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Informe sobre la intervenció en el mur nord de l’església de Sant Joan 

Baptiste en Artana 
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I 

Antecedents 

 

El 13 de maig de 2020 es va rebre al Consell Valencià de Cultura un escrit de l’Associació 

Cultural Amics Artana (ACAA) en què el secretari Nelo Vilar i Herrero, en representació dels 

membres d'esta associació, demanava la intervenció del CVC per tal que es pronunciara entorn 

de solucions tècniques alternatives que permeteren la visibilitat de tots aquells elements i 

vestigis arquitectònics que enriqueixen el patrimoni i la seua interpretació, en particular els 

que afecten el mur nord de l’església de Sant Joan Baptiste, perquè el  projecte del bisbat, 

autoritzat per la Conselleria de Cultura, pretén tapar el mur  (tret de l'arc dovellat i les 

cantoneres) amb una capa llisa de morter que n’impediria la visibilitat, al seu parer. 

  

Remissió de documentació justificativa  

 

Adjunt a l’escrit citat l’associació inclou un ampli dossier que inclou els  recursos contra 

l'Informe tècnic de la Unitat de Patrimoni, els informes emesos al llarg del procés de repicat de 

la façana i l’informe esmentat. 

 

Visita de reconeixement 

 

L’1 de juliol s’ha fet la visita de reconeixement de les obres que estan en procés d’execució, i 

se n’han tret algunes imatges de recolzament de l’Informe que es mostren tot seguit. 

 

  

Vista general de l’estat de les obres d’intervenció en el mur nord de l’església 
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Vista de la fàbrica de maçoneria que constitueix el mur amb restes visibles d’emblanquinat 

anteriors a l’arrebossat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de l’arc de mig punt dovellat 
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Detall de la pedra de l’arc dovellat amb restes de la pintura blava que el cobria, anterior a 

l’arrebossat 

 

II 

Petició 

 

ACAA exposa que està en marxa la rehabilitació de la façana nord de l’església d'Artana, un Be 

de Rellevància Local segons la disposició addicional quinta de la Llei 5/2007. 

 

I manifesta que en repicar tota la façana han aparegut nombrosos elements i vestigis 

arquitectònics que considera de gran interès per al patrimoni local: tres portes cegades (una 

amb un arc dovellat, una altra amb un arc ogival i una tercera amb un arc escarser), cinc 

finestres, cantoneres i matxons de carreus, i la pròpia pedra del mur, que es atípica per al cas 

d'Artana i que marca diferents fases d'obra des de l’època medieval fins a la fi del segle XIX. 

 

Continua dient que, tot i això, l'informe tècnic de la Unitat de Patrimoni Cultural de Castelló, ha 

autoritzat l’expedient sobre la restauració de la façana nord de l’església parroquial Sant Joan 

Baptiste d'Artana, en què assumeix el projecte del bisbat i per tant accepta la desaparició 

perceptiva visual de tot este patrimoni en estendre un arrebossat de dues capes de morter, la 

primera de 20 a 30 mm d’espessor, la segona de 2 mm, i sobre elles una altra de pintura. 

 

Justificació 

 

ACAA basa la seua oposició a les obres autoritzades, ara en execució, en què les successives 

Cartes del Restauro i la Carta d’ ICOMOS-Ename, referents internacionals en qüestions de 

restauració de béns i patrimoni, defensen des de 1932 el respecte de les tipologies 
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tradicionals, els ambients urbanístics i la importància de la interpretació, de la participació i 

dels sentiments locals per damunt d'un concepte que consideren de monumentalitat caduca i 

grandiloqüent. 

 

Durant  el  transcurs  de  l’obra, tal com relata la unitat de Patrimoni Cultural,  

...mentre  es  procedia  al  picat  del  parament, aparegueren les pedres d’una antiga porta del 

que podria ser l’antic temple, format per pedres de carreu treballades formant un arc de mig 

punt, també aparegué altre arc però en este cas format per pedres de maçoneria sense 

treballar i posades de cantó, arc de descàrrega purament estructural i mancat, diu, d’interès 

històric ni estètic, i  per últim un antic vuit de finestra que posteriorment es va tapiar amb 

atovó massís deixant un vuit en forma de espitllera. 

 

Després de l’aparició d’estes restes es presenta per part de l’ajuntament un escrit firmat por 

ACAA en el què es fa constar el següent: 

La façana que mira al nord en el carrer Mayor és una magnifica paret de pedra calcaria del 

Juràssic de molt bona fabrica, excepcional al poble, quasi única i amb un efecte visual 

realment espectacular. Les pedres antigament estaven corn ara, en cara vista, això si, 

emblanquinades amb calç. 

 

En l’escrit susdit es fa una proposta:  

La nostra proposta es que es deixen les pedres cara vista i d'aquesta manera tornarien a 

l'estat primigeni. 

 

En les conclusions es diu: 

La majoria del poble i nosaltres, pensem que aquesta es una decisió equivocada perquè una 

capa de ciment taparà uns elements arquitectònics d’interès sense aportar cap valor 

addicional. Nosaltres creiem que el mur de la paret nord es medieval i que la porta principal de 

l’església fou construïda posteriorment. La paret prèviament a ser tapada en els anys 50 amb 

material de pòrtland estava emblanquinada amb calç. 

