
LA RESTAURACIÓ DEL CRIST CRUCIFICAT 

DE L'ERMITA DE LA SANG DE SAGUNT 

Enn·queta Cebn'án i Alonso 
Restauradora 

L
'escultura és propietat de l'Ajuntament de Sagunt i estava dipositada a la 
Capella del Cementiri Municipal, fins el comen�ament de l'estudi prelimi
nar. La necessitat de sotmetre la pe�a a una intervenció, venia justificada 

per l'alarmant estat de conservació en que es trobava i és per aixo que l'any 
2006, a iniciativa de la Regidoria de Cultura, es varen encetar les tramitacions 
necessaries per a la seua restauració. En 2007, mitjan�ant un acord de la Jun
ta de Govern Local, es va cedir temporalment l' escultura a la Confraria de la 
Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt, la qual ha sufragat la 
restauració i s'ha compromés a mantindre-la en bon estat de conservació, ex
hibida a l'Ermita de la Sang. 1 

DESCRIPCIÓ 

Es tracta d'una talla de Cnst crucjficat, de fusta policromada, d'autor 
desconegut que es pot datar a principis del segle XV. La figura de Jesús te el cap 
recolzat sobre el muscle dret, el cos es despenja i s'inclina cap a la dreta; el seu 
pes provoca que els bra�os formen un angle, el tórax puja, la cintura s' enfonsa 

1 ARRIBAS, M. "La Sang restaurará y exhibirá una talla municipal del siglo X..Y'' en Levan

te, 8 de marzo de 2007; "Un Cristo del siglo X.V para la Sang" en Levante, 29 de marzo de 2007. 
Especial Semana Santa. 

227 

Publicat en Setmana Santa Saguntina. Sagunt. 
Majoralia de la Puríssima Sang de Nostre Senyor 
Jesucrist. 2008. núm. 48.



-____ * SETMANA SANTA SAGUNTINA 
¡¡¡�

,a 

i el ventre sobreix. L' anatomía esta dibuixada per formes encara bastant dures, 
les costelles i el diafragma estan marcats profundament; la tensió que suporten 
els brac;os s' evidencia a través de les fortes línies dels avantbrac;os i de les pro
nunciades arestes dels pectarais, a l'alc;ada de les aixelles. Les extremitats són 
llargues, els genolls estan bastant flexionats, les mans es corben lleugerament 
cap als claus i els peus estan encreuats en rotació interna. La corona esta tei
xida amb cordells i espines afegides. El pen'zonium és curt, de drapejat senzill i 
amb el nus a la part esquerra. 

En la representació predomina el patetisme, estan plasmades amb detall 
les senyals del dolor i la mort. La ferida del costat és ampla i profunda, en bro
lla una gran quantitat de sang, de la mateixa manera que corre pels brac;os i 
pel tors, des dels claus de les mans fins a la cintura. Tot el cos esta esquitxat de 
gotes de sang, estan també trac;ades les laceracions rebudes en el moment de 
la flagel-lació, i les marques d'haver tingut els punys i els turmells lligats amb 
cardes. Les nafres dels genolls estan en carn viva. Té els ulls mig clucs i a tra
vés de les parpelles s' endevina la nineta; la boca mig o berta, mostra les dents i 
la llengua en el moment de l' expiració. 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L'estat de conservació de la pec;a era lamentable, sobretot per com havia 
empitjorat en els últims anys, si el comparavem amb les fotografies de l'any 
1999 publicades per mossen Josep Martínez Rondán,2 a les quals farem refe
rencia reiterada. La figura apareixia separada de la creu i sense els claus que 
la subjectaven, dels quals solament es conservava un fragment. Presentava 
importants danys estructurals, les carnes estaven fracturades totalment a l' al
c;ada dels genolls, el cap i els brac;os estaven a punt de separar-se en les zones 
d'unió originals. Les juntes de la majaría de peces que compasen el bloc de 
fusta estaven obertes, a causa de les contraccions i dilatacions del material per 
les diferencies de temperatura i humitat relativa. A la ma dreta només tenia 
sencer el dit_polze i un tras de l'índex. A la ma esquerra faltaven el dit del mig, 
l'anular'i !'auricular. Al peu dret li faltava el dit polze i un bon tras del meta
tars.3 S'havia perdut la corona d'espines formada per una corda, que apareixia 

2 MARTÍNEZ RONDÁN, J. Sagunt 1999. "Fulget Crucis Mysterium" en Semana Santa Sa
guntina. XXV aniversan·o. Mayoralía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 

3 Estes mutilacions ja estan descrites per Josep Martínez Rondan. 
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a les fotografies sis anys enrere. Es detectaven senyals d'atacs de xilofags en 
els punts on la fusta nua era visible. Hi havia nombrosos claus i elements 
metal-lics no originals, sobretot al cap. 

1. Fotografia de Josep Martínez Rondan en
1999. 

3. Detall de les carnes fracturades i totalment
separades.

Endqueta Cebn'án i Alonso. Restauradora

2. Aspecte general del Cn'st crucjficat en
2005. 

4. Detall que mostra l' estrat de fang empastat
amb aigua i oli d'oliva i la repintada total
d'esmalt sintetic de color gris.
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La policromía no podía ser observada, ja que es trobava recoberta per un 
estrat de fang empastat amb aigua i oli d'oliva, que havia estat aplicat sobre 
una repintada total d'esmalt sintetic de color gris. Per tindre una primera idea 
de l'estat de conservació de la policromía s'havia de recórrer novament a les 
fotografies de 1999. En elles s'apreciava descohesió entre els diferents estrats, 
a causa de les contraccions i dilatacions ocasionades pels daltabaixos en la 
temperatura i humitat relativa, així com per la diferent composició i elasticitat 
dels materials. Apareixien llacunes i erosions localitzades sobretot a les carnes 
i als bra�os. 

