
Tota manifestació artística, ja hagi estat realitzada l’any 1400 o 

fa un dia, és matèria del passat, i la tasca dels conservadors-res-

tauradors és la de conservar-la per a poder transmetre-la a les 

generacions futures en les millors condicions sense alterar-ne el 

missatge.
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Restauració d’una pintura a l’oli sobre tela
Foto: Elisabet Sánchez Garzón
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És una qüestió força evident que una pintura al fresc del 1400, 

per exemple, no té les mateixes característiques, ni composició, 

ni alteracions que una pintura mural contemporània realitzada amb 

la tècnica de l’aerosol; però, en canvi, es genera una controvèrsia 

envers la conservació d’aquesta última.  Ens trobem amb aquesta 

controvèrsia en part degut a que l’art més antic ha estat elaborat 

de forma més estable, matèricament parlant, respecte al més nou; i 

això obre un gran interrogant sobre com plantejar-se la conservació, 

en aquest cas, del mural contemporani, que tot i ser més recent 

presenta moltes més problemàtiques que l’antic en un breu període 

de temps.

Cal tenir en compte que, les produccions artístiques realitzades a 

l’antiguitat estaven pensades per a perdurar en el temps i trans-

metre el missatge el temps més gran possible, i per aquest motiu 

el material compositiu era curosament seleccionat i preparat amb 

aquesta finalitat. Avui, és habitual trobar manifestacions artístiques 

en què el que prima és la idea o el missatge, i el material té la funció 

de medi de representació, sense el preciosisme que se li atorgava 

a l’antiguitat. En aquesta era gran part dels materials que s’utilitzen 

han passat per fases de fabricació i síntesi, adulteració i composici-

ons desconegudes per secret de fabricació, amb finalitats econòmi-

ques que poc tenen a veure amb l’amor a l’art. Les últimes dècades 

hem presenciat sorgiments de noves expressions artístiques, com 

per exemple el ready-made o l’art povera, que es desvinculaven, 

volgudament, de la tradició artística en la forma d’utilització del ma-

terial d’elaboració de les seves produccions artístiques;  el material 

passava a ser una mera anècdota per  il·lustrar la idea de l’artista.

Però, què succeeix quan algú decideix que aquestes manifestacions 

artístiques, menys lligades conceptualment al materialisme, s’han 

de conservar? Ens trobem amb diversitat de materials agregats en 

una sola obra, males interaccions entre si, alteracions que aparei-

xen al cap de pocs anys d’haver-se creat i en el pitjor dels casos 

amenacen amb la pèrdua de la obra. És lícit intervenir una obra 

(restaurar) que ha estat creada amb un concepte desvinculat del 

materialisme i l’art restaurable?

S’atempta contra la intenció de l’artista al intentar frenar les altera-

cions matèriques d’una peça que no vol ser tractada com a matèria, 

sinó com a idea o concepte?
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Els conservadors-restauradors (C-R) ens trobem actualment en un 

punt que hem de separar molt bé les línies d’actuació sobre l’art 

antic, matèricament tradicional, de les d’art modern i contempora-

ni, matèricament no tradicional; ja que ni la intenció de l’artista, ni 

la matèria tenen similitud i tractar-los de la mateixa manera és un 

error de comprensió greu. Exemplificant, no podem tractar igual un 

oli sobre tela de Rubens que un oli sobre tela de Rothko. Els dos 

són olis sobre tela i matèricament similars, però estan realitzats 

en èpoques i intencions diferents, sense connexió entre si.

També ens podem trobar casos com les obres de Sol-Lewitt, on 

només disposem d’un paper amb unes directrius de com realitzar 

nosaltres mateixos l’obra. Aquí la qüestió que s’obre és d’un caire 

més conceptual: Què és l’obra, el full amb les directrius de l’obra 

feta per l’artista o el resultat a la paret fet per mi? Com es conser-

va una obra potencial mentre encara és al paper?

Altres exemples podrien ser manifestacions artístiques com l’eat-

art (art fet amb menjar), amb les seves respectives alteracions 

com a material orgànic que és i la impossibilitat de restaurar-lo.

Les manifestacions artístiques s’han anat diversificant conceptu-

alment i matèricament, i un clar exemple és el net-art (art a inter-

net), el qual directament prescindeix de la matèria i únicament 

podem dir que la seva matèria original són una successió de codis 

introduïts en un hardware mitjançant un software, la representa-

ció dels quals es veuen a través d’una pantalla. Com conservem 

els codis? Ens n’adonem que el perfil del C-R que treballa amb pro-

duccions artístiques més contemporànies, de les més a les menys 

matèriques, ha anat quedant desplaçat i limitat en la seva actuació 

en comparació a la figura del restaurador tradicional. En l’actualitat, 

l’eina fonamental per a la conservació de les obres contemporànies 

Jodi – 404 (net-art)
http://404.jodi.org/ (web net-art Jodi)
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és la documentació. Però, també ens assalten qüestions... I aquesta 

documentació? També s’ha de conservar per a no perdre les obres i 

poder transmetre-les de forma correcta al futur. Quin suport és millor 

per a la documentació, en paper o digital?

El paper, amb el temps aquest es va acidificant, engroguint i disgre-

gant, les tintes van perdent color, i el cost de la restauració d’un pa-

per és molt elevat, per tant han de ser uns documents que puguin 

anar reemplaçant-se cada certs anys. Quin cost té aquesta tasca? 

Qui s’encarrega d’aquesta tasca?  És fàcil pensar que pot conver-

tir-se en l’opció perfecta per a ofertes de pràctiques no remunerades 

o voluntariat, com en diuen ara. En format digital, cal mantenir els 

programes que obren els arxius, descarregar plugg-ins, migrar de su-

port a un més compatible amb l’època però sense perdre informació 

(efectes de l’obsolescència tecnològica). Qui s’encarrega d’aquesta 

tasca? Quin cost té aquesta tasca? Pràctiques no remunerades o 

voluntariat?

I si l’emmagatzemem a servidors d’internet? “computación en la 

nube” és una bona possibilitat d’emmagatzemar documentació de 

diversos suports i grans dimensions, fet que agilitza el treball de no 

haver d’utilitzar discs durs externs, papers... inclús aquesta “nube” 

pot ser compartida (ex.: google sites, dropbox...). Cada cert temps 

es va actualitzant aquesta informació de forma automàtica (migraci-

ons de suport), adaptant-la a la nova tecnologia sense que el contin-

gut se’n vegi alterat. Però, hi ha un gran inconvenient; estem creant 

una dependència in-crescendo sobre la tecnologia i no ens n’ado-

nem de la fragilitat que té a la vegada. Per tant, tornem al paper?

Com deia Heràclit, “l’únic constant és el canvi”, inclòs l’art, amb o 

sense matèria.

L’art contemporani presenta, tant per matèria com per concepte, 

grans problemes de conservació. Per això, com a espectadora i 

com a professional, la conservació de les produccions artístiques 

em preocupa i em genera inguietud. La intenció d’aquest article és 

plantejar qüestionaments als lectors i lectores d’aquesta realitat. 

Necessitem iniciar debats interdisciplinaris, deixar de treballar en 

calaixos estancs, per a poder establir pautes o protocols d’actuació 

més ajustats per a cada cas.
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