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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 

l’habitatge, el

podem avisar quan 

el tinguem
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� El monjo Bonaventura
Ubach (Barcelona, 1879 -
Montserrat, 1960) es va
veure seduït per l’Orient
Mitjà a partir de la seva re-
cerca com a biblista. Volia
conèixer els territoris de
l’Antic i el Nou Testament
per poder editar una obra
depurada amb els textos de
la Bíblia traduïts al català i
comentats. La Bíblia de
Montserrat va ser, efecti-
vament, una obra pionera i
reconeguda, però pel camí
es va produir un altre fet
substancial per al monestir
benedictí. I és que en els
diferents viatges que va fer
per l’Orient Mitjà, Ubach
va anar recopilant a princi-
pis del segle XX nombro-
sos materials arqueològics
que van conduir a la crea-
ció del Museu de l’Orient
Bíblic, origen de l’actual
museu del monestir. El seu
treball va significar la pri-
mera escola sòlida
d’orientalisme antic a Ca-
talunya.

El Museu de Montser-
rat, alimentat amb més do-
nacions posteriors, té en-
cara avui la col·lecció
d’antiguitats egípcies més

important de Catalunya.
La secció d’egiptologia
del centre ha quedat reco-
llida ara en una completa
guia catàleg, presentada
dimarts passat. L’obra, co-
ordinada per Javier Uriach
i Jaume Vivó, és una pro-
ducció del Museu, junta-
ment amb la Societat Cata-
lana d’Egiptologia, amb el
finançament de la Funda-
ció Uriach 1838 i la coor-
dinació de la Fundació
Abadia de Montserrat
2025. A banda de resse-
nyar amb fotografies i es-
tudis el catàleg de peces
del Museu, el llibre situa
també la trajectòria del pa-
re Bonaventura Ubach, els
inicis de l’egiptologia a
Catalunya, així com una
síntesi històrica de la civi-
lització que es va forjar vo-
ra el Nil.

Un monjo intrèpid
Bonaventura Ubach va co-
mençar a recopilar mate-
rials arqueològics ja des de
la seva primera estada a Je-
rusalem, el 1907, quan va
ser nomenat professor al
Seminari Siríac d’aquesta
ciutat. En tornar a Mont-
serrat el 1910 ja arrenca el

primer nucli del Museu de
l’Orient Bíblic en una peti-
ta sala de l’hostatgeria de
l’abadia, que anirà crei-
xent i evolucionant al llarg
dels anys fins que el 1962
es divideix en les quatre
seccions actuals del fons
arqueològic de la institu-
ció: Mesopotàmia, Egipte,
Terra Santa i Xipre. Ho re-
cull en un article del volum
Pius-Ramon Tragan, tam-
bé monjo montserratí, que
insisteix en la importància
de l’estudi del món egipci
per conèixer millor la his-
tòria d’Israel i el context de
formació dels textos de la
Bíblia. És en aquesta línia
on cal situar el treball
d’Ubach, del qual es preve-
uen publicar també les me-
mòries dels seus viatges
per Mesopotàmia. Ubach
va viure 27 anys consecuti-
us a l’Orient, treballant en
la il·lustració de la Bíblia, i
va tornar el 1951 a Mont-
serrat, on va passar els dar-
rers anys de la seva vida.

Josep Padró, impulsor
de la Societat Catalana
d’Egiptologia el 1988,
s’encarrega de dibuixar
l’evolució que ha tingut a
casa nostra l’interès per

l’antic Egipte. El primer es-
tudiós català que va visitar
Egipte va ser, a principis
del segle XIX, Domènec
Badia i Leblich, que va as-
sumir el pseudònim d’Alí
Bei-el-Abbasí. Però el pri-
mer egiptòleg català i esta-
tal és el reusenc Eduard To-
da, cònsol espanyol a Egip-
te, que a finals del segle
XIX va portar una impor-
tant col·lecció d’antiguitats
egípcies que va lliurar al
seu amic Víctor Balaguer
per al museu que aquest va
fundar a Vilanova i la Gel-
trú. Es dóna el cas que el
museu vilanoví ofereix ac-
tualment una exposició so-
bre el llegat de Toda, que es
podrà visitar encara fins al
17 de febrer.

