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NATURA EN EVOLUCIÓ. DE VAN GOYEN
A PISSARRO I SACHAROFF. COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN
Ha estat la setena exposició i la temporada més llarga, des que va obrir —el 2012— l’Espai Carmen Thyssen.
D’aquesta campanya destaca un augment qualitatiu de públic. És a dir, de col•lectius que funcionen com
a prescriptors del projectat Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols: UdG, directors de Museus,
Universitats i altres centres amb un interès directe amb la cultura i el turisme (escoles professionals, escoles de gestió, etc). Així i tot, el target del públic general és un perfil d’un nivell cultural mig-alt amb
interessos en l’àmbit de la cultura i els esdeveniments.
Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff , que s’ha pogut veure des del 10 de juny fins
el 14 d’octubre, ha registrat al voltant de 20.000 visitants. Dels resultats se’n pot concloure que la setena
exposició a l’Espai Carmen Thyssen i la bona acollida de l’Espai Viu han configurat una excel•lent temporada d’estiu al monestir. L’Atelier-Pepa Poch ha sumat 12.641 visites a l’Espai Viu (que es va obrir el 2017,
a la quarta planta del Monestir, amb una exposició d’escultura de Gerard Mas) i, juntament amb Natura
en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff, confirma la consolidació de les exhibicions temporals,
una fórmula que tindrà continuïtat en el futur Museu Thyssen. També cal destacar l’augment de sinèrgies
amb la visita conjunta (amb l’entrada de Natura en evolució) al monestir i a l’exposició L’Atelier-Pepa Poch.
LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DE NATURA EN EVOLUCIÓ.
De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff s’ha centrat en la difusió a diversos tipus de mitjans offline i online
juntament amb xarxes socials a través d’IG, FB i TW. També en la producció i difusió d’una dotzena de
vídeos. Aquesta presència als mitjans s’ha vist reforçada amb notes de premsa que han recollit, tant les
pàgines de cultura com les agendes de diverses publicacions.
A la roda de premsa, convocada el divendres 8 de juny a l’Hort del Rector, s´hi van acreditar prop d’una
cinquantena de periodistes de mitjans catalans i/o espanyols, en representació de 6 televisions; 8 diaris/
publicacions; 4 emissores de ràdio; 4 agències de notícies; 4 revistes i 10 fotògrafs. Es va lliurar un dossier
de premsa en dues versions, català i castellà. Periodistes especialitzats en arts plàstiques, premsa diària i
revistes es van traslladar des de Barcelona amb un transport proporcionat pel Patronat de Turisme Girona-Costa Brava.
La presentació de Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff . Col•lecció Carmen Thyssen
va obrir la secció de cultura dels principals rotatius de Catalunya. Els informatius de televisió van fer,
també, el seguiment de la notícia.
En resum, podem xifrar en unes 150 mencions en mitjans i una audiència mediàtica notable.
Dins de la temporada també cal destacar el seguiment que va tenir l’acord entre l’Ajuntament de la ciutat i
la Diputació de Girona quant a la participació d’aquest institució al nou Museu Carmen Thyssen de Sant
Feliu de Guíxols.
Presentar per primera vegada una exposició abans de la temporada habitual ha permès a l’Espai Carmen
Thyssen engegar l’activitat docent abans d’acabar el curs lectiu. Dos milers estudiants han visitat les exposicions acompanyats dels seus mestres.
L’aspecte docent també s’ha consolidat amb la col•laboració amb la Universitat de Girona amb vista a la
formació de professorat que s’ha fet a començament de setembre.
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L’EXPOSICIÓ PAM A PAM
Un itinerari per la mostra
El paisatge a través de la historia
L’exposició mostra, a través d’una seixantena de quadres, la transformació del paisatge i els canvis de relació que
la societat hi ha anat fent. També explica com la pintura i les innovacions tècniques i estètiques incideixen en la
nostra percepció de l’entorn.
La selecció de paisatges de Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff és una oportunitat per poder
gaudir d’un viatge des de l’origen del gènere com a temàtica independent fins als nostres dies, a través de l’obra de
grans pintors europeus i americans de la Col·lecció Carmen Thyssen.
La mostra fa un recorregut de quatre segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han
propiciat tant una manera particular d’interpretar i mostrar el paisatge, com el vincle que s’hi estableix.

