
 

 

 

   Hotel d'Entitats. Providència, 42  
   08024 BARCELONA (Països Catalans)  
   Telf. 93 213 76 48  
   NIF: G-08888422  
   e-mail: ipecc@ipecc.cat · Web: www.ipecc.cat 
 
 

 
 

Les pintures murals romàniques 

de Sixena (MNAC) 
 

Dissabte, 2 d’abril de 2022 
 
 
 
Sortida i activitat organitzada per: 
 
 

 
 
amb la col·laboració de: 
 
 

                                     
  



 
 

Descripció de la sortida 
 
Segona activitat del cicle “L’art de Sixena, salvament i espoli” 
 

 
 

PROGRAMA I INSTRUCCIONS 
 
 

10:30h  Trobada a la porta de l’entrada del MNAC a Montjuïc. 

 

11:00h  Conferència “Les pintures murals romàniques de Sixena”, per 
  Montserrat Pagès i Paretas, Doctora en Història de l’Art, investigadora 
  i assagista, antiga conservadora de romànic del MNAC. Parlarà de les 
  imatges, temes, cicles i personatges que s’hi representen, de l’estil  
  artístic, i dels seus models, a la Sicília normanda i, els ornamentals, a 
  Anglaterra. 
 
12:00h  Conferència “Les pintures murals romàniques de Sixena: tècnica 
  pictòrica i història de la seva conservació”, per Rosa M. Gasol,  
  Doctora en Belles Arts i llicenciada en Conservació - Restauració.  
  Laboratori de Conservació - Restauració de l’Oficina de Patrimoni  
  Cultural de la Diputació de Barcelona. Parlarà de la tecnologia artística 
  de les pintures en relació als tractats medievals i a l’anàlisi dels  
  pigments. Farà un repàs de les vicissituds a què han estat sotmesos 
  els murals, de la història de la seva conservació i del seu assaig pioner 
  de restitució virtual del color.  





© Museu d’Història de Catalunya- MNAC. Reconstrucció virtual del primer arc a càrrec de Flas S.L. 
amb l’assessorament de Rosa Gasol. 2009 



13.00h  Visita guiada i comentada de les pintures de la Sala Capitular de  
  Sixena, a la Sala de Romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
  per Rosa Gasol i Montserrat Pagès  

Recordeu que durant les conferències i visita tots haurem de portar posada 
una mascareta FFP2. 
 

14:00h  Dinar a la cafeteria del Museu 

 

Quedar-se a dinar és opcional. Cal indicar-ho al fer la inscripció. El preu del 

menú és de 14,50 € per persona sense cafè.  

 

S’adjunta el menú per dinar, els que vulguin quedar-se han d’indicar els plats 

durant la setmana vinent. 

____________ 

PREU DE LA SORTIDA: 

 

15 € per cada participant (en concepte de lloguer de la sala).  

 

INSCRIPCIÓ:  

 

A L’ IPECC COM MÉS AVIAT MILLOR 

ipecc@ipecc.cat  / Tel. 93 213 76 48 -  Dolors 

 

FORMA DE PAGAMENT: 
 

Cal fer l’ingrés (fent constar nom i cognoms) al c/c de L’IPECC, a 

CaixaBank IBAN ES 73 2100-1006-52-0200061004  

 

mailto:ipecc@ipecc.cat


L’accés al MNAC és gratuït pels majors de 65 anys. I és de 12€ per als més joves 

d’aquesta edat (16 a 65 anys). Estem negociant una rebaixa per aquest grup.  

 

Aquesta activitat està oberta a familiars i amics 
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