Francisco Gracia, M. Teresa Magadán i Carolina López Ruiz són els autors
de l’estudi d’aquesta secció del Museu Bíblic, editat per Javier Uriach

Catalogada la valuosa col·lecció de ceràmica
xipriota del Museu de Montserrat
L’obra estudia el context i descriu curosament la ceràmica que pertany
a la civilització de Xipre, una illa que dins de l’àmbit mediterrani es va
convertir en un Crisol de cultures i que va ser centre de contacte entre
les civilitzacions del pròxim orient i el món greco-romà
Montserrat, octubre de 2016. La colección chipriota del Museo de Montserrat (ed. Javier Uriach /
Userkaf / Museu de Montserrat) és el títol del quart volum de la sèrie dedicada a les col·leccions
arqueològiques que guardava, en el seu origen, el Museu Bíblic de Montserrat, que va fundar el P.
Bonaventura Ubach l’any 1911. L’edició ha anat a càrrec de Javier Uriach Torelló, que ha comptat
amb la col·laboració dels PP Pius-Ramon Tragan i Josep de Calassanç Laplana, directors de
l’Scriptorium Biblicum i del Museu de Montserrat, respectivament.
La publicació del catàleg de la col·lecció de ceràmica xipriota del Museu de Montserrat manifesta
la continuació del projecte ja iniciat d’estudiar els materials arqueològics de les diverses seccions
del Museu de l’Orient Bíblic i, d’aquesta manera, oferir als especialistes i al públic interessat el
coneixement del patrimoni cultural del monestir.
L’obra estudia el context i descriu curosament les característiques de la ceràmica que pertany a la
civilització de Xipre, una illa que dins de l’àmbit mediterrani es va convertir en un Crisol de cultures
i que va ser centre de contacte entre les civilitzacions del pròxim orient i el món greco-romà. La
ceràmica de Xipre va ser molt apreciada en el passat i va ser objecte d’exportació, arribant a altres
països, i en particular a Egipte.
Els textos són dels investigadors Francisco Gracia, de la Universitat de Barcelona; Maria Teresa
Magadán, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; i Carolina López Ruiz, de la Universitat
d’Ohio State, a Columbus, Estats Units.
La colección chipriota del Museo de Montserrat és un llibre editat per Javier Uriach i el Museu de
Montserrat. Cal recordar que dins de la mateixa col·lecció l’any 2008 es va editar La col·lecció
egípcia del Museu de Montserrat; l’any 2009, Dietari d’un viatge per les regions de l’Iraq; i el 2015
La colección mesopotàmica del Museo de Montserrat.
Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat
93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