De l’aparició a la consolidació del gènere de paisatge
El paisatgisme holandès va ser la font d’inspiració del paisatgisme vuitcentista, del naturalisme,
del realisme i de l’impressionisme. En aquest sentit, s’ha teixit el discurs de la present exposició,
prenent com a punt de partida l’obra d’uns dels principals representats del segle d’or del paisatgisme
holandès.
Sala 1: L’aparició al segle XVII de la pintura de paisatgecom a gènere independent és una de les
aportacions més importants que ha fet la pintura holandesa a la història de l’art.
Obres de: Van Goyen i Locatelli , entre d’altres
Sala 2: Les marines deixen de ser les representacions de batalles navals i esdevenen un pretext per
retratar el paisatge marítim. La pintura holandesa anticipa els panorames que desenvoluparà aquest
gènere i introdueix el format horitzontal, amb grans vaixells de vela. Aquí es pot apreciar la seva
influència sobre la pintura vuitcentista espanyola.
Obres de Ramon Martí Alsina o Guillermo Gómez Gil, entre d’altres.
Sala 3: La pintura de paisatge omple les cases amb imatges que proposen passejades per escenes
naturalistes en indrets llunyans i desconeguts als ulls dels europeus com els paisatges exòtics de les
colònies d’ultramar.
Obres de Ludovic Adolphe Hastrel o Ernst Chastron, entre d’altres.
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Percepció i transfiguració en la representació de la natura
En la pintura de paisatge americana del s.XIX, hereva del naturalisme, els pintors van combinar l’habilitat
tècnica amb el paisatge romàntic, realitzant pintures que eren exploracions visuals de la llum i de les meravelles de la natura del continent i de terres llunyanes.
Aquest món idíl·lic i paradisíac dels pintors americans, es pot posar en diàleg amb obres de la pintura catalana que copsa sen els llenços un sentiment de país ideal i de sacralitat .
Sala 4: En ple naturalisme, al segle XIX, als visitants de les exposicions els agradava demostrar coneixements de botànica, reconeixent les flors i plantes pintades i interpretant-les simbòlicament. La palmera
reforça la identificació dels paisatges tropicals amb el paradís terrenal.
Obres de Lluís Rigalt, Frederic Erdwin Church o Martin Jhonson Heade, entre d’altres.
Sala 5: L’impressionisme suposa una innovació en la interpretació estètica de l’entorn, amb una mirada
analítica i alhora sensible, poètica i conscient de la fugacitat del temps. Aquest corrent, eminentment francès on la llum hi juga un paper crucial, té una gran influència sobre la pintura catalana de paisatge.
Obres de Josep Amat, Camille Pissarro o Josep Maria Mallol, entre d’altres.
Sala 6: La representació del paisatge adopta els llenguatges explorats per les avantguardes. L’evolució de les
aportacions cubistes, fauvistes, expressionistes i oníriques s’apliquen també a la representació del món que
ens envolta.
Obres de Raoul Dufy, Casimir Martínez Tarrassó o Paul Signac, entre d’altres.

El sentit de pertinença en el paisatge
El tercer àmbit el composen artistes catalans del segle XX amb una temàtica comuna en tots ells: el paisatge de mar. Aquesta sala vol posar de relleu la qualitat artística de molts artsites catalans que no es van
adscriure al camí de les avantguardes i que sovint han quedat en una segona línia al no ser considerats
moderns i transgressors.
Sala 7: La pintura catalana de paisatge del segle XX, capta a través del pasiatge l’experiència estètica d’una
natura sublim. Les pintures de la costa catalana seran una imatge moderna del mateix entorn.
Obres de Eliseu Maifrèn, Josep Puigdengolas o Emili Grau Sala, entre d’altres.
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Homenatge a Olga Sacharoff
La pintora russa Olga Sacharoff arribà a Barcelona acabada la Primera Guerra Mundial i aviat s’introduí
en la vida cultural de la ciutat. La seva pintura es mou a cavall entre les avantguardes- que va viure de ben a
prop a París- i un estil naïv i dolç. Fou una figura destacada que va aportar i compartir el seu coneixement
i sensibilitat amb la societat catalana de postguerra.
Sala 8: Partint d’una delicada aquarel·la d’un entorn natural hem volgut sumarnos a l’homenatge de l’Any
Sacharoff per comemorar els cinquanta anys de la mort de la pintora amb dues obres destacades. La Colla,
on hi retrata el grup d’artistes i intel·lectuals del qual també formava part, alguns dels quals hem pogut
veure obra a la sala anterior, i La llotja, on es pot veure la mateixa pintora en primer terme juntament amb
la seva amiga Teresa Fàbregas.
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L’EXPOSICIÓ PER SALES
SALA1

CTB.1999.24

LOCATELLI, Andrea

Paisaje con ninfas y sátiros
Óleo sobre lienzo
74 x 96,5 cm
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1999.2

GOYEN, Jan Josefsz Van

Paisaje fluvial con transbordador y cabañas
Óleo sobre lienzo
113,4 x 151,7 cm
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1995.141

CORTÉS Y AGUILAR

Pastores junto a un molino de agua c.1850-1855
Óleo sobre lienzo
74 x 105 cm
Colección Carmen Thyssen

SALA2
CTB.1996.13

BARRON, Manuel

Cruzando el Guadalquivir, c. 1855
c. 1855, Óleo sobre lienzo
73 x 100,3 cm
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.1993.18

CORTELLINI SÁNCHEZ, Ángel

Puerto de Algeciras
Óleo sobre lienzo, 66 x 101 cm
Museo Carmen Thyssen Málaga
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SALA2
CTB.2002.25

GÓMEZ GIL, Guillermo

Vista del puerto de Málaga, 1896
Óleo sobre tabla
56 x 105 cm
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.2011.2

MARTÍ I ALSINA, Ramón

Playa de Barcelona, c. 1850-1860
c. 1850-1860
Óleo sobre lienzo
72,5 x 105,5 cm
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.2009.7

OCÓN Y RIVAS, Emilio

Gran velero saliendo del puerto de Sevilla. Al fondo la
Torre del Oro, c. 1874
Óleo sobre lienzo, 56 x 95 cm
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.1986.9

LUCAS VÁZQUEZ, Eugenio

Pesca nocturna
Colección Carmen Thyssen
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SALA 3
CTB.2003.4

GARNERAY, Ambrosie-Louise

Vista de un puerto tropical
Óleo sobre tabla
46,6 x 28,9 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1989.1

BRUNIAS, Agostino

Aldea antillana con figuras bailando
Óleo sobre lienzo
28 x 82 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.2001.13

HASTREL, Adolphe Ludovic

Vista de la ciudad de Lima
Óleo sobre lienzo
66 x 100 cm
Colección Carmen Thyssen
CTB.2001.14

HASTREL, Adolphe Ludovic

Vista de la ciudad de Manila
Óleo sobre lienzo
66 x 100 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.2001.14

HASTREL, Adolphe Ludovic

Paisaje de Guayaquil
Óleo sobre lienzo
42 x 60,3 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1996.29

BELANGER, Louis

El Carenage, St. George’s, Grenada
1797
Gouache,82,6 x 120,6 cm
Colección Carmen Thyssen
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SALA 4
CTB.1979.44

