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Tres mesos per ressuscitar el crist de la Seu
 La peça ha estat sotmesa a una intensa restauració que els Amics de la Seu fa més de quinze anys que reclamaven
 L’actuació ha posat en evidència que l’escultura de prop de 900 anys ha tingut intervencions que l’han desvirtuada

LA FITXA TÈCNICA

Un braç que no és l’original
 Els restauradors ressalten que, entre les nombroses
intervencions a què ha estat sotmès el crist, se n’han fet
de molt invasives; en concret, cita la del braç esquerre de
la peça i la meitat inferior de la mà dreta. Ambdues s’han
deixat al descobert perquè quedi clar que no són originals

 Nom

de l’objecte: talla policromada

 Material

i tècnica: fusta policromada.
tremp i oli (carnacions)

 Dimensions:

Crist: 100 cm d’alçada x 97
cm d’amplada x 25 cm de fondària (cap).
Creu: 152 cm x 105,5 cm x 3,6 cm

 Cronologia:
 Autor:

segle XII

desconegut

 Tema-descripció:
 Propietari:

Crist crucificat

bisbat de Vic

 Ubicació/localització:

Museu Històric de
la Col·legiata Basílica de Santa Maria de
Manresa
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rutícia, repintades successives, pastes poc
adients, manca de
tractament dels corcs,
escrostonaments... Són alguns dels
problemes que feia anys que arrossegava el crist romànic (s. XII)
del Museu de la Seu que, després
del frontal ﬂorentí, és considerada
la peça més valuosa de les que guarda aquest poc adequat i pitjor situat espai del temple manresà.
Després de més d’una dècada i
mitja que els Amics de la Seu no
s’han cansat de demanar que se’n
fes una restauració com Déu
mana, el crist ha passat per les
mans dels experts del Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on, durant tres mesos,
ha estat sotmès a una intensa intervenció que ha inclòs eliminarne elements afegits. El resultat,
que protagonitza la imatge central
d’aquesta pàgina, encara no és visible a la Seu perquè la talla no hi
ha tornat (vegeu el desglossat).
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Llum ultraviolada
Segons informació aportada pel
centre de restauració situat a Valldoreix, el que ha fet urgent la restauració de l’escultura de prop de
900 anys ha estat «el trencament
parcial de la mà dreta, que desestabilitzava el conjunt i posava en
perill la subjecció de la talla a la
creu». Els treballs s’han aproﬁtat
per aprofundir en el seu coneixement. Així, l’estudi de la talla ha
comprès la realització d’un seguit d’anàlisis de diferents tipologies: examen amb diversos tipus
de llum (visible i ultraviolada),
RX i anàlisis de laboratori (FT-IR,

LA XIFRA

7.605

EUROS

El cost econòmic de l’actuació és
valorat en 7.605 euros, dels quals el
departament de Cultura n’ha aportat
3.802,50. Els restants se’ls reparteixen entre el bisbat de Vic i l’Associació dels Amics de la Seu.

cromatograﬁa de gasos, microscòpia òptica i estereoscòpica).
Amb els resultats obtinguts «s’ha
pogut determinar la composició
dels materials i el sistema constructiu del crist; també ha servit per
identiﬁcar més clarament les diverses intervencions a què ha estat sotmesa l’obra». Aquesta part en
concret ha estat possible gràcies a
les imatges realitzades amb llum
ultraviolada, que «evidenciaven
que el crist presentava nombroses
intervencions i algunes d’elles desvirtuaven, com en el cas del braços,
la visió general del conjunt» (vegeu
el text de la imatge superior).
Pel que fa al procés de restauració pròpiament dit, «en primer
lloc s’ha sotmès la talla a un tractament de desinsectació que ha
combinat l’acció curativa (anòxia)
amb la preventiva, per després
procedir al desmuntatge del crist
que ha permès la intervenció en el
revers». Tots els processos portats
a terme, apunten els autors de la intervenció, «han anat encaminats a
l’estabilització dels materials constitutius i a la recuperació de la
correcta lectura de la talla».
A la cova durant la guerra
La talla del crist va ser trobada
l’any 1899 arraconada darrere el retaule de la capella de Sant Josep, a

l’angle sud-est de la girola de l’actual basílica gòtica. D’allà, es va
traslladar a l’arxiu capitular i, posteriorment, al Museu de la Seu, inaugurat l’any 1934; l’any vinent
farà 80 anys. Durant la guerra civil
es va guardar a la Cova.
El crist és una escultura de fusta de l’època romànica considerada del grup emparentat amb la tradició hel·lenística. La imatge representa la ﬁgura del crist cruciﬁcat amb els ulls tancats i, per tant,
mort. Es troba subjectat per quatre claus a una creu llatina de fusta que no correspon a l’original romànica i de la qual els autors de la
restauració no n’aporten informació. El revers de la ﬁgura també presenta talla, la qual cosa podria ser indicativa que originàriament no estigués en una creu.
Fusta de ribera
L’escultura de cos rodó és composta per un bloc únic de fusta de
ribera, al qual s’adhereixen mitjançant metxes reforçades amb
clavilles els dos braços perpendiculars al tronc. La imatge comença a perdre la rigidesa de les primeres talles d’aquesta tipologia i
insinua un cert moviment però
continua sent molt hieràtica.
Els experts destaquen el contrast
entre l’anatomia abdominal, molt
rudimentària i poc realista pel
que fa a musculatura, amb el tractament ben resolt i estructurat del
perizoni (la peça de roba que
amaga la nuesa de Jesucrist a la
creu). En ressalta el cenyidor que
s’aprecia només en un dels costats
ja que queda ocult pel doblec central en forma de V de la tela que el
cobreix. Entremig de les robustes
cames, lleugerament doblegades
i separades, apareix la part interior
de la tovallola que correspon al revers, més llarga que el davant.

Els Amics de la Seu
han encarregat una
vitrina per exposar
la talla al museu en
millors condicions
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Aspecte del crist restaurat,
fruit dels treballs realitzats
pels experts al Centre de
Restauració de Béns Mobles
de Catalunya, a Valldoreix

El crist romànic de la Seu encara és al Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya, tot i
que la restauració ja va ﬁnalitzar fa
temps. El motiu del retard del seu
retorn a Manresa és que el bisbat
de Vic, propietari de la Seu i de la
peça, va fer la proposta de canviarne la ubicació i posar-lo fora del
museu, la qual cosa va aturar la
idea dels Amics de la Seu, entitat
que té cura de la conservació del
temple i dels béns mobles que
inclou, d’encarregar una vitrina per
poder-lo exposar al museu en
condicions i protegit de qualsevol
contaminació.
Finalment, però, el bisbat de
Vic s’ho va repensar i es va fer enrere en la idea de canviar l’emplaçament de la ﬁgura. El crist s’exposarà al museu, com s’ha fet ﬁns
ara. La proposta dels Amics de la
Seu de fer-li una vitrina a mida va
tornar a prendre validesa, però el
canvi de criteri del bisbat quant a
la seva ubicació havia fet que l’entitat n’aturés l’encàrrec. Actualment, sabent que l’obra tornarà al
museu, aquesta vitrina està en
procés d’execució a mans de l’expert en la matèria Joan Ramon
Aromí. Amics de la Seu lamenten
que la peça no es pogués mostrar
a la ciutadania coincidint amb el
Dia de la Seu, com era la seva voluntat, per culpa de les dubitacions
vers el lloc on anirà quan torni.

