en format 
digital i a la mateixa resolució d’imatge que s’utilitzi per a la 
reproducció del retaule) i una còpia del l’enregistrament efectuat 
per EXPLOREMEDIA en format digital. Així com 2 exemplars del  
llibre editat que ingressaran a la Biblioteca del MEV.

TERCER.- CONTRAPRESTACIÓ.

3.1 Com a CONTRAPRESTACIÓ econòmica el MEV aplicarà les 
tarifes vigents per a la sessió fílmica que realitzarà l’empresa 
Explore Media i ho facturarà a Guimerà.info. S’acompanya, com 
a Annex n° I a aquest contracte, una copia de les tarifes a aplicar. 

QUART.- REALITZACIÓ DE LA REPRODUCCIÓ

4.1. Lloc de realització deis treballs de digitalització i de 
reproducció.

 La realització dels treballs de reproducció fotogràfica i digitalització 
seran portats a terme a les instal·lacions del Museu Episcopal de 
Vic, ubicat a la localitat de Vic, plaça Bisbe Oliba, 3.

 Serà responsabilitat de Guimerà.info, l’elecció, contractació i 
supervisió del muntatge i funcionament de l’elevador necessari 
perquè NUB3D, PAPELGEL ¡ EXPLORE MEDIA puguin portar a 
terme els treballs de reproducció i filmació.

4.2. Calendari de realització dels treballs de reproducció

 Guimerà.info es compromet a realitzar els treballs de reproducció 
en un termini de quatre dies a les dates i horaris acordats per 
ambdues parts. Consta el detall de les dates i horaris a l’Annex n° 
II, que s’acompanya signat a aquest contracte.

4.3. Condicions de conservació i seguretat.

4.3.1. El MEV posa com a condició de conservació que les 
empreses que intervenen en els treballs de reproducció utilitzin 
focus amb la llum filtrada i que el nivell d’il·luminància no superi 
en cap cas els 150 lux. El MEV es reserva el dret d’efectuar controls 
de lux i de radiacions amb un luxòmetre i un ultraviolímetre per 
tal de que aquestes condicions s’acompleixin. El incompliment 
de les condicions de conservació i seguretat anul·laran l’acord i 
permetran al MEV suspendre de forma immediata deis treballs de 
reproducció, renunciant Guimerà.info a una hipotètica reclamació 
en el cas de que es produïssin les circumstàncies descrites.

4.3.2 En cap cas es pot tocar l’obra d’art original, només ho pot fer 



personal qualificat del MEV.

CINQUE.- COBERTURA DE RISCOS

5.1 Risc sobre la obra.

Guimerà.info serà responsable dels danys que puguin ocasionar 
el seu personal i el personal de les empreses que ha contractat 
(especificades en el Manifest IV) en el retaule objecte de la 
reproducció i a qualsevol altre obra d’art del MEV, així com 
a l’edifici o mobiliari expositiu. Durant la realització de la 
reproducció Guimerà.info mantindrà en vigor una assegurança de 
responsabilitat civil per un valor acordat de 600.000 euros per la 
cobertura d’aquest risc per la responsabilitat de l’associació i de 
la responsabilitat subsidiària dels socis de Guimerà.info en cas de 
que es produís algun desperfecte..

S’acompanya, com Annex III a aquest contracte, una copia de la 
referida pòlissa d’assegurances.

5.2. Risc a cobrir segons el que determina la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de Novembre.

Les entitats entrevinents, especificades en el Manifest IV, 
mantindran en vigor, sota la seva exclusiva responsabilitat, i 
eximint al MEV d’aquest risc, totes les exigències que determina 
la Llei especificada i així ho acreditaran en el moment que se’ls hi 
requereixi.

5.3. Risc respecte a l’Agenda Estatal d’Administració 
Tributaria i a la Seguretat Social. 

Totes les empreses especificades en el Manifest IV hauran 
d’aportar els corresponents certificats d’estar al dia del pagament 
de les obligacions tributaries i del pagament de la Seguretat Social 
emesos per l’AEAT i la Seguretat Social respectivament. 

SISE.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

El MEV autoritza per el present document a Guimera.info, a portar 
a terme la reproducció mitjançant el sistema esmentat en la 
Manifestació II i III del present contracte.

A efectes de l’esmentat al paràgraf anterior, el MEV manifesta de 
forma expressa que és titular deis drets de propietat intel·lectual 
i/o industrial que es deriven de l’obra/peça i que, en conseqüència 
es troba facultat per atorgar l’autorització referida a l’apartat 6.1.

6.3. En relació a l’objecte del present contracte, ambdues parts 
acorden que qualsevol dret de propietat intel·lectual i/o industrial 
que es pugui derivar dels digitalitzats o presa d’imatges realitzats 
per Guimera.info a l’àmbit del present contracte, correspondran 
ambdues parts contractants, havent de pactar necessàriament les 
condicions d’us i/o explotació d’aquests drets, no poden ninguna 
de les parts, en cap cas, comercialitzar aquests possibles drets de 
forma unilateral. 

SETÈ.- USOS DEL RESULTAT DE LA PRESTACIÓ

7.1.El Museu Episcopal de Vic podrà utilitzar els arxius digitals de 
l’escanejat i arxius fotogràfics del Retaule, lliurats per Guimera.
info segons el pacte segon, apartat 2.2, a les activitats normals 
de documentació i difusió, sempre sense interès comercial o/i 
econòmic, fent constar en tots els casos que l’autoria deis mateixos 
correspon a Guimera.info. 