HEADE, Martin Johnson

Orquídea y colibrí cerca de una cascada
Óleo sobre lienzo
38,2 x 51,5 cm
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.1990.5

CHURCH, Frederic Edwin

Paisaje tropical
Óleo sobre lienzo
28 x 41,3 cm
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB.2016.33

HERNARDEZ, Pedro

El tren
Óleo sobre lienzo
100 x 150 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1996.175

RIGALT Y FARRIOLS, Lluís

Corbera de Llobregat
Óleo sobre lienzo
92,3 x 149,5 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.2005.9

MARTÍ I ALSINA, Ramón

La palmera, s/f
Óleo sobre lienzo
55 x 46 cm
Colección Carmen Thyssen
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SALA 5

CTB.2017.190

RUSSIÑOL I PRATS, Santiago

Jardines
Pastel sobre papel
62 x 46 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1996.120

GUSSINYÉ I GIRONELLA, Pere

Paisaje con río
Óleo sobre lienzo
54 x 73 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1996.74

AMAT, Josep

Carretera de Gavá
1935
Óleo sobre lienzo
81 x 101 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1999.55

SÁNCHEZ-PERRIER, Emilio

Orillas del río
Óleo sobre lienzo
131 x 100 cm
Museo Carmen Thyssen Málaga

CTB.1994.48

MEIFRÈN I ROIG, Eliseu

Paisaje con pueblo y río, c. 1930
Óleo sobre linezo
80 x 110 cm
Museo Thyssen-Bornemisza
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SALA 6

CTB.1987.21

DUFY, Raoul

La pequeña palmera
c. 1906
Óleo sobre lienzo, 91,5 x 79 cm
Museo Thyssen-Bornemisza

CTB. ____

VILLAR, Isabel

Niña con cinco elefantes
Colección Carmen Thyssen

CTB 2000.11

SIGNAC, Paul

Paimpol 1925
Acuarela y carboncillo sobre papel
Colección Carmen Thyssen

CTB.1996.77

CRÉIXAMS I PICÓ, Pere

Paisaje. Toledo nº2, c. 1930
Óleo sobre lienzo, 73 x 93 cm
Colección Carmen Thyssen
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SALA 6
CTB.1999.57

BOSCH I ROGER, Emili

Barracas de Montjuïc, 1954
Óleo sobre lienzo
68 x 81,5 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1994.51

VILLÀ I BASSOLS, Miquel

Casas Ibicencas, s/f
Óleo sobre tela, 60 x 73 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.2016.45

MARTÍNEZ TARRASSÓ, Casimir

Paisaje de Mallorca, s/f
Óleo sobre lienzo, 54,5 x 65,5 cm
Colección Carmen Thyssen
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SALA 7
CTB.1999.154

AMAT I PAGÈS, Gabriel

Calella, 1949
Acuarela sobre papel, 30 x 44 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1996.72

AMAT I PAGÈS, Josep

Paseo de Sant Feliu en invierno, 1945
Óleo sobre lienzo, 54 x 73 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1997.90

VAYREDA I CANADELL, Josep

Cadaqués
Óleo sobre lienzo
81 x 116 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1996.115

GRAU I SALA, Emili

Playa de Normandía
Óleo sobre tela
50 x 100 cm
Colección Carmen Thyssen
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SALA 7

CTB.1996.84

BARRAU I BUÑOL, Laureà

Excursión marítima
Óleo sobre lienzo
100 x 73,5 cm
Colección Carmen Thyssen

CTB.1999.32

CAMOIN, Charles

Port de Cassis aux deux tartanes
Óleo sobre lienzo
65 x 81 cm
Museo Thyssen-Bornemisza
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DADES DE L’EXPOSICIÓ

ELOGI DE LA NATURA
A la presentació de l’exposició Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff s’ha destacat
el caràcter únic de la mostra que relaciona la pintura catalana amb mestres americans del dinou, entre
d’altres. A la roda de premsa, celebrada al monestir de Sant Feliu de Guíxols, hi van assistir una seixantena de persones entre mitjans de comunicació i autoritats. De les 57 obres que presenta Natura en
evolució, 18 són d’artistes catalans. D’altra banda, 23 quadres que es presenten s’exposen per primera
vegada des que formen part de la Col•lecció Carmen Thyssen. A més de la col•lecció privada, les obres
provenen del Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) i del Museo Carmen Thyssen Màlaga. L’exposició
obre el dia 10 de juny i tanca portes el 14 d’octubre.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

La venda d’entrades de pròpia gestió, permet fer reserves directament sense generar despesa de comissions en el preu de les entrades.
Preu de les entrades:
Entrada general: 7€
Entrada reduïda: 5 € (estudiants, jubilats, col•legiats, etc.)
Entrada menors (de 6 a 12 anys) i aturats: 3€
Desglós del tipus d’entrades:
GENERAL

5.603

JUBILAT/PENSIONISTA

5.076

ESTUDIANT/DOCENT

1.255

GRUP/REDUÏDA
ATURAT

754
87

INFANTIL B

574

INFANTIL A

333

ENTITAT

959

PROTOCOL

1391

VISITA ESCOLAR

1847

VISITA GUIADA FAMILIAR/ GRUP

169

VISITA GUIADA

814

VISITA GUIADA CONCERTADA

582

Total visitants

19.444
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ESPAI EDUCATIU
Aprendre i jugar a l’Espai Kids

