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CELEBRACIÓ PER A L’ART SACRE

Enviny obté la 
còpia íntegra d’un 
retaule del XV

L’original està 
dividit entre dos 
museus, a Nova 
York i a Filadèlfia

CARME ESCALES

SORT

E
l pròxim 29 d’agost, el bis-
be d’Urgell, Joan-Enric Vi-
ves, inaugurarà a Enviny, 
–pedania de Sort de 15 ha-

bitants–, la còpia íntegra d’un retau-
le del segle XV. És la primera vegada 
que s’aconsegueix al món una repro-
ducció tan fidel d’un retaule sencer, 
i Enviny serà l’únic lloc on es podrà 
veure al complet una obra amb un 
original que està repartit entre dos 
museus dels Estats Units. Una part 
s’exposa a l’Hispanic Society de No-
va York i l’altra, al Philadelphia Mu-
seum of Art. 
 El retaule gòtic, obra de Pere Es-
pallargues, va ser venut a un anti-
quari el 1909. «Era vell, el corc l’afec-
tava i sembla que no hi havia diners 
per a la seva conservació, per això 
el van vendre», explica Joan Escales 
Barbal, fill, veí i rector d’Enviny. De-
dicat a la Mare de Déu de la Purifica-
ció, el moble consta de tres carrers, 
amb tres quadros cada un que repre-
senten escenes del Calvari, l’Anun-
ciació, la Nativitat i l’Epifania. «Amb 
la seva recuperació, rescatem histò-
ria, art i fe del segle XV, quan la pin-
tura era l’únic llenguatge per als ille-
trats, que eren la majoria», assenya-
la Escales. 
 Tan interessant és poder veure el 
retaule sencer al seu lloc d’origen, 

Pallars Sobirà
com la tècnica que ho ha fet possi-
ble: el Papelgel. És l’únic sistema 
que fa rèpliques exactes de pintura. 
«S’aconseguien volums idèntics, pe-
rò després no hi havia manera de co-
piar de manera exacta imatge i po-
licromia», diu Olga Méndez, restau-
radora d’Arsus Paper, una empresa 
que investiga com es poden transfe-
rir imatges a qualsevol suport. 

PATENT A 13 PAÏSOS / Són els descobri-
dors i propietaris de la patent de Pa-
pelgel a 13 països, entre els quals hi 
ha els Estats Units, el Japó, la Xina, 
Espanya, França i Alemanya. «Ve-
nint de Belles Arts, vam voler entrar 
en la reproducció exacta d’obres 
d’art i vam fer les pintures murals 
de l’església de Santa Maria d’Àneu, 
també al Pallars. Els seus originals 
són al MNAC», declara Méndez. 
 Al seu taller, a prop de la Rambla 
de Barcelona, van analitzar les fo-
tos del retaule d’Enviny que l’Ajun-
tament de Sort va comprar als mu-
seus de Nova York i Filadèlfia. «Pri-
mer vam modelar les motllures i 
ornaments, vam calibrar els colors 
a reproduir i vam imprimir les fotos 
a Papelgel. S’imprimeix com un pa-
per convencional d’impressora, des-
prés s’humiteja i, així, es fa modela-
ble per adherir-se a qualsevol relleu. 
Es col·loca al suport, es retira el pa-
per i la imatge queda adaptada de 
manera immediata a la superfície 
on es quedarà», explica la restaura-
dora. Aquest mètode ha superat pro-

ves d’envelliment –amb raigs ultra-
violats– que garanteixen 200 anys 
de permanència.
 La recuperació del retaule d’En-
viny ha costat uns 26.000 euros 
i forma part d’un programa de di-
namització cultural de la comarca. 
«No podem presumir d’art històric 
al Pirineu si els nostres temples te-
nen problemes estructurals greus», 
afirma l’alcalde de Sort, Agustí Ló-
pez Pla. «I els museus públics de 
Catalunya, com és ara el MNAC, 
haurien d’orientar els visitants cap 
al lloc d’origen de les obres que ex-
posen. El paisatge ja el tenim, falta 
que se’ns reconeguin les peculiari-
tats, també les artístiques», afegeix 
l’alcalde. El dia 29 d’agost, una gran 
festa al poble i per al poble d’Enviny 
reconeixerà l’històric retorn d’una 
d’aquestes peculiaritats. H

33 El restaurador José Manuel Navarro dóna els últims tocs de vernís al retaule, abans de traslladar-lo a Enviny.
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33 Els treballs de reproducció s’han portat a terme en dos mesos.
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La tècnica utilitzada 
en la recuperació, de 
patent catalana, és 
pionera al món


