
El trasllat d’un centenar de quadres i es-
cultures a la localitat italiana de Forte di
Bard (Vall d’Aosta) per a l’exposició Mont-
serrat, obres mestres de l’abadiaha obligat
els responsables del museu a reomplir les
sales d’exhibició amb una quantitat similar
de peces conservades als magatzems. No
hi ha recanvis per a quadres de tant renom
i valor com el Sant Jeroni penitentde Ca-
ravaggio o l’Acadèmia neocubistade Dalí,
però les reserves del centre abacial són po-
tents i permeten oferir al visitant la visió
d’obres poc mostrades fins ara, amb firmes
de tant renom en el mercat de l’art com
Santiago Rusiñol i Ramon Casas.

«El discurs continua igual», assegura el
pare Josep de C. Laplana, director del Mu-
seu de Montserrat, advertint que la fuga
temporal d’un centenar d’obres de gran ca-
tegoria no ha d’espantar els visitants.
«Aprofitem aquesta oportunitat no tan sols
per ensenyar el nostre museu als italians
sinó també per treure del magatzem pe-
ces que habitualment no es poden veure»,

afegeix el responsable d’una de les prin-
cipals pinacoteques del país. El buidatge
atorga la possibilitat de crear petits espais
per ampliar la representació d’alguns au-
tors a les parets de l’equipament mont-
serratí, com Joan Roig Soler (Barcelona,
1852-1909), de qui s’han penjat les teles Sit-
ges, Es Molinar de Llevant. Palma de Ma-
llorca i Blanes des de Sa Pujola.

Dos dels grans noms de la pintura ca-

talana del canvi de segle són Santiago Rusi-
ñol (1861-1931) –de qui Laplana és un des-
tacat especialista– i Ramon Casas (1866-
1932). El Museu de Montserrat és ric en pa-
trimoni pictòric d’ambdós autors i l’ex-
posició a Itàlia de quadres de tanta fama
com la Madeleine (1892) de Casas se
substitueix durant els propers mesos per
Rue Lepic (1891) i Gitana amb mantó ver-
mell (1898), d’aquest artista, i Claustre de
Tarragona (1897) i El Gegant encantat
(1910), de Rusiñol

El museu benedictí és especialment in-
teressant per la seva extensa i reconegu-
da col·lecció de pintura catalana moder-
na. El recanvi provisional de les obres en
exhibició permet admirar una peça tan
particular com Vaca (1884), de Joaquim
Vayreda (1843-1894). Acostumat a gaudir
dels seus paisatges, l’amant de la pintura
pot apreciar en aquesta tela la faceta com
a retratista de figures del regne animal del
creador olotí. No menys interessant és el
Concert (1910) de Romà Ribera (1848-
1935), i l’Interior de l’església de Sitges, d’Ar-
cadi Mas i Fontdevila (1852-1934). D’altra
banda, retornen a la primera planta les vis-
tes del polonès J. W. Jankowsky (1825-
1870), quatre peces de petit format de gran
virtuosisme tècnic i bellesa, Vista de Bru-
ges, Vista de Nuremberg, Vista de Singel
(Amsterdam) i Vista d’Amsterdam, totes
elles datades entre 1859 i 1865. Fins al juny
hi ha temps de gaudir de tot i això i més.
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El museu renova el seu repertori durant el període d’exhibició d’un centenar de les
seves obres mestres en una exposició a la localitat italiana de Forte di Bard, als Alps
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L’EXPOSICIÓ

Museu de Montserrat. Fins al juny. Horaris de
visita: de dilluns a divendres, de 10 a 17.30 h; caps de
setmana, de 10 a 17.45 h. Preu: 7 euros (inclou la visita
a les exposicions temporals). Consulteu descomptes a
www.museudemontserrat.cat.
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Exposicionsd’Entrada

