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Segons l’historiador Rafael Cornudella, la tela s’hauria d’adscriure al context estilístic
de la pintura romana postmarattesca (primers decennis del segle XVIII). Representa
sant Bernat rebent la llet de la Mare de Déu.
La pintura presentava un seguit de pèrdues de capa pictòrica i de capa de preparació,
repartides en franges horitzontals, per haver estat doblegada la tela en algun moment
de la seva història. Així mateix, tenia força aixecaments en perill de despreniment. La
tela de suport es trobava coberta pel revers amb un altra tela, clavada també al
bastidor. Aquesta tela de la part posterior acumulava molta brutícia superficial i tenia
algunes zones barroerament enganxades a la tela original, amb una cola molt forta. El
bastidor no era l’original i resultava inadequat per a l’optima conservació de l’obra. La
tela original presentava alguns estrips i dues pèrdues de suport, i la capa de superfície
tenia una capa de brutícia molt gruixuda.
La intervenció sobre l’obra s’ha iniciat amb una primera fase de fixació puntual de les
capes pictòrica i de preparació. A continuació, s’ha retirat la tela del reentelatge i s’ha
consolidat la tela de suport, que ha consistit en el següent: el reforç de les zones
perimètriques amb Tetex TR® (teixit de polièster de fils finíssims i de trama oberta),
prèviament preparat amb un adhesiu termoplàstic; la sutura dels estrips amb cola
d’esturió i midó de blat, i l’aplicació d’empelts de tela en les zones en què mancava
tela de suport. La tela s’ha muntat a un nou bastidor de fusta i alumini amb un sistema
de tibament selectiu de Chassitech®.
Abans de procedir a la neteja de la capa pictòrica, s’ha fet una segona operació de
fixació de les zones amb aixecaments. La neteja s’ha fet utilitzant una solució
tamponada de pH 7 gelificada.
Per a l’anivellament de les llacunes ha calgut impermeabilitzar puntualment la tela amb
una imprimació d’aigua-cola, abans de procedir a posar la massilla, feta amb cola
animal, càrrega de carbonat de calci i pigments de colors terrosos.
La reintegració cromàtica s’ha fet amb pigments al vernís de baix pes molecular. En
aquest procés s’ha seguit un criteri no discernible. El vernís utilitzat també ha estat de
baix pes molecular, estable i reversible en el temps. Com a mesura de conservació
preventiva s’ha protegit el revers amb un teixit de polietilè d’alta densitat i transpirable
(Tyvek®). Aquesta protecció evitarà l'acumulació de brutícia en el quadre i minimitzarà
el pas de l’aire.
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