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Presentació del Simpòsium Internacional sobre la Portalada del Monestir de Ripoll 
Els  principals  especialistes mundials  participaran en un simpòsium internacional  a l'entorn de la 
portalada del monestir de Ripoll que es farà a Ripoll del 16 al 19 d'octubre de 2013. El simpòsium 
*La portalada de Ripoll. Creació, concertació i recuperació* s'ha presentat oficialment aquest migdia 
davant d'aquest element tan destacat del romànic català. En l'acte de presentació hi han intervingut 
la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de 
Cultura de la Generalitat, Àngels Solé; el Cap del Servei d'Arquitectura de la Diputació de Girona, 
Lluís Bayona; l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell; el responsable de Patrimoni Artístic del Bisbat de Vic, 
Dani Font i el vicepresident del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès (CECR), Jordi Colomer. El 
secretari de la comissió científica, Marc Sureda, ha estat l'encarregat de presentar el treball dels 9 
integrants d'aquesta comissió.

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha assegurat que la presentació del Simpòsium és el “tret de sortida 
oficial” d'un projecte que es suma a la petició a la UNESCO perquè la portalada de Santa Maria de 
Ripoll sigui declarada patrimoni de la humanitat i dins l'any en que la vila ostenta la capitalitat de la 
cultura catalana. Munell considera que un simpòsium internacional contribueix en la projecció “de la 
pròpia portalada i de Ripoll”.

Marc  Sureda  ha  repassat  el  programa  que  composa  el  Simpòsium,  que  reunirà  els  principals 
especialistes nacionals i internacionals en art. El simpòsium, que es farà a Ripoll, vol analitzar “tot el 
què s'ha estudiat fins ara” sobre la portada de Ripoll però fet amb una “visió de futur”. El congrés 
posarà en comú “les principals contribucions” que fins ara s'han fet sobre la portalada i vol obrir 
futures vies d'estudi.

Jordi Colomer, del CECR, ha agraït la suma d'institucions que s'han implicat a la seva idea inicial de 
fer un simpòsium sobre la portalada. En aquest sentit ha estimulat a la ciutadania de la comarca a 
tenir-hi un paper actiu. El CECR organitzarà un seguit d'activitats complementàries (vegeu activitats 
detallades al dossier de premsa) amb caràcter comarcal que arrencaran el mateix mes d'abril i que 
s'allargaran fins al mes de novembre.

La  directora  del  CRBMC del  Departament  de  Cultura,  Àngels  Solé,  ha  repassat  les  accions  de 
conservació que s'han fet fins ara en la portalada i ha destacat que el Simpòsium servirà per debatre 
amb especialistes internacionals “futurs criteris” a l'hora de fer-hi intervencions. Solé ha destacat 
que tal dia com avui (7 de març) de a 120 anys, l'arquitecte Elies Rogent va finalitzar l'encàrrec del 
Bisbe Morgades de fer la primera gran renovació d'aquest monestir.

Des del Bisbat de Vic, Dani Font, ha dit que el Simpòsium ha de servir per donar un “valor real” a la 
importància de la portalada, descobrir la funció litúrgica i els significats iconogràfics” que han quedat 
en un segon terme pels  problemes de conservació  que  han sorgit  els  darrers  anys.  Des de la 
Diputació de Girona, Lluís Bayona ha destacat la implicació que històricament ha tingut l'ens amb el 
Monestir de Santa Maria de Ripoll i creu que el Simpòsium servirà per “posar-lo en valor i estudiar-
lo” paral·lelament a les accions pròpies de manteniment.

El Simpòsium és organitzat des del Patronat del Monestir de Santa Maria de Ripoll, integrat per la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Ripoll i el Bisbat de Vic, que “s'ha 
fet seva” la idea del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès de promoure aquest simpòsium 
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