


 







































Addenda 
 
Quan aquest treball estava a la impremta, 
s’havia iniciat ja la restauració de l’orgue. 
que fou inaugurar el huit de març de 2002.  
 
Precisament eixe any, en el que s’acomplien 
els 300 anys de la construcció de l’església, 
es va iniciar la restauració de l’interior del 
temple, que va permetre, després de cent 
quaranta-cinc anys, pintar els murs i la 
bòveda.  
 
Les obres van començar el dilluns dos de 
setembre i es van perllongar fins a gener de 
2003. Dirigides pel Dr. Vicent Guerola i 
Blay, professor del Departament de 
Conservació i Restauració de la Universitat 
Politècnica de València, van ser executades 
per Josep Francés Anaya. 
 
Una vegada col·locades les bastides 
necessàries per accedir a la volta, vam 
poder documentar restes d’una intervenció 
realitzada, segurament, després de 1748, 
potser amb la idea de pal·liar els 
desperfectes ocasionats pels terratrèmols 
d’aquell any. Els colors utilitzats en aquella 
intervenció eren intensos, predominant el 
blau, verd, almàguena i ocre. Amb tot, les 
restes trobades van ser molt exigües; fins i 
tot alguns fragments de fullaraca ornada 
amb aquests colors es van trobar fent de 
replé en les finestres del Museu Parroquial, 
on es conserven en l’actualitat.  
 
Aquella intervenció dihuitesca és probable 
que es completara amb l’eliminació de gran 
part de la decoració de talla que hi hauria al 
temple, deteriorada també, probablement, 
pels efectes dels terratrèmols.  
 
Durant el segle XIX es va dur a terme una 
altra intervenció pictòrica a la nau de 
l’església. Aquella actuació, que va finalitzar 
el 1857, fou la que arribà fins als nostres 
dies. Realitzada en base a grisalles, ocres, 
grisos i verds, abans d’intervindre-hi la vam 
documentar fotogràficament.  
 
Després de realitzar les cales oportunes, 
vam decidir pintar l’església en base als 
colors que pensem tindria a finals del segle 
XVII. Així, la base principal anava a ser el 
blanc, sobre el qual se situarien els 
encintats adients pintats en gris. Aixi 
mateix es va treballar una clau nova per a la 
volta del presbiteri i es va fer de talla 
l’anagrama de la Mare de Déu que hi ha 
sobre l’arc biaixat que li dóna pas, tal i com 
descrivien els capítols redactats en 1692 per 
mossén Juan Aparicio. Molt puntualment 
es van daurar algunes peces, com els  
 

 
 
capitells del presbiteri, la clau, l’anagrama 
de Maria i part de les claus de la volta.  
 
A banda de la pintura, es va canviar la 
instal·lació elèctrica de l’església i es van 
realitzar reparacions puntuals de la coberta.  
 
Aquesta intervenció, que se’ns dubte servirà 
per valorar molt més l’espai arquitectònic, 
va ser inaugurada el quinze de febrer de 
2003 amb un concert d’orgue a càrrec 
d’Òscar Oliver, organista titular de la 
Parròquia de Montesa. A l’endemà, 
diumenge, es va celebrar l’Eucaristia, en la 
qual participà l’Escola Gregoriana José 
Estellés acompanyada de Vicente Ferrer, 
organista del Col·legi del Patriarca de 
València. 
 
Montesa, novembre de 2005. 
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