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MATÈRIA D’ART

la ciència en l’estudi i la conservació 
del patrimoni

Monogràfic coordinat per Clodoaldo Roldán i Fernando Sapiña

Fa 35.000 anys una persona agafa un tros de marfil i talla un mamut, que acaba

en l’interior d’una cova. Al juny del 2006 es troba aquesta peça, l’obra d’art

figurativa completa més antiga de la història. Què hauria succeït si la figura

s’haguera tallat en fusta? La figura no hauria arribat fins a nosaltres: la fusta no hau-

ria aguantat el pas del temps. Uns milers d’anys després, una persona es disposa a apli-

car una pintura sobre les parets d’una cova, il·luminades amb torxes. Ha estudiat les

figures que altres persones, segles arrere, havien pintat en aquelles parets i ha deci-

dit on i com fer la seua aportació. Les noves imatges tindran el mateix estil que les an-

teriors. Pintarà alguns animals, algunes mans, alguns símbols?

En el segle xv, en un taller de Manises, un artesà encén un forn per coure unes pe-

ces de ceràmica de reflex metàl·lic. Mentrestant, en una altra zona del taller, un al-

tre artesà fa proves amb un nou pigment blau que li han proporcionat. A uns milers de

quilòmetres d’allí, en el que avui és Alemanya, un artesà s’aplica en la preparació d’uns

vidres acolorits de groc, de groc de plata, que s’empraran en el vitrall de l’església de

Sant Llorenç de Nuremberg. I a València, a final del mateix segle, Paolo da Sant Leoca-

dio està acabant els frescos del sostre de la catedral que li ha encarregat Roderic de

Borja. Avui, els turistes poden gaudir amb la visió del cel imaginat per un artista melò-

man: uns àngels que toquen instruments renaixentistes sobre un cel blau intens en què

pareixen cascavellejar unes estrelles daurades. 

Vermeer, en el segle xvii, emprava només uns deu pigments de manera sistemàtica. Els

impressionistes, gràcies al desenvolupament de la química, en disposaren de molts més,

encara que no sense riscos. El groc de crom emprat per Van Gogh en «Els gira-sols»,

que degué ser tan brillant acabat de pintar, s’ha degradat i, avui, proporciona un co-

lor ocre brut que alguns consideren molt atractiu, encara que no represente la inten-

ció original del pintor. 

Marfil, fusta, pigments aplicats a la pedra, a la ceràmica, al vidre, a una tela, en un

fresc; ferro, manganès, crom, or, plata, coure; materials de l’art: matèria d’art…
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MÈTODE obre aquest número dedicat a la restauració artística amb una reinterpretació dels àngels renaixentistes de la catedral de València de
Paolo da San Leocadio, a càrrec de l’artista Rafael Armengol (Benimodo, 1940). La pintura (Àngel de San Leocadio, 2008. Oli sobre llenç, 95 x 69
cm.) reflecteix l’abans i el després de la restauració per mitjà de les bandes que el pintor ha incorporat a l’obra. Armengol, un dels artistes valen-
cians més representatius dels últims anys i un dels punts de referència de l’art figuratiu, ha realitzat interpretacions d’altres clàssics com Boticelli,
Joan de Joanes o Piero della Francesca.
La restauració de la bòveda renaixentista, una de les més importants dels últims anys, serveix a més com a línea conductora per a aquest mono-
gràfic, que compta com a separadors amb les pàgines del llibre de signatures que Carmen Pérez va deixar durant la restauració, on els visitants
van expressar l’admiració i enlluernament que sentien en veure recuperada una obra d’art tan impressionant. Entre aquestes pàgines trobem
també un dibuix inèdit del ja desaparegut pintor Antonio Alegre Cremades.
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