18/11/2016

Descobreixen uns murals del segle XIX al claustre de l'institut Ramon Muntaner de Figueres  Diari de Girona
Hemeroteca

Subscriute

Classificats

Dilluns, 14 novembre 2016

Cartellera

TV

Identifica't o Registra't

Trànsit

Girona
15 / 9º

Figueres
15 / 11º

Blanes
15 / 9º

Menú
Local

Més Notícies

Menú principal

Llibres

Esports

Cinema

Agenda

Economia
Música

Art

Cultura

Opinió
Teatre

Oci

Tendències

Comunitat

Multimèdia

Serveis

Menú principal

Diari de Girona » Cultura

0

104

Descobreixen uns murals del segle XIX al
claustre de l'institut Ramon Muntaner de
Figueres
Representen coneixements de geometria, botànica, geografia o història i tot i que se'n tenia constància
documental es creien desaparegudes
ACN | FIGUERES

14.11.2016 | 14:26

L'institut Ramon Muntaner de Figueres i la
Generalitat han descobert uns murals
pedagògics del segle XIX únics a Catalunya a les
parets del claustre del centre. Les pintures van
ser fetes entre els anys 1840 i 1854. Són
dibuixos lineals que representen coneixements
de geometria, botànica, zoologia, geografia o
Terricabras: «El cultiu de la filosofia
història. Se'n tenia constància documental, però
és el cultiu de la defensa personal i
es creien desaparegudes. Ara, unes feines de
col·lectiva»
manteniment han permès començarles a fer
La directora del CRBMC, Àngels Solé, i el director de l´institut,
ressorgir. De moment, s'han fet diverses cales
Comentar
Francesc Canet, assenyalant alguns dels murals ACN
arreu de les parets (tres de les quatre que
?El ja professor emèrit de la UdG recorda com a
envolten el claustre). Són murals al tremp, es
«magnífica» l'etapa de nou cursos que va passar a...
creu que la majoria d'un sol color, sobre una base de morter de calç. "Permetien que durant l'esbarjo
L´exposició «Calella de Palafrugell i les havaneres»
els alumnes reforcessin els seus coneixements", explica el coordinador pedagògic de l'institut, Joan
arriba a Girona
Manuel Soldevilla. La directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC),
?L'exposició itinerant dels 50 anys de la cantada d'havaneres de
Àngels Solé, diu que encara se'n desconeix l'autoria però ja avança que les pintures "són úniques".
Calella de Palafrugell, que va...

Cultura

"Habiéndose adornado las paredes de su espacioso patio interior con todas las figuras de Geometría,
Botánica, Zoología y sistemas planetarios, todo con sus nombres, para que aún en los momentos de
recreo aprendan los ninos; y se continuará lo perteneciente a Mecánica, Geografía, Geología,
Cronología e Historia".
Aquest fragment correspon a un text del 1842, que apareixia en un prospecte de l'aleshores Col·legi
d'Humanitats de Figueres. Ara, l'institut Ramon Muntaner. El document deixa constància dels murals
pedagògics que decoraven les parets del claustre i que, fins ara, es creia que havien desaparegut.
La casualitat, però, ha permès redescobrirlos. Durant unes feines de manteniment que es van fer
aquest agost al claustre, els operaris van detectar fragments de les pintures. La direcció de l'institut va
alertar el Departament de Cultura i els tècnics del CRBMC van fer més d'una vintena de cales i
prospeccions en diferents punts de les parets.
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Gràcies a aquest estudi previ, part dels antics murals ja tornen a ser visibles. De moment, només en
són petites parts, però ja han permès als restauradors ferse una idea de què s'amaga rere l'actual
capa de pintura.
Segons recullen els arxius, els murals es van pintar entre els any 1842 i 1854. Són dibuixos lineals
(sovint, monocolors amb to grisósnegre) que representen coneixements de geografia, botànica,
zoologia, geografia o història d'Espanya. Per exemple, en un dels fragments –que formava part d'un
mapamundi s'hi pot llegir 'América del Sud'. O en una altra de les ales del claustre, es poden apreciar
amb claredat diverses figures geomètriques.
Morter de calç i pintura al tremp
La directora del CRBMC, Àngels Solé, explica que els murals es van pintar sobre una base de morter
de calç lliscada. La tècnica que es va fer servir va ser el tremp (ajuntant els pigments amb cola
orgànica). "De moment, estem en una fase molt inicial, però ja podem avançar que es conserven
murals en tres de les quatre ales que formen el claustre; estem parlant de 850 metres quadrats, una
magnitud important", concreta. L'altra ala del claustre, la sud, es va construir posteriorment. I allà, les
cales no han detectat restes de pintura.
De totes maneres, Solé també admet que la humitat de l'espai –lligat a la delicadesa del tremp haurà
fet desaparèixer bona part dels murals originals. Només es conservarà la zona més propera al sostre.
"Creiem que no en quedarà massa res entre el terra i els 2 metres d'alçada, perquè la humitat s'ho
haurà menjat", concreta la directora.
Únics a Catalunya
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Sigui com sigui, però, la directora del CRBMC subratlla la importància de la troballa. De fet, Solé afirma
que els murals pedagògics de l'institut Ramon Muntaner són "únics a Catalunya", perquè no se'n té
constància de cap més. "És un tresor que ara hem d'estudiar i restaurar", indica.
De moment, no se sap qui els va dibuixar. Tot i que de l'estudi inicial, la directora del CRBMC ja indica
que la sensació és que estaven fets "amb bona mà". "Són dibuixos d'artista, molt lineals", precisa
Àngels Solé.
A partir d'ara, comença el procés per restaurar tot el conjunt mural del claustre. De moment, els
tècnics del CRBMC netejaran un metre quadrat de dibuix (eliminant la brutícia de la calç i traientne les
capes posteriors de pintura). En paral·lel, redactaran el projecte d'intervenció, que permetrà saberne
el pressupost, i es calendaritzaran les actuacions a fer.
Compartir a Facebook

Temes relacionats:

Compartir a Twitter

Agenda d'avui
Múltiples Cia. Impàs
Festival Temporada Alta 2016

Birdie Agrupación Señor Serrano
Festival Temporada Alta 2016

7a edició Exposició col·lectiva de
fotografies AF Cine Club Bahia
Biblioteca Municipal Lluís Barceló

Pintures

Publicidad

Aprenda a convertirse en un operador de
Forex. Reciba hoy su ejemplar gratis!

Prueba el Peugeot 208 y además disfruta
de condiciones especiales

Per comentar t'has d'iniciar sessió o registrarse.
Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació

Galeries de Cultura

Manifestació estudiantil a Girona

Cartellera a Girona
Tots els cinemes de Girona
Consulta la cartellera a Girona, Salt,
Palamós, Olot, Ripoll, Platja d'Aro i Salt.
Tot el cinema de Girona

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2016/11/14/descobreixenmuralsdelseglexix/814690.html#

2/3

