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ALLOTJAMENT
37E2  Art i Humanitats

PINTURA MURAL ROMÀNICA: 
PATRIMONI CULTURAL I RECURS 
TURÍSTIC ALS PIRINEUS

Del 2 al 5 de juliol
Erill la Vall

El Centre del Romànic de la Vall de Boí proposa una nova edició del curs 
de pintura mural, que es realitza, des del 2004, en el marc de la Universi·
tat d’Estiu de la UdL. En aquesta ocasió, l’objectiu és analitzar la pintura 
mural d’època romànica de les esglésies dels Pirineus com a recurs 
patrimonial i turístic del territori, amb totes les implicacions i des de dife·
rents punts de vista. Atès que, en la majoria dels casos, bona part, o fins 
i tot la totalitat, d’aquesta decoració original ja no es troba als edificis 
originals, s’analitzarà com s’han desplegat recursos per fer·la “present”, 
els aspectes tècnics dels arrencaments i restauració, la fragilitat i les po·
tencialitats del discurs que es pot generar entorn als monuments que les 
contenien o que encara en contenen fragments, i la integració d’aquests 
recursos en les estratègies del territori. El professorat universitari que 
impartirà el curs forma part de l’equip de recerca Anàlisi i Recerques 
Sobre Pintura i Iconografia Tardoantiga i Altmedieval (Ars Picta)
El curs de pintura mural és de caràcter interdisciplinari, s’adreça a es·
tudiants i professionals dels àmbits d’Història de l’Art, Restauració del 
Patrimoni, Turisme, Comunicació Audiovisual, Arquitectura, Belles Arts, 
Educació i, en general, a tothom que hi estigui interessat. El curs plante·
ja també un taller pràctic de projecte i realització de pintura al fresc per 
part dels alumnes participants.

Coordinació Anna Monsó Porté (Centre del Romànic de la Vall de Boí)
Equip docent Milagros Guardia Pons (Institut de Recerca en Cultures Medie·

vals, IRCVM, Universitat de Barcelona), Imma Lorés Otzet (UdL· 
IRCVM), Josep Minguell Cardenyes (pintor muralista), Margarida 
Muñoz Milán (Universitat de Barcelona), Juan Antonio Olañeta 
Molina (Universitat de Barcelona), Joan Perelada Ramon (alcalde 
de la Vall de Boí), Carmen Perrotta (Universitat de Barcelona), 
Rebecca Swanson Hernández (IRCVM, Universitat de Barcelo·
na), Cristina Tarradellas Corominas (Universitat de Barcelona)

Hores lectives 30
Espai Centre del Romànic de la Vall de Boí (Erill la Vall)
Preu 71,16 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 2 
 Imma Lorés i Joan Perelada 
10.00·10.30 h  Presentació del curs 
 Joan Perelada
10.30·12.00 h El romànic de la Vall de Boí: objectius i gestió d’un pro·

jecte de territori

 Imma Lorés
12.00·14.00 h Pintures murals al museu i a l’església, un recurs 

turístic present i absent: estratègies, contradiccions 
i valoració dels resultats

 Anna Monsó i Imma Lorés
16.00·18.00 h Visita a Sant Climent de Taüll,  Santa Maria de Taüll 

i Sant Joan de Boí
 
Dimarts 3 
 Milagros Guardia
09.30·11.30 h La reforma gregoriana i l’art romànic de la Ribagorça 
 Cristina Tarradellas
12.00·14.00 h Joies romàniques del Principat d’Andorra: Sant 

Martí de la Cortinada
	 Margarida Muñoz
16.00·18.00 h Les pintures murals de Santa Maria d’Àneu: una al·

tra mirada a una iconografia singular 
 Anna Monsó
18.30·20.00 h Visita a les esglésies Santa Eulàlia d’Erill la Vall i 

Sant Feliu de Barruera

Dimecres 4 
 Carmen Perrotta
09.30·11.30 h La creació d’un Inventari Gràfic de Catalunya: les 

pintures murals romàniques de la Vall de Boí en 
els fons fotogràfics de l’Arxiu Mas i del Centre 
Excursionista de Catalunya 

 Rebecca Swanson
12.00·14.00 h Les pintures de Sant Miquel de Moror, un conjunt 

desconegut del Pallars Jussà
	 Juan Antonio Olañeta
16.00·17.30 h La pintura mural de Santa Maria de Mur 
 Anna Monsó
18.00·20.00 h Visita a l’església de la Nativitat de Durro i a l’ermita 

de Sant Quirc de Durro

Dijous 5 
 Josep Minguell
09.30·11.00 h La pintura mural dels Pirineus: còpies, arrencaments, 

restitucions, conservació i recurs turístic I
11.30·14.00 h La pintura mural dels Pirineus: còpies, arrenca·

ments, restitucions, conservació i recurs turístic II
	 Josep Minguell
16.00·19.00 h Pràctica: introducció a la pintura mural  
 Josep Minguell
19.00·19.30 h Cloenda del curs i lliurament de certificats

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es 
realitza a la Vall de Boí. Les persones interessades a fer·lo es poden 
posar en contacte amb el Centre del Romànic per obtenir informació 
sobre transport i reserves d’allotjament especials per a l’alumnat 
del curs.

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es realitza a la Vall
de Boí. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el Centre 
del Romànic per obtenir informació sobre transport i reserves d’allotjament 
especials per als participants del curs.

Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, núm. 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
centreromanic@vallboi.com
http://www.centreromanic.com

 