A través de les llacunes documentades en les esmentades fotografies i 
mitjan�ant unes cales, realitzades en algunes zones de la pe�a per a eliminar 
el fang i l'esmalt gris, es va poder constatar que !'escultura estava repolicro
mada, és a dir policromada més d'una vegada damunt de !'original. Un dels 
punts on s' observa ven de manera més clara els estrats superposats era el 
costat de l'ull esquerre. En esta zona un tall practicat, segurament de manera 
intencionada abans de 1999 per algú que volia indagar, deixava veure tres 
policromies. 

5. Fotografia de 1999 on es veu la corona de
corda i el tall a l'ull esquerre, a través del qual
apareixen les policromies més antigues.

6. Visió sense la corona i detall de la cala
realitzada en el fang, on es veu el mateix tall
recte a l 'ull esquerre.
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7. Fotografia de 1999 en la qual s'observen
els estrats de policromía subjacents, a través
de les llacunes.
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REPOLICROMIA 

REPOLICROMIA 

8. Detall de la cala on, a través d'una llacuna
en la cella, es veuen els estrats de les diferents
policromies.

La creu mostrava problemes estructurals a l'ancoratge central de les 
dues posts que la formen. El creuer estava guerxat, cosa que havia contribult 
a desestabilitzar la unió dels bra�os al cos, per la seua deformació. Eren molt 
evidents els atacs de xilofags i en correspondencia amb estes zones, la fusta 
es mostrava pulverulenta i disgregada. Hi havia perdues de materia i orificis 
no originals, a més d'estelles prodüides per cops fortüits i moviments bruscos. 
S'observaven elements metal-líes de subjecció no originals, sobretot a la part 
superior de la creu. La superficie estava repintada de color betum. A través de 
les llacunes de la repintada apareixien restes de una colra amb la laca practica
ment perduda i l'argent sulfurat. 

INTERVENCIÓ PRELIMINAR 

Dels estrats pictorics superposats a !'original que es podien observar, es 
varen establir per al seu estudi i intervenció dues categories: les repolicromies 
i les repintades. Com a repolicromia s'entén una renovació de l'objecte amb la 
intenció de mantindre el seu ús o d' adaptar-lo als gusts de l' epoca; pot ser total 
o parcial i pertany a un moment historie diferent al de la concepció de l'obra.
Una repintada és una intervenció que té la finalitat de dissimular o ocultar les
alteracions de la superficie. 4

4 GARCIA RAMOS, R. "Examen material de la obra de arte. La correspondencia de poli
cromías" en Boletín Ieformativo, nº 12. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Sevilla 1995. 
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Només les repolicromies serien focus d'interés per a l'estudi de corres
pondencia, per tant, era necessari sotmetre la pe�a a una primera intervenció 
de neteja. El fet d'eliminar el fang i la pintura sintetica, contribuiría a una 
valoració precisa de l' estat de conservació i facilitaría l' elecció dels punts més 
representatius per a l'extracció de les mostres destinades a les analisis dels talls 
estratigrafics. 5 

Per a esta primera neteja es va utilitzar un gel amb acció decapant com
post per dissolvents organics i agents quelants, que es va deixar actuar sobre 

9. Cales d'eliminació del fang i la pintura
sintetica grisa, que mostren la policromía de
l' estrat inferior. Detall de la gran acumulació
de materials sobre la ferida del costat.

10. Procés d'eliminació del fang. S'observen
a més els dos grans claus que varen ser
col• locats en la intervenció del segle XIX, com
a substitució de la tija de fusta de l'ancoratge
original.

5 Es coneixia amb exactitud la composició dels últims estrats aplicats: fang empastat amb 
aigua, olí d'oliva i pintura sintetica industrial, perque qui havia realitzat esta operació va facilitar
ne la informació. No calia programar analisis per a la seua caracterització. 
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la superficie durant un temps controlat. Es va procedir al desmuntatge del cap 
i de les carnes per comen�ar els treballs de revisió dels sistemes d' ancoratge i 
l'eliminació d'elements metal-lics sense funció. 

11. Procés d'eliminació del fang i de la pintura
sintetica.

ESTUDI DE CORRESPONDENCIA DE LES POLICROMIES 

L'ús social de les obres d' art que són objecte de devoció, ha prodult en 
la majoria dels casos importants canvis estilístics i transformacions. 6 A partir 

6 GARCIA RAMOS, R.-RUIZ DE ARCAUTE, E. "Aportaciones al estudio de correspondencia 
de policromías. Criterios y técnicas" en KERMES nº 19. Firenze 1997. 
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del Renaixement i fins el segle XIX moltes imatges gotiques foren arraconades; 
altres foren fortament intervingudes i repolicromades, per a adaptar-les al gust 
de l'epoca o per a ocultar el seu deteriorament. L'obra d'art ha de ser entesa 
com una unitat i ha de ser acceptada amb tates les modificacions estetiques 
que haja tingut al llarg de la seua historia, per aixo, la supressió d'alguna d'es
tes transformacions ha de ser considerada a pn·on· una excepció. 

En el cas de !'escultura policromada l'estudi de correspondencia de les 
policromies és imprescindible abans de prendre qualsevol decisió. Es trae
ta d'una analisi de les successives capes observades basada en el metode ar
queologic, que té com a finalitat determinar el número de policromies, l'estat 
de conservació en que es traben i l'extensió que ocupen en la pe�a, així com la 
tecnica d'execució i els detalls decoratius. Els resultats es recullen en una carta 
de correspondencia i es documenten graficament. 

A partir de l'elaboració de l'estudi de correspondencia, s'ha de reflexionar 
sobre l'entitat de les policromies afegides, la qualitat de l'execució i la motiva
ció per la qual foren realitzades. La finalitat es l'estudi de la historia material 
de l'obra i la definició de la proposta d'intervenció més adequada per a la seua 
posada en valor. La conclusió no ha _de estar for�ada a la supressió d'un o tots 
els estrats afegits, ni abocada indefectiblement a buscar l' original. El resultat 
que es busca ha de ser coherent estilísticament i no influenciat per preferencies 
respecte a un període o a un altre. 

