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na exposicio
per conéixer Nuria
El Santuaii de Nuria, situal a
la Valí de Nuria, es un lloc de pas
enlre el Ripollés i la Cerdanya i.
des de sempre. ha eslat un puní
d'atracció i retrobamenl de
peregrins. de paslors i d'aniants
deis esports de muntanya.
Tannialeix. la fe. els ciins. la
neu. Taigua. la flora i la (auna son
els principáis clements d'atracció
deis visitants. Aigunes de les
aclivilats que histoncanient s"hi
han desenvolupal, com £U"a les
pastures, la ca^'a i la pesca, a mes
de reclani. han estal un mitja de
vida pels habitants de la comarca.
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La irajecloria de la Valí de
Nüi'ia t'a que avui sigui un
coniplex religiós I tui'ístie de
primer ordrc i un deis paratges
mes alraients del Pirineu.
Per aixo el coneixement de la
seva historia que TExposició.
junlament amb l'aula de natura i
raudiüvisual que se'ns moslra a
Tauditori. pot oferir i
complementar al \'isitant una
pi'oposta culiLM'al i lúdica mes
diversificada.
L"exposició «NLÍria. una Valí a
rentorn d'un Santuari» es concep
com un mitja imponant per
atavorirel coneixeinenl i ladifusió
del patrimoni einologic. rcligiós i
natural de la Valí de Nuria.
L"exposició. tot i que
soslinguda per una solida base
documental, pretén i es planleja
interessar a tot tipus de piiblic.
Per aixo la ¡ní'ormació emcsa té
lui notable component visual i
escenografic a Ti i elécte que. de
manera atracti\'a i entenedora.
coniplementi i t'aciliti la
comprensió deis continguts. La
inlormació es dona LÍ través
d'un nninlatge de so i el motiu
és manteiiir i respectar el
silenci. ja que Texposiciü esta

ubicada darrera Tabsis de
l'església del Santuari.
L"exposiciü es presenta al
visitant en tres ambits clarament
dilerenciats; la llegenda. el
Santuari i Nuria, lloc de trobada.

Puja a 2.000 mrlrtí
Siibr a 2.OO0 mrms
Climh Hp lo 2.000 mrlcri
Manir j¡iiii¡j'a 3.OO0

I en cadasciin d'aquests
ambits s'eslableixen tres nivells
de comunicació que responeu al
que s'ofcreix al visitant: Qué veu
el \'is¡tant: Qué e.scolta el visitant;
Qué llegeix el visitant.
Els dos primers nivells de
comunicació es presenten de
manera sincrónica. El visitant veu
i escolta alhora. mentre que el
tercer nivell és una inlormació a
pail. paral-lela i complementaria,
la qual conslitueix una referencia
histórica deis esdeveniments
propers i llunyans a Tentorn de
Nuria: aquest uivell no és
imprescindible per seguir el
contingut i el reconegul de
l'exposició. i esta localiizat
només en el primer i segon ambil.
El recorregiit comenta a la
pan superior de l'església.
Darrere el Canibril. honi troba els
símbols de Nuria: Folla, la
campana i la cieu. Des de la
niolis anys, e! profund respecte
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que generen aquests símbols fa
que innombrables persones del
país i de niés enllá visilin eLs
símbols i implorin les gracies que
honi els akíiga.
A Tespai on .s'ubicacl
muntatge expositiu irobem un
vestíbul. el qual informa al
visitanl del sistema proposat per
seguir I'exposició. el lemps de
durada i inrormació
complemenluria de Nuria. Cal
pensLU" que els visitants poden
estar luis a un miixim de 6 minuts
d"espera per a Tinici del
recoiTegut de rexposició. el qual
lé una durada loial de 1S minitls.

Nuria í'.v ariii
un coinplc.x
¡vliiiiós
i mn'slic (le
priiiiei' ovdi'L'.

Des del vestíbul. el visitanl
veu al llarg de la sala, tres
elenients il-kiminals amb llum
puntual: el gaiat. la pedra blanca i
captiri: i un fil de llum suau que
aeompanya el tercei" nivell de
comunicado de Texposició.
El jiriimer .inibit. dedicat a la
llegenda i situat entre els segles
VIII i XVI. cns explica la
hagiografía de Sanl Gil i Sant
Amadeu a mes de la li'oballa
miracolosa de la talla de la Verge
i. peí" tant. la construeeió de la
primitiva capella.
En el segon ambit. destinal a la
hisiñriade! Santuari. irobem unes
vitrines. que penneten veure els

objectes. i un moble vitrina adosat

a la paret per mostrar algunes
reproduccions de documents i
Ilibres. Tambe s'hi ubica un
muntatge audiovisual, el quíil ens
explica Tevoluciódel Santuari des
delsegleXVIialXX.
El tercer ambit és tractat com
a únic espai. a manera de gran
pantalla de projecció.
Les imatges d'iuia
bcnedicció de terme. d"un ramat
pujant per ranlic eamí de Nuria
i el Cremallera, pretenen
simbolitzar la fortalesa de lot el
que román de NiJria en els
nostres dies fruit de la tradició i
de la historia i. encara íiiés. la
vitalitat de les manifestacions
que. generades a Tentorn del
santuari, permeten endevinar un
avenir esperani^ador.
Un mosaic fotografié
reíbr^'at amb la projecció de
vídeos ens mostra els aplecs.
festes i romialges. la vigencia de
la valí de Nuria com a lloc de
pas i també l'abast del Santuari
com a centre d'activitals de
diversa índole.

Pcl que fa a rambientació.
cada un deis ambits té diferenls
claus de comiuiicació. alenent a la
temática i Tadequaeió a l'epoca
histórica.
El primer ambit -la llegendaes tracta amb clau d"escenificació;
és una mena de conté, de misteri
que s'explica davant de
Tespectador. a U'avés de combinar
i variar la intensilat de la llum i el
so. així com de \'isualilzai' la
imatge en primer i según pía;
paitint de tres objectes simbolics
inicialment il-kniiinats.
El segon ambit -revolució
histórica del santuari- es tracta
amb la presentació d'objeetes i
documents perqué ja se'n
disposen de l'época. i de
Tevolueió de la construeeió de!
santuari a través d'Luí audiovisual
d'uns 4 minuts de durada.
En el tercer ambit es veucn
projectades tres imatges t'ixes
que, d'acord amb els tres temes a
presentar, serveixen per
idenlificar-los. La pantalla de
projeeeió conté una majoria
d'imatges Hxes. que s'il-lumincn
c]uan con'espon d'il-lustrar
Texplicació audio. i de tres
pantalles de vídeo que incorporen
imatges canviants.
Aeabem I'exposició escoltant
els goigs de la Verge de Nuria
amb una imatge del pía del
Santuari i una silueta de la Verge
en ]DrÍmer pía.
Aquest muntatge expositiu
forma pan de la nova imatge que
ens dona avui la Valí de Nuria.
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