L’Espai Carmen Thyssen ofereix als nois i noies la possibilitat de passar-s’ho bé mentre recorren l’exposició de la temporada i de continuar el joc de la visita a l’Espai Kids.
En els quadres de l’exposició Natura en evolució hi ha un munt de personatges que formen
part dels paisatges que els artistes han pintat durant el transcurs de quatre segles. Hi ha
pagesos, pescadors, comerciants, viatgers... Alguns vivien a Europa o a llocs molt llunyans
com Amèrica o l’Oceà Índic, mentre que altres vivien a Barcelona o fins i tot aquí, a Sant
Feliu de Guíxols.
L’activitat posa a prova la capacitat d’observació dels joves visitants. Amb el quadern de
l’explorador a la mà han d’observar, primer, i identificar després, a quines obres pertanyen
els fragments proposats. A la sortida de Natura en evolució trobaran les solucions a l’Espai
Kids i podran fer els seus propis dibuixos, i triar entre emportar-se’ls a casa o deixar-los en
exposició.
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Com a activitat complementària a l’exposició es proposa una activitat pedagògica paral•lela,
basada en les obres que s’hi poden veure.
L’activitat comença a l’inici de l’exposició. Amb l’entrada es proporciona a cada nen el quadern
de viatge, un full amb un text introductori i unes instruccions sobre el que haurà d’anar observant al llarg de l’exposició.
Al final de l’exposició els nois i noies accediran a les sales de la planta tercera de l’edifici, on es
farà el taller. Allà trobaran les solucions al joc que s’ha plantejat i se li proposarà que completi
el quadern de viatge incorporant els seus propis dibuixos.
L’activitat consta, a més, d’una visita per al professorat i de material didàctic.
Cal destacar la bona acollida de l’espai didàctic del Quadern de viatge dirigit al públic escolar.
Quan ha visites escolars, prop de 2.000 alumnes l’han visitat. Es va crear un dossier didàctic
específic perquè els professors i els escolars treballessin l’activitat.
El calendari escolar i les dates de tancament de les visites, és un repte per a les escoles i per al
nostre calendari de visites. Gairebé un mes per encabir les visites escolars.
Enguany s’han interessat centres educatius de la província i hem gaudit de visites d’estudiants
de belles arts o d’història de l’art de fora de la província.
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ACORD AMB LA UNIVERSITAT DE GIRONA

En aquesta edició, hem ampliat en nombre d’assistents en jornades de formació per a docents, amb el projecte engegat amb l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona
Sobrepassant el centenar de docents en la formació reglada, per posteriorment aprofundir en els coneixements adquirits per aplicar a l’aula.
La formació ha consistit en sessions pràctiques i teòriques, les quals són reconegudes i s’adquireixen certificat i mèrits per als assistents.

ART PELS ALUMNES, AVANTATGE D’ENTRADES

Guardeu l’entrada ‘visita escolar’!

A tots els escolars que vinguin a l’exposició, se’ls lliurarà un tiquet de ‘VISITA ESCOLAR’. Aquesta entrada
serà bescanviable per una entrada infantil gratuïta i dues entrades a preu reduït pels seus acompanyants.
Els escolars seran els guies de l’exposició pels seus familiars i amics!

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

VISITES GUIADES
Per aquesta exposició, s’ha disposat d’un calendari de visites guiades convencionals, familiars i nocturnes. S’ha hagut d’AMPLIAR el calendari de TOTES les modalitats de visites
guiades per la demanda dels visitants.
* tots els dissabtes a les 11’30h.
* tots els divendres d’agost a les 17h
* tots els dimarts d’agost a les 17h
* tots els dissabtes d’agost a les 18h Familiars
* divendres visites nocturnes a les 22h
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Les visites nocturnes acompanyades del maridatge del
somelier Jordi Agustí, ha exhaurit les places
en totes les visites.

Després de l’èxit del Thyssen de nit, aquest any amb degustació de vins, s’han obert reserves per a una
nova visita guiada nocturna el 31 d’agost a l’exposició Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i
Sacharoff. La visita conduïda per la comissària de la mostra, Pilar Giró. La novetat és que el recorregut
s’acompanya d’una degustació de vins a càrrec de l’enòleg Jordi Agustí, del Celler Ca l’Àngel de Sant
Feliu de Guíxols. De la mateixa manera que —al llarg de la història de l’art— la percepció de la natura
ha evolucionat de la mà dels artistes, el raïm transformat en vi també evoluciona amb el pas del temps.
Jordi Agustí relaciona la degustació amb la percepció de la natura que s’observa a les sales on s’exhibeixen els quadres de la Col•lecció Carmen Thyssen. En total seran dues degustacions de vins, una a
cada planta de l’exposició.
A continuació, la visita va fins a l’espai superior del monestir, a L’atelier-Pepa Poch, on Pepa Poch ha
muntat la proposta d’un taller d’artista on conflueix, la pintura, la ceràmica i la instal•lació. En aquest
espai quotidià transformat en obra d’art es fa una degustació de cava. Les bombolles d’aquesta beguda
acompanyen el tast d’un dels pastissos de xocolata que elabora Toni Viñas, de la pastisseria La Vienesa,
que reprodueixen quadres de Natura en evolució.
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PROJECTE DE COMUNICACIÓ

Presentar per primera vegada una exposició abans de la temporada habitual ha permès a l’Espai Carmen
Thyssen engegar l’activitat docent abans d’acabar el curs lectiu. Dos milers estudiants han visitat les exposicions acompanyats dels seus mestres.
L’aspecte docent també s’ha consolidat amb la col•laboració amb la Universitat de Girona amb vista a la
formació de professorat que s’ha fet a començament de setembre.
XARXES SOCIALS
En termes generals, les accions dutes a terme a les xarxes socials es valoren positivament i han posicionat
l’Espai Carmen Thyssen com un centre d’art actiu, i li han donat certa notorietat.

