
La restauració de la 

Mare de Déu del Rebollet* 

ENRIQUETA CEBRIÁN 

Tota intervenció practica sobre una obra d'art sacra ha d'estar basada en el res
pecte als valors espirituals que n'inspiraren la genesi i que han estat conservats al llarg 
del temps. La  autenticitat de l' obra 1 esta lligada al missatge original, a les tradicions 
dels nostres antecessors, a la historia i a les vides de tots els que han pregat i preguen 
davant d'aquesta imatge. El conservador-restaurador enfront d'una pe9a com la Mare 
de Déu del Rebollet no pot ignorar la responsabilitat que implica intervenir sobre la 
materia d' aquesta. 2 Les decisions han de ser escrupolosament valorades, sempre 
consensuades i recolzades per la informació recollida al voltant de la imatge, des de 
tots els punts de vista possibles. És per aixo que l' obra ha estat sotmesa a un estudi per 
part d'un equip interdisciplinar, format per restauradors, científics i historiadors de 
l'art, com a pas previ a les operacions de conservació-restauració. El parer de tots ells 
i els resultats de les analisis han estat fonamentals per a determinar-ne el criteri 
d'intervenció i la metodologia. Al mateix temps, des de l'inici i en tot moment, durant 
el procés d' intervenció hem mantingut un dialeg amb les persones que hui dia tenen la 
missió de conservar viu aquest culte. L'intercanvi d' opinions, la flui"desa en les relacions 
i l'interés que han mostrat per cadascuna de les fases del treball han estat molt 
enriquidors. 

L'ús social de les obres d'art que són objecte de devoció ha produi"t en la majoria 
dels casos importants canvis estilístics i transformacions. 3 Durant el Renaixement i el 

*La restauració s'ha realitzat entre els mesos de gener i setembre de 1999, a carrec del Servei de

Conservació i Restauració de la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic de la Generalitat 

Valenciana. 

1 Autentic, del grec authentikós (autos, un mateix, el mateix). En llatí esta relacionat amb auctor (qui 
genera increment, originador, ancestre, iniciador, garantía de la veritat, autoritat deriva de augeo ( creixement, 

increment), i esta relacionat també amb auctoritas ( origen, responsabilitat, suport, poder, influencia, autoritat). 

Te un sentit específic i descriu alguna cosa o algú completament autonom, que no depén d' altres, que té 
autoritat i profunda identitat en forma i en substancia, és original, creatiu, irrepetible, únic, sincer, vertader, 

excepcional o genuí. Vg. JoKILEHTO, J. (1994). 
2 MERTENS, J. (1999).
3 « ... son contadísimos los casos de piezas que se hayan conservado en su primitiva concepción sin 

transformaciones, por lo que se debería considerar más lógica una visión diacrónica de estas piezas y no 

tanto una clasificación que las considere como originales de un período y estilo concretos». V g. GARCÍA 

RAMos, R.-Ruíz DE ARcAUTE, E. (1997). p. VIL 
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Barroc moltes imatges foren arraconades; altres foren repolicromades per a adaptar

les al gust de l'epoca o per a ocultar-ne el deteriorament. De vegades eren mutilades i 

elevades sobre un suport que, ocult pels vestits, mantells i joies contribufa a donar-los 

una aparern;a més majestuosa.4 En el cas de la Mare de Déu del Rebollet ens trobavem 

enfront d'una imatge molt modificada en tots els aspectes. Oculta sota el mantell, la 

perruca, les corones i les arracades, la imatge no podía ser apreciada en la totalitat: el 

Xiquet no es veía encara que apareixia coronat; la corona original havia estat mutilada 

per a adaptar-ne una d'altra i l'al9ada total estava magnificada per una peanya de mi

des excessives. Sense les vestidures, l' obra oferia una visió que donava a entendre a 

través de les llacunes la superposició de diverses policromies, l'última de les quals 

cridava l'atenció per la falta de qualitat amb que fou executada. 

