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L’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà ha tingut la iniciativa de donar 
a conèixer i posar en valor el seu patrimoni natural i cultural, 
a partir de la creació pictòrica muralista. 

La promoció dels nostres béns patrimonials és cabdal per conèixer 
el pas de la història i l’empremta deixada pels nostres avantpassats.

Els murals han estan realitzats per artistes vinculats al municipi 
i també a la comarca del Pallars Jussà. La promoció de les seves 
obres és un valor afegit i, a la vegada, de suport a la creació 
artística comarcal.
 
Des del Geoparc Mundial UNESCO Orígens s’ha facilitat la creació 
d’aquesta guia on es recull la informació dels diferents artistes que 
hi han participat, així com la descripció de cadascun dels murals.  
 
Cada creació consta d’una explicació feta pel mateix artista, on 
es descriu la tècnica usada, què ha inspirat l’autor/a a fer aquesta 
creació i quins elements patrimonials s’hi poden observar.

Rosa Amorós Capdevila
Alcaldessa Isona i Conca Dellà

Octubre 2022

Els murals d’Isona i Conca Dellà, 2021 k 2022

01



Elzeline van der HoekJavier Puerta Marta R. Gustems Eva Cañadas Elena Catalán Carol Lonnberg Jordi Beltran

Pintors dels murals d’Isona i Conca Dellà 2021 k 2022

    elzelinevanderhoek    xapco     marta_r._gustems     eva_canyadas     catalan.art     carol_lonnberg     jobelpin_art

02



La localització dels murals a Isona
1. Carrer de la Pobla, C-1412bz:
    Carol Lonnberg
       Fira del Bolet 04

2. Carrer del Vall, a baix al safareig:
    Jordi Beltran
       Moments de safareig 05

3. Carrer del Vall, C-1412bz:
    Marta R. Gustems
       D’ombres i flors 06

4. Carrer Sant Sebastià:
    Sèrie de 10 murals, de baix a dalt:
    Xavier Puerta
       Anamorfisme cretàcic 07

       Tall geològic dels Pirineus 08

    Marta R. Gustems
       El fruit màgic 09

    Elzeline van der Hoek
       Colors de la Conca 10

       Mandala isonenc 11

    Eva Cañadas
       Mural Aeso 12

       La guixa d’Isona 13

    Elena Catalán
       El romànic d’Isona i Conca Dellà 14

    Carol Lonnberg
       Ocells 15

    Jordi Beltran
       Plaça d’Isona després de la Guerra Civil 16

03



Carol LonnbergFira del Bolet

Aquest mural fa propaganda de la Fira del bolet que 
cada any se celebra el quart diumenge d’octubre, a Isona.

També és un mur que dona la benvinguda al poble, 
ja que es troba en una de les entrades d’Isona.

El disseny està inspirat en els cartells d’estil Art Nouveau.
Quant a materials, està fet amb esmalts ecològics, 
pintura exterior, esprais i stencils (plantilles fetes a mida).

A manera simbòlica, la dona que apareix al mur té un bolet 
daurat a la mà que desprèn abundància, sort i bellesa, 
i que representa el poble. 

Enmig d’una vasta naturalesa hi ha un tresor anomenat Isona…

C
arrer de la Pobla (C

-1412bz), Isona, 2021
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Jordi BeltranMoments de safareig

Aquest mural vol representar el dia a dia de les dones del passat 
quan anaven a rentar la roba al safa-reig, un moment de tertúlia 
i d’intercanvi d’experiències. 

A la imatge es pot observar com els personatges ens miren 
de reüll i amb cara de sorpresa, com si un foraster els hagués 
sorprès en plena feina. 

És un moment de molt contacte humà i social i que crec que, 
avui en dia, ja no està tan present. 

Tot i que normalment treballo amb una paleta de colors 
bastant àmplia, en aquest mural he volgut tre-ballar amb 
el blanc i el negre ja que representen molt millor el passat.

C
arrer de la Pobla (C

-1412bz), Isona, 2021
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D’ombres i flors

Les intervencions pictòriques als murs d’Isona van venir 
marcades per la premissa de la connexió amb el territori. 
Trobant els nexes que m’uneixen a aquesta terra i paisatge 
vaig apostar per imatges que unissin el meu món interior 
i artístic amb la flora del Prepirineu.

La primera sèrie de pintures murals són 18 plantes i flors 
de la zona acollides per l’ombra de la mà humana.

Cadascuna té el seu propi espai, aprofitant els murets que sostenen 
la barana del passeig d’entrada a Isona (venint des de Tremp).
El contrast en els colors i la fidelitat botànica marquen la línia 
estètica dels murals.

Unes plaques amb el nom botànic i la diversitat de noms comuns 
completen la proposta i l’enriqueixen de cara a criatures, escoles 
i passejants curiosos.