Si finalment s'arriba a la decisió d'eliminar alguna de les repolicromies, 
esta ha de ser escrupolosament sospesada, sempre consensuada amb tates les 
parts implicades i avalada per la informació recollida al voltant de la imatge 
des de tots els punts de vista possibles. 

OBSERVACIÓ AMB LENTS D'AUGMENT 

El primer pas per a l'estudi de la pe�a ha estat l'atenta inspecció de 
tota la superficie amb l'ajuda de lents d'augment. Mitjan�ant esta eina, ha es
tat possible indagar en l'estat de conservació dels estrats i escollir unes zones 
d'observació per poder aplicar-ne la tecnica de correspondencia de les policro
mies. S 'han seleccionat els punts de presa de les mostres per a les estratigrafies 
i els punts de realització de les cales. En esta fase tots els detalls han comen�at 
a ser recollits en taules descriptives i les mostres han estat numerades, encap
sulades i documentades graficament en els seus punts d'extracció. 
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ANALISIS DELS TALLS ESTRATIGRAFICS 

Descripció de les mostres 

NÚM.1 Carnació del muscle dret 

NÚM.2 Carnació de la cama esquerra 

NÚM.3 Perizonium 

NÚM.4 Cabell 

Tecniques d'estudi i analisis químiques7

• Estudi de les mostres mitjan�ant microscopia óptica amb llum inci
dent i transmesa. Tincions selectives i assajos microquímics. La me
dició de l'espessor de les diferents capes s'ha realitzat a través d'una
lent micrométrica amb l'objectiu de 10 xi 0'25 en la zona més ampla
de l' estrat.

• Microscopia óptica de fluorescencia.

• Espectroscopia infraroja per transformada de Fourier (FTIR).

• Cromatografia de gas os - espectrometria de masses ( GC - MS) .

• Microscopia electrónica d'escombratge - microanalisi amb espectro
metria per dispersió d'energies de raigs X (SEM - EDXS).

7 Les analisis han estat realitzades per Arte-Lab S. L., i en concret per Andrés Sánchez Le
desma, Llicenciat en Bioquímica, i Marcos del Mazo Valentín, Tecnic de Laboratori. 
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Descripció deis estrats 

MOSTRA NÚM. 1: CARNACIÓ DEL MUSCLE DRET 

NÚM. P8 NÚM. E9 COLOR 
ESPESSOR 

(µM) 

4 8 blanquinós 30 

3 7 terrós 10 

3 6 rosat dar 20 

3 5 rosat 30 

1 4 rosat 20 

1 3 blanc 850 

rosat molt 
ORIGINAL 2 

dar 
10-30

ORIGINAL 1 blanc 40 

PIGMENTS / 
OBSERVACIONS 

CÁRREGUES 

blanc de titani, carbonat 
capa de pintura 

de calci, terres (m. b. p.), 
blanc de plom (m. b. p.) 10 

a l'oli 

vemís 

blanc de bari, blanc de capa de pintura a 
zinc, carbonat de calci (m. 

b. p.), terres (m. b. p.)
l'oli11

blanc de bari, blanc
de zinc, terres (b. p.), capa de pintura 

carbonat de calci a l'oli 
(m. b. p.) 

blanc de plom, terres, 
carbonat de calci capa de pintura 

(m. b. p.) 

guix, terres (m. b. p.), preparació d' estuc 

carbó vegetal (m. b. p.) 
aplicada en dues 

mans 

blanc de plom, carbonat 
de calci (m. b. p.), capa de pintura 
vermelló (m. b. p.) 

guix restes de 
preparació d'estuc 

12. Imatge obtinguda al microscopi óptic
de la secció transversal de la mostra
núm. 1 (objectiu MPlan 10 X / 0,25).
L' ordre numeric dels estrats és el que
apareix en la taula de descripció annexa.

8 Nombre de repolicromia descrit de dins a fora, és a dir des dels estrats intems vers els 
extems. 

9 Nombre d'estrat descrit de dins afora. 
10 (m. b. p.) molt baixa proporció, (b. p.) baixa proporció. 
1 1 Este estrat i el subjacent tenen una composició molt similar i estan molt integrats, cosa que 

fa pensar que pertanyen a la mateixa execució. 
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13. Imatge obtinguda al microscopi óptic 14. Imatge obtinguda al microscopi óptic de la
de la secció transversal de la mostra núm. 1 secció transversal de la mostra núm. 1 ( objectiu
(objectiu MPlan 20 X / 0,40). Detall de la MPlan 20 X/ 0,40). Observació amb llum UV.
zona superior. Es pot apreciar la fluorescencia característica

del pigment blanc de zinc a les capes 5 i 6.

MOSTRA NÚM. 2: CARNACIÓ DE LA CAMA ESQUERRA 

NÚM.P NÚM.E COLOR 
ESPESSOR PIGMENTS / 

OBSERVACIONS 
(µM) CARREGUES 

4 10 terrós 10 vernís copal 

4 9 rosat 0-15
blanc de plom, terres 

retoc a l'oli 
(m. b. p.) 

blanc de plom, terres 
capa de pintura a 

4 8 rosat 50 (m. b. p.), carbonat de 
l'oli 

calci (m. b. p.) 

3 7 terrós 10 
restes de vernís 

sandaraca 

3 6 rosat 50 
blanc de plom, vermelló capa de pintura a 

(m. b. p.) l'oli12

3 5 rosat 50 
blanc de plom, vermelló capa de pintura a 

(m. b. p.) l'oli 

3 4 blanquinós 10-20 guix 
restos de preparació 

estuc 

3 rosat 20 
blanc de plom, vermelló 

capa de pintura 
(m. b. p.) 

1 2 terrós 30 
imprimació cola 

animal 

preparació d' estuc 
1 1 blanc 870 guix aplicada en dues 

mans 
............................................•......................... ......................... ····-············································ -- .. ....... 

