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Crèdits:

Museu de Belles Arts. Diputació de Castelló, 2020.
Direcció tècnica C+R, disseny, textos i coordinació del projecte: Reyes Silvestre.
Traducció: Servei Lingüístic de la Diputació de Castelló
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Equips tècnics:

La Mare de Déu de la Rosa
La Mare de Déu amb el Xiquet

Conservació i restauració: Reyes Silvestre.
Daurats: Francisco Berdonces.
Fotografia llum ultravioleta: Pascual Mercé.

Mosaic

Conservació i restauració: Anna Viciach, Carolina Busquets, Gwendolyn Brouwer, Laia Contreras,
Héctor Cuenca, Yu Lee.

Adoració dels Pastors

Conservació i restauració: Ana Villaba, Salut Díez.
Diagnòstic TAC: Servei de Radiodiagnòstic, Hospital Provincial de Castelló.

Torques

Conservació i restauració, Reyes Silvestre.
Diagnosis SEM- EDX y EDXRF: Departament científic, Institut Valencià Conservació, Restauració i
Investigació.
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Introducció

Com utilitzar aquesta publicació

Propòsit
Dissenyada com una eina per al públic
interessat en la conservació i restauració de
béns culturals, i específicament en el
seguiment i atenció de les diverses
col·leccions del Museu de Belles Arts de
Castelló, aquest recurs permetrà a les
persones usuàries una aproximació única a
aspectes no sempre coneguts de les obres
ací exposades. Una visió diferent d'aquests
béns que fa possible la documentació
generada durant els processos d'actuació
en aquest camp i fins ara inèdita. Una
oportunitat per a conéixer la seua
metodologia de treball.
Amb la missió de la correcta conservació
dels béns culturals que formen part de la
col·lecció permanent i dels fons d'aquest
Museu, l'àrea de conservació i restauració
de col·leccions incideix en la prevenció com
a model eficient d'atenció, amb protocols
d'inspecció adaptats a les singularitats del
Museu i la implementació de mesures
preventives.

Alhora es duen a terme actuacions sobre
els béns catalogats on l'estudi de les
tècniques d'execució i l'anàlisi científica de
materials i patologies són determinants per
a una correcta diagnosi i intervenció. Amb
la selecció d'alguns treballs de conservació
i restauració duts a terme en els laboratoris
del Museu, obrim ací una finestra amb què
visibilitzar una activitat no sempre
degudament difosa. És l'inici d'un projecte
divulgatiu que invita a la continuïtat.

Les entrades per a cadascun dels
monogràfics no són seqüencials, per la
qual cosa d'acord amb els seus interessos
pot triar l'ordre de lectura i navegar per
aquest recurs utilitzant els enllaços que
trobarà en la taula de continguts inicial o
en la zona inferior de cada pàgina.
Cada monogràfic es complementa amb un
recurs addicional pensat per a dispositius
mòbils que facilitarà l'accés a la informació
durant la seua visita al Museu de Belles
Arts de Castelló. Pot realitzar la descàrrega
des d'aquesta Web o mitjançant el codi QR
que trobarà junt amb l'obra en la sala
d'exposició. Sens dubte l'opció més
interessant.
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“La Mare de Déu de la Rosa” o “La Mare de Déu amb el Xiquet”.
Anònim italià s.XVI (còpia Pulzone, Scipione).
Depòsit del Museu Nacional del Prado (P000559).
Oli sobre tela.