7.2 Ni l’Associació Guimerà.info ni cap de les empreses contractades 
(especificades en el Manifest IV) podran fer cap altre ús de les 
imatges obtingudes. Aquestes només es podran utilitzar per a la 
destinació indicada en aquest contracte. Tampoc podran realitzar-
ne duplicats ni cedir el material a tercers. El incompliment de 
qualsevol de les obligacions contingudes el present contracte per 
alguna de las parts, donarà lloc a la resolució del mateix per part 
de l’altre i a la corresponent reclamació per vulneració del dret a 
la Propietat Intel·lectual, sempre i quan el incompliment no sigui 
sub sanat de manera immediata a la notificació on es faci constar 
el incompliment. 

VUITÉ.- CONFIDENCIALITAT

Ambdues parts es comprometen, tot i després d’haver conclòs la 
relació contractual formalitzada en virtut del present contrácte, 
a no difondre informació confidencial alguna ni directament ni a 
través de tercers, sense previ consentiment per escrit de l’altre



part. Les parts es comprometen a la confidencialitat pactada tant 
per el que fa referència a elles mateixes, com per el personal 
entrevinent en tot el procés detallat al Manifest IV o, fins i tot, un 
cop finalitzat aquest.

Pels efectes del present contracte es considera informació 
confidencial qualsevol dada que ambdues parts puguin tenir accés 
mitjançant el desenvolupament del present contracte, sempre 
que no s’hagi fet prèviament públic. En especial s’entendrà 
per informació confidencial la que segons les circumstàncies, 
sistemes de gestió, digitalització i reproducció emprats, processos 
comercials i qualsevol altre informació científica a la que s’hagi 
tingut accés en el desenvolupament de la PRESTACIÓ. 

NOVÉ.- JURISDICCIÓ

Les parts es sotmeten a la Jurisdicció i competència deis Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Vic, província de Barcelona, amb renuncia 
expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, si fos 
un altre. 

I per que així consti, i com a proba de conformitat i acceptació en 
el contingut d’aquest contracte, ambdues parts el signen per du-
plicat i a un sol efecte, el lloc i data esmentats a l’encapçalament, 
els dos originals del contracte amb els seus annexes.

Museu Episcopal de Vic



EL FINANÇAMENT DEL PROJECTE
Des del moment en que tenim la idea de fer la còpia del retaule 
a inicis de 2003 fins que vam definir com faríem la reproducció, 
les necessitats econòmiques van variar significativament.  Vam 
passar de voler fer una còpia fotogràfica a fer una reproducció en 
3D i fidel a l’original. 

Quan vam trobar la possibilitat tècnica de fer una reproducció en 
3D i 100% fidel a l’original, ja ens vam adonar de que les necessitats 
de finançament serien importants i que calia obrir una línia de 
treball amb l’objectiu de identificar possibles patrocinadors. Així 
ho vam fer, vam preparar una detallada memòria del projecte on 
es destacava el fet de que era un projecte innovador (no s’havia 
fet mai abans) que donava resposta a una necessitat doncs hi 
han molts indrets amb circumstàncies molt semblants a la nostra 
respecte a la ubicació d’obres d’art.  

La Diputació de Lleida ens va donar la oportunitat de presentar-
los-hi el projecte, però tot i que van demostrar força interès, no 
van saber trobar una línia d’ajut a la que poguéssim concórrer-
hi. Les línies d’ajuts existents estan previstes per fer restauracions 
d’obres d’art però no per fer-ne reproduccions. 

Vam també presentar una sol·licitud a la Fundació La Caixa dins 
del programa d’ajuts a projectes socioculturals. Aquest tipus 
d’ajuts en el  cas de ser concedits cobreixen únicament el 50% del 
cost total del projecte i és condició indispensable per sol·licitar-los 
el trobar algú que avali l’altre 50%, doncs així tenen la garantia 
de que el projecte tira endavant. Aquest prerequisit d’aval el vam 
sol·licitar a l’ajuntament de Guimerà i van accedir a fer-nos-el 
deixant clar però que, en el cas de que la Fundació La Caixa ens 
concedís l’ajut, ells no podrien fer front al 50% avalat. 

El 28 de maig de 2004 amb l’aval de l’ajuntament, presentàvem la 
sol·licitud a la Fundació de la Caixa però el mes de desembre se’ns 
va notificar que el projecte no havia estat seleccionat. Aquest va 
ser un contratemps que ens va desanimar una mica, però hi havia 
tanta il·lusió en el projecte i ja hi havíem dedicat tantes hores (feia 
quasi dos anys que hi estàvem lluitant), que en cap moment ens 
vam plantejar deixar-ho. Tot i que a Tarragona no avançàvem i 
a Vic tampoc, des de l’estiu teníem el compromís d’un vilatà de 
Guimerà de patrocinar-nos el 50% del projecte i el convenciment 

de que ens en sortiríem. El que vam fer es “posar-nos les piles” i 
avaluar dues opcions que en aquell moment teníem per prendre 
una decisió i continuar tirant endavant. 

Una opció era fer el que ens permetien els diners dels que 
disposàvem, es a dir fer una reproducció fidel només de les 
imatges (imprimint sobre una base de fusta plana)  i els relleus 
dels marcs del retaule fer-los manualment amb fibra de vidre. El 
cost baixaria aproximadament a la meitat però no obtindríem la 
fidelitat desitjada. Aquesta circumstància ens va fer considerar 
que el projecte no cobriria l’objectiu que buscàvem i fou per això 
que la vam desestimar. 