És interessant tenir en compte la diferència en el perfil i el comportament dels usuaris de cada xarxa, així
com els llenguatges propis de cadascuna d’elles per seguir emfatitzant la participació, en el cas d’Instagram, i mantenir la fidelització a Facebook i Twitter.
El treball d’aquests mesos ens ha demostrat també que malgrat Facebook ja no esta al primer lloc del
rànquing de popularitat si que manté uns usuaris fidels que fan servir aquest mitjà per relacionar-se de
manera exclusiva.
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CONCURSOS A XARXES
Els concursos tenen un gran potencial a tenir en compte per tal d’establir un engagment amb
els usuaris de les xarxes de l’ECT a la vegada que són una mostra molt útil per conèixer els
seus gustos i establir contacte amb ells. En l’actualitat el canal idoni per fer-ho és sens dubte a
través de Instagram però això no vol dir que les altres xarxes no s’hi vegin implicades fent-ne
també difusió i potenciant així el trànsit d’usuaris d’unes a altres.
WEB
Pel que fa al web www.espaicarmenthyssen.com, Google informa que 8.499 persones han
trobat l’Espai Carmen Thyssen a Internet. Segons dades mensuals que corresponen a 4.996
cerques, un 21,7% l’han trobat quan cercaven per producte o servei. En canvi, un 78,3% dels
usuaris ha buscat directament l’Espai Carmen Thyssen pel nom. Aquesta dada confirma la
consolidació de la marca. La visualització de fotografies és molt alta. Un 327% més de visualitzacions que iniciatives similars, segons Google My Business.
PUBLICITAT
En base al projecte inicial, els esforços d’inversió en publicitat s’han concentrat, bàsicament,
en els espots a TV3 i 3/24. En una primera onada al juliol (abans dels Mundials de futbol) i
una segona onada al setembre (coincidint amb l’inici del curs escolar), l’acció publicitària a
la televisió s’ha complementat amb una campanya online a TVC (TV3 a la carta) que ha obtingut resultats molt satisfactoris en matèria d’audiència. Sorprèn la visibilitat de l’espot de la
campanya «comerciants» i «teaser» també s’han difós a El PuntTV.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

Quant a premsa escrita, s’ha concentrat els anuncis a El Punt Avui, amb alguna inserció puntual al diari ARA i a les pàgines ARA Girona.
Aquesta campanya s’ha incrementat la inversió a les Xarxes Socials. Pel que fa a la publicitat
a Facebook, aquest treballa amb uns algoritmes molt més complexos que Instagram i que necessiten d’una experimentació i seguiment a fons en aquest terreny. A Instagram, aquests són,
per ara, més simples i és més fàcil arribar al perfil d’usuari que es desitja.
En paper, s’ha optat per la premsa especialitzada (Bonart i Tendencias del Mercado del Arte).
Quant a publicitat online s’ha fet un milió d’impressions (banners i robapàgines) a l’ARA digital, així com a El Punt Avui. També s’han fet banners revistes online (Núvol, Menuts Girona,
Tendencias), i una campanya a Timeout Girona. A això, cal afegir-hi les falques radiofòniques
(Cadena SER i Ràdio Platja d’Aro). També s’ha sumat sinèrgies amb Ràdio Sant Feliu (falques
i notícies al web) i amb el butlletí #guíxols (anuncis i notícies).
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MÚSICA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN

Amb la col•laboració de l’Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Guíxols aquesta temporada s’ha duplicat l’oferta de micro recitals. En el marc de Natura en evolució. De Van Goyen
a Pissarro i Sacharoff , els dimecres del mes de juliol va ser el torn dels músics professionals
(professors de l’Escola) que fan oferir repertori per a violí, guitarra, clarinet i flauta. Alumnes
destacats de la mateixa Escola van protagonitzar els diumenges musicals de setembre a l’Espai
Carmen Thyssen amb actuacions solistes de violí i violoncel.
Les sinergies amb el Festival de la Porta Ferrada també donen un bon balanç amb l’avantatge
d’entrada reduïda a l’exposició pels assistents als concerts del festival, i la celebració d’un concert
extraordinari de música barroca al monestir a càrrec de la formació L’estança harmònica.
Una altra de les novetats d’aquesta temporada ha estat la creació a Spotify d’una llista de propostes musicals inspirades en Natura en evolució. Amb aquesta llista de reproducció, els visitants
que ho desitjaven podien seguir l’exposició acompanyats per una selecció musical pensada per
a gustos molt amplis.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

ALTRES ACTIVITATS
D’aquesta setena temporada cal destacar l’augment de visites guiades des del juny, tant les convencionals com les familiars. Per a aquestes últimes es va crear un nou joc de pistes que omplia
d’estímuls la visita de la mainada. Diversos objectes (fotografies, espècies, plomes, còdols de
riu...) convidaven els visitants més joves a mirar, olorar, tocar, sentir... el que els artistes han traslladat a la tela. En acabar el recorregut, a l’Espai Kids, tenia lloc un taller amb figures de colibrí,
basat en Orquídia i colibrí prop d’una cascada, el quadre de Martin Johnson Heade que ha estat
la imatge de l’exposició.
L’ocupació de les visites guiades convencionals ha estat al voltant del 90%, mentre que les nocturnes van esgotar ràpidament l’aforament. Senyalar, també, que s’han potenciat els aspectes
lúdics amb activitats com ara les visites guiades nocturnes amb degustació.
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A banda del ressò mediàtic de la campanya i més enllà de les xifres pures i dures, l’exposició
Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff té un balanç molt positiu. Aquesta
apreciació es basa en el guany qualitatiu i de valor d’imatge degut a la incorporació de col•lectius especialitzats i afins a la cultura; l’augment d’activitats adreçades a un públic ampli —adult
i infantil—; el pes específic del vessant didàctic i l’obertura a artistes contemporanis.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

ALTRES CAMPANYES DE DIFUSIÓ
MÉS PUBLICITAT

• Tòtems a la Ciutat
• Pantalla del Passeig de Sant Feliu de Guíxols SFG
• Banderoles a la ciutat i banderola a la façana del Monestir.
@