El procés creatiu en La Mare de Déu de la
Rosa s'ajusta a un moment de canvi
relacionat amb la busca de nous efectes
lumínics i cromàtics que requeriran una
revisió completa de les tècniques i els
materials utilitzats fins al moment. Enfront
de la taula, el llenç s'imposa com a suport
habitual de la pintura pels seus avantatges
en la preparació de les superfícies per a
rebre el color i per les possibilitats que
ofereix per a una
gran diversitat de
formats; a més resulta més econòmic,
lleuger,
fàcil de transportar i menys
sensible al deteriorament. El teixit ja
tensat en un bastidor de fusta, es prepara
amb successives aplicacions de fines capes
d'algeps i cola animal o aparell, amb la
funció d'aïllar el suport; un treball que
finalitza amb una emprimació greix
generalment pintada en tons terrosos o

rogencs, com en aquesta obra que ens
ocupa,
i
que
serveix
per
a
impermeabilitzar-lo.
Aquesta
tècnica
pictòrica empra com a aglutinant dels
pigments olis d'origen vegetal que amb el
seu assecat forma una pel·lícula compacta

i
elàstica
adequada
per a
la
superposició de veladures i el detall.
Acompanya a aquesta pintura un marc
històric daurat a l'aigua amb alternança en
els acabats mat/brillantor, decoració de
fresa i fulls en el tall.
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Anvers i revers abans de la intervenció.
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Examen i diagnosi.
L'aparença d'algunes de les obres que ara
veiem en els museus és el resultat de
diversos factors posats en relació: els
materials i les tècniques utilitzades per
l’artista en el moment de la seua execució,
els processos d'envelliment d'aquests
materials constitutius i les successives
intervencions que han requerit en el temps
per al seu manteniment, des de preceptes
on la
intencionalitat creativa primava
sobre el respecte a les característiques
formals originals.
Un exemple de la història d'aquesta
“atenció” de les obres el trobem en La
Mare de Déu de la Rosa, un depòsit del
Museu Nacional del Prado que arriba a
Castelló per OM de 1936 i des de llavors es
custodia en les seues sales. Aquesta pintura
presenta una antiga intervenció no
reportada, que si bé ha contribuït a
garantir la seua durabilitat en el temps, ara
ha requerit de tractament per a la correcció
d'una sèrie de patologies que afecten la
seua estabilitat física i impedeixen una
lectura correcta.

Respecte al suport, el llenç mostra un
antic reentelat que manté en l'actualitat
una bona adherència entre les dues teles.
Per al forrat de l'obra es va emprar un
llenç de lli de trama i ordit creuats
perpendicularment i d'una sola peça i com
fixatiu per a la unió, una mescla de pasta
de farina i cola animal que compleix
correctament la seua funció mantenint la
pintura original en unes condicions
acceptables de tensió. Tan sols en un
extrem pot apreciar-se una xicoteta
pèrdua del teixit utilitzat per al forrat
sense repercussions en l'original.
El
bastidor, sense falques, evidència un antic
atac
per
corcó
comú–anobium
punctatum- inactiu, ja que la peça és
sotmesa junt amb totes les col·leccions
amb suport en fusta d'aquest Museu a
desinsectació mitjançant anoxia, amb
posterior seguiment periòdic.

Detall revers.
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L'estrat pictòric apareix ben conservat en
les carnacions i túniques de les figures,
amb craqueladures de risc menor que
mantenen una correcta adhesió al suport.
Els blaus del mantell de la Mare de Déu
evidencien un avançat estat de degradació;
ací les pèrdues adquireixen rellevància per
desagregació del pigment i cert virat al
verd; en les zones en què es conserva
acceptablement l'empastat, aquest es
mostra fortament craquelat i amb escassa
adhesió al suport.
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pèrdua de flexibilitat i deixa exposada una
superfície pictòrica lleugerament porosa,
principalment en les encarnacions de les
figures. En els fons, el vernís presenta
esbalaïts.

