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Deixeu-me fer un elogi 
als artistes i als pintors, 
que en altre temps i en altres èpoques 
ompliren aquestes terres dels seus colors.

El mestre de Guimerà 
amb la punta del  pinzell 
i amb la força de l’enginy 
una obra mestra perpetuà.

Avui la podem contemplar  
de retorn al poble que la va pagar. 
El pas del temps no pot separà  
el retaule de Mur i el poble de Guimerà.

Amb majestuosa grandiositat 
va descrivint, el retaule, 
una història de fidelitat,  
un cant d’amor i de llibertat, 
entre Déu i la humanitat.

Una història tan profunda i tan bella, 
com la mateixa humanitat. 
Generacions i generacions passades 
com un mirall que reflexa  
l’han contemplat.

L’esforç i la generositat  
dels nostres avantpassats 
fins a nosaltres  
com un tresor ens ha arribat.

L’herència dels pares 
que per les petjades del rés  
van caminar. 
Contemplant les taules del retaule,  
que com un llibre, 
les imatges va mostrant.

De boca a orella,  
el Retaule ens parla, 



una història  va explicant, 
a tots els qui s’hi acosten 
i a tots els qui s’hi acostaran. 
En els  nostres dies,   
aquesta soca vigorosa 
força i vida van donant. 
Com plançons d’olivera 
d’aquesta soca van brotant. 

La força que genera, 
la història del Retaule, 
es mostra en els homes de bona voluntat 
que pot moure muntanyes  
de dificultats.

Per dur a terme una obra com a questa 
i vèncer tantes contrarietats,  
la paciència i l’esperança  
no han faltat. 
I amb la barreja dels pigments 
de pregària també n’hi ha. 

La presència d’aquest retaule ens mostra, 
que una porta s’ha traspassat, 
una porta que no es coneixia, 
la porta de la duplicitat.

Una mateixa obra 
en dos llocs pot estar, 
reparant la injustícia  
de la història, 
retornant als llocs la seva dignitat.
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