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Cultura

Sortida al Museu Abelló de 
Mollet

Com és tradició cada curs en la matèria d'Història de 
l'Art  a  2n  de  Batxillerat  hem realitzat  la  visita  al 
Museu Abelló, ubicat a Mollet del Vallès, en aquest 
primer  trimestre,  bàsicament  amb  tres  finalitats 
principals: 

-Com element motivador: aproximar els alumnes al 
món real  de l'Art  a  partir  de l'observació i  anàlisi 
directe  de les  obres,  amb l'avantatge  d'un museu 
petit de proximitat.

-Introduir  l'Art  Contemporani,  i  concretament  les 
Avantguardes a partir de una part teòrica (classe i 
museu) i la part pràctica a partir  de les obres del 
museu, del propi Joan Abelló, i de les obres de la 
seva col·lecció ( Mir, Manolo Hugué, Dalí, Tàpies,...)

-Conèixer un artista proper, l'obra, i també el procés 
de  treball  i  les  seves  idees,  a  través  d'un 
audiovisual, on el propi Joan Abelló ens explica les 
raons que el  van portar  a l'activitat  artística,  i  les 
característiques de la seva obra.

L'inici de la visita va consistir en una introducció i 
contextualització  de  les  Avantguardes  i  la  seva 
relació amb Joan Abelló, que va realitzar la guia del 
museu.  A continuació es va projectar  l'audiovisual 
sobre la vida i l' obra de l'artista, i posteriorment els 
alumnes  van  visualitzar  i  relacionar  les  diferents 
etapes i influències mitjançant les obres d'en Joan 
Abelló, exposades al museu.

                  Autorretrat de Joan Abelló

Aquesta part i la posterior, que va consistir en veure 
les obres de la col·lecció de l'artista va ser la més 
interessant,  ja  que,  els  alumnes  van  tenir 
l'oportunitat  de contemplar  la veritable  obra d'art, 
no la seva reproducció en imatges, com normalment 
podem fer.  Vam poder  apreciar  els  materials,  les 
textures, la composició, les sensacions que es poden 
experimentar  de  la  contemplació  de  l'obra  d'Art, 
difícilment  copsades  si  no  es  fan  veient  l'obra 
autèntica.Una de les activitats que van realitzar els 
alumnes va ser fer un comentari  seguint el model 
d'anàlisi de l'obra pictòrica de Selectivitat aplicat a 
una  obra  d'en  Joan  Avelló,  concretament  de  la 
següent, titulada Paisatge del Vallès.

Es  tracta  d'una  obra  on  apareix  un  paisatge 
esplèndid,  treballat  amb  la  tècnica  que  l'autor  va 
anomenar  explosionisme per la manera d'aplicar 
el pigment amb gruixos importants, i per la gamma 
cromàtica rica i intensa. La bellesa de l'obra era un 
altre dels aspectes a considerar.

Finalment els alumnes van haver de fer un treball i 
valorar  la  sortida.  Seleccionem  algunes  de  les 
valoracions:“El  Museu  Abelló  el  recomano  a  tot 
aquell que vulgui conèixer de ben aprop l'art català, 
en  aquesta  ocasió  de  la  mà  i  el  pinzell  de  Joan 
Abelló. He trobat  força interessant  totes les obres 
d'aquest artista, són molt vistoses i expressives...A 
banda de les seves obres, també m'ha agradat molt 
veure  el  material  audiovisual  on  sortia  el  mateix 
autor parlant de la seva faceta artística, i ressaltar 
també el valor que tenen totes les peces de la seva 
àmplia col·lecció”.“La visita al Museu Abelló ha estat 
molt  enriquidora,  ja  que  ens  ha  permès  conèixer 
part de la història de Catalunya i sobretot conèixer 
la  història  d'un  autor  que,  potser  no  ha  estat 
considerat  com dels més grans,  però si  és veritat 
que ha creat obres bellíssimes i avui en dia podem 
gaudir d'elles...”.