La degradació s'accentua a la zona inferior
amb pèrdues de pintura i preparació per
despreniment, afavorits segurament per la
tensió exercida pel vernís. Antigues
reintegracions volumètriques i cromàtiques
se superposen a l'original.
La superfície ofereix un vernís natural
resinós alterat per oxidació, que distorsiona
de manera important la lectura de la
pintura en virar al groc.
Aquesta
degradació
ha
generat
també
despreniments locals motivats per la seua

Patologies.
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Inspeccionada l'obra mitjançant tècniques
de reflectografia infraroja i fluorescència
visible induïda per llum ultravioleta, es
detecten diferents intervencions sobre la
superfície pictòrica:
-

-

Proves d'eliminació del vernís a la zona
central superior del llenç.
Importants repintades sobre el mantell
blau de la Mare de Déu, utilitzats a les
zones d'ombres per a reforçar l'efecte
visual dels plecs.
Repintades en els nimbes d'ambdues
figures.
Reintegracions de color disseminades
per la superfície en xicotetes zones de
pèrdua amb estucs de reposició que se
superposen a l'original.

Imatge obtinguda per fluorescència visible induïda
per llum ultravioleta.
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Criteris i metodologia.

En coordinació amb el Museu Nacional del
Prado i des del criteri de mínima
intervenció,
aquest
projecte de
conservació té com a objectius prioritaris
l'estabilització
de
patologies
i
la
recuperació dels seus valors estètics
originals, establint metodologies i criteris
d'actuació
ajustats
a
directrius
i
recomanacions internacionals en aquesta
matèria.
El
document emés amb la proposta
d'actuació que descriu l'ús de tècniques i
materials seleccionats, sempre avalats per
estudis científics, és revisat i autoritzat pel
Servei de Depòsits, l'Àrea de Conservació i
el Cap del Taller del Museu Nacional del
Prado. La qualitat de la intervenció duta a
terme en els laboratoris de conservació i
restauració del Museu de Belles Arts de
Castelló queda assegurada amb els
sistemes de seguiment establits pel museu
titular per als seus depòsits.
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El procés de conservació i restauració
s'inicia amb la fixació de l'estrat pictòric i la
supressió de depòsits adherits al teixit en el
revers. Per a l'eliminació de vernissos es
procedeix mitjançant una neteja química
suau que continua amb la supressió
d'elements volumètrics i cromàtics de
reposició en mal estat i que oculten la
superfície original. Es completen els treballs
amb la restitució en les zones de pèrdua i
la protecció final de tota la superfície
pictòrica.
El marc històric és també sotmés a
tractament de conservació i restauració.

Procés de neteja.
Eliminació del vernís.
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General neteja.
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Tractament del marc històric.
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Mosaic
Vil·la romana de Benicató, Nules
Roma imperial
Opus Tessellatum.

Catalogat com a element arquitectònic per
la seua ocupació en la decoració d'edificis,
per a la seua elaboració s'empraven
xicotets fragments de materials diversos,
d’acord al disseny, com la ceràmica cuita o
pasta vítria i principalment marbres o
calcàries de diferent color. Amb aquestes
xicotetes peces generalment de forma
cúbica
anomenades
tessel·les
es
conformaven les distintes composicions
previstes. La tècnica d'execució consistia
en la superposició de tres estrats de pedra
pastada que anaven decreixent en
volumetria amb l'altura, sobre la qual es
plantejava el disseny mitjançant el seu
dibuix o sinòpia. Finalment amb un fi
morter de calç i arena quedaven travades
les tessel·les que conformaven els motius.

Estat actual de l'obra com a part de la col·lecció permanent en el Museu de Belles Arts de Castelló.

El mosaic Opus tessellatum de la vil·la
romana de Benicató, presenta una
composició geomètrica bicroma realitzada
amb tessel·les quadrangulars de pedra
calcària en blanc i negre i dimensions
variables que van dels 0,6 a 1,6 cm.
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En la dècada dels setanta del segle XX, el
mosaic arrancat amb anterioritat per peces,
és sotmés a una intervenció integral que
inclou la seua disposició parietal en el pati
posterior de l'antiga seu històrica del
Museu de Belles Arts de Castelló, en el
carrer Cavallers d'aquesta ciutat; i és
exposat a la intempèrie amb una volada de
protecció perimetral. Amb motiu de la
inauguració de l'actual seu, es procedeix al
seu desmuntatge i trasllat. Ací, es decideix
una primera fase d'intervenció sobre les
peces de la meitat superior per a la seua
exhibició com a part de la col·lecció
permanent d'aquest Museu.
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Muntatge en l'antiga Seu.
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Examen i diagnosi.

