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Les Mosques del
Col·legi de Periodistes
són per a Narcís
Planas i JAP
La UdG rebrà la Mosca de

Sant Narcís per difondre la
realitat de la societat gironina
més enllà de les seves fronteres
ACN/DdG GIRONA

■ El Col·legi de Periodistes vol reconèixer la carrera del periodista
Narcís Planas, que va ser director
del Diari de Girona, i per això li entregarà la Mosca del Col·legi
d’aquest any. La institució també

lliurarà el guardó a l'il·lustrador
Joan Antoni Poch, més conegut
com a JAP, que va publicar diàriament una vinyeta a El Punt Avui,
fins que aquest juny es va jubilar. A
més, la Universitat de Girona
(UdG) rebrà la Mosca de Sant Narcís per haver difós la realitat de la
societat gironina més enllà de les
seves fronteres naturals al llarg dels
 anys d'història.
Narcís Planas també va col·laborar en ràdios i televisions i va començar la seva trajectòria perio-

L’artista Isabel Banal presenta el
trofeu amb Joan Ventura. ANIOL
RESCLOSA

dística des de ben petit, amb tan
sols  anys. A més, va ser el president del consell assessor de la revista Bonart.
Més enllà de la seva feina a El

Punt Avui, en JAP també va dedicar
gran part de la seva vida a ser professor de català a l'institut Ramon
Muntaner de Figueres.
Pel que fa a la UdG, el Col·legi ha
optat per donar-li la Mosca de Sant
Narcís després que durant  anys
s'hagi ocupat de ser un motor econòmic del territori.
La gala d'entrega dels premis,

que aquest any arriben a la seva
a edició, es farà el dijous  d'octubre a la Sala d'exposicions de la
Casa de Cultura de Girona, on actualment hi ha la mostra del fotògraf gironí Pep Iglésias.
Però els guardons més populars
de la nit dels periodistes són la
Mosca Grossa (positiva) i la Mosca
Borda (negativa). En l'apartat de la
Mosca Grossa, els candidats són
l'excap de comunicació dels Mossos d'Esquadra, Patrícia Plaja; el
responsable de premsa de l'Agència Catalana de l'Aigua, Xavier Duran, i el cap de premsa de la Unió
Esportiva Olot, Oriol Boix.
Per contra, com a nominats a la
Mosca Borda, hi ha el Sistema
d'Emergències Mèdiques, Marc
Bataller, l'Oficina de Comunicació
del Departament de Salut i el coordinador de comunicació de l'Ajuntament de Girona, Oriol Mas.
Aquest any, el guardó que s'entregarà és obra de l'escultora garrotxina Isabel Banal.

El Museu d’Art presenta el «Retaule de
Sant Sebastià» amb els colors originals
 Girona va encarregar l’obra a Josep

Tramulles, un dels escultors més
destacats del barroc català, després de
la pesta de 1650 La peça, exposada al
Museu d’Art, prové de la capella de
l’antic hospital de Santa Caterina
DdG GIRONA

Abans i després
d’una peça de més
de 350 anys

 Un equip de restauració format per Laia Roca i Esther Horno ha retornat els colors originals al «Retaule de
Sant Sebastià» del Museu d’Art de Girona, que es presentarà aquest dissabte en un acte obert a tothom. Des
de finals del segle XIX, el retaule formava part dels fons de l'antic Museu Provincial de Girona, llavors
instal·lat a l'església de Sant Pere de Galligants. La peça es va integrar al nou Museu d'Art de Girona.

