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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN 
CERÁMICA ARQUEOLÓXICA

Introdución.

Pretendemos neste artigo achegar ó público as 
dificultades que un conservador - restaurador encontra 
no exercicio diario da profesión, con respecto á 
aplicación da teoría na práctica. Unha intervención 
aparentemente simple, como a restauración dunha 
peza cerámica, pode levantar dúbidas e producir 
diferenzas de opinión e criterio sobre as posibles 
solucións a empregar para estes fins. O habitual 
é opinar libremente acerca dos resultados, á vista 
de todos, sen ter coñecemento dos problemas 
que levaron a tomar as medidas definitivas, e 

probablemente somos nós mesmos, os restauradores, 
os maiores e máis duros críticos co noso traballo.

A Conservación Restauración é unha ciencia empírica, 
xurdida da necesidade e complexidade no coidado dos 
bens culturais, calquera que sexa a súa natureza.

A conservación esténdese a tódolos materiais 
procedentes dunha escavación, ou a todos os fondos 
dun museo. Tómanse medidas preventivas, control da 
temperatura, humidade e iluminación, almacenamento 
e manipulación, para cumprir os obxectivos e funcións 
para os que foron rescatados.

Comba Torre Castro.
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Pola contra, a restauración aplícase só a unha pequena 
cantidade de bens seleccionados entre a grande 
cantidade de obxectos custodiados nun museo. Case 
sempre son pezas relevantes, pola súa importancia 
histórica, documental ou estética. Cada unha delas 
é única e debe ser preservada indemne para o seu 
estudo e difusión.

A nosa disciplina conta cun código deontolóxico e uns 
criterios e directrices a seguir, froito da propia evolución 
da profesión. Estas normas están definidas polas 
lexislacións e por unha serie de Cartas del restauro 
ou acordos internacionais en materia de patrimonio, 
xerais ou específicas para as diversas manifestacións 
dos bens: materiais, inmateriais, mobles ou inmobles, 
que forman parte da cultura universal e representan 
os logros da humanidade.

A interpretación e aplicación destes criterios 
representa un dos aspectos máis controvertidos e 
debatidos no seo da Conservación Restauración e 
ciencias afíns.

Criterios en conservación restauración.

As premisas principais comezan polo respecto ó 
orixinal. A intención última é a conservación do ben, 
mantendo a autenticidade, sen modificar as súas 
características, e conservando pátinas e restauracións 
antigas que continúen cumprindo adecuadamente 
a súa función. Neste apartado podemos incluír a 
prohibición de completar partes ausentes facendo 
exercicios de inventiva, e cando sexa preciso reintegrar 
por algunha causa, o engadido debe ser discernible, 
e non chamar a atención. A intervención limitarase ó 
mínimo preciso para conservar, curar, previr ou permitir 
a lexibilidade e comprensión do obxecto.

Selección de material de reintegración segundo propiedades 

mecánicas.

Outro tema básico en intervencións directas ou 
indirectas, é a compatibilidade de materiais. Sendo 
o ben cultural a restaurar un ben físico, a prioridade 
e garantir a correcta preservación do material en 
si. Se fose preciso algún proceso que poida variar a 
composición, forma, ou aspecto, debe ser avaliado 
e documentado correctamente. Os materiais 
empregados serán inocuos para a estabilidade da peza 
e o menos posible para o manipulador, compatibles co 
soporte, de composición coñecida, probada eficacia 
e estabilidade, e de propiedades mecánicas mais 
febles que o material orixinal, de forma que en caso 
de accidente, o dano aconteza no engadido e non 
na peza. O último punto deste apartado consiste na 
reversibilidade de materiais e tratamentos: debe ser 
posible eliminar a intervención realizada e retornalo, 
se fose preciso, ó seu estado orixinal.

Como en calquera outro labor científico, o conservador 
restaurador debe ser consciente das súas capacidades 
e limitacións, actualizar os seus coñecementos, e 
publicar os resultados e avances dos seus traballos e 
investigacións.

Moitos destes criterios resultan utópicos trasladados 
ó mundo real. A conservación de pátinas pode chegar 
a ser incompatible coa limpeza e visibilidade. As 
intervencións antigas son moitas veces nocivas, ou 
de mal envellecemento, e nestes casos deben ser 
retiradas. A intervención mínima teórica limitaríase a 
unha conservación preventiva e curativa, impedindo 
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avanzar ó proceso de restauración, máis estes 
tratamentos ás veces xa implican limpezas e algunhas 
reconstitucións. E a reversibilidade, sendo factible na 
maior parte das ocasións, non é garantida cen por 
cento. Nunca é posible recuperar a peza exactamente 
como estaba antes dun tratamento. Operacións como 
a limpeza ou consolidación modifican en superficie e 
profundidade a materia da que son obxecto.

