Països catalans

-Pàgina 9-

-AVUI, dimarts, 27 abril 1976

Montserrat, el futur sobre la pedra vella

Montserrat
Presència eterna d'un símbol de progrés espiritual a Jerusalem

' Avui festivitat de la Mare de Déu, és. el dia de recordar tot i
que ja és una dada prou coneguda, que Monotservat nasqué institucionalment amb la fundació del Monestir, passat el Primer q ^
del
segle X I , justament per l'abat Òliba, el gran pr--.motor de la cristiandat medieval catalana i un dels principals protagonistes de la historia
del nostre poble. Aquesta sòlida base ha e s t a mantiguda, en el
decurs dels segles, pels monjos benedictins amb llur activitat monacal
i per fa devoció dé tot un poble que ha triat la presència de Montserrat
com un símbol de l'esperit propi.
Des de les èpoques en què els pelegrins pujaven a peu a Montserrat f i n í
ara, el temps no ha passat debades. Actualment, en el transcurs de l'any,
passen per Montserrat un milió sis-centes mil persones, la majoria de les
quals hi van únicament com a turistes. Hi ha dos íets turístics primor
dials a Montserrat: la muntanya, primer, i l'escolania, després. Totes dos
són enormement afavorits pel seu gran atractiu i per la seva proximitat
a Barcelona. Efectivament són molt pocs els turistes que estableixen un
veritable contacte amb el monestir. Això no obstant, des de fa uns deu
anys, la comunitat de l'abadia procura que abans d'escoltar el cant <ie
la una de l'Escolania, els visitants puguin sentir, si mes no,_ un text bíblic
i unes paraules de salutació i, si ho desitgen, que tjmbe puEuin temr
algun contacte amb els monjos a través dels mateixes guies que acompanyen.
LES CONFERENCIES DE L A P O R T E R I A

El mot de Porteria no evoca certament la realitat d f j a dependència
a què dona nom ja que no es tracta simplement 3'un servei d atenció a
l'entrada 'del Z n « t & sinó d'un conjunt de dependènc es
de serveis
que inclouen l'Hostatgeria, amb quaranta dormitoris i n c h v i d u a l s . el menjador col·lectiu i diverses sales on es. podem, realitzar les activitats de grup.
Es, doncs, a la Porteria on s'acompleixen les tasques de cursets, conferències i altres activitats públiques organitzades pel monesür. Hi son
cada cop més habituals els cursets sobre temes de teologia. Per contra,
el que havien estat famosos Exercicis espirituals per a sacerdots son
cada vegada menys freqüents i estan en vies de desaparició.
'
Per altra banda, són cada vegada mes freqüents les estades de grups
de monges i d'escolars que hi van a seguir uns cursets de formació religiosa.

De la mateixa manera que la
muntanya rep pelegrins i visitants de tots els continents,
la vida religiosa i cultural del
monestir s'han anat estenent
per tot el món. Són ja conegudes les fundacions monàstiques
de Roma, Tòquio, Manila o moltes altres.
Es molt peculiar l'activitat de la
comunitat montserratina instal·lada
a Jerusalem des del gener del 1971
i que resideix a l'Institut Ecumènic,
creat per Pau V I a petició dels observadors no catòlics assistents a j
Concili Vaticà II. Es un institut ii*.
ternacional i interconfessional on no
s'imparteixen ensenyaments,
sinó
que s'hi realitzen treballs de recerca. Per tant, tots els que hi van, no
assisteixen a cap curs ni obtenen
cap diploma sinó que participen en
seminaris o treballen pel seu compte. Com que l'objectiu de l'Institut,
ja des de bon començament, no fou
el d'esdevenir una institució cientíEn aquests moments l'Abat de Montserrat és èl P. Cassia M. Just, en
fica, sinó el d'ésser un indret on es
qui, amb l'estil dels nous temps, però amb u nesperit d'efectivitat i
visqués l'ecumenisme a través de la
servei ben coneguts, reviu l'època de l'inoblidable Abat de Catalunya
que fou el P. Aureli M. Escarré.
pregària i la convivència de cada
dia, amb aquesta finalitat es cregué
De cinc anys ençà, l'Abadia de Montserrat realitza cada estiu quatre
oportú que hi hagués una comunitat
«ursets de formació d'animadors de cant per a la litúrgia. Els interessats
religiosa que assegurés permanentaquesta matèria treballen durant cinc dies seguits amb monjos espement l'hospitalitat i la pregària. Per
la part catòlica, es va pensar de secialistes.
guida en els monjos benedictins ja
que llur regla és d'abans de la separació de l'Occident i l'Orient, i també, naturalment, d'abans de la separació de les esglésies protestants.

