
Castell de Mur recorda 
el centenari de l’espoli 
del seu art romànic
Els fets van tenir lloc l’any 1919 a la 
Col·legiata de Santa Maria, al Pallars
Castell de Mur
ACN
El municipi del Castell de Mur 
(Pallars Jussà) ha programat un 
seguit d’activitats per comme-
morar el centenari de l’arrenca-
ment i venda de les pintures de 
la col·legiata de Santa Maria de 
Mur. Aquestes són considerades 
les primeres del romànic català 
que es van arrencar. Els fets van 
tenir lloc l’any 1919 i van suposar 
un punt d’inflexió en la preserva-
ció i la protecció de l’art a Cata-
lunya. 

Des d’aleshores segueixen al 
Museum of Fine Arts de Boston. 
Com a conseqüència es va posar 
en marxa la Campanya de Sal-
vament del Romànic Català, en 
el marc de la qual els frescos de 
les esglésies del Pirineu van ser 
arrencats i dipositats a l’actual 
Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC). És precisament 
gràcies a aquesta campanya que 
el MNAC disposa d’una de les mi-
llors col·leccions de pintura mural 
romànica a escala mundial. El tret 
de sortida a les activitats tindrà 
lloc el dia 5 de maig. 

El programa té com a tret de 
sortida el pròxim 5 de maig, dia 
en què la canònica celebra el seu 
aplec anual. Sota el títol ‘Mur: 
cent anys de l’arrencament de 
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El diputat i alcalde de Tremp 
Joan Ubach va participar ahir 
en la roda de premsa de presen-
tació de la Caminada de les Ca-
renes 2019, que se celebrarà el 
13 d’abril entre els municipis del 
Pont de Suert i Tremp. La presen-
tació –que va tenir lloc a la sala 
de premsa de la Diputació- va 
comptar amb les intervencions 
de l’alcalde del Pont de Suert, 
José Antonio Troguet; el regidor 

d’Esports de Tremp, Francesc 
Castells; i el tècnic d’esports, 
Jordi Fumàs. En la seva interven-
ció, Joan Ubach va expressar la 
importància del suport de la Di-
putació de Lleida a una jornada 
que té en el voluntariat una de 
les seves claus per l’èxit perquè 
es fan diversos avituallaments, i 
en els diferents punts de sortida 
i a l’arribada hi ha serveis com 
els esmorzars .

Els agents del Seprona de la 
Guàrdia Civil de Fraga, en el 
marc de l’operació anomenada 
‘Aldica’, ha investigat un home 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la protecció de la 
flora, fauna i animals domèstics, 
pel suposat ús d’un verí barre-
jat amb llavors que va causar la 
mort de dos gossos, d’un any i 
mig i tres anys. 

La investigació es va iniciar 
a començaments d’aquest any, 

després de que el propietari dels 
animals denunciés a la Guàrdia 
Civil que havien mort suposa-
dament enverinats, ja que les 
havia portat al veterinari però 
finalment havien perdut la vida. 

La Patrulla de Protecció de la 
Natura de la Guàrdia Civil (Pa-
prona) van localitzar en una fin-
ca situada al costat d’on havien 
estat passejant els gossos intoxi-
cats hi havia diversos munts que 
tenien uns aspecte sospitós. 

La Caminada de les 
Carenes al Pirineu es farà  
el proper 13 d’abril

El Seprona investiga un 
home a Fraga acusat 
d’enverinar dos gossos
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les pintures’, s’engloben una sèrie 
d’activitats que volen recordar els 
fets ocorreguts l’any 1919, quan 
es varen arrencar i vendre les pin-
tures romàniques de Santa Maria 
de Mur. 

Un grup de periodistes i ope-
radors turístics nord-americans 
assistiran a l’aplec. Un altre acte 
destacat del programa és el debat 
entre Manel Vilar i Martí Gironell 
sobre les relacions entre col·lec-
cionistes i institucions en l’arren-
cament de pintures. Vilar és autor 
del llibre ‘Lluís Plandiura. El gran 
Col·leccionista’, mentre que Giro-
nell parla d’aquests fets en la seva 
novel·la ‘Strappo’.

S’ha programat també una ex-
posició fotogràfica amb imatges 
originals de les pintures romàni-
ques de l’absis de Santa Maria de 
Mur i un seguit de jornades i visi-
tes tècniques que inclouran con-
ferències sobre història de l’art, 
conservació, restauració i mu-
seografia de les pintures romà-
niques. També es faran xerrades 
més divulgatives sobre la història 
de l’arrencament de les pintures 
de Mur i les seves conseqüències.
L’estiu del 1919, el marxant d’art 
nord-americà Ignasi Pollak va 
comprar les pintures de l’absis 
de la canònica de Santa Maria de 
Mur, un pantocràtor del segle XII.
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