EL MUSEU SURT DEL CONVENT
Museu de Menorca
Consell Insular de Menorca
Un dels objectius del Museu de Menorca és la difusió del seu fons per la qual
cosa es duu a terme, entre altres activitats, “La peça del mes”. La finalitat és
donar a conèixer peces que no estan a l’abast del públic. Seguint aquest
programa s’ha creat l’activitat “El Museu surt del convent”, en aquest cas la
peça és presentada i exposada en un espai extern del museu.
La primera experiència d'aquesta nova activitat s'ha realitzat a Alaior,
presentant una de les grisalles del Convent de Sant Diego que foren
descobertes durant les obres de restauració de l’edifici. Durant aquestes obres
aparegueren ocultes, al primer pis, davall diverses capes de calç, guix i pintura
restes de pintura mural, en forma de decoració barroca, amb el número de
l’habitació corresponent a cada frare. Les obres de restauració que es realitzen
a l’edifici va fer que algunes fossin susceptibles de ser alterades o eliminades
pel fet de trobar-se en un lloc on s’havia d’intervenir estructuralment a la paret.
Per això, amb bon
criteri,

i

per

salvaguardar aquest
patrimoni escàs, es
decidí

realitzar

un

arrencament,
traspàs i restauració
de les pintures, amb
una recol·locació al
seu lloc original una
vegada

les

obres

arquitectòniques
estiguin enllestides.

Les obres d’arrencament de pintura mural han estat les primeres realitzades a
Menorca, fet que juntament amb la singularitat de les pintures, fan que aquest
acte de presentació sigui del màxim interès.
Aquesta activitat va tenir lloc el passat més de juny, presentada per Francesc
Isbert, restaurador i responsable de l’arrencament de la peça i Miquel Àngel
Marqués, president del centre d’Estudis Locals d’Alaior. La peça va ser
exposada al mateix centre durant tot el més de juny.
Aquest és un primer acte, que es fa conjuntament entre el Museu de Menorca,
l’Ajuntament d’Alaior i el Centre d’Estudis Locals d’Alaior. La idea és que
aquesta primera i positiva experiència es realitzi de forma ordinària per tots els
municipis de Menorca, una forma més de donar a conèixer el Museu a tots els
ciutadans de l'illa.