Imatge de la Mare de Déu del Rebollet amb els vestits 

postissos. Foto S. Mañó. 

Imatge de la Mare de Déu del Rebollet sense els 

vestits, abans de la restauració. Foto P. Alcántara. 

La necessitat de sotmetre la pe9a a un procés de conservació-restauració ha estat 

meditada de manera col· lectiva des de fa temps, alhora que els estudiosos assenyalaven 

els dos aspectes fonamentals que podien recolzar aquesta decisió: el mal estat de 

conservació i l' important can vi formal que l' escultura havia patit. 5 Pel que fa a aquest 

4 NOGUERA, A. (1977), pp. 100-101. 
5 V g. VNEs C1scAR, J. (1886). Manuel Trens en un informe emés a petició del pleba don Salvador Pons 

Franco, l'any 1968, també fa referencia l'estat de conservació de la imatge i a la possibilitat d'eliminació 
deis vestits. Finalment, l'últim deis texts que tracta d'aquesta escultura d'una manera més exhaustiva ens 
diu: «La imagen se encuentra en un estado que podríamos conceptuar de regular con tendencia a empeorar. 
En efecto, el paso del tiempo, las vestimentas postizas y, sobre todo, las coronas de plata han dañado y dañan 
gravemente la pintura y estucado de la escultura. La caída de parte de la capa de la pintura y la rotura de la 
del estuco -que, por lo demás, ha servido señaladamente para este estudio- deben ser reparadas o levan
tadas con toda precisión y cuidado. En todo caso estas capas deben ser fijadas para evitar una ruína posterior. 
Es preciso eliminar "definitivamente" coronas y postizos pues, incluso tras una prudente restauración, po
drían, nuevamente, iniciarse los daños. 



últim aspecte, un pas important havia estat donat abaos d'ingressar la pec;a al Museu 

de Belles Arts de Valencia, ja que els elements que cobrien la imatge, havien estat 

retirats amb la possibilitat plantejada de no tomar-los-hi a posar. 

ESTUDI DE CORRESPONDENCIA DE LES POLICROMIES 

Examen preliminar 

La  superposició de diversos estrats de color era evident a partir de l' observació 

directa de la pec;a. Les formes arrodonides, la incohesió i les nombroses fissures 

indicaven una diferencia de comportament dels materials superposats; d'altra banda, 

el canvi del cromatisme en algunes parts plantejava una variació en la interpretació de 

la unitat de l' obra, com ara el verd de la túnica de la imatge. L' observació dels límits de 

les llacunes confirmava la presencia de diverses capes; pero sobretot era en el cap, la 

ma i el peu del Xiquet, i la ma de la Verge on era visible el gruix total o parcial dels 

estrats, a través d 'unes incisions que algú va practicar en epoca indeterminada i que 

varen tenir com a conseqüencia l' eliminació parcial d' algunes policromies, sense atendre 

a un criteri arqueologic d' estudi dels estrats. 6 Carles Soler aprecia el fet que estiga 

repolicromada i descriu el que es veu en aquestes zones on les capes superiors han 

estat eliminades. 7

Els estrats pictorics presents els vam agrupar sota tres conceptes ben diferents: les 

repolicromies, els repintats i les reintegracions. Com a repolicromia s' entén una 

renovació de l'objecte amb la intenció de mantenir-ne l'ús o d'adaptar-lo als gusts de 

l' epoca, pot ser total o parcial i pertany a un moment historie diferent al de la concepció 

de l' obra. Un repintat és una intervenció que té la intenció de dissimular alteracions de 

la policromia, imitant-la o transformant-la i normalment excedeix els límits de la llacuna. 

Una reintegració és la intervenció tecnica d'un restaurador que permet restituir a l' obra 

la unitat de lectura perduda, utilitzant materials reversibles i diferents dels de la 

policromia.8 Solament les repolicromies van ser sotmeses a l'estudi de correspondencia, 

els repintats i les reintegracions pertanyen al capítol d'anteriors intervencions. 

