
ACTE DE DONACIÓ 
DEL RETAULE DE GUIMERÀ A LA PARRÒQUIA

El dia 28 d’abril de 2007 serà un dia que molts de nosaltres 
recordarem per sempre. Com dèiem en el díptic que vam repartir 
aquells dies per Guimerà, 600 anys desprès, el Retaule de Guimerà 
ha tornat a la vila. Quina gran satisfacció per tots els que hi hem 
posat el nostre gra de sorra per tal de que així fos! 

Un cop experimentada la gran satisfacció de veure el retaule 
totalment acabat una setmana abans de la data de la inauguració, 
com no podia ser d’una altra manera, i no havent tingut cap 
problema en tots els treballs de la ubicació a la capella del Sagrat 
Cor, només ens quedava que l’acte de donació a la Parròquia 
estès a l’alçada.  Doncs s’ha de dir que l’acte de Donació sí va 
estar a l’alçada! 

Va ser un acte senzill però solemne i entranyable. Hi havia qui 
hi havia d’haver. Si filem prim, només es podia trobar a faltar en 
un esdeveniment com aquest a dues persones; l’arquebisbe que 
ja sabíem que no podia ser-hi per tenir altres compromisos an-
teriors, i  s’ha de dir que el va suplir molt bé el vicari general,  i 
mossèn Josep Martí que el vam trobar a faltar per partida doble, 
era l’únic capella en actiu dels que han estat a Guimerà que no 
va oficiar a la Missa i com a Delegat diocesà per al Patrimoni... 
penso que també hi havia de ser, encara que només fos per veure 
el retaule instal·lat. Segurament va tenir algun impediment que 
no ho va fer possible.

La cerimònia de la Missa va ser solemne per com estava ofici-
ada. La va presidir el Vicari General amb l’acompanyament de 
l’arxiprest i de tots els capellans que alguna vegada havien estat 
rectors de la Parròquia de Santa Maria de Guimerà. 

Detalls de la cerimònia.



Detalls de la cerimònia.
El Sr. Josep Mª Minguella i la seva senyora.

El Sr. Jordi Bonet i la seva senyora.

L’església estava plena de gom a gom com en les grans 
celebracions. Tothom i va voler estar present. No s’inaugura cada 
dia un retaule! 

Al final de la cerimònia de la Missa es va fer la benedicció del 
Retaule de Guimerà.



Feta la benedicció, es va iniciar l’acte de Donació sense cap mena 
d’interrupció, com si tot estès previst com una única funció 
religiosa. 

El contracte de Donació el van signar el rector de la Parròquia, 
l’alcaldessa i el president de Guimera.info. 

 No hem d'oblidar que amb el contracte de Donació hem assegurat 
que la còpia del Retaule de Guimerà, tot i ser propietat de la 
Parròquia, aquesta i l'Ajuntament tenen la obligació de conservar-
la i mai ningú de forma unilateral la podrà treure de la església. 

El contracte el teniu tot seguit:

A la fotografia el nostre advocat, el Josep Corbella explica el que s’està signant.



Contracte de donació del Retaule de Guimerà a la Parròquia.



Contracte de donació del Retaule de Guimerà a la Parròquia.



Un cop signat el contracte es va passar als parlaments. Tots els 
parlaments van ser breus i molt concrets en el contingut. 

L’alcaldessa, Sra. Magda Monyart El Sr. Pasqual Prous fent el seu parlament

El Sr. Joan Duch fent la seva intervenció.

La primera intervenció la va fer el Sr. Joan Duch que va introduir a 
Ramon de Mur i Guimerà a començaments del segle XV.

L’alcaldessa, Sra. Magda Monyart va fer la segona intervenció 
destacant el seu agraïment i el de tots els guimeranencs per 
la iniciativa d’haver fet aquesta reproducció. Va acabar el seu 
parlament  desitjant a tothom una bona Festa Major. 
El protocol de l’acte va fer que a mi, com a president de l’Associació  
Guimera.info em toqués fer la tercera intervenció. El que vaig dir 
es el següent: 

El dia d’avui es per a tots nosaltres un dia molt especial. Amb 
aquest acte culminem mes de quatre anys de treball en aquest 
apassionant projecte del que tot seguit us en volem fer algunes 
breus pinzellades: 
Ens vam proposar recuperar per Guimerà aquesta magnífica 
obra, tenint clar des d’un primer moment que no tenia cap sentit 
treballar per retornar al poble el retaule original que es conserva 
al MEV, doncs aquesta església, com la gran majoria, no te ni les 
condicions de seguretat ni de conservació per poder-hi tenir una 
obra de tant valor. No cal dir que el Retaule de Guimerà es la obra 
més important de la pintura gòtica catalana de començaments del 
segle XV. Al seu autor, Ramon de Mur, fins que no es va conèixer la 
seva identitat se’l anomenava el Mestre de Guimerà. 



