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CULTURES

Va ser l’any 2005 quan el pintor
abstracte Sean Scully va concebre
el projecte artístic per a l’església
romànica de Santa Cecília de
Montserrat, fundada el 945. Ahir,
en la jornada en la qual l’artista ir-
landès va arribar al seu 70 aniver-
sari, es va inaugurar el nou espai,
amb pintures de gran format, fres-
cos i vitralls.

Scully, que té estudi a Barcelo-
na des de fa més de vint anys, ha
concebut per a l’indret una sèrie
d’obres com a Holly-Stationes, una
interpretació personal de les ca-
torze estacions del viacrucis, de-
dicada a la seva mare, una dona
que cantava, cosa que pot rela-
cionar-se amb Santa Cecília, pa-
trona de la música.

Amb certes concomitàncies
amb la Rothko Chapel de Houston
o amb la capella francesa de Ven-
ce, de Matisse −encara que Scully
ha indicat que ha intentat evitar
«els defectes» que veu en aquests
llocs−, el públic que acudeixi a la
muntanya coneixerà altres peces
com Cecília, amb uns colors i uns
tons afins a l’àrea mediterrània,
«amb un sentit d’ascensió».

No obstant això, només entrar,
el que crida l’atenció és el fosc i im-
ponent tríptic Doric Nyx, un qua-
dre auster i fins i tot «seriós», per-
què «en la nostra vida es pot dir
que hi ha un aspecte tràgic», se-
gons el pintor. El conjunt es com-
plementa amb una pintura a l’oli
−encara que la majoria de les ob-
res estan pintades a coure i alu-
mini−, que ha denominat Barce-
lona Wall of Light Pink.

Altres treballs són tres petites
pintures al fresc, amb les quals l’ir-
landès, que és la primera vegada
que opta per aquesta tècnica, ha
volgut connectar amb els orígens
medievals del temple.

La intervenció ha suposat, d’al-
tra banda, vuit vitralls amb els
colors característics de Scully, el
vermell, el groc i el blau, un per a
cada nau de la capella. També hi
ha tres creus de vidre, una a l'altar,
i dos canelobres de ferro, també a
l’altar. Complementa el projecte en
aquesta àrea una peça de vidre
darrere de l’altar, amb tres làmines
de color groc, neutre i blau.

L’artista no ha obviat que en tota
la seva obra hi ha referències a la
naturalesa i ahir va voler subratllar
que el sentit del seu treball és
«destruir les vores» davant el «fet
tràgic» que el «món està fet de vo-
res». També va afirmar que la seva
dona, Tomasko, i el seu fill de sis
anys, Oisin, que ha comportat
que el color verd hagi tornat a
aparèixer en els seus treballs, són
el més important de la seva vida,
la seva autèntica religió.

Així mateix, satisfet per haver
tingut «llibertat creativa total» a
l’hora de modelar l’espai, va dei-
xar clar que no intenta «promo-
cionar una marca de religió» sinó
mostrar el seu concepte d’«un és-
ser humà summament barrejat».
Va argumentar que al llarg de la
història de la humanitat hi ha ha-
gut massa «divisions» i va emfa-
titzar que no està d’acord amb
l’afirmació de Picasso que l’art és
guerra. «No, l’art és una força con-
tra la guerra. Al segle XXI la im-
portància de l’art és diferent. Ara
té autoritat per beneficiar el món
i, per això, es pot dir que no és de-
coració», va apuntar. 

Sense «llibre d’instruccions»,
vol que les persones que acudei-
xin a l’església de Santa Cecília se
sentin «lliures» en un edifici que ha
qualificat de «pau i amor». La pe-
tita església, restaurada per la Di-
putació de Barcelona, es conver-
teix amb aquesta intervenció en un
referent artístic mundial; i s’hi
suma la creació del nou Institut
d’Art i Espiritualitat Sean Scully,
que vetllarà per a la dinamització
del nou centre cultural. 
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Les pintures abstractes de
Sean Scully s’integren en
el romànic de Montserrat
La intervenció que l’artista irlandès ha realitzat al monestir de Santa

Cecília consta d’unes 20 obres, que inclouen creus de vidre i canelobres


El manresà David Pintó dirigeix
la posada en escena de Las cosas
que queremos, un text del drama-
turg nord-americà Jonathan Marc
Sherman que arriba «per primer
vegada a Europa», tal com van
apuntar ahir els responsables de la
Cia. Habitual amb el director ba-

genc al capdavant. El muntatge
s’instal·larà del 3 de juliol al 2 d’a-
gost al Versus Teatre de Barcelona
amb la sana pretensió de «fer riu-
re l’espectador amb el que és una
comèdia gamberra i salvatge», va
afirmar Pintó.

«Tres germans arriben a la casa
on deu anys enrere el seu pare es
va llençar per la finestra, des d’un
onzè pis, i on també fa un temps la
mare, que estava en una cadira de
rodes, va fer l’esforç d’apropar-se a
l’obertura i tirar-se daltabaix». Da-
vid Pintó va expressar amb aquest
contundent punt de partida l’as-

torament que ell mateix va expe-
rimentar quan li va arribar el text
de Sherman a les mans. «Encara
que no ho sembli és una comèdia»,
va reblar.

Las cosas que queremos porta els
protagonistes –Tony Corvillo, Ser-
gio Sarrión, Juan Frendsa i Ann Pe-
relló– a afrontar la vida sense el su-
port emocional dels pares, exercint
entre ells un seguit de rols que mar-
quen les noves relacions que es-
tableixen després de la colpidora
experiència. Les funcions es fan de
dijous a dissabte (20.30 h) i di-
umenge (18 h).
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«Las cosas que
queremos», del nord-americà
Jonathan Marc Sherman,
arriba per primer cop a Europa



El manresà David Pintó dirigeix
una comèdia al Versus Teatre

David Pintó (a l’esquerra) amb els protagonistes de la comèdia
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Els visitants admiren una de les grans pintures de l’artista irlandès
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El director del Museu de
Montserrat, el pare Josep de

C. Laplana, va destacar que no es
vol que es facin «visites turísti-
ques» a l’església de Santa Cecília,
sinó que siguin de «caràcter espiri-
tual en el sentit més ampli». No hi
haurà guies turístics, sinó que s’o-
ferirà als visitants una audioguia
amb explicacions «senzilles i pro-
fundes» dels valors que transme-
ten les obres de Scully, i acabaran
amb una oració en alemany, canta-
da per l’Escolania, i amb música
d’Arvo Pärt, un compositor que
agrada molt al pintor. S’obrirà al
públic a partir de dijous i l’entrada
costarà 7 euros. A més, sota peti-
ció, s’hi podran celebrar casaments
i misses d’acció de gràcies. 
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Es fomenten visites
de caràcter espiritual

Sean Scully davant la intervenció que ha realitzat a l’altar
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