L'estudi de correspondencia es va plantejar amb la finalitat de determinar el nú

mero de repolicromies, l' estat de conservació en que es trobaven i l' extensió que 

ocupaven en la pec;a, així com la tecnica d' execució i els detalls decoratius. A partir de 

6 Els signes d'aquesta intervenció ja són evidents en la fotografia de la Mare de Déu del Rebollet 

reprodui"da en CARRERAS Y CANDI, F. (1918), pp. 432-433. 
7 «De los colores y algunos detalles que actualmente tiene la imagen no nos podemos fiar. Esta descon

fianza se debe a varias razones: bajo el cabello de estuco pintado del Niño aparece una pintura, más anti

gua, imitando pelo, de fondo rojizo con rayas paralelas oscuras; los pies originales surgen bajo una capa de 

estuco roto que, figurando continuar la túnica, los cubría; otros arreglos pueden apreciarse en el hombro y 

la muñeca del mismo. Todo ello nos hace pensar en una remodelación y repintado de las figuras en un 

momento determinado». Vg. SOLER D'HrvER DE LAS DESES, C. (1978), p. 371. 
8 Vegeu GARCÍA RAMos, R. (1995), pp. 52-53. Vegeu, encara, GARCÍA RAMOS, R. & Ruíz DE ARCAUTE, E. 

(1997), p. VIII . 



l'observació de tots aquests aspectes es va valorar l'oportunitat d'arribar o no a la 

policromia original o pel contrari aturar-se en una repolicromia que oferira un interés 

des del punt de vista estilístic i que es conservara en un percentatge acceptable. En 

aquesta fase van ser escollides les zones de preferent observació i de realització de les 

microcates; tot va ser documentat mitjarn;ant fotografies generals i de detall. 

Examen amb la lupa binocular 

Tota la superficie de l 'obra ha estat observada amb l' ajuda d 'una lupa binocular 

muntada sobre bra9 articulat, CARL ZEISS-JENA OPM 212F. Mitjan9ant aquesta eina 

ha estat possible conéixer amb més precisió l' estat de conservació de la pe9a en gene

ral i iniciar la descripció deis estrats detectats a les zones d' observació escollides. Allí 

on el límit de les llacunes no o feria suficient informació s 'ha decidit la realització de 

microcates de 4 mm 2, per a la qual cosa s 'han seleccionat zones en el límit de les

masses de color sempre que no afectaren parts principals, excepte la del front de la 

Verge a l' extrem de la cella dreta perque era necessari encertar la presencia deis trets 

deis ulls en les capes inferiors. El treball ha estat realitzat davall l' atenta observació 

amb la lupa binocular a 40-50 augments i amb un bisturí de punta fina i corbada per a 

poder delimitar fins al més subtil deis estrats. Totes les dades han estat documentarles 

graficament i amb microfotografies. (Vegeu el grafic 1 ). 

Les observacions han estat recollides en taules de representació descriptiva deis 

estrats per a deixar constancia del nombre d'aquests, el nombre de policromies, l'estat 

de conservació, la qualitat tecnica i els detalls decoratius. Al mateix temps han estat 

realitzades radiografies mitjan9ant les quals hem obtingut algunes dades sobre l'estat 

de les capes més profundes, pero és sobretot la reflectografia infraroja que ens ha 

donat detalls molt valuosos de les capes immediatament inferiors a la superficial. 9 
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Conclusió 

Com a resultat de les analisis hem pogut realitzar la carta de correspondencia de 

les policromies, així com la reconstrucció grafica d'aquestes. Les repolicromies que 

hem detectat són sis, de les quals tres eren totals i la resta parcials, sobretot a les 

camacions, que com és habitual han estat intervingudes més vegades. De les capes 

extemes a les internes la seqüencia era la següent: 

6a. repolicromia. Es tractava d'una capa gruixuda, a l' oli sense preparació, de 

pinzellada rugosa i de poca qualitat tecnica. Amb la fluorescencia ultraviolada era 

facilment visible per la mancarn;a de luminescencia, i també en la fotografia de 1918 10

s'endevina !'existencia d'aquesta. Afectava tota la figura, tret de l'escambell. 