L'art a l'avançada de la cultura monàstica
El museu d'art és una de les
dependències públiques
més
visitades pels turistes que van
a Montserrat. Durant l'any passat van ser gairebé dues-centes
setanta-cinc mil persones les qui
passaren per la seva sala.
La seva importància no depèn del
nombre de peces, que no passen de
setanta sinó de llur qualitat. En
aquest sentit s'hi destaca un magnífic Sant Gregori de Caravaggio, el
famós retrat de La Fontame de Rigaud dues taules de Berruguete,
quatre peces de Guardi, i d'altres
de diversos autors clàssics, la majoria dels quals són de l'escola italiana.
La col·lecció d'art de l'abadia va
començar com a pinacoteca publica
l'any 1962, perquè així ho demanaven nombroses persones que havien
visitat alguna vegada les dependencies interiors i, per tant, havien tingut l'avinentesa de conèixer els quadres
La procedència del fons és la que
ja hem explicat: el nombre mes gran
de quadres va ser comprat a Italia
després
de
la
primera
guerra
europea.
NOVES PERSPECTIVES,
NOUS PLANTEJAMENTS
Darrerament, la pinacoteca de
Montserrat compta amb l'expectativa
ja segura de due s importants donacions que l'obligaran a canviar d estatge, per mor de l'espai, però que
li obriran uns nous horitzons d'activitat divulgadora de l'art, segons els
c r i t e r i s més moders i sota la direcció del pare Crisòleg.
La més important d'aquestes donacions consta d'unes dues-centes
vint-i-cinc obres de pintura catalana
del segle X I X i començaments del
XX, entre les quals hi ha prop d una
dotzena dé Vayredes, El venedor de
tapissos de Fortuny, diversos Cases,
Marü-Alzina. Russinyol, Nonell^ i,
com a curiositat molt notable, L escolanet apagallums, primer quadre
Que e s coneix de Picasso.
L'altra donació, que tampoc no na
estat feta efectiva encara, consta d »
menys peces, però és igualment Important. T é un contingut temàtic
universal en el qual destaquen un
Rafael, un Rubens, algunes escultures de Gargallo i moltes altres peces
de gran valor, fins al nombre total
de setanta.
FUNCIÓ PEDAGÒGICA
I INTERCANVI
_ _ _ _ _ _
El nou estatge del museu està situat en els locals que actualment
ocupen el restaurant d« sota ia pl»-

e

l l'&uto-cervei de la J^fwra plaiv
<M mateix edifici.
permetrà

d'organitzar «1 fone d'art amb un

«rH^U temàtic. La prin**»filant*d*
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l'edifici serà destinada a l'exposició
permanent de tota la pintura antiga,
convenientment distribuïda per èpoques, escoles i autors. La segona planta tindrà una dedicació més funcional i dinàmica. En aquesta planta
s'organitzaran exposicions temporals
per cicles temàtics de pintura moderna. utilitzant només una part del
fons corresponent a una temàtica o
a un autor que interessi tractar. La
resta de quadres es mantindran emmagatzemats en una sala no oberta
al públic, però assequible als espe-

A la mateixa segona planta, encacialistes o simplement a gent que
tinguin un interès especial per visi- ra es reservarà un espai per a exposar-hi obres de nous artistes i dotar-la.
Les exposicions cícliques es cons- nar-les així a conèixer. Aquesta setituiran bàsicament, però no exclu- rà una activitat diversa en el sentit
sivament. amb el fons montserratí, que tant es faran exposicions col·lecja que es procurarà augmentar-les tives com monogràfiques i no hi
amb l'intercanvi que s'establirà amb haurà cap distinció ni preferència
d'estils o tècniques.
altres institucions artístiques.
L'actual edifici del Museu serà
Abans d'entrar en aquesta sala,
els visitants passaran per una estan- destinat a arqueologia, prehistòria i
ça on rebran informació audiovisual, història de Montserrat.
sobre la pintura exposada en aquell
JOAN RANDE
cicle.

