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Es consideren tècniques tradicionals aquelles 
que es desenvolupen abans de la revolució indus-
trial a finals del segle XVIII. Aquesta desencadena 
l’aparició d’un seguit de materials i metodologies 
noves que suposen un gran canvi en els mètodes 
de producció en tots els àmbits.

Les pedres ornamentals com el marbre, el pòrfir i altres roques cristal·lines 
polides han estat extensament apreciades en l’art i l’arquitectura per les se-
ves propietats estètiques, però també són un material car, difícil de treballar 
per la seva duresa i, depenent de la zona geogràfica, poc disponible. Des de 
l’antiguitat han sorgit una sèrie de tècniques il·lusionistes per imitar l’aspecte 
de tot tipus de pedres decoratives. 

Hi ha poc consens en la literatura sobre què és exactament l’estuc. Per al present 
treball, una bona definició seria la següent: Es tracta d’una massa, un morter fi, que 
serveix per realitzar revestiments, amb el que es poden elaborar una gran varietat 
d’acabats decoratius. Els ingredients principals que trobarem en les receptes d’estuc 
són guix, calç, sorra, pols de marbre, elements aglutinants com caseïna, coles i olis, i 
elements colorants com pigments.

• Descriure les tècniques tradicionals d’estucs d’imitació de pedres ornamentals a partir de la revisió de les fonts bibliogràfiques disponibles, realitzant 
una classificació clara i entenedora.

• Aconseguir una familiarització amb els tractats antics, com a font més directa de la tècnica en el seu propi temps.

• Aportar una base teòrica de les característiques de les matèries involucrades en els processos descrits per entendre el seu comportament quan 
s’utilitzen, i així adquirir també una comprensió de les propietats de les manufactures.

• Adquirir el coneixement de la terminologia específica.

• Aportar un context històric que serveixi per explicar els orígens i l’ús de les tècniques descrites.

Aquest treball es redacta a partir de la informació extreta de la recopilació de 
fonts documentals escrites. 

Es consultaran fonts primàries i fonts secundàries.

Els mitjans es limiten al material disponible online, atesa la situació actual i la 
impossibilitat d’accedir al contingut de les biblioteques tant municipals com 
universitàries.

OBJECTIUS METODOLOGIA

Guix + cola animal + pigment Calç + pols de marbre + dissolució sabonosa + pigment

1 Preparació del suport 

Les parets o objectes es preparen amb un morter sense polir, 
on la rugositat permetrà una bona adherència de l’estuc. En el 
cas d’objectes volumètrics, convé construir una ànima, i després 
recobrir-la amb el morter.

2 Preparació de la massa

Es preparen masses de guix de diferents colors amb aigua de 
cola animal. S’ajunten fragments de les pastes dels diferents 
colors, creant els dissenys de la pedra, o s’apliquen directa-
ment al suport i es perfilen en la mateixa aplicació.

3 Aplicació al suport

L’estuc s’adhereix al suport amb la paleta. És important com-
pactar bé la massa.

4 Polit

Es frega l’estuc amb diferents eines abrasives, de granulometria 
cada vegada més fina. Es reomplen les faltes que apareguin.

5 Revestiment final 

Es tapen els porus del guix i s’impermeabiliza amb cera o oli.

1 Preparació del suport

S’apliquen vàries capes de morter on l’àrid és cada cop 
més fi, i cada vegada amb més proporció de calç.

2 Pintura al fresc

Els pigments es troben en suspensió en una lletada de 
calç i sabó, o només en aigua i sabó. Aquestes mescles 
s’anomenen tinta base o tinta grassa. 

-Carpides: dues capes del color de base creuades.
-Pastada: una capa més densa on es dóna la textura del 
fons.
-Dibuix de les vetes.

3 Llustre

Per donar la brillantor pròpia de la pedra polida, la superfície 
s’acostuma a brunyir, o bé en fred amb la paleta de brunyir 
o bé planxant-la en calent (estuc al foc) passant-hi els ferros 
de planxar quan el morter encara no està del tot sec.

4 Revestiment final

Es pot donar un acabat final amb cera o oli.

ESTUCS ACOLORITS EN MASSA ESTUCS ACOLORITS AL FRESC

Eines de l’estucador/a

CONCLUSIONS

TRACTATS

Bibliografia seleccionada

Recuperació i valorització d’unes tècniques artesanals oblidades i poc documentades Recerca bibliogràfica

Aquesta tipologia d’estuc es caracteritza per estar acolorit en la pasta, abans 
d’estendre’s sobre el suport. 