5a. repolicromia. Capa pictórica molt fina, a l' oli sense preparació. Tecnicament 

i estilísticament no és massa interessant, encara que millorava 1' estrat superior, almenys 

en la minuciositat dels detalls decoratius. Era fücilment visible a simple vista a la zona 

de l'escambell i a la resta de masses de color en el límit de les llacunes observades amb 

la lupa binocular. 

4a. repolicromia. Era parcial i afectava solament les camacions, realitzada a l' oli 

sense preparació. Solament era visible a través del límit de les llacunes i de la microcata 

realitzada a la cara de la Mare de Déu, ja que no apareixia reflectida en cap de les 

analisis fisiques aplicades. 

3a. repolicromia. Era la que semblava estar més ben conservada i l 'única que 

apareixia en totes les zones observades amb la lupa binocular i en les microcates; a 

més era la repolicromia de que la reflectografia infraroja ens havia donat més dades. El 

contrast amb la manca de rigor tecnic de les repolicromies superiors a l' oli era evident, 

i finalment va ser l' estrat que vam decidir alliberar. Tecnicament complexa, esta 

realitzada al tremp sobre una preparació de guix i cola i acabada amb veladures. 

L'escambell i el vel-mantell estan colrats i acabats amb laques de color groe ataronjat. 

2a. repolicromia. Visible solament a la microcata de la cara de la Verge, sembla 

que afecta només aquesta zona. 

la. repolicromia. Ha estat detectat un estrat gruixut de preparació a l'escambell 

i el vel-mantell que segurament pertany a una repolicromia de la qual no han estat 

trobades dades suficients per a ser reconstru1da. 

Policromia original. Tot i que a simple vista s' observen restes de la policromia 

original en algunes llacunes com ara els ulls, el tron o el cabell del xiquet, són fragments 

molt puntuals i !'existencia d'una capa més o menys conservada de policromia origi

nal no ha estat confirmada per les tecniques analítiques. 

9 Realitzades per Pilar Ineba, restauradora de pintura del Museu de Belles Arts de Valencia i tecnica en 
analisis fisiques. 

JO CARRERAS y CANDI, F. (1918), p. 423.



DATACIÓ ULlA VEL-MANTEIL TÚNICA ESCAMBELL CAR.NACIONS � TÜNICA 
VERGE VERGJ: VER.GE XIQUET XIQUET 

Ulls color rru.-ró. Pel-licula densa. de Pel·liada densa de Ull color blau. Pel· Ucula rugosa, de 
pinzellada visible, de pinzellada molt vi1íble, de pinzellada vi1ible, de 

,---_ color verd a-om. SeDlt color rogenc fo1c. Seose color roig intens. n 

s.XX 
� 

prepanció. Oli preparació. Olí. 

0)) 
llnies blrmques com a 
motiu ornamental. 
Seose prepwació. Olí 

-

-----

Ulls de color blau, rab pelltanyes Pel· licula fina de color Pel-licula fina d'upecte esmalta, de color PeHJcula fina oa la L'ull és de color blm. Pel· lfcula fina de color 
ciqolade1 i el blimc asseoyalat amb un blm fose. Sense verd oliva. amb decoraciom floral• i pinzelladano é1 visible, vermell6. Té una orla 
empastament preparació. Oli. geomelriques en verd � i punta ,ocs. de color d• i fred. Senae amb dues líniee ne&ns 

Seose prepanció. Oli. preparació. Oli. 

�) 
al colJ i a la vora. Sense 

l. XIX ..------. • prepnció. Oli . 
- � 

� 
0. •O

� 
• 

-

...__ -

Ulls de color blau, de mirada languida. PeHfcula fina. de color Ull de color blau amb 
amb e1pesaes pestanyes negrea. ron molt llumioós. Sense la cella dibuixada en 

prepa-aci6. Olí. De8J'C". 