Coñecendo todo isto, é preciso chegar a un 
compromiso entre a non intervención e a restauración 
comprensible dos bens culturais. As posibilidades son 
moitas, e cada profesional proporá unha xustificación 
específica para a intervención realizada.

Problemas cotiáns e solucións habituais.

Observaremos algúns destes dilemas a través de 
dous exemplos. Estas cerámicas foron tratadas no 
ámbito da bolsa de colaboración no Museo do Castro 
de Viladonga, concedida pola Consellería de Cultura e 
Turismo para o período 2009-2010. Unha delas é unha 
grande ola de tradición castrexa, é a outra e un vasiño 
de cerámica común romana. A aplicación dos mesmos 
criterios deu lugar a resultados diferentes, segundo o 
estado de conservación de cada unha.

O primeiro paso de calquera proceso de conservación 
e restauración é sempre a documentación, 
normalmente fotográfica. Desgraciadamente, 
a ausencia xeneralizada de restauradores nas 
escavacións arqueolóxicas impide contar cunha 
previsión que facilitaría moitísimo o traballo posterior 
no campo, ou no laboratorio. Unha simple fotografía 
ou esbozos dos bens in situ podería aforrar horas na 
premontaxe. A primeira documentación acontecerá 
despois, durante o rexistro dos materiais.

Fotos iniciais das dúas pezas

A maior parte dos materiais cerámicos chegan ó 
laboratorio tras unha limpeza previa para a eliminación 
de terras, raíces, concrecións e outros depósitos 
superficiais. É unha das fases máis controvertidas do 
traballo, xa que a limpeza é un tratamento irreversible 
de seu. A escavación obriga a este primeiro paso, 
para realizar correctamente o inventario dos materiais 
exhumados. Posteriormente, é preciso que o 
ben cultural estea limpo para as seguintes fases: 
documentación, diagnose, intervención, interpretación, 
difusión e presentación ó público.
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Documentación durante a escavación.

Habitualmente non se contempla aquí o criterio de 
mínima intervención, excepto en contadas ocasións. A 
limpeza acométese case sempre de forma sistemática, 
e poucas son as ocasións onde o conservador é 
consultado sobre este tema: casos complicados de 
materiais compostos ou achados excepcionais.

A sensibilidade e experiencia do operario é importante 
neste paso. Moitas veces, un mal estado da peza 
vese agravado por limpezas agresivas. Sempre temos 
presente a importancia de preservar calquera dato, e 
nestes casos unha limpeza excesiva pode ser fatal. 
Engobes, pinturas, pátinas de carbonización, inclusións 
doutros materiais, restos orgánicos... moitas veces 
estes e outros elementos encóntranse englobados en 
produtos de corrosión, concrecións, ou na propia terra 
que sepultaba os achados.

Este supón o primeiro paso da vida da peza post-
enterramento, e moitas veces, o primeiro contacto coa 
auga, eliminación de depósitos en superficie, posibles 
premontaxes iniciais e unións de fragmentos para a 
descrición da peza ou fragmento.

Aquí é feita a selección que levará os materiais para o 
laboratorio, ou en ausencia del, faranse as primeiras 
adhesións.

Este adoita ser outro dos problemas cotiáns en 
restauración. As colas empregadas raras veces son 
adecuadas para os materiais. As máis inocuas, como o 

nitrato de celulosa, teñen mal envellecemento. A maior 
parte delas tórnase irreversible co paso do tempo, 
amarelece, ou perde as propiedades adhesivas, no 
mellor caso.

Nos fondos de museo, especialmente aqueles con 
coleccións antigas, moitas pezas foron adheridas con 
estas substancias, en momentos dos que non hai 
constancia. Preséntase outro dos problemas habituais. 
Fragmentos mal colados que non se poden corrixir e 
dan lugar a formas incorrectas, ou adhesións con colas 
que manchan as pezas e ofrecen un aspecto horrible. 
Nestes casos, o correcto sería a retirada das colas, 
que non sempre é posible. Ocasionalmente é posible 
mover fragmentos aplicando calor, ou con disolventes 
aromáticos fortes, máis son procesos perigosos onde 
poden acontecer fracturas e perdas de material.

No caso do grande recipiente castrexo, un dos 
problemas principais foi que tiña sido exhumado 
e pegado nos anos setenta, probablemente con 
cianocrilato, que co tempo tornouse irreversible. Isto 
xuntouse ó mal estado da pasta cerámica, agravado 
pola perda de bordes de fractura debido a unha 
montaxe antiga. Isto cobra grande importancia nunha 
intervención, xa que os bordes de fractura representan 
as partes máis fráxiles e importantes durante a 
montaxe. Con frecuencia a forma do cacharro é 
reconstituída a partir dun perfil formado por pequenas 
unións de fragmentos de diversos tamaños. A boa ou 
mala conservación das fracturas pode influír moito 
no resultado final. A decisión de conservar as colas 
antigas é feita a miúdo pola imposibilidade de retiralas 
sen danar a peza.

