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La pintura mural, els relleus escultòrics i els revestiments arquitectònics formen part de les brillants 
manifestacions artístiques que ens va llegar l’antiga cultura maia. Mitjançant l’ús del color, la forma 
i la textura, van modelar les pastes d’estuc amb gran prodigi, engalanant les seues monumentals 
construccions. Però aquestes obres, que suposen un valuós testimoniatge de la vida dels seus antics 
habitants, sovint es troben en un avançat estat de deterioració després de l’excavació arqueològica, 
a causa de les dures condicions ambientals, d’abandó, de sepultura i d’exposició a la intempèrie en 
les quals es van trobar durant centenars d’anys. 

A més l’excavació i exposició a la llum, suposa un canvi brusc d’aqueixes condicions en les quals 
s’havien mantingut en equilibri, pel que els mecanismes de deterioració es desencadenen 
ràpidament. Per a mitigar-ho, les tasques de protecció, neteja i reforç resulten indispensables per 
a garantir la seua conservació. A mitjan passat segle XX, es van començar a emprar en àrea maia 
diferents productes sintètics, que havien funcionat amb èxit en algunes intervencions, a Europa. 
Una dècada després, els efectes negatius derivats de l’ús d’aquestes substàncies es van fer patents, 
i va quedar constatada la incompatibilitat d’aquests materials amb les condicions mediambientals 
amb què compten els llocs arqueològics de l’àrea maia. D’aquestes experiències i de l’interés per 
recuperar les tècniques tradicionals i els materials afins, es van començar a estudiar i caracteritzar 
els estucs maies i a experimentar sobre el seu procés d’elaboració; aplicant-se més tard al camp de 
la conservació i restauració. 

La present investigació, es desenvolupa en el marc del Projecte La Blanca i concretament focalitza els 
seus objectius en el lloc arqueològic del mateix nom, situat en el departament de Petén, Guatemala. 
En l’Acròpoli d’aquesta antiga ciutat s’han trobat gran part dels revestiments d’estuc que recobrien les 
habitacions i s’han intervingut periòdicament en successives campanyes de treball. De l’experiència 
in situ va sorgir la necessitat de trobar materials compatibles amb la composició dels estucs que 
puguen garantir una intervenció eficaç, però també sostenible. 
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La metodologia emprada se centra en la revisió bibliogràfica dels materials, processos i tècniques 
de manufactura maia per a la posterior adaptació i reproducció pràctica de l’estuc, en forma de 
provetes de morter, que han sigut estudiades tant en laboratori com en camp. Els assajos realitzats 
en laboratori (en les instal·lacions de l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni) s’enfoquen 
a la caracterització físic-mecànica dels diferents grups de morter, prioritàriament en la determinació 
del comportament hídric; així com en la determinació de la seua estabilitat mitjançant assajos de 
durabilitat. D´altra banda, els estudis de camp han consistit en l’aplicació d’aquestes provetes sobre 
suport petri i la seua exposició a l’envelliment natural, en les condicions climàtiques reals del lloc. 

Amb totes dues vies d’estudi, s’han realitzat comparatives i discutit els resultats, que han permés 
seleccionar aquell morter amb el comportament que millor s’adapta amb els materials originals, 
a les condicions climàtiques i a les disposicions de l’entorn natural. Seleccionat el morter, s’ha 
confeccionat una proposta d’intervenció adequada als revestiments d’estuc de la Blanca, indicant 
els criteris d’intervenció i les accions a realitzar, i esperant que l’accessibilitat als materials a l’entorn 
del lloc, puga en un futur facilitar el seu manteniment a llarg termini, així com aplicar-se a altres llocs 
arqueològics de l’àrea.