1. Taloja 2. Plana 

3. Rasquetes 4. Catxet 

5. Ferro d’enllustrar o planxa 

6. Raspa 7. Plomada

8. Nivell  9. Paletina 

10. Brotxa 11. Sedàs 

12-18. Paletes i paletins

• Sobre l’organització del contingut: S’ha exposat la informació sobre les diferents tècniques d’estucs fingits, en una 
classificació en dos grans grups: estucs acolorits en massa i estucs acolorits al fresc. El marc teòric al voltant d’aquests 
procediments (apunts d’història, materials, glossari) s’ha realitzat per aportar la informació necessària per poder assi-
milar el funcionament de les tècniques en qüestió.

• Sobre la recuperació de les tècniques tradicionals: La desaparició dels oficis artesanals és una problemàtica 
ben coneguda. Aquestes tècniques, com tantes altres, venen carregades de capital simbòlic i cultural. Com a especialis-
tes de la Conservació-Restauració, val la pena parar-hi atenció; per una banda, per posar en valor el patrimoni cultural, 
i per l’altra perquè les tècniques tradicionals poden aportar noves maneres d’intervenir les peces que es restauren.

• Sobre la lectura i comparació dels tractats: S’ha constatat l’existència dels dos tipus d’estuc fingit més habituals, 
generalment essent de guix els que s’acoloreixen en massa i de calç i pols de marbre o pols de pedra els que s’acolo-
reixen al fresc. L’estuc de guix o espejuelo és el que té més protagonisme als tractats. Però també s’han trobat receptes 
d’un ús més minoritari, com per exemple l’estuc de calç viva, clares d’ou i oli de llinosa (Anònim, 1805).

• Sobre el lèxic: L’exposició i discussió de la terminologia ha sigut un punt rellevant d’aquesta recerca, ja sigui per 
entendre lèxic específic de construcció, per traduir mots, o per entendre el significat de paraules que ja no s’utilitzen. 
També serveix per entendre els conceptes i poder-los identificar encara que estiguin sota denominacions diferents.

Anònim, 1805. Secretos raros de 
artes y oficios: obra util a toda 
clase de personas

Pascual Díez, R., 1785. Arte de 
hacer el estuco jaspeado o de 
imitar los mármoles á poca costa, y 
con la mayor propiedad. 

Perier y Gallego, P., 1853. Tesoro 
de albañiles ó guia teorico-
practico-legislativa de albañileria. 

Fornés y Gurrea, M., 1841. 
Observaciones sobre la práctica del 
arte de edificar.

Azconegui Morán, F., García y Conesa, O., Martín Sisí, M., 1998. Guía práctica de la Cal y del Estuco. León: Ed. Oficios.; Gárate Rojas, I., 2008. Artes de los yesos. Yeserías y estucos. Col·laboradors: Gaspar Tébar, D., Prieto Prieto, L.Madrid: Editorial Munilla-Lería. Técnicas de la Arquitectura; 
Pedrola, A., 2004. Materials, procediments i tècniques pictòriques. 3a ed. Barcelona: Planeta. Ariel.; Villanueva, J., Zengotita Vengoa, D., 1827. Arte de albañilería ó instrucciones para los jóvenes que se dediquen a él, en que se trata (....) Madrid: en la oficina de don Francisco Martinez Dávila, impresor de 
Cámara de S.M.; Calle González, J.M., 1991. Analisis material y técnico del estuco en la pintura mural. El stucco lustro. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes. 

Al món Clàssic predominava l’ús de calç i 
pols de marbre. El perfeccionament de les 
tècniques d’estucs decoratius i fingits es pot 
atribuir a l’època romana, i en destaquen els 
estucs d’acabat brillant de Pompeia i Herculà. 
A partir del seu descobriment el S.XVII 
es desenvolupen la majoria de tècniques 
relacionades amb l’estuc lluit o stucco-lustro.

A l’Antic Egipte es va desenvolupar una 
gran cultura del guix, que es va utilitzar 
amplament com a suport pictòric. A Espanya, 
durant l’Imperi Islàmic, és el material central 
de revestiments i decoracions. A partir 
del S.XVII apareixen les tècniques d’estuc 
acolorit en massa, o stucco-marmo,  i en el 
Barroc, Rococó i Neoclàssic els estucs de 
guix tenen un paper important en les arts 
decoratives europees.

Autoria de les imatges:  1: Amada44,2012.   2: Prieto Prieto, 2018.   3: González Yunta, Lasheras Merino, 2011.   4: González Yunta, 2016.   5: González Yunta, 2016.   6: Elena Carnero, 2020.

1

3

2

5

4

6


