
Intr oducció
s tracta d'una obra desconeguda
per als morellans i per als histo-
riadors locals. Trobada en molt

mal estat de conservació a l'interior de
l'església de Sant Miquel durant les
obres de transformació de l'edifici en
centre de salut, ha estat restaurada al Ser-
vei de restauració de la Diputació Pro-
vincial de Castelló.

La pintura sobre taula de grans dimen-
sions i molta qualitat artística serà un
referent de la excel·lent producció artís-
tica de la nostra ciutat.

Etimologia
Del grec Christoforus: El que porta

el Crist.

Descripció
És un home jove, (un gegant cana-

neu), que travessa un riu duent al xiquet
(Jesucrist) a les espatles.1

L’únic distintiu físic que presenta és
la barba, apareix cenyit amb llargues
vestidures recollides a la cintura amb un
cinyell.

El cos en moviment, en posició
d'avançar; mentre que el cap gira helicoï-
dalment sobre ell mateix en una elegant
composició.

Aquest moviment de la figura també

ve recolzat per la distribució curvilínia
dels plecs del mantell. Als remats de la
túnica, al coll i les mànigues hi ha una
decoració (sanefa) daurada i al recollit
del mantell es repetix, aquesta vegada
amb inscripcions. A  la zona central es
reconeixen les lletres OFOL i altres, com
una MKD i una doble X. Si la suposada
K, formés part de la D, es podria inter-
pretar com, M D més doble X, que po-
dria correspondre a una datació 1520,
data d´acord amb les característiques de
la peça.

Haguere sigut molt interessant trobar
ací referències de l’autor.

El gegant es recolza amb la seua mà
dreta en un bastó nuós acabat en una
palmera plena de fruits, dàtils, per  po-
der suportar el gran pes del xiquet que
duu damunt les espatles.

- He sentido en mis espaldas un peso
mayor que si llevara sobre ellas el
mundo entero.

- Como bien has dicho, sobre tus
hombros acarreabas al mundo entero y

Sant Cristòfol de Morella
per Francesca Adell Figols

E

Fotografia final

Fotografia inicial



sant, sí que està representat amb la trans-
parència de les aigües i nombrosos pei-
xos de moltes espècies, alguns d´ells
amb dentetes.

La representació
El Sant té una llegenda:

«El que de matí quan es lleva veu un
Sant Cristòfol, aquell dia no mor de mort
accidental».

Per això és bastant freqüent que a les
grans catedrals i sempre a l'entrada
aparegue una representació de Sant
Cristòfol de grans dimensions, segons
l'època en què haja estat fet, en repre-
sentació mural, pintura damunt taula o
amb pintura sobre llenç.

He pogut trobar pintures de gran for-
mat a l'entrada de la Catedral de Burgos,
la de León, al mur nord de la catedral
vella de Salamanca,2 a la de Palma de
Mallorca, a la de València (ara traslla-
dada a l'aula capitular), i inclús a la Mes-
quita de Córdoba. Per això i per les grans
mides i l'època en què ha estat realitza-
da aquesta pintura, em fa pensar que po-
dria pertànyer a l'església Arxiprestal de
Morella encara que no he trobat docu-
mentació que ho confirme.

Durant la guerra del 36, a Castelló, es
va formar una junta denominada de re-
cuperació que va guardar obres d'art de
molts pobles de la província. De More-
lla va recollir pintures, orfebreria, creus,
corones, reliquiaris, teixits, etc. Però

al creador de este mundo. Yo soy
CRISTO tu rey.1

El xiquet es representa  beneint, ben
vestit i amb una llarga capa blanca al
vent. A la mà esquerra duu una creu de
la qual penja una banderola blanca amb
una creu roja, que es la referència a la
creu de Crist i un símbol de victòria molt
representat a partir del renaixement, però
que ja figurava a les pintures gòtiques
del Crist ressuscitat de la pintura valen-
ciana. Entre la mà i el genoll es troba
recolzat el món, sobre el qual sobresurt
la creu victoriosa.

El món, representat amb les tres parts

o continents coneguts durant l'edat mit-
jana: Europa, Àsia i Àfrica.

A partir del segle XIV hi ha el cos-
tum de representar el xiquet sostenint el
globus terraqui i comença a estar vestit
en la major part de les peces escultòri-
ques. Del 1500 al 1600 el xiquet apa-
reix nu amb el globus a la mà.