Abans d'iniciar qualsevol actuació sobre
aquesta estructura modular es fa
imprescindible un registre documental
exhaustiu i detallat de l'estat de la qüestió
que incloga tots aquells aspectes que
caracteritzen l'obra: disposició de les
tessel·les, pèrdues, patologies de la pedra,
peces de nova factura, problemàtiques
dels nous materials, etc. Per a açò, a més
d'una documentació fotogràfica completa i
detallada es mapeja tota la superfície a
escala
1:1
sobre
làmina
plàstica
transparent, compilant-hi totes aquestes
dades.
Per a identificació de materials constitutius
i productes d'alteració es duen a terme
assajos qualitatius per via humida.

Caracterització de cada una de les peces: límit del
tesellatum i pèrdues, fractures, tessel·les de nova
factura i formacions superficials d'origen divers.
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Concrecions en superfície.

1. Tessellatum original
2. peces de reposició i fractura.

Suport en Pòrtland amb malla metàl·lica.

Aquest bé cultural presentava importants
patologies que tenen el seu origen en
diferents causes; d'una banda, els
productes
d'alteració
propis
del
soterrament
arqueològic
amb
problemàtiques no resoltes en la primera
restauració, com són la presència de sals
solubles i insolubles en forma de
concrecions i la pèrdua de cohesió en el
material petri pel seu desgast en el temps;
d'un altre, la degradació de l'autoportant
amb que es dota el mosaic en l'antiga
intervenció, un suport rígid de ciment

hidràulic de tipus Pòrtland d'uns 5cm de
grossor reforçat amb malla interna
metàl·lica. Finalment la seua exposició a la
intempèrie durant un període prolongat de
temps en l'antic Museu.

pedra per estrés baix cicles tèrmics, per el
ciment un coeficient d'expansió molt
superior al de la pedra calcària.

La seua interrelació ha generat en el
material original arqueològic problemes
d'origen químic i mecànic, amb formació
de taques fosques sobre la calcària,
eflorescències semi-insolubles,
taques
d'òxid per corrosió del reforç metàl·lic,
així com desagregació o exfoliació de la

En definitiva, ens trobem amb un material
petri original molt degradat sustentat per
un suport inadequat que havia perdut la
seua capacitat per a la subjecció de
tessel·les i afavoria el seu despreniment.
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Criteris i metodologia.

Respecte a les característiques formals
originals, mínima intervenció orientada a
recuperar l'estabilitat de l'original i el seu
reconeixement, reversibilitat de les accions
i materials que han de ser discernibles de
l'original, tant en la intervenció directa
sobre l'obra com en el muntatge
museogràfic, són els criteris que regeixen
aquesta intervenció.
L'actuació, que en aquesta primera fase es
du a terme sobre els elements que
formaran part de la col·lecció permanent,
s'orienta a garantir l'estabilitat del
tessellatum i a la substitució de l'antic
suport, com principal risc per a l'obra, per
un nou autoportant inert.
Persegueix
l'eliminació
d'agents
de
degradació ja descrits i presents en les
calcàries, així com la restitució de les seues
propietats mecàniques, aportant totes
aquelles mesures garantistes quant a la
disposició original de cada una de les
tessel·les que conformen el paviment en
pedra.

Estat inicial d'anvers i revers. Reforç del tessellatum, previ a l'eliminació del suport.
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1.

Eliminació mecànica de l'antic
suport

2. Reverso del tras su limpieza.
3. Capa de intervención que
garantiza el principio de
reversibilidad.

4.

