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Les fotografies que el biblista pare Bonaventura Ubach (1879-1960) va fer a Síria, l’Iraq, el Sinaí i sobretot 
Palestina durant les primeres dècades del segle XX conformen el gruix de l’exposició “La mirada del 
biblista. Instants d’eternitat. El Pròxim Orient al fons fotogràfic del pare Ubach”. 

Organitzada per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Abadia de Montserrat, la mostra compta 
amb una selecció de les millors 76 imatges d’entre les més de 6.000 que va realitzar Ubach entre 1922 i 
1951 en els seus viatges al Pròxim Orient. Unes imatges amb què Ubach volia captar un món bíblic que 
estava en vies de desaparició - sota l’avenç imparable de la modernitat i els conflictes que ja es forjaven a 
la regió – i que utilitzaria per il·lustrar l’ambiciosa Bíblia Grossa de Montserrat (28 volums, publicats entre 
1926-1982, 3 volums dedicats únicament a les imatges), un projecte col·lectiu que va dirigir i al qual va 
dedicar la seva vida.  

Com explica el comissari de la mostra, l’arqueòleg Joan Eusebi Garcia Biosca, són objectiu de la càmera 
del P. Ubach paisatges, monuments i restes arqueològics, formes de vida com la dels beduïns, cerimònies i 
rituals, i comunitats cristianes i àrabs... fotografies que li permeten evocar escenes bíbliques. Per fer-ho 

Organització  
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 
Abadia de Montserrat 

Comissariat  
Joan E. García Biosca 

Secretaria tècnica i coordinació 
Carina Soriano (IEMed)  

Projecte expositiu i Disseny gràfic  
Ramon Robert de Connecta Global Design 

Coordinació del projecte de conservació del fons fotogràfic del P. Ubach / 
Tatiana Donoso Matthews 

Digitalització, conservació i catalogació  
Jordi Algué, Laura Covarsí, Tatiana Donoso Matthews, Pep Parer 

Processament d’imatges 
Quim Farrero 

Procedència dels fons i objectes exposats  
Arxiu fotogràfic de l'Abadia de Montserrat  
Biblioteca de l’Abadia de Montserrat 
Scriptorium Biblicum et Orientale de la Abadía de Montserrat 

Dones beduïnes a l’entrada de la cova on habiten. 1926 
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TEXTOS DE L’EXPOSICIÓ 

Bonaventura Ubach: la passió per l’Orient bíblic 

Una passió alimenta la vida del P. 
Bonaventura Ubach: assolir una millor 
comprensió dels textos bíblics i difondre’n el 
coneixement. Empès per aquest afany, aviat 
abandona Montserrat per recórrer els camins 
d’Orient a la recerca dels ressons d’aquells 
relats excepcionals. Tot i dominar les 
llengües de la Bíblia –l’hebreu, l’arameu i el 
grec–, així com l’àrab i el siríac, opina que 
amb l’excel·lència lingüística no n’hi ha prou i 
que el text, deslligat del seu context, perd 
bona part de la seva riquesa. Per aquest 
motiu s’esforça a assolir un acurat 
coneixement dels paisatges, els vestigis 
materials i les tradicions dels pobles que van 
ser testimoni del naixement dels textos 
bíblics.  

En els seus viatges d’exploració, el P. Ubach 
empra sempre la càmera fotogràfica perquè 
sap del poder comunicatiu de la imatge, però 
també perquè és conscient que el món que 
està capturant amb les seves instantànies 
està a punt de desaparèixer, arrasat per la 
irrupció de la modernitat i els conflictes que 
l’havien d’acompanyar.  
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s’acosta amb cura quasi etnogràfica a la població local i deixa sempre fora de focus les manifestacions de 
modernitat.  

I si bé l’objecte central de l’exposició és la producció fotogràfica del P. Bonaventura Ubach, la mostra 
inclou diversos àmbits que amb documentació i imatges glossa la figura i l’obra del monjo i contextualitza 
el moment en què, per una banda, s’engeguen diversos projectes de traducció dels evangelis al català 
i, per l’altra, s’inicien les exploracions científiques al Pròxim Orient des d’una mirada orientalista i biblista. 
L’exposició es tanca amb una mostra d’altres mirades fotogràfiques sobre la regió – des de comercials 
a periodístiques- coetànies de l’època del pare Ubach.   