12 Este estrat i el subjacent tenen una composició molt similar i estan molt integrats, cosa que 
fa pensar que pertanyen a la mateixa execució. 
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15. Imatge obtinguda al microscopi optic 16. Imatge obtinguda al microscopi optic de la
de la secció transversal de la mostra núm. 2 secció transversal de la mostra núm. 2 ( objectiu
(objectiu MPlan 20 X/ 0,40). L'ordre numeric MPlan 20 X/ 0,40). Observació amb llum UV.
dels estrats és el que apareix en la taula de És pot apreciar la fluorescencia blavosa de la
descripció annexa. vernís superficial.

MOSTRA NÚM. 3: PERIZONIUM 

NÚM.P NÚM.E COLOR 
ESPESSOR PIGMENTS / 

OBSERVACIONS 
(µM) CARREGUES 

4 11 terrós 0-10 vernís copal 

blanc de bari, blanc de 
capa de pintura 4 10 blanc 200 zinc, silicats (b. p.), 

carbonar de calci (m. b. p.) 
a l'oli 

3 9 blanquinós 80 
blanc de plom, terra verda capa de pintura 

(m. b. p.) a l'oli 13

blanc de plom, carbonat de 
capa de pintura 

3 8 rosat 20 calci (b. p.), terres (b. p.), 
terra verda (m. b. p.) 

a l'oli 

3 7 terrós 5-10 adhesiu de fixació 

blau de Prússia, blanc de capa de pintura a 
2 6 blau 150 plom, carbonato de calci l'oli aplicada en 

(b. p.) dues mans 

2 5 terrós 5-10 adhesiu de fixació 

1 4 rosat 10-50 blanc de plom, terres 
capa de pintura 

(b. p.), guix (m. b. p.) 
...... ........ .. .. . 

1 3 blanc 350 guix, silicats (b. p.) preparació d' estuc 

blanc de plom, carbonat 
restes de capa ORIGINAL 2 rosat 5-30 de calci (m. b. p.), terres 

de pintura 
(m. b. p.) 

ORIGINAL 1 blanc 100 guix, silicats (m. b. p.) preparació d' estuc 

13 Este estrat i el subjacent estan molt integrats i ens fa pensar que pertanyen a la mateixa 
execució. 
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17. Imatge obtinguda al microscopi optic 18. Imatge obtinguda al microscopi optic de la
de la secció transversal de la mostra núm. 3 secció transversal de la mostra núm. 3 (objectiu 
(objectiu MPlan 20 X/ 0,40). L'ordre numeric MPlan 20 X / 0,40). Observació amb llum UV. 
dels estrats és el que apareix en la taula de És pot apreciar la fluorescencia característica del 
descripció annexa. blanc de zinc (a la capa 10), així com restes de 

vernís a la superficie (fluorescencia blavosa). 

MOSTRA NÚM. 4: CABELLS 

NÚM.P NÚM.E COLOR 
ESPESSOR PIGMENTS / 

OBSERVACIONS 

4 8 terrós rogenc 

3 7 terrós 

3 6 blanquinós 

1 5 terrós fose 

1 4 blanc 

ORIGINAL 3 terrós 

ORIGINAL 2 blanc blavós 

ORIGINAL 1 blanc 

14 Esmalt blau molt agrisat. 

Endqueta Cebn'án i Alonso. Restauradora

(µM) 

0-20

15-20

75-190

15 

90-200

10-20

60-150

150 

CARREGUES 

vermelló, blanc de plom, 
terres 

blanc de plom, terra 
d' ombra, vermelló 

(m. b. p.), carbonat de 
calci (m. b. p.), carbó 

vegetal (m. b. p.) 

guix, silicats (b. p.), 
carbó vegetal (m. b. p.) 

blanc de plom, carbó 
vegetal, terres, guix (b. 
p.), vermelló (m. b. p.) 

guix, silicats (m. b. p.), 
carbó vegetal (m. b. p.) 

blanc de plom, terra 
d' ombra, carbonat de 
calci, carbó vegetal 

blanc de plom, esmalt 
blau14 (m. b. p.), terres 
(m. b. p.), carbonat de 

calci (m. b. p.) 

guix, silicats (m. b. p.) 

capa de pintura 

capa de pintura 

preparació d' estuc 

capa de pintura 

preparació d' estuc 
........ .. .... .. 

capa de pintura 

capa de pintura 

- --

preparació d' estuc 
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17. Imatge obtinguda al microscopi óptic 18. Imatge obtinguda al microscopi óptic de la
de la secció transversal de la mostra núm. 3 secció transversal de la mostra núm. 3 ( objectiu 
(objectiu MPlan 20 X/ 0,40). L'ordre numeric MPlan 20 X /  0,40). Observació amb Hum UV.

dels estrats és el que apareix en la taula de És pot apreciar la fluorescencia característica del 
descripció annexa. blanc de zinc (a la capa 10), així com restes de 

vernís a la superficie (fluorescencia blavosa). 

MOSTRA NÚM. 4: CABELLS 

NÚM.P NÚM.E COLOR 
ESPESSOR PIGMENTS / 

OBSERVACIONS 
(µM) CARREGUES 

8 terrós rogenc 0-20
vermelló, blanc de plom, 

capa de pintura 
terres 

blanc de plom, terra 
d'ombra, vermelló 

3 terrós 15-20 (m. b. p.), carbonat de capa de pintura 
calci (m. b. p.), carbó 

vegetal (m. b. p.) 

3 blanquinós 75-190 guix, silicats (b. p.) , 
preparació d'estuc 

carbó vegetal (m. b. p.) 

blanc de plom, carbó 
1 terrós fose 15 vegetal, terres, guix (b. capa de pintura 

p.), vermelló (m. b. p.) 

1 blanc 90-200 guix, silicats (m. b. p.), preparació d'estuc 
carbó vegetal (m. b. p.) 

blanc de plom, terra 
ORIGINAL 3 terrós 10-20 d'ombra, carbonat de capa de pintura 

calci, carbó vegetal 

blanc de plom, esmalt 

ORIGINAL 2 blanc blavós 60-150
blau 14 (m. b. p.), terres 

capa de pintura 
(m. b. p.), carbonat de 

calci (m. b. p.) 