Des del primer moment el nostre objectiu ha estat fer una 
reproducció ben feta i d’un alt nivell de fidelitat tal que davant 
d'ella, al admirar-la, es tinguessin les mateixes sensacions que si 
el que estesi'm admirant fos l'obra original. 

Aquest repte ens ha portat a desenvolupar una tècnica molt 
innovadora, mai fins ara utilitzada en el mon de la reproducció 
d’obres d’art d’aquest tipus, que ens ha permès obtenir aquest 
excel·lent resultat. Es va dir a la presentació del projecte a la 
RACBA que pot ser, sense adonar-nos-en ni ser la nostra intenció, 
hem creat el Mestre de Guimerà del segle XXI. 

Ara es el moment de donar el nostre reconeixement a les persones 
que han estat claus per tirar endavant aquest projecte: 

- per una banda a les empreses amb les que hem desenvolupat 
el projecte, doncs han superat totes les dificultats que se'ls han 
presentat al llarg del projecte, que no han estat poques per la 
novetat del que s'estava fent: Julio Gómez - PapelGel,  Miquel 
Obradors - Nub3D, Miguel Fortés - Slot Circuits, Marc Navarro 
- Cubic Media, Hewlet Packard, Joan Badenes -  gestió de 
l'assegurança, Josep Mª Riba - MEV, Josep Mª Xarrié - Centre 
restauració Valldoreix,  Josep Corbella - el nostre advocat, Albert 
Gimeno - Aparellador - germans Joan i Antonio Armengol - els 
paletes, Albert - Decorinox, Jaume i Silvestre Minguell - els fusters... 
Moltes gràcies a tots ells!

- per una altra banda s’ha de dir que aquest projecte, que ha tingut 
un cost elevat, s’ha fet únicament amb el suport de particulars 
que no volen fer pública la seva identitat. Des d'aquí el nostre 
agraïment per la seva confiança i pel seu recolzament en tota la 
gestió del projecte. Sense ells no hauria estat possible. Moltes 
gràcies!

Molt bé doncs des d’avui, 600 anys després de que s'hi instal·lés 
el retaule original, l'església de Santa Maria de Guimerà torna a 
tenir el seu retaule.

Moltes gràcies.

Pasqual Prous

Després va intervenir el President de la RACBA Sr. Jordi Bonet 
destacant la importància del innovador sistema utilitzat per fer 
aquesta reproducció, pioner en el mon de l’art i que obre  mol-
tes possibilitats per poder retornar al seu lloc d’origen obres que 
avui no hi poden ser per no poder garantir les condicions de se-
guretat i conservació.

L’audiència escoltava atentament tots els parlaments.

El Sr. Jordi Bonet fent la seva intervenció.



Mn. Joan Francesc Amigó llegint la poesia que havia preparat per aquest acte. Actuació del Cor Jove de Veus Blanques per tancar l’acte.

El vicari General Mn. Miquel Barbarà i Anglès fent la seva intervenció.

Els assistents segueixen amb atenció l’acte. A l’esquerra de la imatge hi podeu 
veure al Subdirector General de Patrimoni Cultural Sr. Daniel Solé.

Tot seguit li va arribar el torn a Mn. Joan Francesc Amigó que va 
intervenir  llegint una bonica poesia dedicada al retaule i a aquesta 
celebració. Aquesta poesia la podreu llegir amb il·lustracions del 
dibuixant Xavier Pedra al final d'aquest apartat.

Aquí van acabar els parlaments i tot seguit va haver-hi una 
interpretació del Cor Jove de Veus Blanques d’Ivars d’Urgell i de 
l’Escola de Música de Tàrrega. 

El Vicari General va fer un discurs reforçant el positivisme de tots 
els discursos anteriors i agraint el treball que s’havia fet del que a 
partir d’ara en podrà gaudir tot el poble.