,.XVIII 

� 9 

Ulls de color blau, emmarcm amb una Colradura amb Policromia complexa Franges de color verd el.- a. tremp, acaba Policromía coq>lexa. UIJ de color blau Policromia complexa 
fma Unía molt eequematicL Celle1 restes de aconseguida amb una baae amb una laca venia., intm::alades amb &.ges acomeguida amb una bue dibuixat amb fines acODffguida amb una 
e9Pesse1 molt arquejades. decoraciom de laca de color blau fose a tremp de colndln. n geomelrique, ne,es i de color roH el.,. a línies. Cellafosca bae de color ataronjat a 

carmf i negrea. i acabada amb una laca groguea. El coixi é1 roig amb decoraciom tremp i acabadaamb una molt .-quejada. tren¡, i .-:abada amb 

� 

Prep.-ació a ga,.ix i blava. L'orla del coll i camina. Prepanció a guix i cola molt laca daanda. Preptnció a una laca c.-nú. A la 
s.XVI colamolt gruixuda deis puoys és una gruixuda. guix i cola molt gruixuda ci.mlnté U� i al coll i 

colradln amb franges de 

.j. � 
�1 

puny reste■ d'una orla 

-�
lacadluadai crm.i. colrada. Preparació a 

•
Prepwació a ga,.ix i cola 8W•i colan..

� • molt pxuda ,. \ gruixuda 
o 

-

UlJ amb pe1Jtaoye1 eape1se1 i oegres:. PeJ·ltctdamolt fina. Semc 
? prep...aó. 

Preparació Colradura. Prepa'ació gruixuda de guix i cola. 
? gruixuda de guix i 

cola. 

Co.lradura amb deconciom de Unies De8J'C"S. Rosacl.-aacaba&anb Cella nega molt 
Prepa-ació molt fina de guix i colL una laca. Preparació molt e■pe11a i arquejada. 

l. Xlll fina de guix i cola. 



Sisena repolicromia Cinquena repolicromia 

Quarta repolicromia Tercera repolicromia 



ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Suport 

Pel que fa a l' estat de la fusta cal destacar, en primer lloc, les perdues de materia, 

les més importants de les quals afecten la totalitat del nas de la Mare de Déu i del 

Xiquet, pero també el límit inferior i superior de l' escultura. Les fissures eren evidents 

sobretot a la part esquerra de la pe9a produi"des pels claus de ferro i la planxa situats a 

la part posterior, dels quals la radiografia ens ha donat bona informació. També a la 

part posterior i a la base de l' escultura es veien nombrosos orificis produi"ts pels insectes 

xilófags. Finalment, les contraccions i dilatacions havien provocat canvis en el volum 

del material. (Vegeu el grafic 2). 

Capes pictoriques 

Fissures molt profundes, que en algunes zones afectaven la totalitat dels estrats, 

apareixien sobretot en correspondencia amb les esquerdes de la fusta. D' altra banda, 

eren visibles clivelles més fines, regulars i ortogonals, própies de les contraccions

dilatacions; mentre que les de forma d'estel present a la base havien estat produi"des 

per cops. En les parts més sotmeses a manipulacions o en contacte amb els vestits i les 

joies apareixien fortes erosions i disgregacions de les capes pictóriques. La diferencia 

de comportament dels diversos materials superposats, havia provocat la incohesió en

tre ells i la contracció de les últimes capes. (Vegeu el grafic 3 ). Les llacunes afecta ven 

en alguns casos tots els estrats i deixaven veure la fusta; en altres es limitaven a uns 

quants dels estrats o tan sols a l 'últim. (Vegeu el grafic 4 ). 

