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INTRODUCCIÓ 

La imatge de la Verge del Remei presentava un estat de conservació estable amb pèrdues puntuals de 

suport i pèrdua de capa de policromia per fregaments a causa del seu ús de culte. Aquesta escultura 

acostuma a anar guarnida amb unes vestimentes de grans dimensions i pes. 
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INTERVENCIÓ 

recollida de la imatge 

El dia 30 d'octubre de 2014 es va recollir l'escultura a l'Ermita del Remei d'Alcanar i es va traslladar a 

Argentona on s'ha dut a terme la restauració. 

 

Procés de restauració  

Documentació. 

Abans de començar la restauració, s'han realitzat unes fotografies de l'estat de conservació i un estudi 

amb el microscopi portàtil. Juntament  amb l'observació visual ens ha ajudat a entendre els racons que 

presentaven policromia original amb un to rosat. També s'han trobat taques de color taronja d'algun 

producte o cola o moltes rascades amb profunditat. 

1ª neteja. 

S'han realitzat diverses proves de neteja: 

- amb cotó humitejat amb aigua destil·lada i aplicació de sabó neutre LM02. Es va eliminar la brutícia 

superficial. 

- amb cotó i barreja anomenada "mixta" feta amb alcohol de 96º i White Spirit®. Aquesta barreja va 

permetre netejar amb més profunditat la superfície de l'escultura. 

- amb cotó i diversos dissolvents que no van funcionar. 

Procés d'embalatge de la figura pel seu trasllat. 
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Injecció puntual. 

Tot i ser esquerdes obertes pel moviment del suport mateix, la fusta, en algun punt s'ha injectat una 

resina acrílica, Acril 33®.  

2ª neteja. 

Es va decidir fer una segona neteja ja que no acabava de veure's neta la superfície i a més a més, 

l'estudi amb el microscopi semblava indicar que hi havia una capa més rosada com a policromia 

original. Probablement l'escultura va ser repintada en un moment de la història amb la tonalitat més 

fosca que havien anat deixant el fum de les espelmes que en aquell moment es feien servir. Amb el 

mateix producte que s'havia aplicat en la primera neteja, es va aconseguir recuperar la policromia 

original que va anar apareixent a poc a poc. El procés va ser laboriós ja que es tractava de controlar en 

tot moment el no arribar a gastar-la. 

Un cop descoberta la policromia original de les carnacions es fan més visibles les rascades i pèrdues per 

les quals es devia repintar tota la superfície. En aquesta restauració només es retocar les zones 

perdudes per permetre tenir una lectura global del conjunt. 

Reintegració de suport. 

Davant la pèrdua del dit petit de la mà dreta i sent una imatge de culte, es va decidir refer la forma. En 

aquest procés es va utilitzar un pern de fusta com a ànima, recobrint-lo amb pasta de fusta epoxídica 

com a base de la forma. Un cop seca aquesta capa es va recobrir amb una capa d'estuc industrial per 

donar el volum del dit. 

Puntualment s'ha estucat alguna zona on faltava suport. 

Reintegració cromàtica. 

Les pèrdues o zones fregades on no hi havia policromia, s'han retocat amb pintures acríliques de la 

marca Lascaux, Aquacryl®, utilitzades en les intervencions de restauració. En moltes de les zones, el 

retoc s'ha realitzat mitjançant veladures per anar aconseguint les tonalitats desitjades sense crear 

gruixos de matèria. 

Capa final de protecció. 

Per assegurar l'estabilitat de la policromia s'ha aplicat una capa de vernís de la marca Rembrant®. 

documentació 

Documentació fotogràfica 

Les fotografies han estat realitzades per l'equip de restauradores durant les feines de restauració. 
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PROCÉS DE RESTAURACIÓ DE L'ESCULTURA EN IMATGES 

 

Imatges en microscopi on 
s'aprecien les rascades, la capa de 
re`pintada i petites zones amb 
policromia original. 
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Imatges en microscopi de detalls de 
la bola daurada i del genoll dret del 
Nen Jesús. 
En aquesta última imatge  veiem la 
pèrdua en el centre i la policromia 
de color rosa a cada banda. 

Detall del trencament de la fusta i imatge de microscopi on es detecta les vetes de la 
fusta, la policromia rosa original i la capa de repintada més fosca. 
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Cames del Nen Jesús en procés de la 2ª neteja de les carnacions. 
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Procés de neteja de la zona de la mà 
esquerra de la Verge i les cames del Nen 
Jesús on s'aprecia les parts on 
s'acumulava més brutícia i la repintada de 
totes les carnacions. En alguns racons es 
podia entreveure la policromia original. 
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Seguidament imatges de les 
carnacions de les figures i detall 
de la cara de la Verge del 
Remei. 
A les pàgines següents, 
s'aprecia l'evolució de 
l'eliminació de la capa de la 
repintada i l'aparició de 
rascades i pèrdues de color a la 
cara de la Verge, a la cara del 
Nen i a la mà dreta de la Verge. 
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Imatges de les carnacions tractades i el resultat obtingut un cop  realitzats 
els retocs puntuals. 
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Imatges de diferents punts de la 
figura un cop realitzats tots els 
processos de restauració. 
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MANTENIMENT DE L'ESCULTURA 

Un cop restaurada l'escultura és interessant poder mantenir un control que permeti una bona 

conservació d'aquesta.  

 

1. En primer lloc s'aconsella tenir una temporada la figura sense el vestit de roba amb què 

es presenta normalment per evitar els fregaments d'aquesta amb la policromia. S'ha de tenir 

en compte que els retocs en molts llocs són veladures de color amb poc gruix que fàcilment 

es pot gastar. Pel treball acurat de la figura es pot mostrar al públic amb tota la talla de la 

vestimenta. 

2. En segon lloc, no s'haurà de netejar amb cap producte de neteja o dissolvent per evitar 

eliminar la capa fina de vernís protector que es troba a tota la superfície. Per eliminar la pols 

es farà servir un plomall que permeti retirar la pols superficial. 

3. Tot i que ja se suposa que es té en compte, cal remarcar que no s'han de col·locar focus de 

llum propers, que produeixin calor focalitzada en alguna zona de l'escultura. Amb aquest fet 

evitarem l'aixecament de la policromia amb bombaments o bombolles. 
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