L’exposició té continuïtat virtual a www.bibliotecademontserrat.cat/ubach, on es podran arribar a 
consultar 5000 imatges restaurades digitalment del fons fotogràfic del P. Ubach, fruit d’un projecte de 
recuperació i digitalització impulsat durant els darrers tres anys per l’Abadia de Montserrat i l’IEMed. 

Les imatges d’aquest dossier de premsa es poden descarregar en alta qualitat en aquesta adreça: 

https://bit.ly/IEMed_biblista2021 

Inauguració 

L’exposició “La mirada del biblista” s’inaugura el dissabte 20 de novembre en un acte al Museu de 

Montserrat amb la participació del P. Manel Gasch, abat de Montserrat, i Victòria Alsina, consellera 
d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. 

Passejant per les vores del Jordà, en els darrers anys de la seva 
estada a Palestina.

Carregant en camells les caixes de materials 
arqueològics destinats al Museu Bíblic de 
Montserrat.

https://bibliotecademontserrat.cat/index.php/mirada-biblista/


7

 
Formes de vida 
 

Món urbà 

La vida urbana del Pròxim Orient i, molt especialment, la de Jerusalem es mostra accentuant 
allò que la fa singular: la seva diversitat cultural. Les imatges presenten bé individus de diferents 
comunitats interactuant entre si, bé grups homogenis –sovint familiars– pertanyents a minories 
ètniques o religioses, bé activitats quotidianes, festives o de lleure que tenen lloc en indrets 
emblemàtics per a una comunitat diferent de la pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacerdot catòlic 
comprant al mercat de 
Betlem 

La perspectiva del P. Ubach 
 

La del P. Ubach i els seus col·laboradors és una fotografia documental, concebuda per a reforçar 
visualment la Bíblia Grossa de Montserrat. Les seves opcions visuals estan subjectes al dictat del text, 
de manera que, quan hagin de plasmar els paisatges o monuments de la narració, ho faran accentuant 
la seva atemporalitat i prescindint de tota presència humana o reduint-la a una referència d’escala. Per 
contra, quan il·lustrin personatges o accions, la seva perspectiva serà més moderna i empàtica envers la 
població local, prestant atenció al vestit i al parament corporal, així com als gestos de les cerimònies o 
dels processos productius.  

La seva mirada es fixa sobre aquells segments de la societat que els interessen per tal d’il·lustrar el relat 
bíblic i n’ignoren la resta. Fotografien molt més el món rural que l’urbà, les terres d’interior més que les 
de la costa i les comunitats cristianes i musulmanes més que les jueves. Alhora, deixen de banda tot 
allò que tingui a veure amb la modernitat i les seves innovacions i no presten atenció als moviments 
anticolonials o a les tensions i conflictes que suscita la creixent emigració jueva.  

 

Paisatges 

Per accentuar el dramatisme, reforça el contrast entre els diferents plànols de l’escena i contraposa la 
petitesa de la figura humana amb la immensitat del paisatge. La voluntat de monumentalitzar els 
escenaris naturals troba la seva plena expressió en el recurs a les vistes panoràmiques, que construeix 
encavalcant instantànies preses des d’un mateix eix de rotació. 

 

Monuments i arqueologia 

Hi preval un desig d’humanització que es 
manifesta en la incorporació dels habitants de les 
ruïnes, dels guies o de nens que actuen com a 
tals, per tal d’establir un contrast entre passat i 
present que alleugereixi la gravetat dels elements 
patrimonials. 

 
 

 

Desert i muntanyes de la frontera meridional de Palestina (1925-1927).  
Imatge formada per quatre fotografies preses des del mateix eix de rotació. 

Lleó monumental a les ruïnes de Babilònia, Iraq, 1922 

Vista panoràmica del Mont Sinaí (1928), Egipte. Formada per 3 imatges. 