Anteriors intervencions 

El nas de la Mare de Déu havia estat reconstrui"t amb fusta de pi i, a continuació, 

drapejat en el punt d'unió, com també la cara del Xiquet. La corona original de la Mare 

de Déu, segurament almenada o flordelisada i tallada en la fusta com a part de la propia 

pe9a, havia estat mutilada a nivell del cap. Mitjan9ant la radiografia hem pogut detec

tar la presencia de nombrosos elements metal·lics, a més de la gran planxa de ferro 

amb una anella enmig que esta clavada amb quatre claus a la fusta per la part posterior. 

Carles Soler suggereix en primer lloc que fóra molt antiga, meitat o finals del segle 

XIII, i que haguera pogut servir per a portar la Verge a les batalles. Nosaltres ens 

inclinem a pensar que potser servia per a assegurar l' escultura en moments de perill, 

per exemple després del robatori del 12 de juliol de 1601, que segurament va crear 

molta desconfian9a entre els fidels. 11 Hem dedui"t que la planxa ha estat aplicada després 

de la tercera repolicromia perque el clau inferior esquerre, quan fou posat, va fer saltar 

el estrats i va provocar una important fissura. Al cap i als peus del Xiquet i a la ma 

esquerra de la Mare de Déu, apareixien, com ja hem <lit, els estrats inferiors alliberats 

11 SOLER o'HYVER DE LAS DESES (1978), p. 373.



anteriorment sense cap selecció i sense estudi previ. 
En algunes zones els orificis del xilofags havien estat reomplits amb una massilla 

a base de serradura. La cera havia estat utilitzada en una intervenció antiga per a segellar 
les fissures més importants i per a reintegrar algunes llacunes. El vestit de la Mare de 
Déu havia estat repintat a l'oli a l'al9ada dels muscles i en tota la superficie del vel
mantell es detectava una important superposició de vemissos i de capes de materials 
plastics diversos, fruit de la repetida intenció de fixar i protegir la colradura. 

Senyals d 'una intervenció més recent eren les reintegracions de les llacunes amb 
estuc i les reintegracions croma.tiques delimitades per unes petites línies de punts 12 

(Vegeu els grafics 5 i 6). 

Grafic 2 

B Fissures 

■ Perdues
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12 Una fotografia d'abans d'aquesta darrera intervenció la publica CATALÁ GoRGUES, M.A. (1988), pp. 

94-95.
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PROCÉS D'INTERVENCIÓ 

Operacions de conservació 

Primerament es va eliminar la pean ya i els elements metal· lics que subj ectaven la 

imatge. Seguidament es va realitzar una fixació d' emergencia i una protecció de les 

parts més febles de les capes pictoriques i de la fusta, com a prevenció durant la mani

pulació de la pe9a en les operacions successives. Posteriorment va ser desinfectada la 

part posterior i la base de !'escultura, on també es van eliminar mecanicament els 

elements metal·lics no originals. Els orificis localitzats en les parts on la fusta era 

visible van ser segellats amb una massilla a base de pols de fusta. Previament a l' al9ada 

de les repolicromies, es va realitzar una eliminació mitjan9ant neteja química de les 

reintegracions cromatiques de !'última intervenció de restauració. 

Eliminació de les repolicromies 

L' eliminació de les repolicro

mies ha estat realitzada amb una 

metodologia rigorosa, al9ant cada 

estrat, primer en una meitat de 

!'escultura i documentant-la grafica

ment i fotograficament en aquest 

estat abans d'eliminar-la per com

plet. Tot el treball ha estat realitzat 

amb bisturí i amb el control de la 

lupa binocular amb augments de 5 a 

50. Allí on les capes pictoriques apa

reixien disgregades o amb falta de

cohesió s 'han realitzat consolidacio

ns per impregnació amb una resina

durant les successives etapes

d' alliberament. Com a resultat de les

operacions hem arribat a la tercera

repolicromia, per sota de la qual en

cara queden les repolicromies més

antigues i !'original, que la pruden

cia i els resultats deis estudis acon

sellen no alliberar.

La Mare de Déu del Rebollet després de la 

intervenció. Foto P Alcántara. 
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