ORIGINAL 1 blanc 150 guix, silicats (m. b. p.) preparació d' estuc 

14 Esmalt blau molt agrisat. 

Enn'queta Cebn'án i Alonso. Restauradora 239 



----· SETMANA SANTA SAGUNTINA 
!il!olill 

19. Imatge obtinguda al microscopi optic
de la secció transversal de la mostra núm. 4
(objectiu MPlan 20 X/ 0,40). L'ordre numeric
dels estrats és el que apareix en la taula de
descripció annexa.

Espectres deis analisi SEM-EDX Y GC-MS 

···· · ··· ··· ·-•··········-····· · ·•-······---

5J1-02 SJ1-04 

s 
Ca 
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I< 

ln 

K 

Fe Fe 
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ful! ScBle 11 B1 cts Cunior: 0.062 (1342 <:!�)_________ keV: full_Scale.751 .. cts.Cursor: -0.010. (3405 cls) . keV 

20. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre les restes de preparació d'es
tuc de la mostra núm. 1 Espectres similars
s'han prodult com a resultat dels analisis rea
litzats sobre els estucs de la resta de mostres
estudiades.

TI 

. ull Scale 856 cls Cursor· 0.026 (3781 cts) 

Fe Fe Pb Pb 

5J1-05 

Pb 

9 10 11 12 13 
keV 

22. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre la capa de pintura superficial
( estrat 8) de la mostra núm. 1.

21. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre la capa de pintura de color ro
sat ( estrat 5) de la mostra núm. 1.

SJ3-03 

Fe Fe Pb 

7 8 9 10 11 12 13 
keV 

23. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre la capa de pintura color blau
( estrat 6) de la mostra núm. 3.
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Co 
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24. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre la capa de pintura color blanc
de la mostra núm. 3.

5J4-02 
Pb 

Pb 

9 10 11 12 13 

25. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre la capa de pintura color blanc
blavós (estrat 2) de la mostra núm. 4.
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Pb 

Pb 

Fe Pb 
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ftJ�I Sc�e-�8. __ c::ts Cursor: -0.032 (590 �L .... ____ ke_V full Scelle 15B7 cts Cursor: 0.000 keV. 

26. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre la capa de pintura color terrós
(estrat 3) de la mostra núm. 4.

1800)00 
6. 79 
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200)00 

11.97 
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28. Cromatograma obtingut de les analisis
realitzades deis materials organics de la mostra
núm. 2.

Conclusió 

27. Espectre EDX obtingut de les analisis
realitzades sobre la capa de pintura color terrós
(estrat 5) de la mostra núm. 4.

2800000 
26CXXJOJ 
2400000 
22CXXJOJ 
2000000 6. 79 
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14CXXJOO 
1200JOO 
10CXXJOO 
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6CXXJOO 
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400JOO 5.5 
23.62 

200000.,.............,..�.......i. ....... � ................. -----"T""_--r""�........--........ 
line·•> ol o �=����- 30.f)) ___ 35.00 _ 4000 _ _j 

29. Cromatograma obtingut de les analisis
realitzades deis materials organics de la mostra
núm. 3.

De la interpretació de les analisis junt a l'observació directa de la pe�a, 
es pot concloure que sobre la policromía original es detecten quatre repolicro
mies, de les quals dues són totals i les altres dues són parcials. De les capes 
externes a les internes la seqüencia és la següent: 
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4a repolicromia. Intervenció parcial, ja que ha estat aplicada solament 
en la cara anterior, sense desclavar la figura de la creu. Es tracta de una capa 
gruixuda de pintura a l'oli sense preparació, de pinzellada rugosa i de poca 
qualitat técnica. La presencia de blanc de titani ( dióxid de titani) la situa en el 
segle XX. El blanc de bari (sulfat de bari) és una carrega que té com a funció 
densificar la pintura, sobretot al penzonium. Esta acabada amb un vernís de 
copal molt oxidat. 

3a repolicromia. Intervenció total, que comporta una gran modificació 
de l' escultura. En este moment són serrats el nas i part del llavi superior, l' ore
lla esquerra, els bíceps i part del penzonium, per a substituir-los formalment 
mitjarn;ant empelts de fusta de pi. Tot fa pensar que esta actuació va ser mo
tivada clarament per un can vi de gust estetic. La policromia és a l' oli, densa 
i ha estat estesa en dues mans, sobre una preparació de guix extremadament 
gruixuda, per tal d'integrar els empelts i ocultar els trets de l'anatomia, massa 
expressionistes per al gust de 1' epoca. El resultat és una figura més academicis
ta i de formes més suaus. La presencia de blanc de zinc ( óxid de zinc) la situa 
en la segona meitat del segle XIX. Com a acabat té un vernís de sandaraca. 
L' estat de conservació és molt dolent, atés que la gruixuda capa de preparació 
s'ha dilatat i s'ha separat dels estrats subjacents. 

2a repolicromia. Intervenció parcial que afecta solament a les parts visi
bles del penzonium, és a dir, no cubrix totalment la part posterior. Esta realit
zada a l'oli sense preparació aplicat en dues mans. El Blau de Prússia (ferrocia
nur de ferro) la data a partir de la seg o na meitat del segle XVIII. 

1 a repolicromia. Intervenció total, tecnicament complexa, esta realitza
da a tremp sobre una preparació de guix i acabada amb veladures. Formalment 
és molt propera a la policromia original, a la qual intenta reproduir des del punt 
de vista de la utilització dels materials i del resultat estetic. Segurament va ser 
aplicada amb el propósit de renovar !'escultura per a mantindre-la en ús, ja que 
sota ella s'ha observat orificis d'atacs de xilófags. Els pigments són antics i al
guns cpm el vermelló (sulfur de mercuri), s'han deixat d'utilitzar. 