■ El Retaule de Sant Sebastià que
s’exhibeix en exposició permanent al Museu d’Art de Girona ha
recuperat els colors originals que
tenia a mitjan segle XVI quan,
Joan Tramulles, un dels escultors
més destacats del barroc català, el
va enllestir com una ofrena de la
ciutat al sant després de la pesta
de .
El Museu d’Art acollirà dissabte
l’acte de presentació de la peça
restaurada, una obra que prové de
la capella de l’antic hospital de
Santa Caterina, i pertany al Fons
d’Art de la Diputació de Girona.
Josep Tramulles va rebre l'encàrrec de realitzar un exvot de la
ciutat de Girona a Sant Sebastià, i
va treballar en aquesta obra entre
 i .
El Museu d’Art ha informat en
un comunicat que la Diputació de
Girona ha finançat les campanyes
de restauració i conservació de
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Una restauració del retaule de Sant Sebastià
del Museu d'Art de Girona mostra els colors
originals de l'obra
La peça barroca estava col·locada a la capella de l'antic hospital de Santa
Caterina i va ser pintada entre el 1652 i el 1654
ACN Girona.-El retaule de Sant Sebastià del Museu d’Art de Girona mostrarà a partir d’ara
els colors originals de l’obra després d’una important restauració. Abans d’aquest procés, la
peça havia quedat amb una tonalitat marronosa a causa de l’envelliment de la pintura i dels
vernissos, mentre que ara es poden apreciar colors més vius i sobretot colors daurats en
vestits i calçats. La peça va ser un encàrrec a Josep Tramulles, un dels artistes més destacats
del barroquisme català, i es calcula que hauria pintat la fusta policromada de la taula central
de l’obra entre el 1652 i el 1654. El conjunt pictòric, però, no es va finalitzar fins el 1679. El
retaule estava instal·lat a la capella de l’antic hospital de Santa Caterina. La peça restaurada
es podrà tornar a veure al Museu d’Art de Girona a partir d’aquest dissabte 20 d’octubre.
El Museu d’Art de Girona recuperarà aquest cap de setmana una obra d’art després de
passar per un important procés de restauració. Es tracta de la taula central del retaule de Sant
Sebastià, una fusta en relleu policromada pintada entre el 1652 i el 1654. Els treballs han
permès detectar els colors originals de l’obra, que s’havien anat degradant a causa dels
vernissos i les repintades posteriors a més de la pols.Es tracta de la primera restauració en
profunditat d’aquesta obra, ja que no s’havia tocat mai des de la seca creació, tret de l’últim
procés de neteja ara fa 30 anys. Un dels motius podria ser les grans dimensions del retaule i
la dificultat de la seva manipulació.Si bé amb els anys havia quedat d’una tonalitat marronosa,
el procés de restauració ha permès que ara es pugui apreciar unes policromies més vives,
característiques del barroc, i sobretot la importància de les riqueses cromàtiques dels
‘llamats’. Aquesta tècnica consisteix en aplicar or a sobre de la pintura i després es rascar-la
per tal que surti a la llum la tonalitat daurada. El recurs artístic es pot apreciar sobretot en els
vestits i calçats dels personatges representats. Una restauració dividida en dues fasesEl
resultat final que es pot apreciar actualment és fruit d’una restauració que s’ha dividit en dues
fases. La primera d’elles, es va fer durant els mesos d’abril i maig de 2017 i va servir per
conèixer la naturalesa d’alguns dels materials i també buscar la manera d’eliminar totes les
repintades i vernissos que hi havia posteriors a la pintura original.Finalment, aquest any s’ha
pogut culminar la segona fase amb una durada de quatre mesos i una inversió de més de
5.000 euros que ha finançat la Diputació de Girona. La restauració ha anat a càrrec d’Ester
Horno, Laia Roca i Judit Birosta.El retaule, que mesura 310 cm d’alt i 220 cm d’ample,
presenta l’escena prèvia al martiri de Sant Sebastià, quan els sicaris de l’emperador
Dioclecià procedeixen a lligar el sant a l’arbre per rebre el càstig de ser assagetat. En el
retaule es mostra el món celestial a la part superior on hi ha representats diferents garlandes i
angelets, mentre que en la part inferior hi ha pintats els carcellers, soldats i arquers que
envolten el sant.Pel que fa a la figura de Sant Sebastià, sobresurt en el seu relleu i es
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converteix en el centre d’atenció de l’obra. La resta de personatges compten amb menys
relleu per donar-li més profunditat a l’escena.Un retaule de Jaume TramullesEl 1650 la ciutat
de Girona va patir un mortífer episodi de pesta i quan el 1652 es va haver superat l’epidèmia
el Consell General de la ciutat va encarregar un retaule dedicat a Sant Sebastià, a manera
d’exvot ja que el sant donava protecció a les pestilències.L’encàrrec va recaure a mans de
Jaume Tramulles, que formava part d’una important nissaga de pintors i que ja s’havia fet un
nom dins del barroquisme català. Tramullas estava treballant en un altre retaule del Roser de
l’església de Sant Domènec i també algunes de les seves obres més importants com ara el
retaule major de la parròquia de Santa Maria de la Geltrú i el retaule del monestir de Santes
Creus.Una vegada Tremullas va finalitzar el tram central del retaule, va abandonar el conjunt
pictòric i aquest va acabar guardat en les dependències municipals. De fet, en un principi
s’havia de col·locar a l’antiga església del Carme però es va acabar enderrocant el 1655.
Finalment el 1677 es va instal·lar a la nova capella de l’antic hospital de Santa Caterina i es
va encarregar a Anton Barnoia que finalitzés el conjunt pictòric. No va ser fins al 1679 que es
va finalitzar tot el retaule.De tota manera, fins el 2011 no es va poder conèixer l’autoria de
l’obra, quan l’historiadora de l’art, Isabel Juan, va elaborar la seva tesi doctoral. La seva
investigació va permetre conèixer quins motius hi havia darrera de l’encàrrec i que havia estat
elaborat per Jaume Tremullas.Un acte per redescobrir el retauleL’obra pictòrica tornarà a
mostrar-se al públic a partir d’aquest dissabte 20 d’octubre a la mateixa sala on estava
exposada fins ara. El Museu d’Art de Girona ha organitzat una visita comentada a càrrec de
l’historiadora de l’art Isabel Juan i les tres restauradores del retaule per explicar l’obra i els
treballs de restauració. L’acte serà a dos quarts d’onze del matí del mateix dissabte i
s’acabarà amb un vermut als jardins del museu.
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La restauració del retaule dedicat a sant Sebastià del Museu d’Art de Girona treu
a relluir la policromia original de l’obra de Josep Tramullas, datada al segle XVII

