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Exposició:
MURALS SOTA LA LUPA
LES PINTURES DE LA CAPELLA DE SANT MIQUEL
MUHBA, Monestir de Pedralbes
A partir del 30 de juny de 2011 fins el 31 de gener de 2012
Presentació
El MUHBA Museu d’Història de Barcelona ha posat el punt de mira en el conjunt mural de
la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes per aprofundir en l’estudi i garantir la
conservació d’una obra creada fa gairebé set segles, quan el nou corrent pictòric que es
difon des de Florència i altres ciutats de la península Itàlica arriba a la dinàmica Barcelona
del tres-cents, amb els seus grans edificis gòtics en construcció.
L’exposició mostra els resultats d’una recerca àmplia i rigorosa que ha posat sota la lupa
cada centímetre d’aquesta obra mestra. És alhora una invitació a fruir de la pintura a
través d’un ric mosaic d’imatges ple de detalls sorprenents.

Les pintures murals de la capella de Sant Miquel
La capella de Sant Miquel està decorada amb un magnífic conjunt de pintures murals
encomanades l’any 1346 al pintor Ferrer Bassa per l’abadessa Francesca Saportella, amb
vista a fer-ne la seva cel·la particular. Les pintures, inspirades per les devocions
franciscanes, representen la passió de Crist, els goigs de la Mare de Déu i diverses figures
de sants, i són una obra mestra de l’italianisme hegemònic en la pintura gòtica del segle
XIV.
En la data en què es van realitzar, el monestir encara era en construcció. No obstant això,
a l’ala oriental del claustre, on se situa la capella, les obres estaven molt avançades i,
presumiblement, ja s’havia porticat la planta baixa. La nau de l’església devia estar
totalment enllestida, o gairebé.
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Projecte Ferrer Bassa: present i futur
El projecte de la capella de Sant Miquel ha propiciat un notable salt endavant en el
coneixement i l’apreciació formal de les seves pintures murals; la realització de les
darreres anàlisis instrumentals en curs i l’encreuament de les dades recopilades tancaran
aquesta primera fase de diagnosi, de la qual es fa ressò l’exposició present.
La segona fase consistirà a estabilitzar les causes de l’alteració, amb vista a frenar el
deteriorament de les pintures i a tractar-les per recuperar-ne l’esplendor original. Així
mateix, els treballs de restauració permetran de posar al descobert els colors vius dels
marbres fingits que emmarquen l’obra. Aquestes parts originals van ser repintades a
principis del segle XX, fet que va canviar de manera substancial l’apreciació de l’obra.

MUHBA, Monestir de Pedralbes
Capella de Sant Miquel, monestir de Pedralbes
Baixada del Monestir, 9
08034 Barcelona
Horari de visita
De l'1d'abril al 31 d'octubre: de dimarts a divendres de 10 a 17 h. Dissabtes de 10 a 19 h.
Diumenges de 10 a 20 h. De l'1de novembre al 30 d'abril: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h.
Diumenges de 10 a 17 h. Festius i vigílies de festa de 10 a 14 h. Dilluns tancat. Dies de tancament
anual: 1 de gener, 1 de maig, Divendres Sant, 24 de juny i 25 de desembre.
Accés
Ferrocarrils de la Generalitat: U6 Reina Elisenda Bus: 75 (només dies lectius del curs escolar), 22,
63, 64 i 78 Barcelona Bus Turístic: Ruta nord (vermella)

