
Cultura
5 juny 2016

27

Redacció
Solsona

L’inici d’una de les pregàries més 
antigues dedicades a la Mare de Déu, 
Sub Tuum Praesidium («Sota la vostra 
protecció»), dóna nom a una exposició 
amb què el Museu Diocesà i Comarcal 
de Solsona s’afegeix a la celebració del 
centenari de la coronació de la Mare 
de Déu de Queralt. La commemoració 
d’aquest aniversari ha estat el pretext 
per crear una exposició temporal on es 
presenta la imatge de la Mare de Déu al 
llarg del temps dins de l’espai geogràfic 
del bisbat de Solsona. 

L’exposició, a més de presentar 
l’evolució artística de la imatge de la 
Mare de Déu des de l’edat mitjana 
fins a època contemporània, permet al 
visitant conèixer diversos aspectes des 
de la vessant tècnica, antropològica, 
etc. Comissariada per Immaculada Lorés 
i Francesc Miralpeix, es pot visitar fins 
al proper 31 de juliol al Museu Diocesà 
i Comarcal de Solsona. La diòcesi de 
Solsona és un territori que compta 
amb una atenció especial a la Mare de 
Déu, que es palesa en forma d’espais 
i d’imatges molt venerades i de llarga 
tradició. La Mare de Déu de Queralt, la 
dels Colls, la del Claustre, la de Pinós, la 
de Coaner, la del Patrocini de Cardona, 
la de Lord, la del Coll de les Savines, la 
de Gósol, la dels Oms… donen testimoni 
de la vigència del seu culte en ple segle 
XXI, alhora que són una de les mostres 
més vives d’aquest ric patrimoni cultural 
lligat a la figura de Maria.
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una exposició que s’estructura en nou 
apartats: «La imatge de la Mare de Déu 
al llarg del temps», «La marededéu pro-
cessional», «Formes de participació», 
«Materials», «Qualitat versus cost», «La 
cara oculta, restauracions», «Còpies i 
reproduccions», «Policromies» i «Mare 
de Déu de Queralt, 1916».

Les representacions escultòriques de 
la Mare de Déu han estat realitzades 
en una àmplia gamma de materials, 
que van des dels més habituals (fusta, 
pedra, alabastre) als més excepcionals 
(ivori, marbre), sense oblidar altres 
tipologies (terracota, cera, or o plata) 
o els més moderns (guix i resines). 
L’elecció d’un material estava subjecte 

a múltiples factors i condicionava el 
preu de l’obra.

«Les noves tècniques han permès 
mirar-nos les talles marianes des d’una 
óptica ben nova. Tant és així, que les 
radiografies, la macrofotografia, la 
reflectografia infraroja, la cromatogra-
fia, l’endoscòpia, les anàlisis químiques 
i tantes altres tècniques de la ciència 
moderna aplicades a l’examen de les 
escultures o de les taules pintades ens 
han revelat unes informacions pensa-
des per no ser vistes, per restar ocultes 
als ulls dels qui s’havien d’encomanar 
a aquelles icones», expliquen els comis-
saris de l’exposició. 

«Aquestes informacions —afegei-

xen— aporten una guia més segura 
als restauradors per intervenir en 
l’obra; per als historiadors de l’art, 
ens transporten cap a un món farcit 
d’informacions que degudament ben 
interpretades ens parlen de la tècnica, 
de la cronologia, dels materials, dels 
processos creatius i, a vegades, de l’es-
til i de l’autoria. També ens permeten 
conèixer de forma precisa les interven-
cions que han patit les obres al llarg dels 
segles, les reparacions i les successives 
policromies.»

Més informació: Museu Diocesà 
i Comarcal de Solsona, plaça Palau, 
1 – Solsona, tel. 973 482 101, www.
museusolsona.cat.
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L’escultor Lau Feliu (Barcelona, 1957) 
està treballant en una imatge de sant 
Ignasi que anirà destinada a la basílica 
de Santa Maria del Mar, a Barcelona. 
Tindrà una alçada aproximada d’1,70 
metres. «Ha estat una obra que em van 
encarregar els Jesuïtes. Em van dema-
nar un sant Ignasi captaire, assegut en 
un esglaó. A partir d’aquí, poca cosa 
més. M’he sentit amb plena llibertat 
per desenvolupar el meu projecte», 
afirma Feliu. Tot i que encara no hi 
ha data exacta per a la inauguració, 
es preveu que sigui «pels volts de la 
festivitat de Sant Ignasi».

Aquest artista polifacètic, que com-
bina la tasca escultòrica amb altres 
disciplines, com la pintura, la il·lustració 
o la joieria, explica que «l’escultura 
serà de bronze, bàsicament per raons 
tècniques». «És una imatge —puntua-
litza— que estarà a l’abast de la gent, 

L’ARTISTA LAU FELIU, EN PLE PROCÉS CREATIU D’UNA IMATGE EN BRONZE DE SANT IGNASI

tocant a terra. Tant la fusta com la 
pedra són materials més delicats 
i certs elements, com ara els dits, 
podrien trencar-se fàcilment. El 
bronze resisteix millor el contacte 
al qual estarà sotmesa aquesta 
escultura.»

Lau Feliu comenta que viu «la 
creació com un apropament al 
meu jo més íntim». Pel que fa a 
la seva obra religiosa, «passa a ser 
part de la meva pregària, de la 
meva relació personal amb Déu». 
Segons ell, és molt important ser 
creient per poder elaborar una 
obra de temàtica religiosa. «Pot 
un poeta parlar-nos d’amor i no 
haver estat mai enamorat? Sí, 
segur. Però tindrà ànima el seu poema? 
Farà vibrar el lector? Ja no n’estic tan 
segur», observa. I afegeix: «Aquest sant 
Ignasi captaire és un sant Ignasi sentit 
carregat de vivències. Confio que tot 
plegat li donarà força i que serà una 

«Serà una escultura 
amb ànima»

escultura amb ànima, no una simple 
descripció de sant Ignasi pelegrí.»

«Em costa parlar del que comunica 
la meva obra. Crec que tot aquell que 
gaudeix de l’obra d’un artista, ho ha 
de fer amb una actitud oberta a sentir i 

veure lliurement, segons la seva mane-
ra de ser», constata Feliu. Assegura que 
«la meva feina em fa feliç», tot i que 
reconeix que «la complexitat rau a ar-
ribar a la meva edat sense abandonar; 
es fa molt difícil mantenir-se en actiu».