De la foscor a la llum
J.C.L.
GIRONA

El pas del temps afecta les
obres d’art i no som plenament conscients de la
transformació que pateixen fins al dia que es decideix restaurar-les i, encara més, quan se’n pot gaudir dels resultats. Seguint
les passes d’altres peces, el
Museu d’Art de Girona va
presentar, ahir, el resultat
de la restauració d’un dels
seus retaules, el de Sant
Sebastià, que pertanyia a
l’exposició permanent. Es
tracta d’un exvot de la ciutat per la pesta del 1650,
encarregat a Josep Tramulles, un dels escultors
més destacats del barroc
català.
L’espectacular relleu de
fusta policromada, taula
central del que hauria estat un imponent retaule
barroc, narra l’escena prèvia del martiri del sant en
qüestió: el moment en què
els sicaris de l’emperador
Dioclecià procedeixen a
lligar el sant a l’arbre on rebrà el càstig de ser assagetat. La peça formava part,
ja des de finals del segle
XIX, dels fons de l’antic
Museu Provincial de Girona, aleshores instal·lat a
l’església de Sant Pere de
Galligants. Amb la formació del Museu d’Art de Girona, l’obra, juntament
amb altres fons d’art de la
Diputació, va ser traslladada i instal·lada a l’expo-

El retaule abans, amb la tonalitat marronosa, sota repintats i vernissos envellits, i ara, amb la riquesa cromàtica ■ MUSEU D’ART

sició permanent del nou
museu a l’antic Palau Episcopal. Tret d’una puntual
neteja superficial de pols i
brutícia, el retaule no havia estat intervingut fins
ara i continuava mostrant-se sota una gruixuda capa de repintats antics, brutícia i vernissos
oxidats i envellits que havien acabat donant una tonalitat marronosa i uniforme a tota l’obra.
El temps no sols havia