La segona opció, continuava sent la de fer una reproducció en 3D 
fidel al 100% al original, que es la que vam triar. Significava que 
calia seguir buscant finançament per l’altre 50% i que el projecte 
no es faria fins que això no s’aconseguís.

La casualitat va fer que el Joan Duch li comentés a un bon amic seu, 
també vilatà de Guimerà, aquesta circumstància. Tan aviat com li 
vam explicar el projecte li va interessar molt i ens va comprometre 
immediatament el seu suport econòmic per l’altre 50%.  A primers 
de 2005 ja teníem cobert  el 100% del projecte! Havíem necessitat 
menys d’un any per aconseguir-ho!

Hem tingut la sort de trobar a aquestes dues persones que ens 
han ajudat a tirar endavant aquest difícil projecte, sense cap 
interès personal i amb la mateixa il·lusió de tots els que hi estàvem 
treballant. Ells no han volgut que es fes pública la seva identitat i 
així ho hem respectat. Tampoc que sapiguem en Ramon de Mur 
va pintar en cap escena del Retaule de Guimerà a cap donant, com 
a vegades s’acostumava a fer en aquestes obres. 

A la reproducció del Retaule de Guimerà tampoc hi figuren els 
donants en cap lloc visible, respectant la seva voluntat, ara bé hem 
volgut deixar-n’hi constància en una placa que està enganxada 
darrera de la taula on hi ha l’escena de l’Expulsió del Paradís i en 
un lloc que no es visible des del terra. 

Ara que el projecte ja està acabat, s’ha de dir una vegada més, 
que sense ells, l’església de Santa Maria de Guimerà no tindria 
la fantàstica còpia del Retaule de Guimerà que avui té. Cal doncs 
manifestar el nostre més gran agraïment a aquests dos vilatans 
anònims de Guimerà !



LA TÈCNICA DE LA REPRODUCCIÓ
La exposició que preparàvem pel Medieval del 2003, Guimerà 
en 3D, va ser el inici del fil que ens portaria primer a fer aquest 
projecte, i desprès a fer-lo com l’hem fet, es a dir, a trobar la 
tècnica que ens permetria fer una reproducció del Retaule de 
Guimerà 100% fidel a l’original.  Pot semblar una ruqueria però 
aquesta exposició ens va fer obrir els ulls per adonar-nos que amb 
tecnologia digital es podien fer coses de gran format i amb total 
fidelitat.  

Molt aviat ja vam veure que probablement es podria fer quelcom 
més que una còpia fotogràfica a escala 1:1 de l’original del 
retaule. Va ser quan al Jordi Sender se li va encendre la llumeta 
i va comentar que a Hewlett Packard havien treballat amb una 
gent que havia desenvolupat una tècnica per reproduir pintures 
murals. Aquesta gent, PapelGel, era capaç de transferir imatges, 
es a dir  d’imprimir sobre superfícies irregulars! Calia contactar 
immediatament amb ells doncs acabàvem de identificar la 
tecnologia clau del projecte. 

Ràpidament ens vam adonar de que estàvem en el bon camí i que 
arribar a fer una reproducció molt fidel del retaule no era una 
utopia. Recordem que l’objectiu que ens havíem proposat era: 
El resultat final havia de ser tal que una persona davant l’obra 

reproduïda tingués les mateixes sensacions que tindria enfront 
l’original, és a dir, caldria reproduir fidelment la imatge, el volum 
i la textura. En altres paraules calia fer una còpia visualment 
“exacta”.

Vam contactar amb PapelGel i vam començar a treballar amb ells 
per veure com podríem tirar endavant el projecte. Calia definir 
una tècnica que ens permetés aconseguir la còpia “exacta” que 
buscàvem. Desprès ja s’identificaria amb quines empreses es faria 
cada etapa del procés definit. Les coses que calia treballar eren: 

1. Identificar empreses especialitzades en captura 3D que 
poguessin estar interessades en aquest projecte, complissin amb 
les exigències que suposa el haver de treballar en un museu i ho 
fessin a un cost raonable tenint en compte lo atractiu del projecte 
i la potencial difusió del mateix. 

2. Identificar empreses que partint d’una captura digital en 3D 
tinguessin la capacitat de fressar sobre una base de fusta amb la 
precisió que requeria aquest treball i ho fessin a un cost raonable 
tenint en compte lo atractiu del projecte i la potencial difusió del 
mateix. 

3. Veure la tecnologia de tintes d’impressió per exteriors 
disponible a Hewlett Packard que garantís una qualitat de textura 
i durabilitat adequada. També calia que fossin compatibles amb el 
plotter (impressora de gran format) de PapelGel . 

4. Definir el procés de fotografiat digital del retaule.

5. Tenir una estimació del cost de tot el procés tècnic.

6. Definir la coordinació tècnica del projecte.

7. La gestió per aconseguir els prerequisits i posteriorment la 
autorització del Museu Episcopal de Vic. 

8. Definir els criteris de qualitat per l’acceptació de la reproducció. 

El primer que calia identificar era la empresa que faria la captura 
volumètrica al MEV i els equips que s’utilitzarien, doncs calia que 
complissin amb les rigoroses especificacions del museu. Aquest 
procés ens va fer perdre molt de temps doncs la empresa que 
millor s’adaptava per cost i qualitat a la nostra necessitat, no va 
ser capaç de complir amb les exigències del MEV tot i que havia 
fet anteriorment la captura dels volums de les pintures rupestres 
a les coves d’Altamira. La alternativa va ser Nub3D una empresa 

Reproducció feta per PapelGel a Santa Maria d’Aneu.



catalana que ens garantia les especificacions que exigia el MEV, 
ens donava més nivell de precisió del que necessitàvem en la 
captura dels volums però l’inconvenient era que el cost era molt 
superior al de la anterior. 