• 2.481 correus electrònics adreçats a agències de Viatges de Catalunya
• 480 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural de Catalunya Central
• 705 correus electrònics adreçats a adreces de Cases de Turisme Rural de Girona
• 480 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural Catalunya Central
• 146 correus electrònics adreçats a adreces de Turisme Rural Costa de Barcelona
Distribució massiva

60.000 flyers distribuïts en:
• Comerços Ciutat
• Estacions autobusos Sarfa: Ciutat, Platja d’Aro, Palamós, Palafrugell, La Bisbal
• Càmpings i Camps de Golf “Difusora de Turisme”
• Oficines de Turisme Costa Brava
• Establiments hotelers de la Ciutat, Platja d’Aro 3* i 4*, Sta. Cristina, Girona, Blanes, Alt
Empordà i Lloret de Mar.
• Establiments Balnearis pròxims
• Festival de la Porta Ferrada
• Festival de Peralada
• Cases de turisme Rural
• Oficines de turisme: La Jonquera, Aeroport Girona i Barcelona, Salou, Reus, Lleida i Perpignan
• Repartiment de cartells a Girona, Figueres, Blanes, Lloret i Platja d’Aro.
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LA CIUTAT AMB LA CULTURA
COMPLICITATS
Restaurant i Hotel Amic
Els clients dels establiments Restaurant Amic i Hotel Amic tenen accés a l’entrada reduïda per a l’exposició. Aquesta reducció es fa efectiva presentant un flyer segellat pel restaurant/hotel Amic. Restaurant Amic/Hotel Amic és una iniciativa que implica els restauradors i hotelers de Sant Feliu de
Guíxols amb la cultura i la ciutat. Sant Feliu de Guíxols, amb tu i amb la cultura potencia sinèrgies
entre el Festival de la Porta Ferrada i l’Espai Carmen Thyssen, així com amb els establiments adherits
a la iniciativa

LA BOTIGA
La botiga es nodreix majoritàriament de productes de les botigues dels museus Thyssen de Madrid i
Màlaga, per la qual cosa es pot gestionar els dipòsits i la coproducció de productes.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

PRESSUPOST DE L’EXPOSICIÓ
Del pressupost aprovat pel Patronat a 8 de juny de 2018, per un import de 386.600,82€, el
cost de l’exposició finalment ha estat de 373.488,46€, generant un estalvi de 13.112,36€

DESPESES
Assegurança
Vigilància, seguretat i escortes
Producció amb transport
Museografia

8.166,55 €
168.401,78 €
37.802,47 €
7.844,74 €

Difusió

29.749,85 €

Comunicació + XXSS

15.578,75 €

Publicitat

30.000,00 €

Protocol

24.187,34 €

Productes de botiga i packaging

17.315,69 €

Altres despeses

1.200,00 €

Material fungible

1.089,00 €

Catàleg

14.002,29 €

Direcció artística

18.150,00 €

TOTAL DESPESES

373.488,46 €

INGRESSOS
Aportació Patronat de Turisme

9.000,00 €

Aportació Ajuntament de SFG

265.000,00 €

Fons propis entrades i botiga

119.202,47 €

TOTAL INGRESSOS

393.202,47 €
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NATÀLIA FARRÉ

A SANT FELIU DE GUÍXOLS

Les orquídies
preferides de
la baronessa
3 Carmen Thyssen obre la mostra

amb peces de la seva col·lecció
NATÀLIA FARRÉ
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Q

uaranta-tres artistes,
18 d’ells catalans, és el
que
s’ha
emportat
aquest any Carmen
Thyssen a Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà) per a l’exposició
que cada estiu desplega a l’espai
que porta el seu nom amb els fons
de la seva col·lecció d’art. Tota una
declaració de principis del que serà
el futur, cada vegada menys llunyà,
Museu Thyssen. El centre d’art que
fa 20 anys que s’anuncia i que el
2020 obrirà les portes amb una
col·lecció permanent de 138 obres
de pintura catalana, entre les quals,
les realitzades per Ramon Martí Al-

sina, Eliseu Meifrèn i Lluís Rigalt
que s’exposen en la mostra actual:
Natura en evolució, de Van Goyen a Pissarro i Sacharoff (fins al 14 d’octubre).
La cessió de les peces es va firmar
l’any passat, moment en què s’havia de posar en marxa la licitació
del projecte i la recaptació de fons.
El primer el va parar un canvi en la
llei d’arquitectura; el segon, el 155.
Tot i així, la cosa està en marxa i
Carles Motas, alcalde del municipi,
assegura que no hi haurà cap retard. El concurs per al nou edifici
que s’aixecarà es presentarà la setmana que ve i l’ajuntament ja
compta amb els set milions d’euros
de pressupost que costa el projecte.
Una altra cosa és que Motas vulgui

33 Una visitant fotografia ‘Orquídia i colibrí a prop d’una cascada’, de Martin Johnson Heade.
implicar-hi més administracions
perquè considera que «el projecte
no només posiciona Sant Feliu sinó
que va més enllà». La Diputació de
Girona ja hi ha compromès 1,2 milions. I l’alcalde espera poder parlar, ben aviat, amb la Generalitat i
el Govern central. La desaparició
del 155 també assegura a Sant Feliu
cobrar els tres milions de l’herència
dels germans Anlló que la Generalitat li havia d’abonar al desembre.
De manera que Natura en evolució
podria ser la penúltima exposició
abans de comptar amb museu pro-

pi. «Un viatge sensorial i sensitiu en
què es proposa a l’espectador emprendre un recorregut en el descobriment de la pintura de paisatge»,
explica la comissària Pilar Giró. Des
del naixement del gènere durant el
segle d’or holandès fins a l’actualitat, sense oblidar l’impressionisme.
A l’impressionisme i al segle d’or hi pertanyen dues de les peces més apreciades de la mostra: Paisatge fluvial amb transbordador i cabanyes (1634) de Jan van Goyen i Camp
de cols, Pontoise (1873), de Camille Pis-

