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Les pintures de la volta superior
de l’altar del santuari de Queralt
tindran una nova imatge. El mos-
sèn custodi  del santuari, Ramon
Barniol, ha impulsat la restauració
de les úniques pintures murals
que es conserven a l’interior del
temple. Les obres, que s’han iniciat
aquesta setmana, tindran un cost
d’uns 22.000 euros i és previst que
s’allarguin fins a principi d’abril.

Segons ha explicat Barniol, es
tracta d’unes pintures que daten
del 1814  i són obra del berguedà
Pere Puig. Actualment es troben en
mal estat de conservació i és per
això que s’ha cregut convenient fer-
ne una actuació per mantenir els
únics murals que existeixen al
santuari. 

Com ha recordat el mossèn,
durant la intervenció que es va fer
fa uns vint anys d’emblanquinar to-
tes les parets, també es va optar per
envernissar aquests murals. Els
responsables de l’empresa Vicus,
encarregada de portar a terme la
restauració, han explicat a Regió7
que el producte que es va aplicar
la darrera vegada a sobre del mu-
ral ha fet que la pintura s’enfosquís
amb els anys. Mireia Farrerons i
Francesc Torneró, que treballen al
santuari des de dimarts, han de-
tallat que les obres consistiran a re-
tirar el vernís que malmet l’estèti-
ca, fer alguns retocs i reparar es-
querdes que s’han produït, retirar
algun repintat i aplicar una pro-
tecció per conservar l’obra però
sense que es perdin els colors ori-
ginals.  

Aquesta intervenció permetrà
recuperar les tonalitats originals de
la pintura i que torni a tenir la llu-
minositat, «amb colors més vius i

no tan foscos com els que es poden
veure actualment», comenta Far-
rerons. 

El cost de l’obra és del voltant
dels 22.000 euros, tot i que Barniol
assegura que la xifra total no se sa-
brà fins que s’acabi tot el procés, ja
que, a banda del muntatge de les
bastides i de la feina, caldrà fer mo-
dificacions en la il·luminació. En
aquest sentit ha ressaltat que la in-
tervenció es podrà dur a terme grà-
cies als fons del mateix santuari,
que finançaran l’actuació al cent
per cent. «Estem de sort que tenim
la col·laboració dels feligresos»,
comenta el capellà. 

Les pintures mostren la lluita del
bé i del mal personificat amb àn-
gels i dimonis i tenen «molta ri-
quesa iconogràfica». 
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Queralt restaura les úniques pintures
que es conserven al santuari, del 1814
El cost de la intervenció és del voltant dels 22.000 euros i és previst que duri fins a principi d’abril

La bastida instal·lada per restaurar les obres de sobre l’altar, dimecres

La restauració de les pintures
de la volta superior de l’altar

del santuari de Queralt és una de
les actuacions que s’inclouen per
posar a punt el temple per a la ce-
lebració del centenari de la corona-
ció de la Mare de Déu de Queralt,
que se celebrarà el 2016. Tot i que
encara resten un parell d’anys, el
mossèn Ramon Barniol vol que
l’espai estigui ben engalanat i
aquesta és una de les primeres ac-
cions per aconseguir aquest objec-
tiu. A banda, destaca que ara fa
200 anys que el pintor berguedà
Pere Puig va fer l’obra, i assegura
que «cal restaurar-la tenint en
compte la seva importància i el mal
estat en què es trobava» 
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Una actuació de cara
al centenari del 2016

La gira que ha de suposar el co-
miat dels escenaris de  Montserrat
Carulla passarà per Berga. L’obra
de teatre «Iaia!», escrita per Roger
Peña, fill de Carulla, i protagonit-
zat per ella mateixa, arriba al Tea-
tre Municipal de Berga el proper 15
de març. 

L’obra aglutina tres generacions
de la família Peña-Carulla, ja que,
a banda de l’autor del text, la ve-

terana actriu apareix a l’escenari
acompanyada del seu nét, l’Aleix
Peña. La comèdia familiar suposa

un homenatge a la matriarca des-
prés de tota una vida dedicada al
teatre. La història explica la vida
d’un jove aturat que viu al pis de la
seva àvia, que el manté, i que una
nit coneix una nena de casa bona.
A partir d’aquest nucli, sorgeixen
diverses confusions i fils argu-
mentals que mostraran al cent
per cent el paper de Carulla, un pa-
per fet a mida i que recorda els per-
sonatges que l’han fet popular al
teatre i a la televisió. L’elenc el
completa Vicky Luengo, en el pa-
per de la parella del seu nét. 

Les entrades costen 18 euros i es
poden comprar de manera anti-
cipada a través del web teatreber-
ga.fila12.cat.
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L’obra «Iaia!», amb l’actriu
i el seu nét de progatonistes,
es podrà veure el 15 de març
al Teatre Municipal



El darrer espectacle de Carulla
passarà per Berga el mes vinent

Càritas Parroquial Berga con-
voca un nou curs de dependenta
de comerç adreçat a joves d’entre
16 i 35 anys que estiguin a l’atur. El
curs es realitzarà del 25 de febrer
al 15 d’abril de 10 a 12 del matí. La
formació consistirà en un total de
40 hores i inclou un mòdul de
manipulació d’aliments. Per re-
alitzar el curs cal estar inscrit al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, es-
tar a l’atur i tenir entre 16 i 35
anys. Per inscriure-s’hi cal lliurar
el DNI, el full de demandant d’o-
cupació del SOC i un currículum.
Les inscripcions es faran fins al 18
de febrer al local de Càritas de Ber-
ga els dilluns de 4 a 6 de la tarda i
els dimarts i dijous de 9 a 2. Els in-
teressats poden demanar més in-
formació al 93 822 31 55. 
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Càritas Berga
inicia un curs de
dependenta per a
joves sense feina

A causa de la celebració d'un
cros escolar als voltants del llac de
Graugés, el Grup de Defensa de la
Natura del Berguedà ha fet públic
que l’activitat prevista per a demà,
diumenge, ha quedat ajornada. 

La passejada pel llac de Graugés
que s’havia de celebrar demà s’ha
ajornat fins al 23 de febrer per
poder-la desenvolupar amb totes
les garanties. Per als interessants a
participar-hi, el punt de trobada
serà l’institut Guillem de Bergue-
dà a les 9 del matí. La segona con-
vocatòria és a 1/4 de10 a l’aparca-
ment del llac.
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La caminada pel
llac de Graugés
s’ajorna per un
cros escolar

Montserrat Carulla

XIC ADA

HOSTALERIA I TURISME DEL BERGUEDÀ

L’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà lliura els premis del sorteig
de la campanya de la Cuina del Bolet d’enguany. De totes les butlletes que els
clients han omplert després de visitar algun dels establiments associats, la
guanyadora del cap de setmana al Berguedà per a dues persones ha estat
Carme Gallardo de Barcelona; i les caixes de vi i cava han estat per Isabel Vega
de Rubí i Josep Coma de Palafrugell. A la foto, el responsables de l’entitat. 



Hostaleria i Turisme lliura els premis del sorteig

ARXIU PARTICULAR

Mireia Farrerons treballant sobre la pintura aquesta setmana