La coordinació de la part tècnica del projecte requeria molta 
atenció en el nivell de qualitat de la feina que es traspassaria 
d’una empresa a la següent. A l’hora de definir com es controlaria 
aquest nivell de qualitat, era clar que havia de ser tasca dels 
mateixos professionals. Nosaltres no podíem fer aquesta funció 
sense assumir riscos importants tant per la novetat del que 
s’havia de fer, com pel poc coneixement tècnic de cada procés. Tot 
això ens va portar a decidir que aquesta important tasca l'havia 
d'assumir PapelGel i amb aquesta decisió era clar que es convertia 

Julio Gómez propietari de PapelGel i Pasqual Prous

en la empresa clau del projecte, oficialment era el nostre únic 
interlocutor.

La decisió anterior ens va portar a fer fer a PapelGel un contracte 
global del tot procés tècnic global amb nosaltres per una banda, i 
amb cada una de les altres empreses per una altra. Així tindríem 
un sistema integrat que ens permetria lligar responsabilitats entre 
totes les empreses. Ens va costar fer-li veure al Julio Gómez de 
PapelGel que era necessari posar-nos primer nosaltres d’acord 
en aquest contracte i que posteriorment ell ja ho faria amb 
les altres empreses. No va estar un contracte fàcil de redactar 
per la peculiaritat del Julio, propietari de PapelGel. Ell es un 
home de fiar, tot i la seva aparença bohèmia, que creu que 
n’hi ha prou en la paraula. Per ell els papers li semblaven una 
mostra de desconfiança. Finalment li vam fer veure que la única 
possibilitat de mantenir una bona relació entre nosaltres fins i tot 
un cop acabat el projecte, passava per posar per escrit tots els 
acords als que arribéssim. També li vam fer veure que nosaltres 
teníem la obligació de donar comptes a la nostra associació i als 
patrocinadors. 

El nostre advocat, en Josep Corbella va preparar el contracte tenint 
en compte els condicionants del projecte i, el més important, que 
no coneixíem cap més opció que PapelGel per fer el que volíem. 

A continuació podeu llegir tot el contracte amb PapelGel que es va 
signar el vint-i-tres de juny de 2006.

En Barcelona, a 23 de Junio de dos mil seis

REUNIDOS:

De una parte, la Associació Guimera.info, con domicilio en Gui-
merà, Carretera de Vallfogona, 4 e inscrita en el Registro de Aso-
ciaciones de la Generalitat con el núm. 3058 C.I.F. G-25531096, 
representada por su presidente, D. Pasqual Prous Miró, titular del 
D.N.I. núm. 41076248L

De otra parte, el Sr. Julio Gómez Pórtela, domiciliado en Barcelo-
na, en la C/ Nou de Sant Francesc 17, bajos 3o, con D.N.I. núm. 
12374515-D 

Tal como actúan se reconocen la necesaria capacidad para contra-
tar y obligarse, y



DICEN:

I.- Que la Associació Guimera.info tiene por objeto dar a conocer 
Guimerà y su patrimonio histórico-artístico a través de Internet, así 
como promover todo tipo de actividades culturales relacionadas 
con Guimerà y su entorno.

II.- Que el Sr. Julio Gómez Pórtela se dedica a la realización de 
reproducciones de obras de arte con un sistema exclusivo, 
llamado PapelGeL

III.- Que Guimera.info tiene en proyecto reproducir el retablo 
gótico, obra de Ramón de Mur, que existía en el altar mayor de la 
iglesia de Santa María, de Guimerà, y que, actualmente, se halla 
en el Museu Episcopal de Vic, y exponer la reproducción, de forma 
permanente, en la propia iglesia. 

IV.- Y, expuesto lo anterior, han llegado a un acuerdo que formalizan 
en los siguientes

PACTOS: 
Primero.- Objeto del contrato.

El Sr. Julio Gómez Pórtela, se obliga a reproducir en 3D y escala 
1:1, las 23 tablas que se conservan del denominado "Retaule 
de Guimerà", obra de Ramón de Mur, que actualmente se 
encuentran en el Museu Episcopal de Vic. El procedimiento de 
reproducción de la obra, en sus aspectos más importantes, se 
detalla seguidamente:

Se obtendrá la información digitalizada de la forma del soporte 
de la obra a partir del escaneado de las tablas del "Retaule" en el 
Museu Episcopal de Vic.

Posteriormente, se procederá al fresado sobre madera (calidad 
DM) con la suficiente definición que permita reproducir con 
fidelidad todos los relieves e irregularidades del mismo. El acabado 
final, será realizado por un equipo de técnicos y restauradores 
dirigidos por Julio Gómez

La reproducción de las pinturas se realizará a partir de imágenes 
digitalizadas de las diferentes tablas del "Retaule", utilizando 
tintas UV de HP de larga duración (Wilheim Research Institute, da 
como referencia de durabilidad en interiores, más de cien años) y 
sobre papel "Papelgel", siguiendo con fidelidad las irregularidades 
del soporte.

