
Restauren les obres barroques 
que van sorgir per sorpresa a les 
parets de l’església de Butsènit
Destaca la descoberta d’una imatge del patró Sant Nicolau
Montgai
ACN
Els treballs de restauració de les 
pintures del barroc tardà que van 
aparèixer per sorpresa a l’esglé-
sia de Butsènit d’Urgell, a Mont-
gai (Noguera), van començar a 
mitjans d’octubre i està previst 
que finalitzin a finals de novem-
bre. Amb la feina que porten feta 
fins ara, els restauradors ja s’han 
pogut descobrir diverses figures 
que conformen aquest retaule 
complet situat a la capella sud del 
temple. Així, s’hi pot veure un ar-
càngel Sant Miquel, que ja quan 
es van descobrir les pintures es 
podia intuir. La sorpresa més gran 
però, ha estat la de veure que hi 
ha dibuixat un Sant Nicolau. El 
mossèn Ramon Soler va destacar 
que al poble hi ha una ‘’gran de-
voció’’ a aquest sant, ja que n’és 
el patró. L’alcalde Jaume Gilabert 
va posar en valor unes pintures 
que ‘’no són habituals a la plana 
de Lleida’’, el Centre de Restaura-
ció de Béns Mobles de Catalunya 
només en té constància a Paüls, 
a la Vall Fosca (Pallars Jussà), a 
Santa Maria de Meià (Noguera) i 
a Navata, a l’Empordà.

El mossèn del municipi també 
va explicr que gràcies al fet que 
a les pintures hi ha la data de de 
l’any que es van fer, el 1761, ara ja 
poden saber quant temps fa que 
a Butsènit hi ha devoció per Sant 
Nicolau. Els treballs també han 
permès recuperar l’arcàngel Sant 

Miquel que presideix el retaule al 
seu capdamunt i també dos figu-
res més a banda de Sant Nicolau. 
L’una és Sant Antoni de Pàdua, a 
l’esquerra, que sosté l’infant Je-
sús, i l’altra és un escolanet, a la 
dreta.

Tot i això a hores d’ara encara 
no s’ha pogut determinar qui és 
l’autor de les pintures i tot i que 
encara no s’ha pogut rascar tot 
el retaule, és molt probable que 
no hi figuri cap signatura ja que 
en aquella època no era habitual 
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posar la firma. Segons el mossèn 
del municipi, el retaule sempre 
havia estat tapat amb pintura al 
seu damunt, almenys des d’abans 
de la Guerra Civil. En qualsevol 
cas, va assegurar que al poble la 
gent més gran no recorda haver 
vist mai aquestes pintures.

Les tasques de restauració 
s’estan portant a terme de la mà 
d’un ajut del Departament de 
Cultura amb la col·laboració del 
Bisbat d’Urgell i l’Ajuntament de 
Montgai.

L’Ajuntament de Camarassa, 
amb la col·laboració del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia, el 
Departament de Cultura, l’Asso-
ciació ARDPH i l’Universitat Autò-
noma de Barcelona, va presentar 
un projecte que tenia com a ob-
jectiu principal posar en valor la 
Cova del Tabac.

Aquest projecte, que tenia 

com objectiu fer més accessible 
la cova,  ha inclòs la restauració 
d’unes pintures rupestres, la pro-
tecció de la cavitat i la realització 
d’una investigació tant arqueolo-
gica com geologica.

La presentació oficial del pro-
jecte serà demà, 10 de novem-
bre, a les 19 hores al Casal de 
Camarasa on s’explicaràn totes 

les tasques realitzades així com la 
nova regulació d’accés.

La Cova del Tabac forma part 
d’un conjunt de cavitats càrsti-
ques de les serralades del nord 
de Noguera amb indicis d’ocupa-
ció prehistòrica. A la dècada dels 
vuitanta es van documentar per 
primera vegada una mostra de 12 
pintures d’art esquemàtic a l’inte-
rior de la cova. Aquestes obres es 
caracterizen per ser antropomor-
fes, estel·limformes, quadrúples, 
rectangles radials i traços de color 
vermellós. Aquesta mostra va ser 
declarada Patrimoni Mundial per 
part de l’UNESCO a l’any 1998.

Camarasa presenta el 
projecte de restauració 
de la Cova del Tabac

El Banc d’Aliments del Pla d’Ur-
gell celebrarà pròximament, 
els dies 30 de novembre i 1 de 
desembre, la desena edició del 
Gran Recapte d’Aliments, una 
campanya dirigida a recol·lectar 
diferents productes alimentaris 
per aquelles persones que viuen 
en situacions econòmiques pre-
càries. La campanya és durà a 

terme simultàniament a tota Ca-
talunya.

Per dur a terme aquesta cam-
panya el Banc d’Aliments va in-
formar que com cada any es ne-
cessitaran voluntaris que puguin 
ajudar a recollir els aliments que 
es recaptaran en els diferents 
punts de recollida que s’habilita-
ran a Mollerussa.  

El Banc d’Aliments del Pla 
d’Urgell busca voluntaris per 
afrontar el Gran Recapte

cfarre
Resaltado


	M201811091
	M20181109catala
	M20181109catala.pdf
	lm11