Montserrat ensenya quadres
poc vistos de Casas i Rusiñol

CRUISING AREA

Pep Espelt

l circ català a la corda fluixa. S’acaba la
tradició familiar. Adéu als elefants que
aixequen la cama i els lleons que es

mengen el domador. Catalunya pionera a l’Estat
i Europa davant la proposició de llei per prohibir
els espectacles de circ amb animals i la seva ins-
tal·lació en el territori català. Felicitats davant
d’un país que vol ser lliure. Des de l’administra-
ció s’argumenten les pràctiques violentes, con-
tràries als valors que han d’ensenyar als infants,
el benestar dels animals i l’ensinistrament mit-
jançant càstig o condicions de vida indignes. Oh!
sr. romanticisme! El circ viu una situació de
greuge i criminalització. Ens oblidarem de la sa-
livació d’Ivan Pavlov, del torero de l’Albert Pla,
dels animals com a ús publicitari, dels zoològics,
de les cavalcades de Reis i els seguicis de camells,
de la Guàrdia Urbana desfilant a cavall. Les pri-
meres exhibicions amb animals les realitzaven
domadors que mostraven la intel·ligència de l’a-
nimal. Però el fet de voler captivar fàcilment el
públic infantil s’ha convertit en una estratègia
comercial que en prostitueix l’essència. Les pro-
hibicions no ajuden a evolucionar i l’únic que
aporten són la delimitació al sentit d’una vida
real, una castedat pròdiga. Les normes es poden
establir de manera més raonable, basant-se en el
respecte i no en la demagògia de les lleis que ser-
veixen per omplir cabassos de documentació i
fer diners a base de garrots, multes i llibertats.  
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CIRCO DEL HAMBRE

Dos quadres de Santiago Rusiñol, «El Gegant encantat» (1910) i «Claustre de Tarragona» (1897), al Museu de Montserrat

SALVADOR REDÓ

«Gitana amb mantó vermell», de Casas

SALVADOR REDÓ

FOTO ART MANRESA
Diferents espais de la capital del Bages acullen

aquests dies noves exposicions de fotografia de te-
màtiques ben diverses. A la sala de Foto ArtManresa
(c. Sant Bartomeu, 50, 2n, Casal de les Escodines), fins
al 10 de març es pot veure la mostra Quotidianitat, de
la manresana Adelina Putellas. Viatgera i fotògrafa in-
cansable, l’autora mostra treballs del dia a dia de cultu-
res d’arreu del món. La seva obra es pot veure els di-
mecres, de 18 a 20 h, i els divendres, de 21.30 a 23 h.
El Museu Comarcal de Manresa, d’altra banda, acollirà
a partir de dimarts (inauguració a les 20 h), l’exposició
Ramon Grau, les meves fotografies, que es podrà veu-
re fins al 23 de març en horari de dimarts a diumenge,
de 10 a 14 h, i els dissabtes també de 17 a 20 h. D’al-
tra banda, fins al 31 de març hi ha dues mostres més a
la Clínica de Sant Josep: Gent i entorn, de Carlos Pulido,
i Gretalitats, de Cristina Morera. Les fotografies s’exhi-
beixen als consultoris privats, de dilluns a divendres,
de 9 a 21 h. 

CAL MAGRE
El restaurant situat dins el terme municipal de Callús

ofereix habitualment un cicle de concerts de música,
una experiència cultural que actualment es comple-
menta amb la presència a les parets de l’establiment
dels quadres de la dissenyadora i pintora Ivet Santaeu-
lària. Les seves pintures estaran a la vista dels comen-
sals fins al proper 20 de juny.

REFUGI DE LA RENAIXENÇA
La mostra Catalunya bombardejada es pot veure

fins avui (de 18 a 20 h) al refugi antiaeri de l’escola
Renaixença. En aquest espai s’ha recordat en les dar-
reres setmanes els atacs que va patir la ciutat de Man-
resa fa setanta-cinc anys durant la guerra civil espa-
nyola. L’exposició dóna testimoni de la cruesa d’a-
quells fets a escala catalana, on ciutats com Barcelona,
entre altres, van patir les greus conseqüències i la
mortaldat causada per les bombes.
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