Se reproducirá con la máxima fidelidad el aspecto visual del 
original (superficie, grosor, etc.)

El dorado de los marcos se realizará con pintura y se realizará un 
chapado de madera del mismo tipo que el original en las partes 
donde, por haberse deteriorado, no existe pintura.

Segundo.- Plazo de ejecución.

El Sr. Julio Gómez Pórtela, ejecutará la obra y entregará la 
reproducción del "Retaule" en el lugar que se indica más adelante, 
en el plazo de seis 6 meses a contar desde el día de la fecha.

Tercero.- Seguimiento de la ejecución de la obra.

1.- El Sr. Julio Gómez Pórtela, informará regularmente a Guimera.
info del proceso de ejecución de la obra y fijarán de común 
acuerdo las visitas para efectuar el seguimiento de la misma.

2.- Antes de la terminación del mes de Julio de 2006, el Sr. 
Julio Gómez Pórtela, presentará una muestra del trabajo de 
reproducción realizado, que incluirá una tabla cuyo original 
presente irregularidades en su base, y en la que se pueda apreciar 
la calidad de la reproducción y pegado de la pintura, así como la 
fidelidad de la reproducción de la pintura, de los marcos y de los 
dorados.

3.- Guimera.info dispondrá de diez días para el examen de la muestra 
o muestras facilitadas, pudiendo recabar los asesoramientos 
que estime necesarios, antes de dar su conformidad o reparos 
a la misma. Esta muestra será el referente del nivel de calidad 
aceptado para la reproducción. 

4.- El Sr. Julio Gómez Pórtela, se obliga a utilizar las imágenes, y 
toda la demás información que se obtenga sobre el retaule de 
Guimerá, en el trabajo de reproducción del mismo conforme a lo 
pactado, obligándose a no ceder ni difundir las mismas a terceros, 
y a entregar a Guimera.info todos los soportes digitales y demás 
documentos digitales que se hayan utilizado y que el poseedor de 
la propiedad de los derechos de reproducción así lo permita.

Cuarto.- Precio.

El precio total de la reproducción convenida de las 23 tablas 
existentes del "Retaule de Guimerá", es de treinta mil euros 
(30.000€), que se pagará de la siguiente forma:



- Diez mil euros (10.000 €) a la firma del presente contrato, 
sirviendo el mismo de recibo y carta de pago. 

- Un segundo pago de diez mil euros (10.000€) una vez se haya 
realizado la reproducción del 50% de las tablas.

- Los restantes diez mil euros (10.000 €) en el momento en que el 
Sr. Julio Gómez Pórtela, proceda a la entrega de la obra conforme 
a lo previsto en el pacto segundo. En el precio establecido se 
incluye el transporte de las reproducciones de las tablas hasta 
Guimerà (l'Urgell) y su depósito en la iglesia de Santa María de 
dicha localidad, que será responsabilidad del Sr. Julio Gómez 
Pórtela. En el precio establecido no se incluye el andamiaje o útil 
análogo necesario para poder llevar a cabo la reproducción.

Quinto.- Garantías

1.- El Sr. Julio Gómez Pórtela, garantiza expresamente que la obra 
de reproducción del "Retaule" no sufrirá deterioros (pegado, 
calidad e intensidad de la pintura, etc) y se mantendrá en el 
mismo estado durante los diez años siguientes a contar desde el 
momento de su entrega, siempre y cuando las condiciones del 
lugar donde será ubicado el retablo, sean las apropiadas para la 
conservación de cualquier obra de arte. 

2.- Propiedad intelectual

Guimera.info declara expresamente mediante el presente contrato 
al Sr. Julio Gómez Pórtela, que dispone de todas las autorizaciones 
y derechos sobre la obra para llevar a cabo su reproducción. 

A efectos de lo anterior, Guimera.info manifiesta de forma expresa 
que está autorizado por los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual que se derivan de la obra y que, en consecuencia, se 
encuentra facultado para otorgar la autorización referida en el 
párrafo anterior.

A este respecto Guimera.info se hace responsable frente al Sr. 
Julio Gómez Pórtela de todas las cargas y/o perjuicios económicos 
derivados de las acciones, reclamaciones o conflictos que 
pudieren ser exigidos por terceros a causa del incumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo anterior.

Sexto.- Causas de rescisión del contrato.

Además de las previstas por las leyes civiles con carácter general, 

serán causas de rescisión de este contrato las siguientes:

1.- El retraso de El Sr. Julio Gómez Pórtela, superior a dos meses en 
la entrega de la obra, conforme a lo previsto en el pacto segundo 
y tercero. 

2.- La presentación, por tercera vez, de muestras de reproducciones 
del "Retaule" de calidad insuficiente, y después que hubieren sido 
rechazadas las dos primeras muestras presentadas con indicación 
de los defectos observados y de la calidad y características 
deseada.

En ambos casos, será suficiente la comunicación escrita de Guimera.
info al Sr. Julio Gómez Pórtela, produciéndose automáticamente 
la rescisión del contrato a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se produzca la rescisión del contrato por 
las causas específicas aquí señaladas, y teniendo en cuenta que 
Guimera.info conoce previamente a este encargo la calidad del 
trabajo del Sr. Julio Gómez Pórtela, éste, estará obligado a devolver 
a Guimera.info las cantidades avanzadas, menos los gastos que se 
hayan originado por la contratación de los servicios de escaneado 
3D, y el fresado de la tabla de muestra que están valorados en 
6.000 euros.