Casual i valuosa col·lecció de gravats
La primera impremta que va tenir el Monestir de
Montserrat començà a funcionar cap a l'últim quart
del segle X V , tot just quan els primers tècnics alemanys
coneixedors del sistema de Gutemberg van començar
a aparèixer a Barcelona per oferir el nou invent. El
monestir va contractar els serveis d'aquesta gent per
tal de poder divulgar amb els nous mitjans les seves
publicacions.
. . .
, j
La producció d'estampes hi adquirí una gran volada
durant molts anys, cosa que degué proporciona r-li una
notable col·lecció de gravats procedents de la mes perfecta factura alemanya, italiana i d'arreu on l'Abadia
anava estenent els seus contactes i la propagació de 1a
devoció a la Verge Bruna.
El 1812, en produir-se el saqueig del monestir per
les trones napoleòniques, desaparegue tot el patrimoni
artístic i literari que posseïa.

Quan tornà a Montserrat, li fou assignada una
activitat
í
tranquil·la i sense cap urgència: l'estudi i la catalogació
dels plecs de gravats que, dés de feia més de cinquanta
anys mancaven de tota mena d'atenció. En el curt termini d'uns quatre anys, l'abat Gusi ha fet una catalogació exhaustiva de més de setze mil gravats, la majoria dels quals provenen de les tornes del marxant de
Roma i, bona part de la resta, de la donació que va fer
Just Cabot, de l'stocò de la llibreria de vell que tema
L
a París.

LES C O M U N I T A T S NO
CATÒLIQUES, EN SON

ABSENTÍ

Quan s'inicià el funcionament d<J
l'Institut Ecumènic de Tantur la idea
era que hi haguessin permanentment diverses comunitats no catòliques, però aquest projecte fracassà
des del primer dia i només hi va
romandre un grup de cinc a set monjos de Montserrat. Aquests monjos
treballen cada matí a la biblioteca
de l'Institut i vetllen pel seu bon
funcionament, cosa que els permet
de mantenir-se econòmicament sens®
cap ajut de fora. A la tarda, es dediquen als seus treballs personals o
a la pràctica de les seves aficions
i especialitats.