O seguinte paso consiste nunha desalinización. 
As sales presentes na terra penetran nos poros da 
cerámica, e os cambios de humidade van producir 
incrementos de volume que debilitan a estrutura 
interna e superficial do material. As sales tamén 
poden ser aportadas por unha reintegración mal 
feita. Segundo a calidade da pasta, o obxecto verase 
máis ou menos afectado. Normalmente son o maior 
problema que presentan as cerámicas arqueolóxicas, 
e a retirada das sales é un dos pasos máis importantes 
en conservación deste material.

Contrariamente á miña experiencia anterior, as pezas 
de Viladonga non semellan ter problemas graves de 
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sales. A distancia ó mar e a ausencia de intervencións 
de restauración inadecuadas son determinantes 
neste senso, pero non esperaba niveis de salinidade 
tan baixos e inocuos. Os máximos valores ata agora 
rexistrados achéganse ós 90 μS, e a constante de 
desalinización non chega a 0,25 μS∙l/g.

Xa limpos é desalinizados, comezamos coa verdadeira 
montaxe. Avaliando a cohesión da cerámica e o tipo de 
intervención que se vai facer, pode ser precisa unha 
consolidación da pasta cerámica. Habitualmente 
empréganse para isto resinas acrílicas, forzando a 
entrada en profundidade por medio do vacuo. Neste 
caso, puntualmente tivemos que aplicar o produto con 
pincel, a causa do grande tamaño dos fragmentos. 
Este tratamento é tamén de dubidosa reversibilidade, 
pero a decisión de consolidar esta peza foi tomada 
en vistas a unha intervención agresiva a nivel de 
reintegración estrutural: é preciso que o material teña 
a resistencia suficiente para aguantar o tratamento. O 
grande tamaño do cacharro e escaso material restante 
indica que vai ser preciso reintegrar grandes áreas e 
soportar peso.

Proceso de protección de fracturas.

Dentro desta fase, e mesmo que non sexa precisa 
unha consolidación da pasta, atendendo ós criterios 
de reversibilidade e mínima intervención, sempre é 
recomendable protexer os bordes de fractura: ou sexa, 
realizar unha consolidación en superficie das fracturas 
que van ser pegadas, e especialmente, das que van 
ser reintegradas. Este simple proceso optimiza a 

reversibilidade en caso de necesidade. A experiencia 
demostra que é posible reverter facilmente o 
tratamento que seguimos neste artigo sen danar a 
peza.

Paralelamente á montaxe e adhesión, vamos 
reintegrando, para permitir manipular os grupos de 
fragmentos. Optamos pola resina epoxi que se ven 
empregando tradicionalmente, mellorando o sistema. 
Usaremos placas coma se fosen fragmentos feitos 
a medida. Para outorgar as características precisas a 
este material, colocamos unha fase intermedia entre o 
orixinal e a resina epoxi. O material seleccionado para 
isto é unha resina acrílica termoplástica, de recoñecida 
calidade, durabilidade e reversibilidade. Como carga 
usamos microesferas de vidro de entre 150 e 250 
μm, a modo de morteiro feito no laboratorio. Desta 
forma enchemos espazos perdidos, evitamos os 
efectos irreversibles da epoxi, e aproveitamos as súas 
vantaxes: lixeireza, resistencia e forza. E contamos 
tamén coas vantaxes da resina acrílica tanto a nivel 
adhesivo como para material de reintegración. Isto 
permítenos recolocar os fragmentos para adecuar 
a forma a medida que vamos montando, e pode ser 
cuberta con xeso ou pintura, nas fases posteriores.

Dúas reintegracións previas á adhesión: epoxi + acrílico e xeso.
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Detalle das placas en epoxi

No caso da grande ola, a disposición dos fragmentos 
conservados obrigou a comezar a montaxe a partir do 
bordo. As adhesións fixéronse por grupos que foron 
integrándose no conxunto, e enchendo as lagoas 
que consideramos precisas. En principio, non é 
preciso recompor totalmente un recipiente cerámico 
para ser comprendido ou interpretado. O criterio 
aquí é estrutural: as zonas que soportan peso, unen 
fragmentos flotantes, ou suxeitan cachos que poderían 
partir con facilidade son reintegradas. Agora o material 
empregado é xeso dental, pola súa ductilidade e 
aspecto final. As partes en epoxi foron cubertas cunha 
pasta comercial semellante ó xeso.

Situación da tarraxa na zona inferior.