DIÀLEGS /

sarro. Una exposició que, a més a
més, és un exemple del diàleg entre
artistes catalans i internacionals: de
la relació que s’estableix entre Platja
de Barcelona de Martí Alsina i Vista de
la ciutat de Manila d’Adolphe Hastrel,
o entre Corbera de Llobregat de Rigalt i
Paisatge tropical de Frederic Church.
Aquest últim és un dels pintors americans del XIX de la col·lecció Thyssen
poc coneguts, com ho és també Martin Johnson Heade, l’oli del qual Orquídia i colibrí a prop d’una cascada
(1902) és el quadre de la mostra «preferit» de la baronessa. H
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Màrius Serra

La retòrica de
la naturalitat

A

LOURDES CASADEMONT / ACN

Sacharoff va retratar a La Colla, el 1945, un grup d’artistes i intel∙lectuals catalans amb qui es reunia periòdicament

El paisatge, l’eix d’una nova
exposició a l’Espai Thyssen
D’aquí uns dies es licitarà la redacció del projecte del futur museu
SÍLVIA OLLER
Girona

L’evolució de quatre segles de paisatges
concentrats en 57 pintures. És en essèn
cia la nova exposició que s’inaugura de
mà a l’Espai Carmen Thyssen de Sant
Feliu de Guíxols, l’embrió del futur Mu
seu del qual la setmana que ve sortirà a
licitació la redacció del projecte execu
tiu.Laprevisióésquel’equipament,que
costarà 7 milions d’euros, pugui obrir
les seves portes durant el segon semes
tre de l’any 2020. De moment, només la
Diputació de Girona s’ha compromès
públicament a aportar 1,2 milions d’eu
ros entre els anys 2019 i 2021, encara
que el Consistori espera comptar també
amb complicitat econòmica dels go
verns d’Espanya i Catalunya.
L’exposició Natura en evolució fa un
recorregut pel paisatge de la mà d’artis
tes nordamericans, europeus i catalans
de la col∙lecció Thyssen. La mostra, que
es pot veure fins el 14 d’octubre, arrenca
amb la pintura flamenca de Jan van
Goyen i el naixement del paisatge com a
gènere. “Abans del segle XVII no existia
el paisatge com a gènere pictòric, apa
reixia només com un teló de fons”, va
explicar ahir la comissària Pilar Giró
que va destacar també la influència del

paisatgisme holandès en el romanticis
me, el naturalisme i l’impressionisme.
Un dels noms destacats de l’exposició
és el del pintor impressionista Camille
Pissarro, de qui s’exposa l’oli El camp de
les cols, Pontoise, un referent del croma
tisme i de l’estudi de la llum.
La mostra reuneix també obres de
pintors avantguardistes com Paul Sig
nac, famós pel desenvolupament de la
tècnica puntillista amb Georges Seurat,
o del fauvista Raoul Dufy amb la seva in

L’exposició, que es pot
visitar fins a l’octubre,
reuneix 56 obres, i 18
són d’artistes catalans
terpretació de la naturalesa i una selec
ciódepaisatgesexòticsdecolòniesd’ul
tramar. També té un paper important la
pintura catalana del segle XX amb
noms com els de Josep Amat, Santiago
Rusiñol o Eliseu Meifrèn, entre d’altres.
En total, 18 de les 57 obres exhibides són
pintures d’autors catalans i 23 s’expo
sen per primera vegada des que formen
part de la col∙lecció Carmen Thyssen.

El recorregut expositiu acaba amb un
homenatge a la pintora russa que en la
dècada de 1940 es va establir a Barcelo
na, Olga Sacharoff, i de qui l’any passat
es va commemorar el 50 aniversari de la
seva mort. L’obra de gran format La Co
lla, cedida pel MNAC, en la qual aparei
xen alguns dels pintors que formen part
de la col∙lecció de pintura catalana Car
men Thyssen com Gabriel Amat, Josep
Amat, Domènech Carles Rosich i Josep
Puigdengoles és una de les tres pintures
de Sacharoff exhibides a la mostra.
Natura en evolució és la setena expo
sició que s’organitza a l’Espai Thyssen.
Al nou museu s’hi traslladaran les 140
obres que la baronessa ja va acordar ce
dir a l’Ajuntament per un període de 20
anys.CarmenCerveravaassegurarsen
tirse “molt orgullosa” del futur museu i
es va pronunciar també sobre la nova vi
cepresidenta del Govern espanyol, Car
men Calvo. El seu paper podria ser clau
per desbloquejar la cessió de la seva
col∙lecció de pintura a l’estat el 2002 i la
pròrroga de la qual finalitza el proper 31
de juliol. Cervera va definir Carmen
Calvo com “una de les millors ministres
de Cultura que ha tingut Espanya” i va
remarcar que la vicepresidenta “sem
pre va comprendre” el valor de la seva
col∙lecció.c

PA N ORAMA

Tricicle s’acomiadarà
de Barcelona a l’octubre

Huerta mantindrà
el director d’El Prado

Joan Elies Adell,
proposat per a la ILC

TEATRE wLa gira de comiat de Trici
cle després de 40 anys als escenaris
desembarcarà a Barcelona l’11 d’oc
tubre, al teatre Victòria. Hits, que
reuneix alguns dels grans èxits de la
carrera d’aquest trio còmic integrat
per Paco Mir, Carles Sans i Joan
Gràcia, va començar a rodar el se
tembre del 2016 i porta en aquests
moments més de 175.000 especta
dors a 35 ciutats. A Barcelona les
funcions de comiat duraran ni més
ni menys que quatre mesos, fins al 3
de febrer. / J. Barranco

