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 Museu Abelló 
Els  alumnes  de  segon de Batxillerat  vam anar  el 
passat dia 28 de novembre al museu Abelló, on hi 
podem  trobar  una  bona  mostra  de  pintures  de 
l'artista  Joan  Abelló,  i  d'altres  artistes  d' 
Avantguarda.  Les  Avantguardes  són  un  seguit  de 
moviments artístics  que varen aparèixer  a l'inici 
del segle XX. Cubisme, expressionisme, dadaisme, 
surrealisme, fauvisme...,  van ser alguns d'aquests 
moviments més representatius.

Les avantguardes expressen com la influència de la 
societat  contemporània els  va  afectar en la seva 
creació. 

Façana del Museu Abelló (Mollet del Vallès)

Iniciàrem  la  visita  amb  una  petita  introducció, 
després una guia del museu que  ens acompanyaria 
durant la visita, ens va parlar, més clarament, dels 
diversos estils artístics de les avantguardes, ja que, 
la totalitat dels quadres que trobem al museu són 
del període contemporàni.

Seguidament,  vàrem  iniciar  la  nostra  visita 
començant per les obres creades pel mateix Abelló.

Autoretrat d'Abelló

Aquest artista utilitzava un gran ventall de colors, 
on  s'intercal·laven  els  càlids  i  freds  en  un  gran 
contrast, però sobretot, destacava per l'important 
gruix de pintura que feia servir i que li donava a 
l'obra una textura força gruixuda.

En el vídeo de presentació l'artista parla dels seus 
inicis,  en que va tenir  tres  grans  mestres  que el 
varen  ensenyar  a  pintar:  Mir,  Pellicer  i  Pruna,  i 
també comentava què és l'explosionisme, l'estil que 
en Joan Abelló va crear, així com quina va ser la 
seva  relació  amb  els  pintors  de  l'època.  En 
definitiva, gràcies al vídeo vàrem poder conèixer la 
figura d'Abelló dins el panorama artístic del segle 
XX.

Un  cop  va  finalitzar  el  vídeo,  vam  procedir  a 
observar la zona del museu dedicada a la col·lecció 
privada  de  l'artista,  que  tenia  obres  de  diversos 
autors.

Hi havia força quantitat d'obres surrealistes (fins i 
tot quadres de Dalí dedicats a Abelló), algunes de 
les  quals,  a  títol  personal,  em van  impressionar 
molt, sobretot per l'ús del color i de les textures. 
Malgrat que determinar el tema en aquestes obres 
acostuma a ser difícil, l'expressivitat que transpiren 
aquests quadres acostuma a ser molt alta.

Després  de  veure  aquesta  exposició  vàrem 
experimentar amb un seguit d'obres d'art certament 
curioses,  com una que es basava  en caminar per 
sobre  d'un  munt  de  farina.  Aquestes  obres 
pertanyien  a  una  exposició  temporal  d'artistes 
joves actuals.

Com a conclusió, podríem apuntar que la visita al 
museu  Abelló  va  ser  força  entretinguda  i 
interessant. Ens ajuda a  entendre millor la forma 
en  què  es  fa  l'art,  quina  és  la  seva  funció  i, 
sobretot,  vam  observar  d'una  forma  clara, 
exemples  dels  diferents  moviments  artístics 
representatius de les avantguardes.