Excavacions a Ramat al- Khalili, Hebró, 1928
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Dones beduïnes 
ballant a Tulaylat 
al-Ghassul. 1929 

 
Cerimònies i rituals 

L’expressió pública de la religiositat a través de celebracions festives i ritus col·lectius de les diferents 
comunitats que habiten el Pròxim Orient permet il·lustrar pràctiques ja descrites en els textos bíblics, 
reafirmant la impressió d’una continuïtat real o imaginada respecte d’aquell passat remot. 

 

 
Comunitats cristianes i altres 

El coneixement de les diferents comunitats de cristians àrabs, la seva litúrgia i els seus usos socials 
constitueix un dels temes que més li interessen. Tot i això, mai perd l’ocasió de fer passar davant de la 
seva càmera altres grups minoritaris (jueus, yazidites...), però sempre des del respecte i la més genuïna 
de les curiositats.  

8

 

 

 

 

 

Pastisseria àrab, possiblement 
a Jerusalem, 1928  

Agricultors 

L’interès per la pagesia àrab rau en la proximitat que aprecia entre la seva forma de vida i les 
pràctiques descrites als textos bíblics. Per aquest motiu, la seva càmera ofereix una visió 
volgudament arcaica, que posa l’accent en els aspectes més ancestrals del dia a dia dels 
pagesos de la zona. 

 

Ramaders 

Els beduïns són el grup al qual més atenció dedica, ja que en ells creu veure un grup humà que 
ha viscut de forma continuada en aquell territori des dels temps bíblics. En les seves fotografies 
d’homes hi expressa dignitat i un cert dramatisme romàntic, que es reforça contrastant la solitud 
de l’individu amb un entorn extremadament hostil. Alhora, quan retrata dones i nens, ho fa amb 
una forta empatia, cercant la proximitat i l’atenció als detalls de la gestualitat i el parament 
corporal. 
 

  
 

Homes amb les arades a coll, Hebron, Palestina, 1935 Llaurant els camps amb un camell i un ase, Palestina,1927 

Processó del diumenge de rams a Bagdad, 1922 Beduí de Beni Na’im tenyint amb sang d’un cabrit un 
dels suports de la tenda acabada de muntar. Jordània.  

Pastors traient aigua del pou de Tell el-Milkh, Desert del 
Negev, Palestina. 

Dones beduïnes amb nens, prop d’Abu Dis, Palestina 
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Xeic dels iazidís, acompanyat d’un grup d’autoritats. Iraq,1923 

Clergue xiïta escrivint un talismà per als peregrins,  
Bagdad, 1922 

El P. Ubach i un grup de sacerdots 
sirocatòlics, Iraq, 1922 
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banda, ciutats com ara Jerusalem, Haifa o d’altres assisteixen a l’aparició d’una fotografia local que 
presta els seus serveis a la incipient burgesia urbana. A través del treball de fotògrafs professionals i 
amateurs pertanyents a totes les comunitats és possible copsar la diversitat i el dinamisme de la societat 
palestina del període del mandat britànic, així com les fortes tensions que l’agitaven. 
 
 
 
Un món en l’hora del seu ocàs  
 

El P. Bonaventura Ubach i els seus col·laboradors ens ofereixen el testimoni gràfic d’un Pròxim Orient 
en ràpida transformació. L’estabilitat fràgil i no exempta de tensions de la Palestina otomana salta pels 
aires amb la irrupció d’una modernitat que arriba de la mà de la Primera Guerra Mundial, el colonialisme 
europeu i la consolidació de projectes nacionals excloents i enfrontats entre si. La societat que apareix 
en aquestes imatges ja no existeix. La seva diversitat cultural i religiosa ha donat pas a un món molt 
més compartimentat i culturalment homogeni, menys procliu al coneixement mutu i a la convivència 
pacífica que tant apreciava el biblista montserratí. Els més de sis mil negatius del fons del P. Ubach han 
estat restaurats i digitalitzats per l’Abadia de Montserrat i l’Institut Europeu de la Mediterrània. Les imatges 
que es mostren en aquesta exposició i moltes altres es poden consultar lliurement a l’adreça: 
https://bibliotecademontserrat.cat/ubach 