Adhesión nuevo inerte.

1. Eliminació mecànica de l'antic suport.
2. Revers del tessellatum després de la seua neteja.
3. Capa d'intervenció que garanteix el principi de

4.

reversibilitat.

4.

Adhesió nou autoportant inert.

2.
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Procés complet i alguns exemples del resultat final
en cada peça.
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Finalitzats els treballs de cada un dels
fragments, el muntatge en la sala de l'àrea
d'Arqueologia es realitza sobre un plint
dissenyat per a tal fi amb marc perimetral,
on queden disposades totes les peces fins
a completar la configuració original. Per als
buits compositius es recorre a un perfil de
bromera de polietilé inert del mateix
grossor de les peces. La integració visual
del conjunt s'aconsegueix amb la mescla
d'àrids de marbre de distintes tonalitats en
la unió de panells.
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Adoració dels Pastors.
Anònim, s. XVI
Relleu en fusta policromada.

L'obra que ací es mostra és un relleu en fusta
policromada sobre fons pla. El procediment
utilitzat per a la seua preparació ha consistit
en la unió de dues taules de grossor
important
mitjançant
encolat
amb
acoblament de cua d’oroneta de doble
inclinació i el reforç pel revers amb fibra
vegetal de cànem o estopa també encolada
en la zona de clevills i nucs de la fusta. Una
vegada tallada l'escena, el mètode triat per a
la seua decoració és el d'estofat per als fons i
vestidures, amb l'excepció de les carnacions,
on únicament es deposita la pel·lícula
pictòrica. Aquesta tècnica de policromat
consisteix a aplicar primer una prima capa
intermèdia o aparell a base d'algeps i cola
que rep la làmina d'or prèvia emprimació; a
continuació una fina
pel·lícula pictòrica
cobreix la superfície daurada, per a després
descobrir el pa metàl·lic formant dissenys
decoratius.

.
Amb el pas del temps, les tècniques i
materials utilitzats en la factura de l'obra van
perdent les seues qualitats inicials i
comencen a comportar-se de manera
diferenciada generant tensions internes que
debilitaran el treball. Aquest procés unit a
l'ús i manipulació de l'obra així com a les
condicions ambientals del seu entorn, són les
causes que tenen com a efecte la seua
degradació.
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3.

1.

2.
1.
2.
3.
4.
5.

4.

L'obra abans de la intervenció.
Detall.
Detall, obertura de la fusta i reparacions diverses.
Revers del relleu
Detall doble cua d'oroneta i obertura de clevills.

5.
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Examen i diagnosi.
L'exploració visual prèvia es complementa
amb tècniques d'examen com la microscòpia
òptica, la fluorescència induïda per llum
ultravioleta i
la
tomografia
axial
computerizada (TAC), que han permés una
aproximació important a la situació real de
l'obra. En superfície observem problemes
d'adhesió entre estrats i la pèrdua de xicotets
fragments d'aquesta decoració; a més, davall
l'enfosquiment generat per depòsits de
brutícia adherits, es detecten repintades de
baixa qualitat aplicades sobre la policromia
de manera descurada.
Encara que sens dubte, el repte més
important que presenta aquesta obra, és la
intervenció integral de què ha estat objecte
en el passat. Es du a terme una reintegració
volumètrica de faltants de la talla en fusta i
un repolicromat general, que impedeix
observar la peça tal com va ser concebuda
en el seu moment primigeni. Així, podem
parlar de dues intervencions que se
superposen, semblants quant a tècnica i en
les què el procediment és complet.

1

3

2

Imatge amb llum ultravioleta. 1: repintades; 2: pèrdues d'estrat pictòric; 3: depòsits de brutícia adherits
al vernís.
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1

2
Un estudi de la capa subjacent mitjançant
TAC, ens permet comprovar que si bé
s'utilitza la mateixa tècnica en les dues
intervencions, l'aplicació difereix i també el
resultat.