Séptimo.- Para la resolución de las controversias que 
pudieran surgir en el cumplimiento de este contrato ambas 
partes, con renuncia de su propio fuero, se someten 
expresamente al de los Juzgados y Tribunales de Barcelona. 

Y a los efectos de que conste, comprometiéndose a su fiel 
cumplimiento, lo firman por duplicado y a un solo efecto en el 
lugar y en la fecha indicada en el encabezamiento.-



LES TINTES I L’EQUIP D’IMPRESSIÓ
Les tintes que vam triar son les 83 UV de llarga durada de Hewlett 
Packard. Aquestes tintes estan garantides pel Wilheim Research 
Institute amb una durabilitat de més de cent anys a interiors.

L’equip utilitzat ha estat un plotter HP Designjet 5500 propietat 
de PapelGel que es una impressora de gran format (amplada de 
1.52 metres).

La tecnologia d’injecció de tinta que utilitza el plotter anterior es 

la coneguda com a TIJ (Thermal Inkjet) que utilitza el calor per 
generar una bombolla de vapor que expulsa una petita gota de 
tinta i la posiciona amb precisió sobre el paper. La mida de les gotes, 
pot anar de 1.5 pl fins a 50 pl (1 picolitre = 1/1,000,000,000,000 
litres). Aquest cicle es pot arribar a repetir fins a 36,000 vegades 
cada segon. Tot això permet una resolució de fins a 1200x600 ppp 
amb 6 colors amb un sistema especial d’aplicació de tintes per a 
exteriors.

Totes aquestes especificacions junt amb la molt bona capacitat de 
calibració del color del plotter ens assegurava la textura, la qualitat 
i definició de la imatge i una durabilitat suficient de les tintes.

Equip d’impressió que s’ha utilitzat: Plotter HP Designjet 5500 propietat de PapelGel



LA CAPTURA VOLUMÈTRICA 
Com ja s’ha comentat abans la empresa escollida per aquesta fase 
del projecte ha estat Nub3D. 

Es una empresa catalana, de Barcelona dedicada al disseny, 
fabricació i distribució de sistemes òptics de mesura 3D sense 
contacte. 

Ells utilitzen el sistema TripleArt que es un sistema de mesura 
transportable adaptat a les restrictives normes museístiques i de 
conservació de bens culturals.

La digitalització 3D consisteix en mesurar un objecte físic 
tridimensional (es mesuren fins a 10,000 punts/cm2) i aquesta 
informació s'introdueix i manipula en un sistema informàtic.

El procés de mesura de triangulació per llum blanca estructurada 
es fa en quatre fases:

1. Projecció de franges lluminoses blanques i negres.

2. Obtenció d’imatges de la superfície.

3. Anàlisi de la deformació soferta per les franges.
4. Obtenció núvol de punts (x, y, z) de la superfície.
 
El capçal de mesura SIDIO analitza la deformació d’aquestes línies 
al reflexar-se sobre la superfície de l’objecte.



Els elements referenciadors MML permeten unificar les diferents vistes en un únic sistema de coordenades. Finalment, el software 
TRIPLE gestiona totes les mesures obtingudes i genera el fitxer digital tridimensional. 



Fase de fressat feta a Slot Circuits.

Aspecte de la taula un cop fressada.

LA REPRODUCCIÓ DELS VOLUMS SOBRE LA FUSTA
La següent fase del procés parteix de les dades amb la informació 
tridimensional que havia capturat Nub3D i que es van entregar en 
uns fitxers digitals. Aquesta informació va ser emprada, més tard, 
per reproduir els volums de la base de fusta amb tècniques CAM 
de mecanitzat directe en una màquina fresadora. 

Aquesta fase la vam assignar a una altra empresa catalana 
anomenada Slot Circuits. Una gent molt interessant i amb un gran 
enfoc pràctic a l’hora de trobar solucions als problemes. Una gent 
que es va bolcar en el projecte.  

En aquest procés, que semblava senzill, ha estat pot ser la part 
on hem tingut mes dificultats. Els fitxers digitals facilitats per 
Nub3D contenien un nivell de informació tan gran, que el sistema 
CAM de Slot Circuits no els podia processar. De fet son sistemes 
preparats per treballar en 2D que es el que requereix la majoria 
de les aplicacions industrials per les que estan dissenyats. 

La única manera de solucionar el problema va ser primer identificar 
i després comprar als  EEUU un nou software amb la capacitat 
necessària per processar aquests tipus de fitxers. Òbviament 
la compra d’aquest software va provocar dos contratemps; el 
primer de índole econòmic (va tenir un cost de aproximadament 
12.000€), i el segon va estar en el fet de que desprès es va haver 

d’adaptar a la màquina fresadora per seu correcte funcionament. 

Aquest contratemps ens va suposar quasi quatre mesos de retard, 
doncs va coincidir en època de vacances i va ser necessari negociar 
com s'assumia la despesa i la programació de la Interface per part 
de tècnics americans no va ser immediata. 

La base de fusta escollida per ser rebaixada va ser un bloc de DM 
(marí) de 50 mm de gruix. La raó de escollir DM es que es una 
fusta de densitat bastant constant i que per tant, permet obtenir 
el millor resultat. 

Aquest ha estat un procés lent doncs cada taula necessitava fins 
a quatre passades amb diferents calibres de fresa per poder 
aconseguir reproduir amb precisió totes les imperfeccions de la 
base de fusta del retaule original. El temps de processat de cada 
taula va estar al voltant d’un dia i mig.