Un fons de referència
El nou catàleg –amb tra-
duccions al català i a l’an-
glès– aborda el fons egipci
del Museu de Montserrat
cronològicament, des de
materials de sílex del neo-
lític fins a teixits coptes
del segle VI dC. El Museu
conté una mòmia humana,
diferents sarcòfags, escul-
tures i nombrosos objectes
funeraris.

El llegat del biblista arqueòleg
El Museu de Montserrat ha publicat un extens catàleg sobre la seva col·lecció egípcia, la més
important de Catalunya, que esdevé un homenatge al fundador, el monjo Bonaventura Ubach
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A l’esquerra, un sarcòfag d’home de l’època ptolemaica (332-30 aC); al mig, una mòmia d’un individu que correspondria al ma-
teix període; a la dreta, a dalt, fragment d’un sarcòfag de la baixa època; a baix, barca funerària de fusta, de l’imperi Mitjà.

l got mig ple? Una música perfectament in-
terpretada i cantada per vuit veus i tres mú-
sics de Mozart i Salieri que sap lligar-se bé

en un text que recrea una trobada històrica (que re-
sultarà falsa) entre Mozart i Salieri. El got mig buit?
Quim Lecina erra el tret de partida: vol reivindicar
l’obra i el personatge de Salieri i ho fa mantenint, fil
per randa, el text de Puixkin amb el qual neix la lle-
genda que Salieri va ser l’assassí de Mozart. Aquest
Rèquiem, doncs, resulta que ja neix mort, tot i la
música immortal. Malaguanyada aventura.

Quim Lecina és un actor enamorat de la música
que ha demostrat la seva habilitat per crear atmos-
feres d’intel·lectuals, més o menys decrèpites. Fa
unes setmanes s’imaginava al Versus les trobades
informals per escoltar discos de jazz d’El Club de la
Serpiente, un retrat del París de mitjan segle passat
que escrivia Cortázar a Rayuela. Abans s’havia fi-
cat en la pell d’Erik Satie i proclamava la tesi
d’aquest compositor malalt i excèntric, mentre un
quartet de violoncels jugava, tot adaptant la música
de l’autor. Lecina és un director d’ambients, no de
trames. Aquest text, tan tancat, de Puixkin (que vo-
lia transformar) l’ha acabat aclaparant. En les peces
anteriors, desenfadades, de fum i alcohol, l’actor
podia situar-se a un segon pla i ballar lliurement
quan era el torn de la música. Ara, sota la pell d’un
Mozart intuïtiu (en major mesura li succeeix a Toni
Sevilla, que encarna un pulcre Salieri) no troba la
llibertat imprescindible per trobar la complicitat
amb el públic. De fet, la peça no es pot treure de so-
bre el pes angoixant d’una mort que s’olora, que es
prepara i s’executa.

Lecina es mou molt bé en sales de petit format.
Per anar al Romea, va ampliar el cos de veu, per ga-
rantir un so suficient. La música és protagonista i
apallissa la part dramatúrgica, sense pretendre-ho.
És el que passa quan dos companys d’escena comp-
ten l’un amb l’altre per créixer i un d’ells queda es-
quifit; l’altre s’hi abraona i l’ofega. Mozart entra
acompanyat d’un clarinetista cec, probablement
tan begut com ell. És potser l’únic moment que
s’aconsegueix identificar aquell to de Lecina en els
seus espectacles. Probablement, l’acció anirà mi-
llorant a mesura que el Salieri i el Mozart de torn es
trobin a si mateixos mentre sona la música, sense
restar protagonisme a la partitura. Es podrà corre-
gir, sí, però una altra cosa serà defensar la reivindi-
cació de Salieri i la seva enveja.
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teatre | «mozart, salieri...»

Idea morta per a un
«Rèquiem»

� Títol: Mozart, Salieri i el Rèquiem inacabat

Dramatúrgia i direcció: Quim Lecina (a partir del

text Mozart i Salieri de Puixkin)

Arranjaments musicals: Albert Romaní

Dia i lloc: dimecres, 9 de gener (fins al 20) al

Teatre Romea. Barcelona
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