•

1
Fi estrat d'estofat original que inclou capa de preparació, làmina d'or, i color (1) i de major grossor el
repolicromat amb estratigrafia semblant (2).

En les vestidures i davall el gros estrat del
repolicromat,
l'estrat
original es
caracteritza per un aparell de menor grossor
i l'ús del punxó amb traç fi conformant
decoracions més profuses. També podem
constatar el seu deficient estat de
conservació en les zones més prominents i
per això més exposades en el temps, la qual
cosa ens porta a inferir que el motiu de la
segona intervenció no és tant per un canvi
en el gust com per la necessitat de la seua
posada en valor mitjançant la millora en la
lectura de l'obra existent.
Testimonis de verificació de policromies superposades.
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Tall longitudinal en l'arrancada de la talla; mostra l'acoblament de panells i l'aparell perimetral en blanc.

Tall tangencial en la figura central de la Mare de Déu.
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Criteris i metodologia.

La intervenció persegueix l'estabilització de
l'obra, així com la millora de lectura per a la
seua exhibició com a part de la col·lecció
permanent del Museu de Belles Arts de
Castelló. Amb una consolidació en zones
amb problemes d'adhesió, es decideix
l'eliminació d'una gran acumulació de
brutícia superficial que genera un agrisament
generalitzat i de repintades de diferent
època. El degradat estat de conservació del
substrat original, així com l'interés del més
recent, ens porta a determinar la conservació
d'aquest últim unificant la visió de conjunt
en aquesta època d'intervenció i mantenint
testimonis de verificació oberts per al seu
estudi.

Procés d'intervenció.
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Eliminació de repintades: superfície enfosquida, emprimació en blanc i estrat
pictòric que es correspon amb el procés de repolicromat.

Eliminació de repintades en verd davall les quals apareix cel i núvols.

Procés de neteja i final amb reintegració cromàtica.
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Torques
El Puig de la Misericòrdia
S. VII a.C.

Es presenten dues torques o collars rígids
massissos. Objectes decoratius d'ús
personal realitzats a coure a partir de
varetes massisses de secció circular, més
grosses al centre i amb acabaments
esfèrics en els extrems. La decoració incisa
en zig-zag es disposa longitudinalment en
tota la superfície de les peces.
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Els objectes arqueològics metàl·lics són
susceptibles
de
patir
profundes
transformacions
en la seua forma i
composició. El metall com a producte
generalment artificial obtingut per l'home
mitjançant els processos tèrmics que
engloba la tecnologia de la metal·lúrgia,
presenta una gran inestabilitat que el
porta a reaccionar amb el medi fins a
trobar l'estat d'equilibri en la seua forma
mineral molt més estable. Aquesta
transformació es denomina corrosió, un
fenomen natural actiu i constant en el què
intervenen
diferents causes, i que
únicament es deté amb la mineralització
completa dels objectes metàl·lics.
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Les causes que es desenvolupen en major
grau en un procés o un altre estaran
caracteritzades per les propietats del
metall, la qualitat de la tècnica de la
factura i les condicions de l'entorn a què
es troba exposat l'element metàl·lic, ja siga
en soterrament, submergit, exposat a
atmosferes industrials, en una sala
d'exhibició o en els magatzems del museu.
Junt amb l'oxigen, l'accés d'humitat a la
superfície metàl·lica és l'altre gran agent
determinant del tipus de corrosió i en el
cas de soterraments, la presència de sals
del terreny que participaran activament en
aquesta transformació.
Aquesta activitat que es produeix des de
l'exterior cap al nucli de l'objecte,
aconsegueix també desenvolupar-se de
manera interna, i en aquest cas dependrà
principalment de la qualitat tècnica en
l'execució de la peça. Pot resultar molt més
agressiva i acabar amb la destrucció de
l'objecte.
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Examen i diagnosis.