El resultat final fou excepcional com es pot veure a la imatge 
anterior. Ara ja només quedava la impressió sobre la taula 
fressada, la fase més delicada del procés.



APLICACIÓ DE LA TINTA SOBRE LA BASE DE FUSTA
La darrera fase i la més important consisteix en transferir la 
impressió digital feta sobre el paper especial patentat per PapelGel 
sobre la base de fusta reproduïda en el procés de fresat.

Aquest paper especial te la propietat de fer de base per una 
impressió d’alta definició i a la vegada te la capacitat de estirar-
se quan s’humidifica. Això permet  adaptar-lo perfectament a la 
superfície a la que s’ha de transferir la impressió. 

Una altra característica important d’aquest paper es que la 
transferència de la impressió es total, no queda cap resta de tinta 
en la seva superfície un cop acabada la transferència.

El procés que es segueix es el següent: 
1. Cal calibrar el plotter per ajustar els colors. 
2. S’imprimeix la imatge en negatiu de cada taula sobre la base 
de paper PapelGel. 
3. Es deixa assecar la impressió.  
4. Es marquen a llapis a la cara posterior del PapelGel imprès, els 
punts de la imatge on hi ha relleus. 
5. S’encola amb un pinzell tota la superfície impresa.  
6. Es transfereix la superfície encolada a la base de fusta fent 
servir les referències que s’han marcat anteriorment.  
7. Es repassen les petites imperfeccions resultants en el procés 
de transferència. 
8. S'elimina qualsevol resta de base de paper que hagi pogut 
quedar sobre les taules. 
9. Es deixen assecar completament les taules. 
10. S’aplica vernís a la superfície de les taules.  
11. Es preparen els acabats laterals de les taules.

Un cop acabat tot aquest procés ja tenim la feina feta. Cal embalar 
totes les taules i preparar-les per la expedició. Tot es faria amb 
molta cura per tal de que totes les taules arribessin en les millors 
condicions a l’església de Santa Maria de Guimerà.

Encolant amb un pinzell tota la superfície impresa en negatiu sobre el paper

Transferint la superfície encolada a la base de fusta fent servir les referències que 
s’han marcat anteriorment.



LA UBICACIÓ A LA CAPELLA DEL SAGRAT COR

La ubicació del Retaule de Guimerà a l’església de Santa Maria no 
ha estat feina fàcil bàsicament degut a la grandiositat de les seves 
mides. De fet els primers entrebancs que vam tenir tant amb el 
primer rector de Guimerà, Mn. Pep Moreno com amb el Delegat 
diocesà per al Patrimoni Artístic i Documental i l’Art Sacre Mn. 
Josep Martí, van ser per aquest motiu. 

La raó per la que vam triar la capella del Sagrat Cor i no una altra, 
va ser per que és a aquesta capella on hi ha la única paret amb 
espai suficient per posar-hi el retaule amb les taules agrupades tal 
i com s’exposa al Museu Episcopal de Vic. 

El fet de que a la paret escollida hi trobem una columna al mig, 
afegeix complexitat a l’hora de decidir una manera de ubicar 
el retaule. Tampoc el acabat de la paret era el mateix a una i 
altra banda de la columna. Per tot això vam demanar-li la seva 
col·laboració a un bon amic, l'Albert Gimeno, aparellador de 
professió i un home d'experiència provada en aquest tipus de 
feina. La seva feina ha estat amplament reconeguda en no poques 
ocasions. Ell ens va fer una sèrie de recomanacions, primer per 
adequar la paret i després per la il·luminació i posicionament de 
la estructura de suport.

Aspecte de la Capella del Sagrat Cor després de haver estat preparada per la 
instal·lació del Retaule de Guimerà de Ramon de Mur

La estructura de suport del retaule ha estat dissenyada de manera 
que quedi el més amagada possible i  integrada a la paret de 
fons. Està dimensionada per suportar 2000 kg de càrrega quan el 
retaule te un pes aproximat de 700 Kg.



La construcció de la estructura la va fer la empresa Decorinox de 
Bellpuig, la pintura la va fer el Carmel, el muntatge del retaule 
sobre la estructura la va fer el Jaume Minguell i la il·luminació la 
va fer el Manel.

L’estructura ja montada

El Jaume Minguell descarregant les taules del Retaule.





PRESENTACIÓ A LA REIAL ACADÈMIA CATALANA 
DE BELLES ARTS DE SANT JORDI
El dia 21 de Març de 2007 vam presentar el projecte de la 
reproducció del Retaule de Guimerà a Barcelona, a la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Va ser un acte molt 
interessant en un marc emblemàtic.  

El fet de presentar aquí el projecte fou degut a la condició 
d’acadèmic del Joan Duch que fent-li la proposta al President Sr. 
Jordi Bonet aquest es va interessar molt en nostre projecte.  Qui 
podia pensar que el projecte tingués tant d'interès.!

La assistència a l’acte fou bastant nombrosa, al voltant del centenar 
de persones entre elles molts acadèmics i persones relacionades 
amb Guimerà i amb el mon de l’art.  

En el moment de celebrar aquest acte la reproducció del retaule 
s’estava fent. Encara no estava acabada. De fet aquí es va exposar 
la part esquerra de la predel·la que era la única taula que estava 
feta en aquell moment doncs es la que es va fer servir com a taula 
mostra per acceptar el nivell de qualitat de la reproducció.  

