
Conveni de col∙laboració entre
el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí i 

el Museu Nacional d’Art de Catalunya
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L’art romànic de la Vall de Boí

• Les esglésies de la Vall de Boí constitueixen un dels conjunts més singulars del 
romànic català. La seva excepcionalitat va comportar que vuit d’elles fossin 
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000.

• Les esglésies van ser construïdes entre els segles XI, XII i XIII en una època de 
prosperitat a les valls de l’Alta Ribagorça.

• Les construccions són de plantes senzilles i materials provinents del mateix Pirineu. 
S’engloben dins de l’anomenat primer romànic, que presenta molts trets en comú 
amb l’arquitectura de la Llombardia.

• L’església de Sant Climent de Taüll inclou un conjunt d’abast universal, amb les 
pintures murals conservades, en part al MNAC, en part in situ, on destaca el cèlebre 
Pantocràtor.
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Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí

El Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí és l’entitat encarregada de
la gestió del conjunt d’esglèsies romàniques de la Vall de Boí, declarades
Patrimoni Mundial de la Humanitat l’any 2000 per la UNESCO.

Formen part d'aquest Consorci:

• La Generalitat de Catalunya (3 representants a la Junta de Govern)

• La Diputació de Lleida (2 representants)

• El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (1 representant)

• L'Ajuntament de la Vall de Boí (1 representant)

• Els bisbats d'Urgell i de Lleida (1 representant)



4

Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí 

El Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí gestiona les 
següents esglésies:

St. Climent Nativitat

St. Joan Cardet

Sta. Eulàlia Sant Quirc

St. Feliu L’Assumpció de Cóll

Santa Maria de Taüll
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya

• El Museu Nacional d’Art de Catalunya té la missió d'explicar un discurs 
global de l'art català, des del romànic fins a mitjan segle XX.

• El MNAC comprèn totes les arts (escultura, pintura, arts de l'objecte, 
dibuixos, gravats, cartells, col∙lecció de fotografia i col∙lecció de 
numismàtica)..

• Tres museus catalans han esdevingut Museus Secció del MNAC (fruit de 
l'aplicació de la Llei de Museus):

o Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
o Museu Cau Ferrat de Sitges
o Museu Comarcal de la Garrotxa d'Olot 
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La col∙lecció d’art romànic del MNAC

La col∙lecció d’art romànic és, sens dubte, una de les més
emblemàtiques del Museu i conserva un dels millors
conjunts de pintura mural del món.

Està integrada per obres dels segles XI, XII i XIII, entre les
quals destaca l’excepcional sèrie de conjunts de pintura
mural, única al món.

Les pintures, procedents en gran part de les esglésies
romàniques dels Pirineus, van ser comprades i traslladades
al MNAC majoritàriament, entre 1919 i 1923 per evitar‐ne
l’exportació.

La col∙lecció inclou fons de pintura sobre taula –el conjunt
més nombrós i antic de l’Europa romànica–, de talla en
fusta, escultura en pedra i orfebreria.
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La col∙lecció d’art romànic del MNAC

• Les obres més importants de la col∙lecció són les pintures de Sant Climent 
de Taüll i les de Santa Maria de Taüll. 

• El conjunt de Sixena, corresponent a l’art del 1200, és el més avançat 
cronològicament.

Obres destacades de pintura sobre taula, destinada especialment al mobiliari d’altar:
• El Frontal d’altar de la Seu d’Urgell o dels Apòstols
• Frontal de Cardet 
• Frontal d’Avià

Obres destacades d’escultura en fusta:
• Mare de Déu de Ger
• Majestat Batlló 
• Dues talles del Davallament d’Erill la Vall. 

Altres obres destacades d’escultura :
• Capitells de l’hospital de Sant Nicolau (pedra)
• Bàcul de Mondoñedo (esmalt)
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Objectius generals del conveni

Establir un marc de col·laboració i cooperació per promoure i difondre 
projectes comuns a partir de: 

1. Comissió de coordinació permanent

2. Comissió mixta de seguiment que faci el seguiment de cada 
projecte concret que es posi en marxa
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Desenvolupament del conveni

Comissió de coordinació permanent

Objectius: 
• Establir línies d’actuació
• Canalitzar la informació entre ambdues entitats
• Fer el seguiment de les actuacions

Composició:
a) MNAC: 

• Josep M. Carreté (administrador)
• Jordi Camps (conservador en cap de la col∙lecció d’art romànic)

b) Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí:
• Anna Monsó i Cristina Castellà, tècniques del Centre del Romànic de la Vall de Boí
• Montse Señís, tècnica del Patronat de la Vall de Boí 
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Desenvolupament del conveni

Comissió mixta de seguiment

Objectius: 
• Planificar, fomentar, supervisar i avaluar els programes i accions que 

s’emprenen en el marc del conveni.

• Vetllar pel compliment dels acords establerts dins el conveni.

Composició: 
• Membres de la Comissió de Coordinació Permanent (els tècnics en qui 

deleguin)
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Objectius 2012

Establir un marc de col·laboració i cooperació per promoure i 
difondre projectes comuns a partir de: 

a) Reproducció de les pintures de Santa Maria de Taüll, actualment 
exposades al MNAC. 

b) Assessorament científic i tècnic per part dels professionals del MNAC a 
les activitats i projectes que desenvolupi el Consorci.

c) Impuls d’una política conjunta de promoció orientada al coneixement del 
patrimoni artístic comú a través dels mitjans següents:

- Vinculació entre les pàgines web d’ambdues institucions

- Distribució recíproca dels elements de comunicació i difusió
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