EL RETAULE DE GUIMERÀ DE RAMON DE MUR 
TORNA A GUIMERÀ
Antonio Mora

Seia en el primer banc, al costat de la capella que acull el Retaule 
del Mestre de Guimerà, i quasi a tocar de l’Altar Major, el dissabte 
28 d’abril de 2007,  al meu costat a  l’església de dalt, coneguda 
també com Santa Maria de Guimerà, des del 20 de gener de 1946 
en què s’inaugurà el Retaule que l’arquitecte modernista Josep 
Maria Jujol havia fet per encàrrec de l’aleshores rector i amic, 
mossèn Francesc Camí, seuen altres membres de guimera.info, 
naturals i veïns d’aquesta Vila Comtal. L’atzar ha volgut que sigui jo 
qui farà la crònica d’aquesta diada excepcional en la vida d’aquest  
poble.  L’església  està plena de gom a gom. Ningú de Guimerà vol 
perdre’s el moment solemne, en què passats llargament sis-cents 
anys des de que fou pintat en aquesta mateixa església, el Retaule 
més significatiu del gòtic català torni al seu origen.

 
Avui conclou formalment la tasca  gegantina començada fa més 
de quatre anys des de l’associació guimera.info. Sortosament  ha 
tingut alhora que el mecenatge econòmic que ho ha fet possible, 
l’empenta, la “santa obstinació” de l’esmentada associació, i molt 
particularment del seu president, Pasqual Prous.

 
La celebració religiosa presidida pel vicari general de l’Arquebisbat 
de Tarragona, va comptar amb la presència d’alguns dels preveres 
que havien tingut relació amb Guimerà, o com en el cas de mossèn 
Joan LLort i Badies, rector de l’Espluga Calba i dels Omellons, 
poblacions ambdues de la comarca veïna de les Garrigues, que és 
fill d’aquesta Vila.

 
Acabada la santa missa, es va fer l’acte formal del lliurament del 
Retaule a l’església per part de l’associació guimera.info, i en 
firmaren l’acceptació l’actual rector i l’alcaldessa d’aquella època. 
A continuació, l’historiador Joan Duch, feu una breu glossa de 
l’obra i ens recordà en síntesi les peripècies de tota mena que 
ha viscut aquesta excepcional pintura, concloent que com tots 
desitgem avui amb la recepció de la rèplica del Retaule es donin 
per acabades. En algun moment del seu parlament, l’emoció s’ha 

fet perceptible en el seu to de veu, almenys per als qui el coneixem 
o en som propers. Parlarien també al seu torn, l’alcaldessa, el 
rector, el president de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, i en 
Pasqual Prous, com a President de l’associació guimera.info, qui 
tindria un record personalitzat per a tots els qui han fet possible 
l’acte d’avui: industrials, artesans, artistes, col·laboradors, 
mecenes i molts altres.

En aquesta evocació des del meu seient de la primera fila, he vist 
com naixia una llàgrima, que només la voluntat de ferro del nostre 
enginyer ha evitat que arribi a caure, i, per segons, el fil de la seva 
veu ha baixat algun decibel. Venim d’una cultura en la qual els 
homes no ploren malgrat estar curulls d’emoció com era els cas. 
Tancava els parlaments desfent-se en elogis el vicari general, que 
ressaltava el caràcter positiu de totes les anteriors aportacions 
d’uns i altres.

 
Feta la benedicció del Retaule, el poble de Guimerà va poder  
gaudir d’un concert ofert pel Cor de Veus Joves de Tàrrega i 
d’Ivars d’Urgell, que aprofitant el marc incomparable del temple 
parroquial ens van delectar amb un ampli i variat repertori. 
Passaven llargament de les dues de la tarda quan alguns vilatans 
començaven a marxar cap a casa, i d’altres s’esperaven encara per 
gaudir de la contemplació del Retaule de Ramon de Mur.

 
Des d’aquell dissabte, doncs, a les moltes raons que ja justificaven 
un viatge a Guimerà, cal afegir-ne una de nova: en aquesta vila, i 
per primera vegada arreu del món, s’ha retornat amb les mateixes 
mides i qualitats una excepcional obra artística. Això ha estat 
possible, tant per la “santa obstinació” de l’associació guimera.
info, com per les “facilitats” que les noves tecnologies comporten 
en aquesta tasca.

 
Donem la benvinguda a l’obra cabdal del Mestre de Guimerà!





RECEPCIÓ  DEL  RETAULE
A  L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
DE  GUIMERÀ
Mn. Joan Francesc Amigó i Bartra

Després d’un llarg període de negociacions d’estira i arronsa amb 
diverses entitats,  per fer la reproducció del Retaule de Ramon 
de Mur, superant dificultats de totes menes, finalment el dia 28 
d’abril de dos mil set es va poder inaugurar aquesta magnífica 
còpia original del Retaule de Ramon de Mur, i restituir-lo al seu 
lloc d’on va sortir fa més de cent quaranta anys.