Marta R. Gustems

C
arrer del Vall (C

-1412bz), Isona, 2021
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Anamorfisme cretàcic
Un “anamorfisme” és una imatge sobre un pla no perpendicular 
a la línia visual i que recrea, mitjançant una perspectiva deformada, 
una escena tridimensional (com al mapping). 

En aquest mural s’utilitza aquesta tècnica per a recrear una escena 
psicodèlica: al mig del bosc, un dia qualsevol, apareix, vingut del 
cretaci, un dinosaure anomenat Pararhabdon isonensis i es posa 
a menjar despreocupadament una Amanita muscaria. 

Quan un s’allunya del punt d’observació on es produeix l’efecte 
visual, que està marcat al terra, l’anamorfisme evoca una metàfora 
del temps. La imatge es va deformant prenent unes proporcions 
grotesques. Al final, acaba sent una caricatura d’allò que realment 
va existir i que ja només es pot imaginar.

Xavier Puerta

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2021
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Tall geològic dels Pirineus

En aquest mural es reprodueix el tall geològic corresponent  
a ECORS-Pyrenees, actualitzat pels au-tors Muñoz (1992), 
Berasategui et al. (1993). 

Es pretén amb aquest mural oferir el contrast entre una 
perspectiva científica sobre l’evolució geològica del Geoparc  
i la recreació artística d’una escena del cretaci protagonitzada 
pel nostre Pararhabdon Isonensis menjador de bolets.

Xavier Puerta

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2022

...mural en curs...
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Marta R. GustemsEl fruit màgic

La segona intervenció és un únic mural de 6 m x 2,5 m. 

Continuant amb la idea de la simbiosi entre la natura  
i les persones des d’un punt de vista tant conceptual 
com orgànic, he triat la vinya. 

El seu conreu, que data dels fenicis, grecs i romans, 
perdura fins avui en dia.

La noia, protegida pels pàmpols de la planta, il·lustra 
aquesta connexió gairebé mística amb el seu fruit, el raïm, 
i tot el que esdevé (beguda i aliment).

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2022
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Colors de la Conca: castells, flora i fauna d’Isona i Conca Dellà

En aquest mural es pot veure el contrast entre allò que perdura  
i allò més efímer. D’una banda, els castells i una olivera que han 
subsistit durant segles, fins i tot un mil·lenni. Per altra banda, 
plantes que només floreixen uns dies o unes setmanes, 
la papallona que no viu ni un mes i els ocells migradors 
que ens visiten, tan sols, una temporada a l’any.

Al fons d’aquesta pintura, es pot veure la silueta de tres edificis 
emblemàtics del municipi: els castells d’Orcau, de Conques i de 
Llordà. El sol es va ponent i crea colors càlids al cel.

Hi ha tres ocells estivals de colors llampants que sempre fascinen: 
l’abellerol, el puput i l’oriol. Tots tres nidifiquen aquí, a la zona, 
en arbres o cavitats fetes en talussos o parets, però passen l’hivern 
a l’Àfrica o l’Àsia.

També hi apareixen el peperepep (nom local per anomenar 
la rosella), la dent de lleó, l’esparceta i el lliri blau, flors comunes 
a les quals sovint no fem cas però que, si les observem de prop, 
posseeixen una bellesa profunda i colpidora.

Elzeline van der Hoek

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2021
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Aquest mandala uneix elements i símbols del municipi d’Isona 
i Conca Dellà i els representa de manera harmoniosa i geomètrica.

Al centre hi ha el vitrall de l’església romànica de Santa Maria 
de Covet del segle XII. Consisteix en vuit parts en forma de 
gotes decorades amb estrelles de sis punts en blau, vermell, 
verd maragda i gris.

Al voltant del vitrall hi ha fragments d’una rajola romana trobada 
a Isona i el detall d’una rajola de l’església de la Mare de Déu de 
la Pietat del castell d’Orcau que, actualment, està en runes.

El següent cercle conté les vuit roses d’or de cinc pètals de l’escut 
d’Isona i Conca Dellà.

Entre les roses es pot veure el detall d’una tanca forjada a l’interi-
or de l’església parroquial de Santa Margarida de Benavent, amb 
forma de cor.

Sobresortint del mandala hi ha els campanars de vuit esglésies 
del municipi. Començant per dalt i seguint en sentit horari: Santa 
Maria de Figuerola d’Orcau, Sant Pere Màrtir de Sant Romà, Sant 
Julià de Basturs, el santuari de la Mare de Déu del Prat de Figuero-
la d’Orcau, Sant Miquel de Conques, Sant Andreu de Biscarri i l’er-
mita de la Posa d’Isona. Finalment, entre els campanars es troben 
unes petjades de titanosaure del jaciment d’Orcau.