Cada metall és capaç de formar un
important nombre de compostos minerals
que donaran lloc a pel·lícules uniformes i
compactes o aparéixer com a corrosió
deformant.
Les torques mostren en superfície un
conglomerat de concrecions terroses i
compostos de clor de diferents tonalitats
verdes. Els clorurs de coure conformen un
dels grups de minerals de major risc per a
l'estabilitat del coure, i les seues formes
més freqüents són la nantokita, atacamita
o la paratacamita. Resulten molt reactius
en presència d'oxigen i humitat el que ha
motivat que s'estenguen cap al nucli del
metall, causant la desintegració d'algunes
zones.
Davall aquestes formacions apareix com a
corrosió deformant, el coure combinat
amb el carboni formant malaquita de color
verd fosc; un compost que únicament
s'origina en sòls i per això és molt comú en
els objectes arqueològics amb base de
coure procedents d'excavacions terrestres.

2.

3.

1. Concrecions terroses en superfície.
2. Corrosió amb desintegració del nucli metàl·lic.
3. Pàtina deformant.
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De color negre acerat, trobem un
recobriment compacte i uniforme que
s'estén sobre la superfície de les peces. La
seua important presència el converteix en
objecte d'un estudi a part amb la seua
caracterització determinar si és un òxid de
coure, que com a pàtina natural forma
tenorita, o bé un revestiment intencionat.
Com compost natural resulta inhabitual ja
que per a la seua formació es requereix un
pH alcalina i calor elevat; sol indicar que
s'ha format a partir d'un ritual d'incineració
o d'incendi.
Sobre el coure metàl·lic es forma el primer
compost mineral en combinació amb
l'oxigen, la cuprita; de tonalitats marrons
rogenques, es detecta com a pel·lícula
uniforme i com a corrosió deformant. Les
dues peces presenten un bon nucli
metàl·lic.
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Tenorita, pàtina estable del coure de color
negre acerat.

Davall aquesta apareix la cuprita; de
tonalitat marró rogenca, és el primer
compost que es forma a partir del coure
metàl·lic.

.
CONNECTE · CONEC · MUSEU • Continguts · Introducció · Mare de Déu de la Rosa · Mosaic · Adoració dels Pastors · Torques · 41
∆

CONNECTE

L'exploració visual prèvia es complementa
amb tècniques d'examen i analítica com la
microscòpia òptica i electrònica d'agranatmicroanàlisi per dispersió d'energies de
rajos X (SEM- EDX), i la dispersió d'energia
per fluorescència de rajos X (EDXRF).
Aquestes tècniques de diagnosi no
destructives han permés conéixer millor
l'estat de la superfície, definir patologies
però també la caracterització elemental i
l'estudi del recobriment negre
per a
determinar el seu origen natural o artificial
com a part de la tècnica d'execució,
essencial per a la seua estabilització.
Les anàlisis del metall base i del
recobriment,
en
ambdues
peces,
proporcionen
com
resultat
una
concentració de coure superior al 98,5 %
amb un xicotet percentatge d'estany, per
la qual cosa pot concloure's que estem
davant un compost natural de coure del
tipus tenorita.
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1.

2.
Torques gran: Zona d'anàlisi i espectre EDXRF del metall base (1) i del recobriment superficial (2) amb resultats
semblants en composició (IVCR+i).

Torques xicotet. Imatge SEM: Superfície del metall
base (dta.) i del revestiment compacte (esq.)
Anàlisi elemental EDX de la zona assenyalada
(IVCR+i).
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Criteris i metodologia.

La intervenció té com a objectiu prioritari
l'estabilització dels processos d'alteració
actius, així com la recuperació de la
superfície
amb
decoració
incisa
mitjançant solucions que afavoresquen

l'estabilitat de les peces arqueològiques.
Per a tal fi es recorre a tractaments de
neteja mecànica i química, a la seua
inhibició i protecció final, documentant els
processos.
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