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Roda de premsa divendres 15 d’abril a les 11.30 hores  

 
Exposició “Viatge a l’Orient bíblic” 
 
Hi prendran part Miquel Molist, comissari, Pius-Ramon Tragan, de l’Abadia de Montserrat, i 
Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors del Govern de Catalunya i president de la Comissió 
Delegada de l’IEMed  
 
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, presidirà la inauguració de la mostra el 
mateix divendres a la tarda   

Els viatges que el biblista i orientalista Bonaventura Ubach (1879-1960) va fer a Palestina, Babilònia, 
Alexandria, El Caire o el Sinaí durant la primera meitat del segle XX són el fil conductor de l’exposició 
“Viatge a l’Orient bíblic”, que es podrà veure a la capella de Santa Àgata de Barcelona fins al 26 de 
juny.  

L’exposició ha estat organitzada per l’IEMed i l’Abadia de Montserrat, amb la col·laboració del 
MUHBA, Museu d’Història de Barcelona.  

La mostra, comissariada pel catedràtic de prehistòria de la UAB Miquel Molist, compta amb 185 
peces, entre les quals hi ha escultures, sarcòfags, ceràmiques, papirs, llibres religiosos, fotografies, 
així com d’altres materials arqueològics. Quasi totes procedeixen de l’Abadia de Montserrat, en 
concret, de les col·leccions d’Arqueologia del Món Antic, així com del recuperat Museu Bíblic que 
Bonaventura Ubach va contribuir tant a fundar l’any 1911. En la major part dels casos es tracta del 
primer cop que aquestes peces deixen Montserrat i s’exposen a Barcelona. 
 
La mostra es presenta en roda de premsa el divendres 15 d’abril, a les 11.30 h a la capella de Santa 
Àgata del Palau Reial de Barcelona amb la participació del comissari, Miquel Molist, Pius-Ramon 
Tragan, monjo i director de l’Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat així com darrer deixeble 
del P. Bonaventura Ubach; i Senén Florensa, secretari d’Afers Exteriors del Govern de Catalunya i 
president de la Comissió Delegada de l’IEMed.  
 
La inauguració tindrà lloc a les 17 h i serà presidida pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur 
Mas. Comptarà també amb els parlaments de Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona, 
Josep Maria Solé, abat de Montserrat, i Senén Florensa.  
 
Web de l’exposició 
www.iemed.org/orient-biblic  
 
Imatges per premsa: 
www.iemed.org/orient-biblic/premsa  

http://www.iemed.org/orient-biblic
http://www.iemed.org/orient-biblic/premsa
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Dades pràctiques 
 
Lloc:  Capella de Santa Àgata, Conjunt Monumental Plaça del Rei, 08002. Barcelona. 
Dates i horaris:  Del 15 d’abril fins al 26 de juny de 2011.  
 
Roda de premsa: Divendres 15 d’abril, a les 11.30 hores.  
Es lliurarà dossier de premsa i llibre-catàleg de l’exposició. 
 
Inauguració: Divendres 15 d’abril, a les 17 hores 
  
Horaris 
Dilluns tancat 
Dimarts, dijous i dissabte de 10 a 19h 
Dimecres i divendres 10h a 21h 
Diumenge, de 10h a 20h 
Festius i dilluns vigília de festiu, de 10h a 14h 
 
Tancat els dies 1 de maig i 24 de juny.   
 
Accés a l’exposició:  Gratuït.  
 
Més informació 
 
Jordi Bertran 
Cap de premsa (IEMed)  
T 93 244 98 54 / 50  
jbertran@iemed.org
www.iemed.org
  
Lourdes Solana 
Responsable de premsa MUHBA 
T 93 256 21 57 
lsolana@bcn.cat  
www.museuhistoria.bcn.cat 
 
Òscar Bardají 
Director del Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat 
T 93 877 77 75 / 606 942 948 
oscarbardaji@abadiamontserrat.net
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