 

 

 

La Bíblia Grossa de Montserrat, l’obra d’una vida 
 
 
Durant segles, l’Església catòlica només permet la lectura de la Bíblia als clergues i únicament en llatí. 
Quan això canviï, a començaments del segle xx, les úniques traduccions al català disponibles seran les 
dels protestants, però la seva circulació resta molt limitada fora d’aquella comunitat. Diverses traduccions 
intenten omplir aquest buit, entre les quals destaca la promoguda per Francesc Cambó. El P. Ubach, que 
n’és un dels col·laboradors inicials, acaba abandonant-la en desacord amb uns criteris editorials que 
prioritzen la qualitat literària de la traducció per sobre de la fidelitat al text original.  

Lluny de renunciar al projecte, l’abadia de Montserrat emprèn la seva pròpia traducció de la Bíblia, 
caracteritzada pel rigor filològic, l’abundància de l’aparell crític i una exuberant il·lustració fotogràfica. 
Entre 1926 i 1982 es publiquen vint-i-cinc volums de text i altres tres d’imatges, que fan de la Bíblia 
Grossa la més exhaustiva traducció mai duta a terme en llengua catalana, així com la base de la popular 
Bíblia de Montserrat apareguda el 1970.  

 

 

De la Terra Santa imaginada a l’estudi científic del Pròxim Orient 
 
 
Tot i llur llunyania i inaccessibilitat, els escenaris de la Bíblia han gaudit d’una presència constant i central 
en la construcció de l’imaginari col·lectiu occidental, conformant una veritable geografia mítica feta 
d’imatges plàstiques i literàries no sempre precises i, la major part de vegades, simplement fictícies. 

L’obertura d’aquests territoris als viatgers estrangers coincideix amb la invenció de la fotografia i les 
primeres instantànies de Terra Santa (1841) tenen un impacte enorme en el públic europeu i nord-
americà. La d’aquells primers fotògrafs és una mirada retrospectiva, més atenta als vestigis del passat 
que a la realitat que els envolta. Una mirada que «biblifica» gents i escenaris, despullant-los de la seva 
contemporaneïtat i fent-ne simples ressons d’un temps llunyà.  

Aquesta visió només començarà a canviar quan s’obri la perspectiva d’una presa de control d’aquells 
països per part de les potències occidentals. A partir de llavors s’imposarà el coneixement rigorós del 
territori i la categorització precisa dels nous subjectes de l’administració colonial. 

 
 
Altres mirades  
 

Durant el període d’entreguerres, noves formes de visualitzar el territori i les gents de Palestina posaran 
en qüestió la llarga hegemonia de la fotografia bíblica. Si aquesta havia creat la imatge exòtica d’un país 
quasi buit on nomes eren dignes d’esment alguns vestigis arqueològics, d’un passat tan gloriós com 
llunyà, les organitzacions que lideren la colonització jueva de Palestina promouran una visió alternativa: 
la de la redempció d’una terra sense poble a través de l’esforç d’un poble sense terra.  

Fotògrafs europeus de prestigi publicitaran les oportunitats existents i els èxits assolits pels colons, de 
manera que contribuiran a crear la visió èpica d’una nova societat construïda al voltant de la lluita dels 
pioners i els seus assentaments per sobreviure en un entorn hostil i retornar la vida al desert. Per altra 
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Musics tocant el rabec carrers de 
Bagdad, 1928 
 

Nimfeu romà de Bosrà, 1927 



  

Jordi Bertran 
Cap de premsa i comunicació
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 
T. 93 244 98 54 - M 647 33 30 30 
jbertran@iemed.org
www.iemed.org  

Òscar Bardají 
Cap de premsa i comunicació
Abadia de Montserrat 
T 93 877 77 75 - M 606 942 948 
oscarbardaji@abadiamontserrat.net
www.abadiamontserrat.cat
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