
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat presenta demà el lli-
bre 100 anys de Caravaggio a
Montserrat, que aplega les sis con-
ferències que van constituir les
jornades d’estudi que va organit-
zar el Museu de Montserrat el
juny del 2017 amb motiu del cen-
tenari de l’arribada a Montserrat
del Sant Jeroni penitent de Cara-
vaggio. El volum, coordinat per
Artur Ramon Navarro i Clara Bel-
trán, s’ha editat amb el suport del
departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. Té 220 pà-
gines i aplega les intervencions,
moltes de les quals ampliades,
dels experts que van participar a
les jornades, en català i anglès;

està profusament il·lustrat i ofe-
reix una àmplia bibliografia.

La fortuna del Sant Jeroni peni-
tent de Caravaggio de Montserrat
és un dels episodis més singulars
i rellevants en la història del nos-
tre col·leccionisme. Provinent de
Roma, va ser adquirit el 1915 pel
pare Bonaventura Ubach amb
una atribució a Ribera. Més enllà
de l’autoria, el quadre es va com-
prar per raons iconogràfiques i
decoratives. Van passar més de
trenta anys fins que el gran crític
italià Roberto Longhi, ajudat per
Joan Ainaud, el va redescobrir i el
va incloure a la gran mostra que el
1951 va dedicar a l’artista, punt
d’inici de la rehabilitació historio-
gràfica del Caravaggio després de

segles d’oblit. Coincidint amb el
centenari de l’arribada del Sant Je-
roni penitent de Caravaggio a
Montserrat, el  juny del 2017 es va
celebrar una trobada científica
que va acollir els principals espe-
cialistes en la matèria per fer l’au-
tòpsia del quadre. El resultat que-
da recollit i il·lustrat en el volum,
que tracta l’estat de la qüestió his-
toriogràfica de l’únic Caravaggio
en col·leccions catalanes.

La presentació del llibre es farà
demà (19 h), a la galeria Artur Ra-
mon Art de Barcelona (Bailèn,
19), i inclourà la intervenció del
pare Josep Laplana, director del
Museu de Montserrat; i dels coor-
dinadors del volum, Artur Ramon
i Clara Beltrán.
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Montserrat presenta demà el
llibre de la història de «Sant
Jeroni penitent» de Caravaggio
El volum, profusament il·lustrat, recull les conferències de les jornades
d’estudi organitzades pel museu el 2017 i desvela tots els detalls de l’obra
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Quadre de «Sant Jeroni penitent» de Caravaggio al Museu de Montserrat, en una imatge del maig del 2017
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UNA GRAN VETLLADA AMB
UN IMMENS COMEDIANT

«EL COMEDIANT»
Creació: Marcel Tomàs i Susana Lloret.
Direcció i interpretació:Marcel Tomàs i
Toni Escribano. El Centru. Cabrianes.

La Festa Major de Cabrianes
va portar a l’escenari del
Centru l’espectacle de Cas-

cai Teatre El comediant, interpre-
tat per l’incombustible Marcel To-
màs acompanyat de Toni Escriba-
no. No era la primera vegada que
la companyia visitava el poble: les
ganes de passar una bona estona
estaven assegurades.

El comediant és un recorregut
per les aventures i vicissituds d’un
comediant a través del bon humor
(molt), de l’absurd, del bon fer i
d’un torrent d’energia que no
amaga reflexió. Un espectacle que
regalima optimisme i positivisme
en cadascun dels reptes que
aquest particular comediant va
mostrant al públic. Una mica ca-
laix de sastre? Potser sí, però amb
un nexe d’unió que no és cap
altre que aquest fantàstic i parti-
cular personatge. Marcel Tomàs

és, possiblement, un desconegut
per al gran públic, però és un dels
millors clowns del país. Un mestre
de l’ofici amb totes les lletres. La
seva sola presència a l’escenari
arrossega el públic i el fa participar
activament en el muntatge. Cada
acció, cada gest, cada interpretació
i cada situació són dominats per
Tomàs en una clara mostra del
que significa el virtuosisme in-
terpretatiu. Les parts més impro-
visades les  condueix cap a un
terreny rendible i amb una habi-
litat sorprenent. Un esbojarrat
viatge des dels seus inicis, expli-
cant a casa que ell volia ser co-
mediant i no futbolista, o una hi-
larant referència a l’expectativa i
la realitat d’un ofici on troba una
excel·lent rèplica de Toni Escri-
bano que s’allarga durant tot el
muntatge, però molt especialment
en aquesta part.

No li van mancar col·laboradors
que, malgrat la timidesa inicial,
van acabar rendits als peus de
Tomàs. Al muntatge hi cap una
ben conduïda nostàlgia, però amb
la mirada fixada en el fet que avui,
també, pot ser un bon dia. Marcel
Tomàs és un gran comediant que
va fer gaudir el públic i que va ser
acomiadat amb sonores ovacions
que ell va retornar saludant el
públic a la sortida del teatre. Una
gran vetllada.
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Assumpta Pérez
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Exhaurides les entrades per veure la
Cobla Berga Jove i Obeses a Manresa

La trencadora proposta de la banda de rock Obeses i la Cobla Berga
Jove, en companyia del Cor d’Obeses, inclosa dins la programació de
la Fira Mediterrània de Manresa, ha exhaurit les entrades de pagament.
El concert,  divendres 11 d'octubre a les 21h a la Sala Gran del Kursaal,
forma part del conjunt de propostes encapçalades per artistes amb tra-
jectòries consolidades que miren cap a l’arrel. En aquest cas, el grup
Obeses mira i es deixa mirar per la cobla, la tradicional formació mu-
sical catalana. Es tracta d'una producció del Festival Amb So de Cobla.
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