Para completar a parte ausente foi feita unha tarraxa: 
sobre un negativo en barro realízase o positivo, 
tamén en xeso, que é pegado no cacharro como 
unha peza máis, unindo o fondo co borde. A altura 
orixinal foi deducida cun sinxelo problema de debuxo 
arqueolóxico. O coñecemento desta disciplina é 
imprescindible para a recomposición de formas.

O caso do pequeno vaso foi diferente. O fondo estaba 
completo, e tiñamos un perfil que continuaba ata o 
bordo. O sostén que precisaba era moito mais lixeiro, e 
permitiu usar unha resina acrílica de dous compoñentes, 
ríxida e reversible, para inserir dúas pontes que 
aguantaran os fragmentos no sitio adecuado. Isto vai 
quedar oculto pola reintegración en xeso.

Colocación de fragmentos con escasa unión.
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Outra dúbida se presenta no referente ós fragmentos 
inconexos. Sempre hai algún cacho que non encaixa 
en ningunha parte. Ás veces é posible adiviñar a 
altura na que está colocado, polo grosor, forma, 
orientación, liñas de torno no interior, ou por outras 
características. ¿É licito montar un fragmento no 
medio dunha lagoa, se non podemos afirmar que 
esa é a súa posición? ¿ou debe ser deixado de lado, 
sen entrar na montaxe da cerámica á que pertence? 
A decisión pode ser xustificada de diversas 
formas. Ocasionalmente a decisión non compete 
ó restaurador, mais decote é el quen ten a última 
palabra. Persoalmente, se temos a certeza de que 
o fragmento pertence ó vaso, e podemos adiviñar a 
súa colocación, optaría por colocalo, co fin de non 
deixar material sen situar na peza.

Xerriña rematada.

E por ultimo, unha das fases máis abertas á crítica, 
precisamente por ser a mais visible. A reintegración 
cromática é a última fase do proceso de intervención. 
A percepción da cor ten sempre algo de persoal, e 
os gustos varían na xente e no tempo. Realmente a 
cor é aplicada sobre unha reintegración estrutural, así 
que opto por desdramatizar a cor dunha cerámica. 
Hai casos que procuran diferenciar marcadamente, 
por medio dun ton inferior ó orixinal, pola textura, ou 
por un nivel algo mais baixo nas reintegracións. O 
básico é que o primeiro ollar caia na peza e non na 
reconstitución, e para iso os sistemas son ilimitados. 
O debate está aberto.

Reflexión final.

En Conservación restauración aprendemos a ser 
críticos co noso traballo e co alleo. O público en 
xeral e as ciencias afíns son libres de opinar sobre 
as intervencións. Na maior parte das veces, cando 
criticamos os labores doutros non contamos 
realmente coas causas e os motivos que os levan a 
tomar este tipo de decisións. Todo é susceptible de 
ser admirado ou criticado, mais é o restaurador o que 
adoita decidir e definir o resultado final. Moitas veces 
é máis complicada a decisión de que, como e ata 
onde, que a propia solución técnica.

Aí vemos a importancia da renovación constante de 
coñecementos, e revisión de posibilidades. O traballo 
en equipo mellora moito este aspecto.

E aínda que se ben a falta de medios limita as 
solucións, as veces a falta deles pódese suplir con 
imaxinación. Sempre é posible improvisar algún 
remedio, mesmo que sexa temporal.

As esixencias no desempeño técnico son altas, e 
estritas. A peza debe ser visualizada e comprendida 
por todo tipo de público, sen que a restauración feita 
chame a atención, ou salte á vista. E outro requisito 
é que se permita ver a historia da peza, sen falsear 
fracturas ou faltas. En arqueoloxía tamén se aprecia 
que se poida ver a pasta cerámica. As reintegracións 
totais e miméticas, onde non se distinguía o 
verdadeiro do refeito, son cousa do pasado. Agora o 
debate céntrase en como facelo.
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Existen solucións diferentes, se cadra menos 
interventivas, pero que logo poderían dar outros 
problemas. Aínda que a maior parte de danos acontece 
durante os movementos e manipulacións, a avaliación 
de riscos maiores é un tema pendente. Non sabemos 
como se comportarán as nosas restauracións en casos 
de desastres: terremotos, inundacións, etc. Mesmo 
que na nosa terra non sexa probable, non saberemos 
onde poden ir parar eventualmente estas pezas en 
exposicións temporais ou cesións.

Esperamos que a abordaxe do artigo teña sido 
comprensible para os non iniciados. A Conservación 
restauración é unha disciplina ampla, e aínda en 
desenvolvemento, con pouca infraestrutura de 
investigación e moitas preguntas pendentes. 
Pretendemos entón abrir diálogo, ou polo menos 
provocar algunha reflexión sobre o tema. 
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