Per poder ubicar aquest retaule de Ramon de Mur a l’Església 
actual de Santa Maria de Guimerà, es van valorar diverses opcions, 
ja que per les seves grans dimensions, no resultava fàcil trobar 
un lloc adient. Després de diverses reunions amb l’Associació 
Guimerà.info i la delegació d’Art sacre de l’Arquebisbat de 
Tarragona i un servidor, el rector de la parròquia, es va acordar 
que el millor lloc seria la paret  lateral de la capella del Sagrat Cor, 
que és a l’esquerra del presbiteri.  

La ubicació original del retaule, quan es va construir a finals del 
segle XIV, era  a la nau central, a la paret que tancava l’Església  
a l’altura de l’actual orgue, on hi ha les escales del presbiteri, ja 
que l’actual absis encara no s’havia construït. No fou fins any 1860 
es va desplaçar el cementiri que hi havia al darrera de l’Església 
i es construirà el nou absis i la capella de Sant Sebastià. Per 
aquell temps és quan es procedirà a desmuntar l’antic retaule 
molt malmés de Ramon de Mur i es guardarà en algun lloc, i es 
construirà un retaule barroc que va ser cremat a la Guerra Civil del 
trenta sis. El retaule actual que hi ha al presbiteri és de Josep M. 
Jujol, una obra modernista inaugurat l’any 1944, que Mn. Francesc 
Camí va encomanar de fer de a l’any 1940.  

El fet de recuperar una obra tant important com és aquesta 
reproducció  del Retaule de Ramon de Mur, suposa un gran goig 
per la Parròquia i per tot el poble de Guimerà, i és també un 
triomf de tots, perquè torna a casa una obra d’art tant important 
com aquesta, ni que sigui en forma de còpia original. Es un triomf 
dels guimeranencs del segle XIV que amb el seu esforç i treball  
van pagar i es va poder fer un retaule monumental, que narra  la 
Història de la Salvació. És  un triomf, també dels guimeranencs 
del nostre temps que han unit esforços per superar dificultats i 
coronar amb èxit una empresa com aquesta, i subvencionada per 

persones particulars. 

La Parròquia de Santa Maria de Guimerà estava plena de goig el dia 
de la seva inauguració d’aquesta còpia original, va obrir les seves 
portes de bat a bat per acollir aquest retaule tant enyorat i estimat 
per aquelles pedres que el van veure construir, i ara el veuen que 
retorna a la seva casa maternal que el va gesta i el va construir. Les 
pedres d’aquesta Parròquia també va acollir amb molt d’amor a 
tots els feligresos i a tots els qui van venir de tot arreu, per assistir 
aquell dia a la cerimònia de la inauguració. Inauguració que ha va 
ser presidida per el Vicari General Mn. Miquel Barbarà Anglès, i 
concelebrada per l’Arxiprest Mn. Manel Borges Anguera, el rector 
de la parròquia Santa Maria de Guimerà Mn. Joan Francesc Amigó 
Bartra, pels mossens fills del poble Mn. Jordi Rossell Farré i Joan 
Llort Badia, i pel Mn. Jaume Sanahuja Cartañà. 

Mn. Miquel Barbarà en l’homilia va ressaltar el sentit de la fe que 
ha de tenir cada persona, entrellaçant-ho amb l’obra del Retaule 
de Ramon de Mur. També va suggerir com una cosa bonica de 
fer, una representació o escenificació sobre les figures del retaule, 
com fan a Tarragona  amb el retaule de Santa Tecla. I finalment va 
lloar molt la manera com s’havia fet tot aquest procés, rebutjant 
la polèmica i apostant per l’avinentesa de totes les parts, i 
resoldre així, en forma positiva i sense crítica ni conflicte, aquesta 
problemàtica que hi ha avui en dia, en  la ubicació de les obres 
d’art espoliades o comprades en altres èpoques.  

Després de la homilia, i com a acte central, es va dur a terme la 
signatura del conveni  per a garantir la seva conservació entre les 
parts l’Associació Guimerà.info que representava la part donant, 
l’Ajuntament com a representant del poble, i la Parròquia que és 
la part receptora.  A continuació es van haver-hi un parlaments 
que il·lustraren tot el procés que s’havia fet per aconseguir aquest 
projecte. Entre altres van parlar: el Sr. Joan Duch historiador, el Sr. 
Pasqual Prous president de l’Associació Guimera.info, la Sr. Magda 
Monyart,  alcaldessa de Guimerà, el Sr.  Jordi Bonet, President de 
la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi  i finalment 
el Rector de la parròquia Mn.  Joan-Francesc Amigó Bartra.

Va tancar l’acte d’aquesta inauguració el concert de la Coral Jove 
de Veus Blanques.