Carrer Sant Sebastià, Isona, 2022

Elzeline van der HoekMandala isonenc

...mural en curs...
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Mural Aeso

L’obra representa dos dels personatges més importants que han 
format part de la història d’Aeso (l’Isona romana) i alguns elements 
arqueològics trobats als jaciments excavats. Els personatges són Luci 
Emili Patern i la seva sogra Atilia Paterna.

D’esquerra a dreta es veuen representats Luci Emili Patern, que té 
a les mans una botella de vidre trobada recentment; una pedra amb 
una inscripció romana que dona nom a la casa dels Antonii; un 
fragment de ceràmica ibèrica pintada amb motius vegetals; un cap 

de lleó, part d’una font d’aigua a l’antiga Aeso; una pila de pedra 
conservada al Museu del a Conca Dellà i, finalment, Atilia Paterna, 
que porta una arracada d’or trobada a les excavacions. 

La major part dels elements i personatges estan realitzats en blanc i 
negre per crear la sensació d’antiguitat, de temps passat. Únicament 
apareixen dos colors, blau i groc, que donen color a un mapa molt 
esquemàtic que assenyala on s’han trobat les restes representades. 
Els dos colors són els que en l’actualitat apareixen a l’escut d’Isona.

Eva Cañadas

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2021
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Eva CañadasLa guixa d’Isona

El mural representa la festa de la Guixa d’Isona amb elements 
únics i característics com són les olles de coure. La guixa és 
una mena d’escudella que s’ofereix en un dinar popular, amb 
carn de porc, fideus, cigrons, carabassa, arròs i mongetes. 

Al centre de l’obra es troba una dona tastant la Guixa. 
Al seu voltant hi ha gent diversa que forma part del poble 
i d’aquesta festa celebrada durant el Carnestoltes. Per això, 
hi ha elements representatius d’aquesta, com el rei Carnestoltes. 

A l’obra utilitzo el característic color coure de les olles de la Guixa, 
que estan pintades en línia tal com es col·loquen durant la festa. 
Aquest color també l’he usat per pintar el foc i està repartit per 
tota l’obra, representant l’essència de la Guixa, l’aroma i el sabor 
que surt dels receptacles.

En conjunt s’ha fet una interpretació personal de l’autora on es  
representa la festa d’una manera artística, utilitzant colors, formes 
i composició per trobar un resultat estètic.

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2022
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Elena CatalánEl romànic d’Isona i Conca Dellà

El meu mural posa en relleu l’Arsenda d’Àger (1015-1068), 
dona de gran cultura i filantropa. Se la representa jugant a escacs 
amb el seu marit Arnau Mir de Tost, a qui en el seu testament 
va llegar el tauler i les peces de vidre de roca (“tabulas nostras 
et eschachos vadant secundum mandamentum senior mei”). 
Prova de com el Pallars i els Pirineus van ser la porta d’entrada 
per a l’expansió del popular joc a Europa.

A la vegada, el mural recull el patrimoni arquitectònic romànic 
del municipi d’Isona i Conca Dellà, amb la serra de Carreu al fons. 
És a dir, els castells de Llordà i d’Orcau, i deu esglésies: 
Mare de Déu de la Pietat del castell d’Orcau, Sant Joan d’Orcau, 
Santa Maria de Figuerola d’Orcau, Sant Julià de Basturs, 
Sant Miquel de Conques, Sant Martí dels Masos de Sant Martí, 
Santa Maria de Covet, Sant Pere Màrtir de Sant Romà d’Abella, 
Sant Martí de Mullol de Siall, Sant Andreu de Biscarri.

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2022
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Carol LonnbergOcells

Aquest mur representa un detall de la flora i la fauna local, 
amb una estètica fosca que captura el moment en el qual 
els ocells (àguiles, corbs i milans) cacen les seves preses. 

L’escena està emmarcada d’arbres, flors i arbustos de la zona.
De fons hi ha la visió de la imponent serra de Sant Corneli. 
Aquest mural descriu un instant salvatge de la vida natural 
que ens envolta.

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2022

...mural en curs...
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Jordi BeltranPlaça d’Isona després de la Guerra Civil

Aquest mural representa l’estat en què va quedar la plaça d’Isona 
just després de la Guerra Civil. 

A la imatge podem observar, just al mig, uns personatges que 
semblen molt petits, i que es troben sols i envoltats de destrucció. 

Com a artista m’apassiona pintar la bellesa que em rodeja 
i intentar captar el moment present a través de les meves 
pintures, però en aquest mural he volgut pintar tot el contrari. 

He escollit aquesta escena perquè, tot i que sempre soc molt 
optimista i de mirada futurista, crec que no ens hem d’oblidar 
de les nostres etapes més fosques com a societat; per intentar 
de no repetir-les, tot i que, malauradament, avui en dia tornen 
a ser de massa actualitat.

C
arrer Sant Sebastià, Isona, 2022
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