Policromia original. Esta realitzada a tremp sobre una preparació de 
guix. El contrast de les masses de color és fort, carnació molt lluminosa i ca
bells, barba i celles quasi negres. Els pigments són antics, apareix el vermelló 
a les carnacions, pero la particularitat técnica més interessant és la utilització 
de l'esmalt blau smaltino (vidre de cobalt), introdüit a Europa en el segle )(V.

Este pigment forma part del color de base dels cabells i apareix agrisat, resultat 
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habitual del seu procés de deteriorament; la seua funció és influenciar croma
ticament l'estrat superior de color terrós quasi negre, atorgant-li un matís més 
fred. 

TAULA DE CORRESPONDENCIA DE LES POLICROMIES 

DATACIO ULLS I CELLES CABELLS CARNACIONS PERIZONIUM 

Ulls clucs amb les pestanyes dibuixades. Color terros rogenc, composat per PeH1cula densa de pinzellada mol! Pel·l1cula densa de pinzellada 
Celles fines de colorterrós ro gene. Oli terres, blancde plom i 1ermelló. Oli visible, de color ataronjat fose. En molt visible, de color blanc, 

s.XJ sense preparació. Mal estat de sense preparació. Mal estat de la seua composició destaca la compasada f onamentalment 
conser,ació. conservació. presencia de blanc de tita ni, que la per blanc de bari i blanc de 

4a REPOLICROMIA silua en el s. XJ... Oli sense zinc. Oli sense preparació. 
prepara ció. Ha estat retocada i Acabada en supertície amb 
acabada ensupertície amb un unvernís de copal. Mal esta! 
vernís de copa!. Mal estat de de conservació. 
conserva ció. 

Ulls clucs i celles fines de color terrós. Oli Colorterrós ciar composat Pel·lícula de color rosal, Colorverdós ciar. PeHícula 
aplica! en dos estrats sobre una fonamentalment perterra d'ombra, i aconseguida perla superposició de aconseguida perla 
prepara ció extremadament gruixuda, que blanc de plom. Oli aplica! sobre una dos estrats de composició similar, superposició de dos estrats: 

s.XIX
modifica completament la forma de les preparació de guix. Mal estat de en els quals s'obser1a la presencia en els quals cal remarcar la 
parpelles. Mal esta! de conser1ació. conser1ació. de blancde bari i blanc de zinc, presencia de !erra verda. Oli 

3a REPOLICROMIA aquest últim u!ilitzat comercialment aplicatsobre una preparació 
en la pintura a l'oli a partir de ·1850. de guix.Acabat amb un 
Prepara ció de guix. En supertície vernís. Mal esta! de 
s'han trobat restes d\m vernís de conser✓ació. 
sandaraca. Mal estat de 
conser✓acíó. 

Blau intens composat per dos 

s.XVIII
estrats en la composició deis 
qua Is figura el blau de 

2a REPOLICROMIA 
Prússia. que apareix en el 
mercal en la segona meitat 
del s. XVIII. Oli sense 
preparació. 

Ulls mig clucs, a traves de les parpelles Color terros fose composat Color rosat composat per blanc de Color blanc ca lid composat 

s.XVI
s· endevinen les ninetes. Celles amples de f onamentalment per terres i negre pion\ terres, carbonat de calci i perblancde pion\ terres i 
colorterrafosc. Tremp ambveladures de carbó vegetal. Tremp sobre una vermelló. Tremp sobre una guix. Tremp sobre una 

1a REPOLICROMIA 
sobre una preparació de guixi cola molt preparació de guil Mal estat de preparació de guix. Mal estat de prepara ció de guix. Mal estat 
gruixuda. Mal estat de conservació. conservació. conservació. de conser.ració. 

Ulls no visibles: coberts pel gruixut estrat Color negre terrós intens, PeHícula fina de color rosat molt Colorblanccomposat per 
de preparació de la primera repolicromia. aconseguit perla superposició de ciar composada per blanc de plom: blancde pion\ carbonat de 
Probablement en molt mal estat de dos estrats

1 
el inferior deis qua Is carbonat de calci i vermelló. Tremp calci i guix. Tremp sobre una 

conser,ació:ia que es !roben travessats esta composat per una part d'esmal! sobre una prepara ció de guix. Mal prepara ció de guix. Mal estat 
s.XV per dos claus de ferro: tal com s'obser,a a blau

1 
pigment conegut des de estat de conservació. de conservació. 

ORIGINAL les radiografies. Les celles són bastant l'antiguitatperb que es difon en 
amples

1 
d'un color negre terrós intens i Europa en el s. XV. Tremp sobr� 

mostren el típic clavillat ortogonal de la una preparació de guix segons es 
pintura al tremp. dedueix del tí pie clavillat ortogonal. 

Molt mal estat de conser.ració. 
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ESQUEMA DE LA SUPERPOSICIÓ DELS ESTRATS 
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RECONSTRUCCIÓ GRAFICA DE LES POLICROMIES 
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ESTUDI DE LA TECNICA CONSTRUCTIVA I DE VOLUM 

L'analisi de la fusta mitjan�ant microscopia óptica de les seccions tan
gencial, transversal i radial ha revelat que es tracta de l'especie Populus s.p. 
(alba, alber, xop), 15 que creix en tota la península Ibérica de manera silvestre. 
La utilització de la fusta d' alba per a la construcció de retaules i la talla d' es
cultures esdevé més comuna a partir del segle XV, moment en que comen�a 
la substitució parcial de l'ús de les coníferes. És una fusta de color molt dar, 
compacta i al mateix temps dol�a per a la talla, que no es fissura ni s' estella 
amb facilitat. 

