CRBMC

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

CLASSIFICACIÓ GENÈRICA: Escultura
OBJECTE: Retaule
MATERIAL / TÈCNICA: Fusta daurada i policromada
TÍTOL / TEMA: Retaule del Roser
AUTOR: Antoni i Miquel Vidal
DATA / ÈPOCA: 1621
DIMENSIONS: 510 x 380 x 50 cm aproximadament
PROCEDÈNCIA: Museu Comarcal de Manresa, Manresa (Bages)
LOCALITZACIÓ: Església de Sant Sadurní, Salelles (Manresa)
NÚM. DE REGISTRE DEL CRBMC: 9631
COORDINACIÓ: Pep Paret
RESTAURACIÓ: Mireia Campanyà, Kreit Restauro, Oriol Mora i Pep Paret
MUNTATGE: Kreit Restauro, Oriol Mora, Pep Paret i Carmelo Ortega
ANY DE LA RESTAURACIÓ: 2016

Història
El 29 de març de l’any 1621, el rector de la parròquia de Salelles, en nom de la
parròquia i de la Confraria de la Nostra Senyora del Roser, va encarregar a
Toni Vidal i Miquel Vidal confecció d´un retaule, que va costar la quantitat de
326 lliures barcelonines; aquest es va dur a terme i es va instal·lar a l’església
de la parròquia.
El retaule es va mantenir en el seu lloc fins que al voltant de l´any 1936, a
causa de la Guerra Civil, es va decidir protegir-lo, i amb aquesta finalitat el van
traslladar a les dependències de la Santa Cova de Sant Ignasi, de Manresa.
Posteriorment, va estar exposat en el Museu Comarcal de Manresa (MCM).
En els darrers anys, la gent del poble de Salelles ha demanat al museu que
retorni el retaule al seu lloc original. Així doncs, després d’un acord entre
l´MCM i la parròquia, el retaule, ha tornat al seu lloc d’origen, a la parròquia de
Sant Sadurní de Salelles, 80 anys més tard que el traslladessin al museu de
Manresa
Intervenció de conservació–restauració
A través de la documentació fotogràfica, anterior a 1936, es va proposar fer una
intervenció de muntatge que permetés tornar a exposar les peces conservades
in situ. Abans de dur a terme l’actuació de conservació–restauració, es va
consensuar amb els propietaris la possibilitat de fer la reconstrucció de
l'estructura arquitectònica que faltava, amb fusta de cedre.
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L’actuació ha consistit a refer els volums, sense els detalls de les formes, de la
policromia ni de la dauradura. D’aquesta manera, la intervenció permet
diferenciar les peces originals.
Quan va arribar al Centre, l’estat de conservació de les taules i dels elements
arquitectònics del retaule era bo. La gran majoria d’aquestes peces
s’exposaven al Museu Comarcal de Manresa, i anteriorment, ja les havia
restaurat el CRBMC. En aquesta intervenció, només ha calgut una actuació de
conservació curativa per tal d’actualitzar el seu bon estat de conservació.
Per tal de sustentar el retaule s’ha col·locat una estructura d'alumini anoditzat, i
per facilitar-ne la conservació, la obra s’ha separat del mur entre 50 i 70
centímetre, per permetre l’accés pel darrere i visualitzar així l’evolució del seu
estat de conservació.

Imatge d’arxiu. Original de la fotografia publicat a la Revista Ilustrada Jorba. Arxiu Francesc Villegas.
Publicat al llibre El Retaule del Roser de Salelles. Col·lecció Quaderns d’estiu Museu Comarcal de
Manresa. Angle editorial.2007. Pàg.15.
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Foto final. Retaule del Roser muntat al seu emplaçament original a Salelles
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Procés de muntatge del Retaule del Roser a la nova estructura modular d’alumini anoditzat