La paret es medieval i per tan digna de conservar-se les pedres cara vista. 

 

Així doncs, la controvèrsia està establerta entorn de la qüestió primària:  

Un mur  heterogeni format per fàbriques diverses aixecades en moments diversos al llarg de 

més de deu segles de successives refaccions i que ha estat cobert per un arrebossat de morter 

tan sols en els últims 70 anys, pot recuperar la idiosincràsia i recuperar la condició de 

palimpsest ?  

 

O, al contrari, cal protegir-lo cobrint-lo novament en favor d’una certa unitat estilística o 

almenys visual del conjunt eclesial,  i de la seua protecció constructiva pel que fa a la 

conservació ?  

                              

Arribats a aquest punt cal remetre’s a la doctrina prevalent en els nostres temps i donar veu a 

autors acreditats en el camp de la restauració patrimonial. 
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III 

Bases doctrinals de l’informe present 

 

Cesare Brandi “Teoria de la restauració”1  

Succintament exposat, Brandi i - indiscutible referent de la restauració patrimonial 

contemporània i inspirador de les successives Cartes del Restauro - distingeix en l’obra d’art 

entre la instància estètica, és a dir la qualitat d’allò artístic, i la instància històrica que resulta 

com a producte humà d’un temps i un lloc, i proposa un principi de la restauració: la 

restauració ha de dirigir-se al restabliment de la unitat potencial sempre que siga possible, 

sense cometre una falsificació artística o històrica i sense esborrar cap empremta del transcurs 

de l’obra d’art a través del temps. 

 

Carta del Restauro 19322 

El punt 5 de la Carta assenyala que  

...siguen conservats tots els elements que tinguen un caràcter artístic o de record històric, no 

importa a quina època pertanguen, sense que el desig d’unitat estilística i de retorn a la 

primitiva forma intervinga per a excloure alguns en detriment d’altres... 

 

IV 

Recomanacions per a la restauració mural 

 

Portarem a col·lació les indicacions contingudes en dos texts d’acreditats autors  especialitzats 

en la restauració patrimonial i que, en abordar la qüestió de restauració i consolidació de murs 

de diverses fàbriques, conclouen de manera convergent. 

 

“Aprendiendo a restaurar”3 F. Vega i C. Mileto. 

 

Els autors en tractar de la “consolidació protectora de superfícies ”exposen que 

...eventualment poden requerir d’un procés de consolidació i de protecció contra les afeccions 

de la superfície a la intempèrie, que millore la cohesió, les característiques mecàniques i 

l’adhesió de les capes materials. 

I, en particular recomanen l’ús del silicat d’etil  que ... es transforma en sílice molt compatible i 

adherent amb els materials a consolidar, garanteix una òptima impermeabilitat al vapor i a 

més senes causar transformacions cromàtiques del material... 

  

 

 

 

 

 
1Brandi C.” Teoría de la restauración” Alianza Ed. 1988 
2 “Carta del Restauro” Roma 1932  
3 “Aprendiendo a restaurar” F. Vega i C. Mileto. COACV 2011 
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“Restauración bàsica” L. López Silgo4 

En la mateixa línia de treball que els anteriors, l’autor recomana que... una vegada realitzada 

la neteja pot aplicar-se un tractament protector mitjançant veladura de silicat molt diluïda la 

penetració de la qual per capil·laritat ajudarà a millorar les característiques dels paraments... 

 

V 

Consideracions 

 

Primera. 

Una vegada eliminat l’arrebossat de morter que cobria les diferents fàbriques que componen el 

mur queda manifest que el mur posseeix una riquesa expressiva i una capacitat de relat 

històric que no hauria de ser negligida d’acord amb les recomanacions doctrinals exposades en 

el punt III d’este informe, en particular la inconveniència de fer prevaldre la instància estètica 

que en aquest cas du a la unitat d’estil, en detriment de la instància històrica com a producte 

humà, perquè esborra les empremtes diverses. 

 

El repicat de l’arrebossat ha posat de manifest que, abans d’estendre’l, el mur estava 

emblanquinat de calç blanca o blavenca, com mostren les restes adherides pertot, maçoneria, 

carreus, atovons. 

 

Cal, per tant, renunciar a estendre un enlluït de morter que oculte la gran part dels elements 

que hi són presents i a deixar al mateix temps altres a la vista, amb un criteri selectiu mancat 

de suport històric. 

 

Segona. 

Les recomanacions dels autors aportats convergeixen en la conveniència d’aplicar una veladura 

de producte consolidant i protector que no altere la lectura de les ben diverses etapes de 

construcció del mur. 

 

 

Este informe s’enviarà al protocol habitual  i també a la Direcció Territorial de Patrimoni de 

Castelló per tal que conega les valoracions del CVC entorn de les obres en la façana nord de 

l'església d'Artana. 

 

 

 
4 “Restauración básica” L. López Silgo. ICARO CTAV 2004 
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