


ESTAT DE CONSERVACIÓ I INTERVENCIONS ANTERIORSASPECTES TÈCNICS

Les tres escultures formaven part del 
Misteri de la Crucifixió. Aquest misteri va 
ser encarregat per la Confraria dels Mestres 
Blanquers i Assaonadors de Reus l’any 
1703 i el 2 de setembre de 1704 ja apareix 
esmentat al seu inventari.

Les escultures representen tres soldats 
romans que van crucificar Jesús, però la 
figura a la creu va desaparèixer. 

Atribuïdes a l’escultor Esteve Vila i al 
daurador i pintor Joan Pau Ferrer, les 
escultures són propietat de la Congregació 
de la Puríssima Sang de Nostre Senyor de 
Reus.

Les escultures es trobaven en un estat de conservació deficient.

Principalment, els factors d’alteració van ser humans -intervencions poc respectuoses i 
manipulacions i emmagatzematges inadequats- i biològics. 

El suport, fet de fusta, tenia peces separades i pèrdues. La capa de preparació i el bol tenien 
aixecaments i pèrdues. L’or i la capa pictòrica tenien aixecaments, pèrdues, brutícia i taques, 
i, a més, el vernís estava oxidat. 

Les escultures havien estat intervingudes abans. Les intervencions més destacades eren 
la consolidació del suport, la repintada dels estofats, el repolicromat de les carnacions, la 
neteja, cosa que, en una de les escultures, va suposar l’eliminació total de la policromia de 
les carnacions, i, per acabar, l’envernissat. 

Les tres escultures estan fetes amb diverses peces de fusta unides i, posteriorment, tallades. 

Damunt de la fusta, hi ha dues capes de preparació de color blanc, probablement compostes 
per sulfat càlcic i cola d’origen animal.

En el cas de les carnacions i cabells, sobre de la capa de preparació hi ha la capa de 
policromia, o bé una capa de bol, en el cas de les zones daurades i estofades (vestidures).

Les tècniques pictòriques utilitzades són les següents:

 - Daurat a l’aigua
 - Estofat pintat i esgrafiat
 - Pintat de les carnacions

L’esgrafiat consisteix a 
aplicar una o diverses 
capes de pintura sobre 
la superfície daurada, 
per cobrir-la totalment, 
i, una vegada assecada 
la pintura, rasca-la per 
fer-hi aparèixer el fons 
daurat

Carnació. Pintura 
aplicada sobre el rostre 
i les parts despullades 
de les escultures de 
color carn o de color 
pell.

Vistes frontals de les escultures després de la restauració

Casc daurat a l’aigua amb les plomes estofades

Detall de l’estofat de la túnica Detall de l’estofat de la túnica

Casc daurat i estofat

Esgrafiat d’escates

Esgrafiat de línies en ziga-zaga

Esgrafiat de línies horitzontals

Esgrafiat de línies obliqües

Separació i esquerda del peu

Esgrafiat de cercles

Esgrafiat de línies obliqües

Repolicromat de la carnació

Aixecaments i pèrdues de la
capa de preparació

Enfosquiment del vernís
per oxidació

Repintada de l’estofat

TRES ESCULTURES DEL MISTERI DE LA CRUCIFIXIÓ