Tall radial Tall tangencial Tall transversal 

30. Visió dels tres talls de la fusta al microscopi optic.

El bloc central de l' obra, format pel tronc i les carnes, esta constru1t amb 
diverses peces embonades, algunes juntes de les quals són visibles, si s'obser
va la pe�a a llum rasant. El cap i els bra�os estan tallats a banda i ancorats al 
tronc mitjan�ant tiges de fusta. La utilització de claus de ferro forjat esta limi
tada principalment per a refor�ar l'ancoratge dels bra�os, donada la tensió que 
han de suportar, i per a subjectar alguns petits volums del pen'zonium, també 
tallats separadament. 

A l' esquena de la figura apareix una coberta que tanca el buit interior 
que l' escultura té al tronc. La pe�a rectangular ha estat ajustada amb cura i 
revestida amb la preparació i policromia originals. Oculta un buit en forma 
de paral•lelepípede, l'interior del qual ha pogut ser observat a través d'un bo
roscopi, i que també es fa molt evident a les radiografies realitzades, 16 per la 

15 Les analisis han estat realitzades per Arte-Lab S. L., i en concret per Andrés Sánchez Le
desma, Llicenciat en Bioquímica, i Ismael González Seco, Llicenciat en Ciencies Físiques. 

16 Les radiografies han estat realitzades pel Dr. Julián Celma Marín, a qui vull expressar 
l'agra·iment que es mereix per !'entusiasme mostrat en la restauració del Cn'st crucjficat. 
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diferencia de densitat de la materia en eixa zona. La fundó d'esta camera pot 
ser la de rebaixar el volum de la part més gróssa de la figura, amb la finalitat 
d'alleugerir el seu pes i d'evitar tensions en el comportament termohigrometric 
de la fusta, practica bastant habitual durant el desbastat del bloc. Una altra 
hipótesi, no contraria a la primera, és la d'haver servit per a custodiar algun 
objecte de devoció o algun document l' existencia dels quals no ha estat corro
borada pels mitjans d'analisi utilitzats. 

La corona no esta tallada, sinó confeccionada amb una corda entrella
�ada amb les espines incrustades directament al cap. La llengua és un disc 
realitzat separadament i policromat, per a ser posteriorment adherit a l'interior 
de la boca. 

B JUNTA PECES ENSAMBLADES 

□ JUNTA PECES EMBONADES

�I TIJAFUSTA

11] CLAUS

li\¡\¡\] BUIT INTERN

LJ COBERTA POSTERIOR BUIT INTERN

■ CORDA 
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tecnica constructiva i de volum.
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32. Moment de l'observació del buit intern amb el boroscopi, a través d'un orifici existent a la part
superior de l' esquerra.

Abans d' aplicar la repolicromia, durant la intervenció del segle XIX, els 
volums varen ser modificats de manera irreversible, ja que comportaren la mu
tilació de parts anatómiques completes com ara el nas, el llavi superior i l'ore
lla, a més de perdues en els bíceps i part del pen'zonium. Sobre les esmentades 
zones es varen encaixar diverses peces tallades en fusta de pi, per a substituir 
les que intencionadament havien sigut eliminades. 

L'important grossor de la preparació de guix aplicada en aquell moment 
es fa palés sobretot als ulls, que per al gust de l'epoca semblarien segurament 
massa enclotats. A les radiografies del cap les conques dels ulls pareixen d'un 
blanc intens, precisament per la gran acumulació de sulfat de calci dels succes
sius estrats de preparació que no deixa traspassar els raigs X. Esta és també 
la raó, junt a la presencia de blanc de plom ( carbonat basic de plom) en quasi 
tots els estrats de pintura, de l'aparern_;a nebulosa a les radiografies de la major 
part de la figura excepte la cavitat central. La densitat dels materials afegits en 
les últimes repolicromies, no deixa apreciar la diferencia de malla entre la fusta 
de pi dels empelts i la fusta d'alba, visible sobretot a les llacunes. 

REFLEXIONS SOBRE EL PROCÉS DE RESTAURACIÓ 

En el moment de comen�ar la restauració d'una obra tridimensional no es 
pot oblidar que el tractament del volum i la policromia constituixen una unitat. 
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33. Radiografies en les quals s'observa
el buit intern de !'escultura, els claus,
les llacunes en les policromies, a més
de les grans masses d' estuc de guix i
blanc de plom que els rajos X no poden
penetrar.
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Al mateix temps que es realitza l'estudi de correspondencia de les policromies, 
es convenient també observar els canvis formals que la pec;a ha suportat al 
llarg de la seua historia, per tal d' extraure unes conclusions que ajuden a com
prendre de manera global les addicions i supressions que l'escultura ha patit 
tant en la forma com en el color. 1 7

La correcta interpretació cronológica de les successives intervencions és 
imprescindible per a l'estudi de les obres repolicromades, i l'eventual decisió 
d'eliminar alguns dels estrats o volums afegits. Si no és així, es corre el risc de 
caure en confusions estetiques que acaben per mostrar un aspecte que no es 
correspon amb cap dels moments histories pels quals la pec;a ha passat. 

A més, cal recordar que les repolicromies, tant si són totals com parcials, 
s'han d'entendre com una renovació de l'objecte artístic per a adaptar-lo al 
gust de l'epoca o per a mantindre el seu ús social. Cadascuna d'elles aporta 
dades del moment historie en que fou realitzada i, a pn·on·, han de ser conside
rades com a modificacions que s'han de conservar. 

Era necessaria, per tant, una reflexió amb tates les dades recollides al 
voltant de l'estudi del Cn'st crucjficat, abans de decidir quin podia ser l'aspecte 
estetic més coherent, tot i respectant les modificacions, o pel contrari valorant
ne l'eliminació d'algunes. 

Si tornem als resultats de l'estudi de correspondencia de les policromies, 
la primera intervenció descrita de fara a dins era una repolicromia parcial a 
l'oli, del segle XX, que ocupava solament la part anterior de la figura, de pin
zellades molt pastases en el tors i el pen:Zonium pero que quasi no cobrien la 
cara i les carnes, mal realitzada tecnicament i en mal estat de conservació: des

cohesionada, amb llacunes que mostraven les policromies subjacents i acabada 
amb un vernís molt oxidat. Atenent a estes raons no era dificil decidir la su
pressió d'esta intervenció, sobretot per la mala qualitat tecnica. El treball s'ha 
realitzat per estrats. Primer, s'ha eliminat el vernís i posteriorment, la capa d'oli 
mitjanc;ant l'aplicació de distintes formulacions de dissolvents organics i agents 
quelants en suspensió en un gel. 