A títol anecdòtic dir que a aquest acte hi va assistir la Sra. Marta 
Oriola que va restaurar la taula "St. Bisbe amb donant" atribuïda 
a Ramon de Mur que té en propietat el Museu d'Art de Cleveland 
(EUA).  

En el discurs de cloenda del Sr. Jordi Bonet va destacar la 
importància d’aquesta reproducció doncs aquest projecte obra 
una via de solució a tantes obres que per les condicions de 
seguretat o de conservació avui no es poden admirar en els seus 
llocs d’origen. 



El programa de l’acte fou el següent:

REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS DE SANT JORDI 
21 de març de 2007   

La reproducció del RETAULE DE GUIMERÀ de Ramon de Mur 

 
19:15h Introducció  (Pasqual Prous) 
- Qui som Guimera.info  
- Perquè hem fet aquesta reproducció  
- De la idea a la realitat... un llarg procés 
- Que aporta aquest projecte 

19:35h El Retaule de Guimerà de Ramon de Mur  (Joan Duch) 
- Ramon de Mur, Tàrrega, Guimerà i el Retaule de Guimerà  
- DVD del Retaule de Guimerà  

20:00h La tècnica de la reproducció  (Jordi Sender, Julio Gómez i Miquel Obradors) 
- Com ho hem fet  
- DVD del procés  
- Presentació d’una de les taules reproduïdes 

20:45h  Fi de l’acte 

Dades dels Ponents 
  Joan Duch i Mas, es doctor en Historia, acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i vicepresident 

de l’Associació Guimera.info.  

 Julio Gómez Pórtela, es pintor i propietari de PapelGel. 

 Miquel Obradors i Melcior, es gerent de Nub3D. 

 Pasqual Prous i Miró, es enginyer Industrial i president de l’Associació Guimera.info. 

 Jordi Sender i Beleta, es enginyer Industrial i membre de l’associació Guimera.info. 











PRESENTACIÓ AL MUSEU BÍBLIC DE TARRAGONA
El dia 24 de març de 2007 es va fer una presentació del projecte al 
Museu Bíblic de Tarragona.

El motiu de fer aquesta presentació a Tarragona va ser a 
sol·licitud de Mn. Joan Francesc Amigó doncs Guimerà pertany 
a l’arquebisbat de Tarragona i en el decurs del projecte havíem 
tingut força interacció tant amb el Bisbat com amb el Delegat 
diocesà per al Patrimoni Artístic i Documental i l’Art Sacre.

L’acte va estar bé però l’assistència va ser molt pobre tot i els 
esforços publicitaris del mossèn, doncs havia enviat una circular a 
totes les parròquies i ens havia demanat fer una edició important 
de díptics només per aquest acte que els va repartir arreu. 

L’acte també tenia l’atractiu de la participació de Mn. Armand Puig 
fent la seva interpretació teològica de les escenes del retaule.

S’ha de dir que no vam comptar amb l’assistència de cap més 
capellà que la del director de Museu Bíblic, que per cert ens va 
atendre molt bé, i la de Mn. Armand Puig i Mn. Joan Francesc. 
Aquest darrer penso que va quedar una mica decebut per aquest 
fet.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
DE LA REPRODUCCIÓ DEL RETAULE DE RAMON DE MUR, S. XV
És un projecte inèdit que es presenta com a  una solució per a retornar moltes 
obres d’art als seus llocs originals.  Aquest projecte farà possible que  la gran 
obra del retaule gòtic del s. XIV del mestre Ramon de Mur,  que actualment està 
al Museu Episcopal de Vic, pugui retornar com a reproducció exacta  al seu lloc 
original, a l’església de Santa Maria de Guimerà. És prevista la  inauguració pel 
dia 28 d’abril de 2007. 

Las presentació d’aquest projecte tindrà lloc al Museu Bíblic de Tarragona el dia 
24 de març a les cinc de la tarda,  a la qual esteu convidats.

Mn. Armand Puig farà l’explicació teològica del retaule i l’associació Guimera.
info, autora del projecte, en farà la presentació de tot el procés.

Mn. Armand Puig farà l’explicació teològica del retaule i l’associació Guimera.
info, autora del projecte, en farà la presentació de tot el procés.



El programa de l’acte va ser el següent

MUSEU BÍBLIC DE TARRAGONA 
24 de març de 2007 

La reproducció del RETAULE DE GUIMERÀ de Ramon de Mur 

17:00h Introducció  (Pasqual Prous) 
- Qui som Guimera.info  
- Perquè hem fet aquesta reproducció  
- De la idea a la realitat... un llarg procés 
- Que aporta aquest projecte 

17:20h El Retaule de Guimerà de Ramon de Mur  (Armand Puig i Joan Duch) 
- Interpretació teològica del Retaule de Guimerà 
- Ramon de Mur, Tàrrega, Guimerà i el Retaule de Guimerà  
- DVD del Retaule de Guimerà  

18:20h La tècnica de la reproducció  (Pasqual Prous) 
- Com ho hem fet  
- DVD del procés  
- Presentació d’una de les taules reproduïdes 

19:00h  Fi de l’acte 

Dades dels Ponents 
  Joan Duch i Mas, es doctor en Historia, acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i vicepresident 

de l’Associació Guimera.info.  

 Pasqual Prous i Miró, es enginyer Industrial i president de l’Associació Guimera.info. 

  Armand Puig i Tàrrech, es sacerdot, doctor en Teologia i degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. 






