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CULTURES

El Museu Comarcal de Manre-
sa incorpora a la secció de barroc
de la seva exposició permanent la
pintura de l’Arbre del Roser, d’au-
toria desconeguda, després del
treball de recuperació realitzat al
Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya, a Valldoreix.
La peça, datada de la segona mei-
tat del segle XVII, fa parella amb un
altre quadre de l’equipament, l’Ar-
bre amb sants i santes dominicals,
i procedeixen tots dos de l’església
de Sant Pere Màrtir del convent
dels dominics de la ciutat. La fei-
na s’ha pressupostat per 15.415, 40
euros, dels quals la Generalitat
ha subvencionat 10.791 euros.

La tasca realitzada pels restau-
radors s’ha centrat en la fixació, la
consolidació, la neteja de la capa
pictòrica i la col·locació d’un nou
bastidor. A Valldoreix també es
va rehabilitar l’any 1992 la pintu-
ra germana d’aquesta que ara ha
renascut.

El furor anticlerical propi dels
primers moments de la guerra ci-
vil a Catalunya va obligar l’Ajun-
tament a traslladar diverses obres
d’art a la Cova de Sant Ignasi. La
brigada de salvament del patri-
moni va poder guardar aquests dos
quadres, que van ser creats al seu
moment amb una funció propa-
gandística de l’orde dominic. El pas
del temps, malgrat tot, va castigar
la peça, que presenta en la seva
iconografia els principals frares i
difusors del Rosari sota un arbre

que té la missió simbòlica de mos-
trar l’expansió de la pregària i els
seus beneficis. Al mig hi ha un  ar-
bre que té unes branques grans i de
les quals en surten rosaris.

L’Arbre del Roser és una pintu-
ra a l’oli realitzada en un format de
grans dimensions: 234 x 350 cm.
Fins la seva entrada al Centre de

Restauració de Béns Mobles, s’es-
tava al magatzem del Museu Co-
marcal, sense marc ni bastidor. Pel
fet d’estar plegada, la tela, de tafe-
tà de lli, tenia unes deformacions
concentrades sobretot a la zona de
plec. L’aixecament de la pintura
obligava a un treball de recupera-
ció acurat.

La tela va ser retornada al mu-
seu en un cilindre de 50 cm de dià-
metre. L’equip de restauradors i
conservadors format per David
Silvestre, Ruth Bagan i Irene Pa-
nadés, coordinat per Maite To-
neu, va muntar la tela en un nou
bastidor, i l’ha protegit pel revers
per fer conservació preventiva.
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El Museu Comarcal de Manresa treu
a la llum un quadre barroc restaurat

«L’Arbre del Roser», de l’església de Sant Pere Màrtir, s’exposa per primer cop des de la guerra

SALVADOR REDÓ

La sèrie de set funcions del musical Sonrisas y lágrimas es va iniciar anit al teatre Kursaal de Manresa amb una
molt bona resposta del públic. Els joves bagencs Joan Ferrer i Lia Gratacós i la barcelonina Violeta Pavia van estrenar-
se ahir després de superar les proves del càsting que va cercar infants per representar els papers dels fills petits de la
família Von Trapp. Entre avui i diumenge es representaran sis funcions més, per a les quals encara queden entrades.



«Sonrisas y lágrimas» ja està en marxa al teatre Kursaal de Manresa 

El curtmetratge Interior. Família
que dirigeixen els manresans Es-
teve Soler, Gerard Quinto, Nor-
mal, i David Torras ha estat selec-
cionat per participar en una de les
grans competicions mundials del
gènere, el Short Film Corner del
prestigiós Festival de Canes (Fran-
ça). Interpretat per Francesc Ore-
lla, Rosa Cadafalch i Adrià Díaz,
aquesta peça cinematogràfica breu
reprodueix un dels esquetxos de
l’obra de teatre Contra la demo-
cràcia, de la trilogia del mateix
Soler que també inclou Contra el
progrés i Contra l’amor. El rodatge
va tenir lloc el dia 11 de febrer en
un domicili particular de la capi-
tal bagenca i el resultat encara no
s’ha pogut veure. El certamen de
Canes tindrà lloc entre el 10 i el 25
de maig amb propostes d’alt nivell
procedents d’arreu del món.
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El curt basat en
una obra d’Esteve
Soler, seleccionat
per Canes

La pintura ha estat recuperada pels especialistes del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
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L’esplèndid
treball que

ha realitzat Fra
Pere Cardona es
podrà conèixer
avui (20 h) de
primera mà a

l’auditori de la Plana de l’Om en la
presentació d’El convent de
framenors caputxins de Manresa
(1582-2007). Amb la presència de
l’autor i del seu company d’orde
Fra Valentí Serra, manresà i alhora
arxiver dels Caputxins de
Catalunya, que oficiarà de mestre
de cerimònies, es parlarà d’una
obra que apropa el lector a un
fragment de la història religiosa
de la capital bagenca. L’edició és
del Centre d’Estudis del Bages.

La gira que
porta Xavier

Bosch arreu del
país per presentar
el tercer i, de
moment, darrer
lliurament de la

sèrie que protagonitza el
periodista Dani Santana arriba
avui –i no ahir com vam publicar
per error– a Igualada. Bosch
parlarà d’Eufòria a partir de les 7
de la tarda a la sala de socis de
l’Ateneu. En la novel·la, el reporter
s’enfronta a un os dur de pelar, el
món de les indústries
farmacèutiques i uns mètodes
poc lícits de vendre els productes
que fabriquen. La trobada és a
càrrec de la Llibreria Aqualata de
la localitat anoienca.

La llibreria
Parcir de

Manresa acull avui,
a les 19.30 h, la
presentació d’Un
país sense manual
d’instruccions, que

glossarà Lluís Guerrero, Premi
Bages de Cultura i acadèmic
numerari de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya. En aquest
assaig, l’autor Miquel González
expressa el seu parer sobre la
situació política i social.

El professor
de la FUB i

col·laborador de
Regió7 Joan
Morales signa un
assaig sobre l’obra
del Nobel José

Saramago en què dóna les claus
per entendre la seva trajectòria
literària a partir de les seves pa-
raules. Saramago por José Sarama-
go (El Páramo) es presenta avui
(20.30) a la llibreria Dos de Piques. 



JOAN MORALES
«SARAMAGO POR JOSÉ SARAMAGO»





XAVIER BOSCH
«EUFÒRIA»

FRA PERE CARDONA
«EL CONVENT DE FRAMENORS

CAPUTXINS DE MANRESA (1582-2007)»



MIQUEL GONZÁLEZ
«UN PAÍS SENSE MANUAL

D’INSTRUCCIONS»