17 SERCK-DEWAIDE, M. París 1995. "Exemples de restauration, dé-restauration, re-restau
rations de quelques sculptures. Analyse des faits et réflexions" en 4º col/oque de l'Association des 
Restaurateurs d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire A.R.A.A.F. U.
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Pel que fa a la repolicromia del segle XIX, ja s'ha <lit que era total, ob
tinguda per superposició de dos estrats de pintura a l'oli sobre una preparació 
de guix extremadament gruixuda, que arrodonia els trets anatómics i ocultava 
les modificacions del volum que pertanyien a este moment. Malgrat la forta 
intenció de canvi formal que es deduix d'esta actuació tan intervencionista, hi 
havia una dissociació palesa entre l'aparen�a dels volums i el tractament de la 
policromia. El resultat no era harmónic perque el dens arrebossat de guix no 
podia aconseguir que les formes dures i les llargues extremitats es veren trans
formades en la pretesa serenitat academica que es perseguia. Esta falta d'unitat 
des del punt de vista estetic, junt a raonaments de tipus tecnic com el mal 
comportament de les espesses capes superposades que es desprenien en grans 
descamacions, avalaven la determinació d'eliminar també esta repolicromia. 

Després de retirat el vernís, el treball s'ha realitzat a bisturí amb el con
trol de lents d'augment, s'han al�at els estrats en una meitat de la pe�a i s'ha 
documentat l'estadi abans d'eliminar-los per complet. Durant tot el procés 
d'alliberament de les capes subjacents s'han realitzat repetides fixacions amb 
cola animal, on apareixien zones amb falta de cohesió o disgregades. Al ma
teix temps s'ha dut a terme la consolidació de la fusta, per impregnació-d'una 
so lució de resina acrílica, i l' extracció dels elements metal• líes no originals i no 
funcionals. 

35. Detalls del procés d'eliminació del vernís.

No s'han suprimit els empelts de fusta de pi que varen ser aplicats en el 
segle XIX, per a la modificació del nas, de l'orella i del pen'zonium, la qual cosa 
pot semblar una incoherencia després del que s'ha argumentat. Pero l'opció 
de deixar la figura mutilada per a l'ús devocional per una rígida recerca de la 
puresa formal no era convincent. Tampoc ho era la idea d'haver d'interpretar 
com eren els elements originals per tal de reintegrar-los, i fer una actuació 
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intervencionista després d'haver-ne eliminar una altra. En este punt, per tant, 
s'han donat per finalitzades les operacions de supressió d'antigues interven
cions formals i croma.tiques. 

36. Imatge que mostra una de les repetides
fases de fixació dels estrats, durant el treball
d'alliberament de les policromies subjacents.

En total s'han al�at huit estrats en cinc operacions de neteja, si tenim 
en compte la intervenció preliminar per a remoure el fang i l' esmalt sintetic. 
Després d'haver alliberat la pe�a d'esta acumulació de materials diversos, el 
resultar ha sigut la recuperació, en la major part de la figura, d'unes caracte
rístiques formals molt més harmoniques amb la policromia que ara s'ha deixat 
visible. Malgrat aixo, l'obra pot presentar problemes de coherencia estetica difi
cils d'explicar, pero que cal acceptar. 

En definitiva, el que ara contemplem és una talla de principis del segle 
){V, repolicromada pot ser a final d'eixe mateix segle o principis del segle XVI, 
amb un penzonium pintat de blau en la segona meitat del segle XVIII i uns 
afegits formals (nas, orella i part dels plecs del drapejat) del segle XIX. Aixo 
no obstant, volums i policromia mostren actualment una unitat que no tenien 
abans del procés de restauració realitzat. 

La unitat ve donada per la policromia recuperada del segle XVI, que 
reproduix bastant fidelment en cromatisme i tecnica l' original, i que només 
s'ha pogut observar a través de les llacunes. Va ser realitzada per a mantindre 
la pe�a en bon ús en una epoca no massa llunyana a la datació de la talla, 
sense cap intenció de canvi estetic. Les llacunes i els intersticis dels clivells 
han deixat vore que esta policromia repetix, quasi de manera exacta, l'exten
sió i recorregut de la sang així com algunes de les laceracions representades 
en la policromia original subjacent. No és estrany, per tant, que color i forma 
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estiguen en total harmonia. El dramatisme de la policromia actualment visible 
esta perfectament d'acord amb la tensió dels trets anatomics, i tots dos aspee
tes encaixen iconograficament en les representacions de Crist en la creu propies 
de la última etapa del gotic internacional. 

Pel que fa a la repolicromia parcial del pen'zonium blau, podria semblar 
anecdótica o incongruent esteticament, pero no ho és. Encara que pertany al 
segle XVIII també podem trabar als segles, )(Vi XVI panys de puresa de color 
blau fose, aixo sí, realitzats amb altres tipus de pigments. Per altra banda, el 
blanc del pany corresponent a la camació i cabells del segle XVI estava bastant 
malmés, qüestió que junt a la qualitat que oferia la pintura de blau de Prússia, 
va inclinar la balan�a en favor de la seua conservació. 

37. Imatges del procés d'eliminació de la repolicromia del segle XIX en el costat dret del tórax.
Detall del piquejat per a fer adherir el gruixut estrat de preparació.
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38. Detall que mostra el límit de la repolicromia del segle XX aplicada no més per davant, sobre la
del segle XIX de color verdós dar, i finalment la repolicromia del XVIII de color blau de Prússia.

39. Estat inicial i final del procés d'eliminació de les repolicromies dels segles XIX i XX.
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40. Estat intermedi del procés de reintegració.
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