UN BOIX MONTSERRATÍ MEDIEVAL

La més antiga de les peces de la notable col·lecció
és un petit gravat al boix datat a Montserrat 1 any 1499
i signat pel gravador alemany Joham Luschner. Es tracta de la primera representació tipografica de la verge
de Montserrat amb el Nen Jesús. T e la particularitat
que en aquesta estampa, que pertany a la il·lustració
UNA COL.LECCIO DE TORNES
d'un llibre, és el mateix Nen Jesús el qui fa anar la
serra per serrar les muntanyes, i no pas els àngels,
Cap a les acaballes del primer quart de segle, la
com és habitual a les estampes actuals.
reconstrucció del Monestir havia assolit la cortsolidacio
Aquesta actitud del Nen Jesús es pot veure reassubàsica dels edificis principals. Calia moblar-los i d o n a r mida en diversos gravats datats en èpoques posteriors.
los el confort suficient perquè poguessin ser habitats
Però s'observa una transició curiosa, de manera que la
cels monjos amb una certa dignitat.
feina de serrar muntanyes que executa el Nen, aviat es
L'abat Mareet regentava llavors el Monestir i havia
compartida per algun angelet, fins que, finalment, i per
c o n c e b u t el projecte de proporcionar als monjos els
causa, segons sembla, de la interpretació poètica verinstruments de cultura suficients per tal que poguessin
dagueriana, el Nen abandona totalment aquesta activiconrear llurs especialitats intel·lectuals sense necessitat
tat per deixar-la exclusivament a mans dels angelets,
d'haver-se de traslladar a Barcelona o a qualsevol altra
sovint voladors.
,
.
ciutat. Per això va projectar l'adquisició paulatma de
De tota la col·lecció, només quatre-centes obres són
de grans obres d'art i de llibres per a la gran biblioteca.
gravats de tema montserratí. Bona part de la resta,
Cap a l'any divuit, tot just acabada la I Guerra
Mundial, l ' " a t va intuir que podia aprofitar les seves
sobretot els adquirits a Roma per l'abat Marcet, són
visites anyals a Roma per comprar els quadres i les
de tema bíblic I això té una explicació precisament en
escultures que els italians es venien a qualsevol preu
les circunstàncies de la seva compra: l'abat Marcet acosner< refer-se del desastrosos efectes economies de la
tumava d'anar a tractar amb el comerciant acompanyat
guerra que acabaven de passar. Per a efectuar aquestes
del pare Bonaventura Ubach, el biblista montserratí.
compres, tractava amb un cert proffessore Gonella, un No cal dir que, així l'elecció dels gravat» era considepintor convertit en marxant ocasional.
rablement predeterminada.
L'abat Marcet, com a bon fill de Terrassa, tema un
notable instint comercial que l'induïa a regatejar amb
preus: en canvi, s'avenia a beneficiar el seu il·lustre DE REMBRAND A MIRO
el seu venedor. Però es veu que el ta) Gonella estiMalgrat que la col·lecció només ha estat tot just ormava més la moneda que l'art i era inflexible amb els
denada i catalogada, és a dir, que encara no ha comenc o m p r a d o r amb un bon plec de gravats antics. Aquests
çat cap activitat d'intercanvi ni de nova adquisició,
gravats arribaven, doncs, al monestir en qualitat de
conté ja ara una quantitat considerable de peces de
torna 1 ai*' es van anar emmagatzemant a les golfes
de la casa sense cap ordre ni cura.
gran valor Per exemple, una dotzena de Rembrands
originals, entre els quals hi ha algun retrat i diverses
escenes bíbliques, procedents de les tirades d'estampes
RESCAT D'UN PETIT TRESOR
que aquest autor feia per als protestants i els jueus
d'Amsterdam.
,
„
Hi ha també divuit gravats originals de Durer, tres
En retirar-se, fa pocs anys, a Montserrat l'abat Cede Mantegna, altres de Tintoreto, Goya i Fortuny, la
lestí Gusi, home de gran sensibilitat artística, va canviar
gran col·lecció de Laborde, algunes peces de Tramulla
el trist destí de la Ignorada col·lecció de gravats. El pare
i àdhuc un gravat de Miró lliurat i signat en homeGuel havia exercit, el seu càrrec d'abat a Manila durant
natge a la col·lecció montsersatina.
deu anys. i després «i d'abat general del sector a Itàlia.

De fet, aquesta presència d'una
comunitat monàstica occidental era
mal vista al començament per les
persones pertanyents a d'altres confessions, car , temien que imposaria
un règim de vida propi exclusiu.
Però mai no ha estat així i, en canvi, la p r e s è n c i a continuada dels
monjos montserratins ha assegurat
la continuïtat de funcionament de
l'Institut, ja que la resta de professors i estudiosos hi passen algunes
temporades i constitueixen una comunitat inestable.

LES CRISIS DE TANTUR
Per una banda, la fluctuació del
personal que passa per l'Institut i
la rotació del càrrec de Rector han
determinat que aquesta casa, en els
seus primers anys, no hagi estat més
que una mena de residència d'estudiants, bàsicament americans. Darrerament, els successius rectors han
íabut imposar-hi una línia de troball seriosa 1 profunda, que respongués ala objectius que li són encomanats.
Per l'altra banda, l'objectiu principal del treball en aquella casa havia estat la història de la salvació,
tema teològic que suscitava «1 màxim interès a l'època que va se»
fundada la Institució. Actualment
sembla que les coses tendeixen a
anar cap a d'altres camins 1 la investigació a Tantur ha perdut la sova orientació concreta, cosa que podria posar en dubte la necessitat de
la seva existència.
La bel·licositat de la zona on es
troba instal·lat L'Institut Ecumènic
é s també un altre factor a tenir en
compte per valorar les possibilitats
de permanència de la comunitat
montserratina a Tantur. De qualsevol manera, ejs membres que hi són
presents mai no han constituït una
comunitat pròpia, sinó un grup dependent de l'Abadia de Montserrat.
I això vol dir que, en el pitjor del»
eesos, la reincorporació al Monestir
no constituiria «ap problema,

