
Patrocina:

Erill la 
Vall,
  DEL 
   29 de juny 

AL 2 DE JULIOL
 DE 2010

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

DNI o passaport                      Nom
 
Primer cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població                     CP 
 
Comarca/província   Tel. 
 
Adreça electrònica   Data de naixement  

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre    Curs Titulació 

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat    Curs Titulació 

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 
 

 Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorpora-
ran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida 
amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat d’activitats que realit-
za la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adre-
çat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, us voleu 
inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels 
cursos i la disponibilitat de places:

CODI TÍTOL
 
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos   
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits   A
 
Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés 
abans del dia 31 de maig de 2010 A * 0,85 B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 18 de juny de 2010 A * 0,90 C

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la 
Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.
udl.cat) i us lliuraran el full de pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, 
Caixa de Catalunya o Banc Santander.
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Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:

Trajecte 
 
Dia

Hora

Tinc vehicle:  Sí      No  

 Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el mateix  
 desplaçament

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de cap 
inconvenient que pugui sorgir

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es realitza a la Vall 
de Boí. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el Centre del 
Romànic per obtenir informació sobre transport i reserves d’allotjament especials 
per als participants del curs.

Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, núm. 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715
centreromanic@vallboi.com
http://www.centreromanic.com

01E1 

PINTURA MURAL: MODELS I 
PROCESSOS DE CREACIÓ

Del 29 de juny al 2 de juliol 
Erill la Vall

En el context del romànic de la Vall de Boí, es proposa una intro-
ducció teòrica i pràctica a la pintura mural. En aquesta edició del 
curs, l’objectiu consistirà a fer una presentació introductòria dels 
recursos dels quals disposaven els pintors i les diferents maneres 
d’utilitzar-los, especialment en època romànica. En aquesta apro-
ximació a la pintura mural, es desgranaran els diferents tipus de 
models i la diversitat de formes d’elaboració i de transmissió, tant 
dels models com dels tractats. El curs abordarà aquests temes des 
d’una perspectiva general però també analitzarà els casos concrets 
de les pintures murals de les esglésies romàniques de Sant Climent 
de Taüll, Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí. Així mateix, els 
alumnes s’introduiran en la pràctica de la pintura al fresc. 
Aquest curs és de caràcter interdisciplinari, s’adreça als estudiants 
i professionals dels àmbits d’història de l’art, restauració d’obres 
d’art, turisme, comunicació audiovisual, arquitectura, belles arts, 
magisteri i, en general, a tota persona interessada en el tema. 

Coordinació Anna Monsó Porté (Centre del Romànic de la Vall de Boí)
Equip docent  Rosa Gasol Fargas (Universitat Autònoma de Barcelona), 

Milagros Guardia Pons (Universitat de Barcelona), Imma 
Lorés Otzet (UdL) i Josep Minguell Cardenyes (pintor 
muralista) 

Hores lectives 30
Espai Centre del Romànic de la Vall de Boí (Erill la Vall) 
Preu 60 €
Places  20

PROGRAMA                                                                                       
 
Dimarts 29 
 Imma Lorés
09.30-10.00 h  Presentació del curs 
10.00-11.30 h El treball artesanal en la pintura mural romànica
12.00-14.00 h Les imatges i l’ornamentació: models, transmissió i 

adaptació
 Milagros Guardia
16.00-17.30 h La pintura mural i la il·lustració de manuscrits: les 

pintures de Sant Joan de Boí
18.00-20.00 h Visita a l’església de Sant Joan de Boí
 

Dimecres 30 
 Imma Lorés
09.30-11.30 h Transmissió de models en els cicles hagiogràfics: la 

pintura medieval sobre taula
12.00-14.00 h Els frontals de Taüll, de Boí i de Durro
 Milagros Guardia
16.00-17.30 h Les pintures murals de Santa Maria de Taüll
18.00-20.00 h Visita a l’església de Santa Maria de Taüll
 
Dijous 1 
 Rosa Gasol
09.30-11.30 h Els tractats tècnics medievals
 Josep Minguell
12.00-14.00 h Pintura al fresc: la idea al mur
 Rosa Gasol
16.00-17.30 h Pigments i materials a la pintura mural del s. XII; 

conjunt de St. Climent. Visita a l’església de St. Cli-
ment

 Josep Minguell
18.00-20.00 h Pràctica: introducció a la pintura mural
 
Divendres 2 
 Josep Minguell
09.30-14.00 h Pràctica: Introducció a la pintura mural
 Josep Minguell
16.00-19.30 h Pràctica: Introducció a la pintura mural
19.30-20.00 h Cloenda del curs i lliurament de certificats

Aquest és l’únic curs de la Universitat d’Estiu de la UdL que es 
realitza a la Vall de Boí. Les persones interessades a fer-lo es poden 
posar en contacte amb el Centre del Romànic per obtenir informació 
sobre transport i reserves d’allotjament especials per a l’alumnat del 
curs.

Centre del Romànic de la Vall de Boí
C/ del Batalló, 5
25528 Erill la Vall
Tel. 973 696 715

info@centreromanic.com
http://www.centreromanic.com
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