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La portalada de Ripoll
Creació, conservació i recuperació
a cura de Marc Sureda i Jubany 

La portalada del monestir de santa Maria de Ripoll és, indiscutiblement, un dels monu-
ments romànics més importants de Catalunya i de tota Europa. Això s’ha traduït, al llarg 
del temps, en una llarga sèrie de treballs científics, així com d’accions de conservació-res-
tauració, que són testimonis del reconeixement dels seus valors patrimonials i fins i tot 
identitaris. La portalada de Ripoll. Creació, conservació i recuperació agrupa una vintena de 
treballs científics de diferents autors, que troben el seu origen en el simposi internacional 
homònim celebrat a Ripoll l’any 2013, i que ofereixen mirades diferents i complemen-
tàries sobre la portalada i sobre altres obres d’art relacionades amb ella des dels punts de 
vista de la història de l’art medieval, la conservació-restauració i la recuperació del monu-
ment en el marc de la Catalunya contemporània.
Marc Sureda i Jubany és conservador al Museu Episcopal de Vic, director de l’Institut Su-
perior de Ciències Religioses de Vic i professor d’Art Medieval a la Facultat Antoni Gaudí 
d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (Ate- neu Universitari Sant Pacià, Bar-
celona).
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