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Un ‘mapping’ recrea el transgressor mural de l’absis de l’església de Palausator destruït el 1969

I 50anysdesprés tornael color
SÍLVIA OLLER
Girona

La tarda del 4 de febrer
del 1969, l’aleshores
rector de l’església de
Sant Pere del petitmu
nicipi de Palausator

(Baix Empordà), Nicolau Moncu
nill, i el pintor Lluís Bosch espe
raven la visita d’un grup d’estu
diants de Belles Arts de Barcelona,
interessats, suposadament, pel
mural que des de feia poques set
manes decorava l’absis romànic de
l’església parroquial. No eren unes
pintures convencionals, sinó molt
transgressores per l’època i d’as
pecte naïf, on apareixien personat
ges com Hitler, Martin Luther
King,elCheGuevara,J.FKennedy,
Gandhi iFidelCastro al costat d’un
Crist amb pantalons de pana sense
crucificar i amb els braços alçats.
Un mural trencador pel seu con
tingut en una Espanya immersa en
plena dictadura amb què l’artista
pretenia il∙lustrar la nova església
sorgida del Concili Vaticà II: la
bondat divina, la justícia terrenal i
l’esglésiadelspobres.
Aquelles pintures encarregades

pelrectorMoncunillalpintorLluís
BoschMartí, inaugurades la vigília
del dia de Nadal del 1968, havien
suscitat molt d’interès, de manera
que la visita d’aquell grup d’estu
diants de Belles Arts no va fer sos
pitar gens ni al llavors rector ni
tampoc al pintor. En realitat, però,
no erenestudiants, sinóungrupde
vàndals de la ultradreta que,
després d’escoltar durant deu mi
nuts les explicacions de l’artista
LluísBoschsobreelsignificatdeles
pintures, els van començar a agre
dir i a destrossar elmural llançant
li pintura negra i vermella mentre
cridaven“VivaCristoRey,Kaput” i
“Abajo losherejes”.
Sobre com va viure aquella

agressió en dona fe l’exrector Ni
colau Moncunill al llibre Un crit a
Palausator, publicat el 1994 coin
cidint amb el 25è aniversari de
l’efemèride. “Quatre o cinc se’m
tiraren a sobre, em colpejaren, em
trencaren les ulleres i em tiraren a
terra davant mateix de l’altar ma
jor... M’amenaçaren amb una pis
tolaiambunacigarretaencesadiri
gidaalsullsemdiguerenque,sideia
res més o cridava, me’ls crema
rien”.Elrectorrecordacomundels

vàndals li deia, mentre li pegava:
“Pare, johevingutper la força, ami
m’hi han obligat”. El pintor també
varesultarferit itotsdosvanacabar
lligatsalsbancsdel’església.Elsdos
asseguren que van rebre amena
ces anònimes per crear i permetre

aquelles imatges en una església.
Mai no han transcendit els noms i
cognoms dels autors d’aquella
agressiónidelsqueelsvanobligara
portarles a terme, tot i que les víc
timesassegurenque tenensospites
fundadessobreels seusautors.
Desdel 1969 l’absisd’aquestape
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Almural, d’aspecte naïf, hi apareixen personatges com el Che Guevara, Gandhi, Hitler o Kennedy

La ciutat de Barcelona opta a ser
CapitalMundial de l’Arquitectura
ARQUITECTURAwL’Ajuntament
de Barcelona treballarà amb el
Col∙legi d’Arquitectes de Cata
lunya per presentar la ciutat de
Barcelona a la designació de
Ciutats Mundials de l’Arqui
tectura, una iniciativa de la
Unesco i de la Unió Internaci
onal d’Arquitectes. A proposta
de l’arquitecte i regidor del
PSC Daniel Mòdol, divendres
es va aprovar per unanimitat al
ple municipal de Barcelona
una declaració institucional de
suport a aquesta iniciativa.
La declaració reconeix “el

paper de l’arquitectura i el
valor de l’arquitectura urbana
com a factor de qualitat de
vida” i entén que Barcelona
“pot i vol tenir un paper en el
debat i disseny de les políti
ques urbanes i arquitectòni
ques del present i del futur de
les ciutats del món”. Per
aquesta raó, opten des d’ara a
la nominació de Capitals Mun
dials de l’Arquitectura “per
crear noves sinergies entre la
cultura i l’arquitectura
en un món cada vegada més
urbà”. / Redacció
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tita església estava pintat de blanc
després que el Bisbat de Girona
l’emblanquinésdesprésdelsfets.El
pròxim4de febrer, elmateixdia i a
lamateixahoraqueesvadestruirel
mural(ales19hores),espresentarà
públicament larestitucióvirtualde
les pintures en un acte que gaudirà
de la presència de la consellera de
Justícia,EsterCapella.
L’únicadiapositiva que fins ales

hores es conservava del mural ha
servitperrecrearmitjançant la tèc
nica del mapping (projecció d’una
imatge sobre una superfície real)
unespinturesque tenen29 figures.
A més de les ja apuntades també
destaca la presència de personat
gesde lahistòriadeCatalunyacom
Salvador Espriu, els abats Oliba i
Escarré, Pompeu Fabra i Jacint
Verdaguer, com també una sar
dana. També hi apareixen els Reis
Catòlics, filòsofs com Aristòtil o
sant Tomàs d’Aquino o el papa
JoanXXIII.