cobert els colors originals,
sinó que també havia anat
esborrant una història
singular recentment recuperada per la historiadora
de l’art Isabel Juan, que
l’any 2011 va posar al descobert el motiu de l’encàrrec, les autories i les vicissituds d’aquest imponent
retaule tan vinculat a la
ciutat de Girona. Isabel
Juan va oferir, ahir, una visita comentada, acompanyada per l’equip de res-

tauració, format per Laia
Roca i Esther Horno.
Un exvot per la pesta
Durant anys, l’obra havia
estat considerada anònima i de procedència desconeguda. El 2011, els treballs de recerca d’Isabel
Juan, en el marc de la seva
tesi doctoral, van donar
com a fruit la localització
del contracte del retaule i
d’un seguit de documents,
que han permès a la inves-

tigadora traçar la història
de l’obra. Li consta que, el
1650, la ciutat de Girona
va viure un intens i mortífer episodi de pesta. Superat el moment, el 1652, el
Consell General de la ciutat va encarregar un retaule dedicat a sant Sebastià, a manera d’exvot i a fi
de donar les gràcies al
sant, invocat tradicionalment per a la protecció de
pestilències.
L’obra va ser encarre-

gada a Josep Tramulles,
un reconegut membre
d’una de les nissagues
més destacades d’artistes
dels segles XVII i XVIII del
mateix cognom. Aleshores, Tramulles estava treballant en el retaule del
Roser de l’església de
Sant Domènec i executant algunes de les seves
obres més destacades: el
retaule major de la parròquia de Santa Maria de la
Geltrú (1645-1655) i el
del monestir de Santes
Creus (1647-1651), i el de
Sant Cebrià de Tiana
(1645-1655). Potser per
això Tramulles va abandonar l’obra de Sant Sebastià un cop finalitzada
la taula central. La continuació es va encarregar a
Felip Arlich, que n’havia
de fer el muntatge final.
Amb tot, el retaule va
restar inacabat i guardat
en dependències municipals fins al 1677. L’emplaçament previst havia de
ser una capella de l’antiga
església del Carme, que es
va acabar enderrocant
l’any 1655, després de la
Guerra dels Segadors. Finalment, es va acordar
col·locar-lo a la capella de
l’hospital de Santa Caterina i es va encarregar la
continuació de l’obra a
Anton Barnoia per fer l’assentament al nou emplaçament i el daurat posterior de les part noves. El
retaule no es va assentar
fins al 1679. ■

Vuit mil mirades per a la col·lecció Mascort
La Fundació Mascort
tanca amb gran èxit
l’exposició sobre
cartografia
Joan Trillas
TORROELLA DE MONTGRÍ

La Fundació Mascort de
Torroella de Montgrí va
tancar l’exposició La cartografia de la Col·lecció
Mascort. Escenes de la
Història, amb un gran èxit de participació amb més

de 8.000 visitants del 16
de juny al 14 d’octubre.
La mostra va reunir
160 gravats pertanyents a
les escoles cartogràfiques
europees més representatives dels segles XVI i XIX.
L’exposició deixa un element de referència: un catàleg que la cap de la cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, Carme
Montaner, va considerar
“excepcional”.
La col·lecció, reunida al

llarg dels anys pel president de la fundació, Ramon Mascort, va reservar
un espai destacat a les
obres de l’enginyer militar
francès Sébastien de
Beaulieu, que amb Les glorieuses conquestes de
Louis le Grand (c. 1694),
formades per 39 gravats,
va divulgar per primera
vegada algunes de les representacions més antigues que es conserven de
Roses, Girona, Lleida i

Dos visitants miren gravats a l’exposició de cartografia, a la
Fundació Mascort, a Torroella de Montgrí ■ J.T.

Barcelona, la majoria fruit
de conflictes bèl·lics com
ara la guerra dels Segadors, la dels Nou Anys i la
de Successió. La comissària de l’exposició, Inés Padrosa, va destacar la importància que té per a la
cartografia el treball que
durant anys ha dut a terme Ramon Mascort, i que
s’ha pogut traduir en una
mostra única, especialment pel valor de les seves
peces. ■