La grandiositat del cos del Sant i la
profusió de vestimentes, fa que  apenes
quede espai per al fons paisagístic. En
altres pintures de la mateixa època es
troben fons amb edificis i figures, (com
a un gravat de Durero del S. XVI), però
el riu, en què té submergits els peus el
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aquesta pintura tampoc no apareix
referenciada, encara que podria haver
estat traslladada a Sant Miquel en aquells
moments de confusió.3

Estudi històric de la
pintura

No sabem per quines causes es troba-
va la pintura a Sant Miquel, però durant
les obres de reconversió de l´església en
centre de salut es va trobar aquesta peça
en molt mal estat de conservació. Tras-
lladada a l’Ajuntament, l’alcalde es va
posar en contacte amb el Servei de Con-
servació i Restauració de la Diputació
per dur a terme la restauració. Açó va
ser el 13 de novembre de 1991 i el 18 de
maig de 1993, una vegada aprovada la
intervenció per la comissió de cultura,
es va traslladar a Castelló on s´hi va rea-
litzar la intervenció.

Autoria
Historiadors de l'art de la província,

que han tingut ocasió d’observar detin-
gudament aquesta obra, han comentat
que per les característiques físiques po-
dria estar propera als treballs de l’ano-
menat «mestre de la Porciúncula» artis-
ta dels darrers anys del S. XV, hereu en-
cara de la pintura relacionada amb
Flandes, que va treballar a Albocàsser i
del qual queden obres al Museu d´Art
de Catalunya i al Museu de Castelló. En-
cara que jo considero que aquesta obra
és més tardana i les figures tenen unes
característiques físiques. També s’ha
parlat de Francesc d’Osona el Jove, però
els rostres, sobretot les cares, es dife-
rencien molt.

Espero que amb el temps els historia-
dors ens puguen ajudar a esbrinar
l’autoria d’aquesta obra.

Fitxa tècnica
Matèria-tècnica: oli sobre taula.

Mides: 3,87 x 1,60 m.

Tema-descripció: representació d’un
Sant Cristòfol.

Direcció tècnica i restauració: Fran-
cesca Adell, amb l´ajut puntual de res-
tauradors del servei.

Restauració
El tractament de restauració va co-

mençar amb un estudi complet i una
exhaustiva documentació fotogràfica.
Després es van prendre mostres del su-

port i la capa pictòrica per a determinar
exactament amb exàmens científics la
tècnica amb què estava executada la pin-
tura. Nosaltres, pel cromatisme, l’estè-
tica i les grans dimensions, pensàrem
que era una pintura al tremp d'ou, però
els estudis amb microscopia òptica, es-
pectrometria d’infrarrojos per transfor-
mada de Fournier (FTIR) i cromatogra-
fia de gasos, efectuats a  ICRBC,4 van
determinar que es tractava d´un oli, i que
també contenien (les mostres estudiades)
menudes quantitats d'àcids grassos que
podrien correspondre a un tremp de cla-
ra d´ou aplicat en el decurs dels anys.

L’examen previ
El suport de la pintura son quatre tau-

les ajuntades a sang amb claus de forja
clavats des de l'anvers com és habitual,
remarcats per un marc daurat que forma
part de la pintura. Pel revers els pannells
estan units per tres creus en forma d'as-
pa, tradicionals a la pintura valenciana.

La capa de preparació és molt grossa
per anivellar i es trobava desagregada
amb cassoletes, serralades i perduda per
cops i desagregació.

La capa pictòrica estava alterada amb
molta pulverulència, badats, grans pèr-
dues i una zona a la part inferior deteri-
orada, quasi perduda.

La intervenció
El tractament va ser molt llarg en el

temps i complet. Començant pel revers
(després de ser protegida la capa pictò-
rica), les taules es van sanejar i es van
reomplir amb falques de faig i pasta de
fusta per consolidar; es desinsecta i con-
solida completament durant temps.

A l’anvers, la pintura amb la capa de
preparació va ser  fixada, recuperant amb
aquest tractament els aixecaments en
forma de serralada i les cassoletes. Des-
prés, els tractaments de neteja (molt di-
ficultosos), la reintegració de faltants,
previ estucat, i la reconstrucció cromà-
tica van tornar la legibilitat perduda amb
el pas dels anys.

El marc, d'or fi, va rebre el mateix
tractament que la capa pictòrica perquè
en forma part.5

Observacions
El sant va estar molt de temps als ta-

llers per motius diferents. El gran for-
mat de la pintura ha dificultat la manio-
brabilitat de la peça durant els tracta-
ments i ha allargat el temps de la inter-
venció.

La restauració de la pintura va estar
uns anys parada perquè l'entrada d'obres
necessitades d’una actuació urgent als
tallers va ser constant.

Els últims anys, les obres restaurades
són primordialment pintures amb suport
de fusta, per això hem aprofitat per pren-
dre mostres i estudiar el comportament
de les taules que conformen l´estructura
dels retaules amb els canvis produïts per
les diferents condicions climàtiques i
pels tractaments a què s’han vist sotme-
ses. El Sant Cristòfol ha estat una im-
portant restauració  amb bon resultat que
ara es pot contemplar a Morella. La pin-
tura va ser exposada la vespra del Cor-
pus de 2002 i ha quedat definitivament
situada a l'interior de l'església arxipres-
tal.
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