Una de les imatges que es veurà
amb la tècnica delmapping serà en
color i una altra, que exemplifica
comva quedar elmural després de
l’atac,seràenblancinegre. Laregi
dora de Cultura, Mei Pagès, va ex
plicar ahir que la intenció del Con
sistori és donar a conèixer aquesta
part de la història permitjà de visi
tesguiadesa l’església.
Mésenllàde la restitució virtual

de les pintures, que el Consistori
interpreta com un “exercici de
memòria històrica” i un homenat
gea lesduesvíctimesquevanpatir
l’agressió, l’Ajuntament de Palau
sator obrirà un centre d’interpre
tació amb material de l’època
perquè les pintures puguin ser in
terpretades correctament. També
preveu que el públic que s’apro
ximi a la parròquia quan estigui
tancada pugui veure el mural i
l’interior de l’església des del can
cell previ pagament d’un petit
donatiu.c

Ungrupdevàndals
d’ultradretavanagredir
elpintor ielrector i
elsvandeixar lligatsen
unsbancsdel’església

Reflexió
OBC

Intèrprets:CorMadrigal–Cor
deCambradeGranollers
Direcció:HarmutHaenchen
Llocidata:L’Auditori (26/I/19)
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Dues cares de lamateixamone
da en aquest concert del direc
tor alemany, que ja enshavia vi
sitat fa uns quants anys amb un
resultat, cal dirho, ineficaç. No
l’he vist treballar en assajos, de
manera que no sé fins on pot o
vol arribar. Aquest cop el pro
grama tenia molt d’interès, ja
que incorporava obres molt
sensibles que, a més, es progra
menpoc,comsónMeerstilleop.
112 de Beethoven, una joia del
romanticisme amb poesia de
Goethe, iNänie i Schicksatslied,
poesies de Schiller i música de
Johannes Brahms, lament
d’amorelprimerial∙lusióalain
certesa de l’ésser humà que, su
mades a la reflexió de Goethe
sobre l’home i lanaturalesa, són
un compendi de l’època que
Brahms reprèn amb una certa
miradanostàlgica.
Són obres de gran exigència

vocalqueelscorsvantreballara
consciència. Veus joves, potèn
cia, sensibilitat en els matisos,
unbonequilibride lesseccions i
bon treball expressiu. La dicció
–caldriaunaespecialització–no
sempre va ser clara, però en ge
neralvatenirunmoltbonresul
tat. Ésmolt interessant i impor
tant aquesta col∙laboració que
propicia l’OBC amb aquests
cors. Per part del director, bon
coneixedor del repertori ale
many romàntic i del treball vo

cal, formidable sobretot puntu
ant certs detalls de la partitura i
amb bona resposta. L’orquestra
va respondre a un bon nivell,
malgrat les aparents dificultats
quepodiaplantejar lapoca il∙lu
minació de l’escenari aquesta
segona part. Però esclar, aques
taseqüènciacoralinstrumental
noés comparable al compromís
d’una simfonia, imoltmenys de
lacomplexitatd’escripturadela
Tercera de Schumann, que van
interpretara laprimerapart.
I aquí sorgeixen algunes re

flexions. ¿El director podia do
narmésdesipelquefaarespos
tadel’orquestraenaquestaobra
i no ho va fer, i va constatar el
sostre que li imposava una or
questra que no domina aquest
repertori i els pocs assajos de
quèdisposava?Onohovasaber
fer? Ningú no dubta de la gran
trajectòria d’aquest mestre, pe
rò cal pensar que treballar amb
orquestres de centreeuropa en
aquests repertoris és molt dife
rent de ferho aquí, on cal espe
rar que els músics portin l’obra
ben estudiada i quehagin fet un
exercicideconjunt.c
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El director podia
donarmés de si pel
que fa a resposta de
l’orquestra? O no
ho va saber fer?

La SeuVella no podrà ser
patrimonimundial fins al 2023
POLÍTICA CULTURALwElministre
deCultura, JoséGuirao, conside
raque laSeuVelladeLleidacom
pleix lescondicionsnecessàries
peroptarapatrimonide lahuma
nitatper laUnesco,peròvaavisar
que lacandidaturanopodràser
efectiva finsa l’any2023.Guirao
va feraquestesdeclaracionsenel
transcursd’unavisitaalmonu
mentamblaconselleradeCultu
ra,LauraBorràs,desprésde l’acte
inauguralde lesobresde lanova
seudelMuseud’ArtJaumeMo
reradeLleida,ques’ubicaràa
l’antigaAudiènciaProvincialde

laciutat.Elministrevarecoma
nara lacandidaturaque l’expedi
ent sigui “impecable” iqueal
darrereescongreguinassociaci
onsculturals, perquè“laUnesco
valorapositivament lamobilitza
cióciutadana”.Guiraovadescar
tarque la situaciópolíticapugui
afectar lacandidaturadelTuró.
“AlConselldePatrimonihiha
totselspartitspolítics i elquees
prioritzaéselvalorpatrimonial;
noes fapolíticapartidària,
nosen’ha fet finsara inose
n’hauriade ferenunfutur”, va
concloure. /PauEchauz


