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EL MUSEU EPISCOPAL DE VIC SE SUMA AL PROJECTE
EUROPEU scMODULES DE DIGITALITZACIÓ EN ALTA

RESOLUCIÓ DELS FONS D’ART 

En el projecte hi participen prop de 100 museus europeus i, d’entre
ells, tres de catalans: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu
d’Art de Girona i el Museu Episcopal de Vic (MEV)

El  Museu Episcopal de Vic (MEV) ha iniciat  aquest dilluns la seva participació en el projecte
europeu scModules, fet que li permetrà beneficiar-se de l’ús i de la incorporació de continguts a la
plataforma digital  Second Canvas. Es tracta d’una plataforma que permet gestionar imatges de
super-alta-resolució, fer-les “navegables” i enriquir-les amb capes de continguts addicionals, per
finalment publicar-les en format app i web.

Sumant-se a aquesta iniciativa, el  MEV vol explorar els diferents usos que avui en dia permet la
digitalització  d’obres d’art  per  millorar  l’experiència del  visitant  bé in situ,  bé des de qualsevol
dispositiu mòbil.

El  museu proposa per  aquest  projecte un total  de 8 obres de pintura  medieval  que permeten
conèixer l’extraordinària riquesa del fons del museu: 3 frontals d’art romànic, 2 retaules de petit
format i 3 compartiments de retaule que surten dels millors tallers de pintura gòtica catalana. La
digitalització  d’obres  s’ha  fet  aquest  dilluns  7  de  maig  en  una  de  les  sales  destinades  a  les
exposicions temporals, ja que per fer aquesta operació s’han de donar diverses condicions com el
fet  que no hi pot haver  cap entrada de llum natural  a la  sala  i  que el  procés requereix una
il·luminació especial de les obres. L’equip utilitzat estarà format per un trípode, una càmera i dos
senzills grups de llums LED.
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Second Canvas

Second Canvas és una plataforma enfocada a museus que vulguin crear experiències multimèdia
que  combinin  imatges  en  súper  alta  resolució  d'obres  de  la  seva  col·lecció  amb un  contingut
interactiu.

Aquesta plataforma funciona a partir de:

 Digitalitzar imatges en súper alta resolució i convertir-les en un format "zoomable".
 Enriquir-les amb un  contingut interactiu en diversos idiomes i amb altres característiques

com la visió ultraviolada, infraroja i de raigs X.
 Publicar  el  resultat  en  diferents  formats  com  web,  aplicacions  (iOS,  Android,  TVOS),

exposicions digitals o dispositius d'interpretació de sala.

Second Canvas permet als museus crear i publicar continguts que ajudin a explorar i interpretar
obres de la seva col·lecció, descobrir les seves històries ocultes, explicar la seva simbologia, parlar
sobre la tècnica emprada o aportar un context que ajudi a completar la seva visualització.

Second Canvas és una eina desenvolupada per Madpixel, una empresa espanyola líder mundial
en la digitalització en súper alta definició. Fundada el 1999, i amb seu a Madrid, ha col·laborat en
desenes de projectes innovadors amb empreses líders, nacionals i multinacionals, unificant en el
seu treball creativitat, disseny i tecnologia.

EL PROJECTE scMODULES

Madpixel lidera el projecte scMODULES, recolzat i co-finançat per la Comissió Europea en el marc
de Horizon 2020, el programa de finançament de recerca i innovació de la UE.  scMODULES vol
explorar i testar noves funcionalitats de Second Canvas més enllà del concepte app.

Actualment  la  plataforma  és  utilitzada  per  institucions  com  Mauritshuis  (Països  Baixos)  o  La
Galeria Nacional de Dinamarca i a Espanya, només el Museu Nacional del Prado i el Museu
Thyssen de Madrid.

En  aquesta  segona  fase  del  projecte  s’hi  ha  sumat  100  museus  i  institucions  culturals  arreu
d’Europa. A Catalunya hi participen el  Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el  Museu
d’Art de Girona i el MEV.

LES OBRES DEL MEV 

Frontal d’altar de la Mare de Déu del Coll.- Aquesta obra del període romànic prové del santuari
de Santa Maria del Coll d’Osor (Selva). Entre d’altres en destaca el fet que Verge no té el Nen al mig
de la falda fent les funcions de tron propi del romànic ple, sinó que l'infant Jesús està situat a sobre
del seu genoll, tal com serà molt habitual en el nou art gòtic.  

Frontal d’altar de Santa Margarida de Vila-seca.-  Frontal d'altar romànic pintat a finals del
segle  XII.  Originàriament  es  trobava  al  convent  de  Santa  Margarida  de  Vilaseca,  en  el  terme
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municipal de Sant Martí Sescorts (Osona). Estilísticament, és un bon exemple de pintura sobre taula
romànica i sembla que va ser pintat en un taller de Vic.

Frontal d’altar de Sant Andreu de Sagàs.- Obra del període romànic dels Tallers de la Seu
d'Urgell. L’autor seria, pel seu art,  proper al pintor de tradició popular que va obres com els frontals
de Sant Martí de Puigbò i de Sant Llorenç Dosmunt. El centre de l’obra està presidit per la figura del
Crist pantocràtor.

Retaule dedicat a Sant Antoni i Santa Margarida.- Retaule gòtic que si ve és d’unes dimensions
modestes,  introdueix  en les  escenes  laterals  un nou  llenguatge  narratiu  basat  en gestos  molt
explícits. El MEV conserva possiblement la col·lecció més representativa d'obres de Lluís Borrassà, el
seu autor.

Retaule de Santa Maria Magdalena de Perella.- Obra d’estil gòtic de Bernat Martorell, procedent de
l’església de Santa Magdalena de Perella a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). L’autor aporta com a
novetat abandonat l'excés de moviments, de gestos i de colors contrastats per introduir un clima més
serè, harmònic i equilibrat.

Compartiments d’un retaule.-  Una altra obra de Bernat Martorell que segurament procedeix de la
Catedral de Vic. L'humanisme incipient que es començava a imposar en la cultura europea de l'època es
veu reflectit en aquesta pintura per la manera com es tracta els rostres de les figures.
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