NOMENAMENTS wEl ministre de
Cultura i Esports, Màxim Huerta,
va anunciar ahir en una entrevista
a Telecinco que mantindrà en el
càrrec els directors d’institucions
que “van bé”, com el Museu del
Prado, i va afegir que la seva “mà
dreta” en Esports serà “un nom
incontestable”∙ Huerta ha explicat
també, al programa d’Ana Rosa
Quintana que va codirigir durant
anys, que estarà envoltat “d’un
equip formidable allà on necessiti
estar reforçat”. / Efe

LITERATURA wLa consellera de Cul
tura, Laura Borràs, proposarà Joan
Elies Adell com a director de la
Institució de les Lletres Catalanes
(ILC), dimarts que ve al Consell
Executiu. Adell (Vinaròs, 1968) és
llicenciat en Filologia Hispànica i en
Comunicació Audiovisual per la
Universitat de València, i doctor en
Filologia Catalana. Borràs ha presi
dit aquest matí el primer consell
assessor de la ILC, institució que
ella mateixa havia dirigit en l’etapa
anterior. / ACN
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ssistir a la preestrena d’un do
cumental al mateix teatre on
culminen les últimes escenes
de la pel∙lícula, i ferho amb la
presència de la majoria de persones que
hi surten, és el més semblant a entrar en
una sala de miralls amb una càmera.
Aquest efecte mirall és el que vam viure
al Gran Teatre del Liceu dimecres a la
preestrena de Petitet, l’última pel∙li (do
cumental) de Carles Bosch, fins al punt
que l’atapeïda platea del Liceu va escla
tar en aplaudiments just quan la pantalla
mostrava l’ovació que aquella mateixa
platea (amb molts d’aquells mateixos es
pectadors) havia dedicat al concert de
rumba simfònica que acomplia el somni
del Petitet el 17 d’octubre. Tot això suc
ceïa només dos dies després que Catalu
nya Ràdio estrenés la sèrie radiofònica
de no ficció que parteix de Tor, tretze ca
ses i tres morts, un reportatge televisiu
sobre els assassinats d’un poblet piri
nenc que Carles Porta transformà en no
vel∙la de no ficció. El llibre, publicat sem
pre en col∙leccions de narrativa, ha acon
seguit seduir molts lectors en diverses
llengües. Tots dos Carles provenen del
gran reporterisme minutista de TV3 (30
minuts, Sense ficció, 60 minuts). Carles
Bosch, que havia començat a Interviú, ha
excel∙lit en la pantalla augmentada que
va de la tele a les sales de projecció. El
camí de la multipremiada Balseros
(2002), nominada als Oscar, també havia
començat, vuit anys abans, en un repor
tatge televisiu. Abans d’arribar a l’apote
osi rumbaire d’aquest dimecres, havia
tornat a emocionar l’espectador amb Bi
cicleta, cullera, poma (2010), que narra
amb gran sensibilitat la batalla del presi
dent Pasqual Maragall contra el mariscal
Alzheimer. Carles Porta també va ser re
porter trentaminutista i artífex d’experi

Els projectes periodístics
són McGuffins que
intervenen en la realitat
per poderla mostrar
ments televisius com ara Efecte mirall,
que prefigurava la generació selfie. Tot i
seguir produint audiovisuals, la seva tra
jectòria ha destacat en el sector de la lle
tra impresa, amb l’èxit editorial de Tor
com a ariet. Les seves investigacions so
bre Fago (Fago, si et diuen que el teu ger
mà és un assassí) li van merèixer el premi
Huertas Clavería, i amb el llibre sobre el
cas del pederasta detingut a Castelldans
l’any 2013 va guanyar el premi Godó (Li
deien pare).
La nova pel∙lícula de Bosch neix d’un
treball del col∙lectiu SomAtents, creat al
Raval el 2012, que va detectar tot un per
sonatge com el Petitet (fill d’un músic de
Peret) en un dels seus projectes de perio
disme narratiu de quilòmetre zero. L’ull
clínic de Bosch, acompanyat per David
Vidal de SomAtents al guió, transforma
el que podria ser un mer retrat en una
aventura amb tots els ingredients d’una
epopeia: promesa a la mare, dificultats
materials, malaltia, perill de mort i èxit
final. La pel∙li va d’artistes i tots els que hi
surten actuen. Són actors que es repre
senten a ells mateixos, com en la major
part del cinema d’Albert Serra. L’efecte
mirall arriba al cinema i els projectes pe
riodístics són McGuffins que intervenen
en la realitat per poderla mostrar.
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MIQUEL BARCELÓ AL FESTIVAL POESIA I + L’artista
farà una acció artística amb Pascal Comelade el 6 de juliol.
Fins al dia 15 passaran per diverses localitats del Maresme
Maria Sevilla, Míriam Cano, Pons Alorda i El Petit de Cal Eril.

NOU DISC DE PRINCE AL SETEMBRE La discogràfica
Warner ha confirmat que finalment editarà un àlbum amb nou
temes inèdits de Prince, titulat Piano & a Microphone 1983, el
21 de setembre.
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Sant Feliu de Guíxols
avança i Madrid
s’encalla
Durant la presentació de la nova
exposició temporal, Natura en
evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff, la Diputació de
Girona va anunciar que destinaria 1,2 milions d’euros en tres
anys a contribuir al finançament del futur Museu Thyssen
de Sant Feliu de Guíxols, que
costarà uns set milions d’euros,
i en què esperen que també hi
col·laborin els nous governs català i espanyol. I mentre el Museu Thyssen de Sant Feliu avança, el de Madrid fa temps que està aturat. Carmen Thyssen va
recordar que el contracte de
cessió de la seva col·lecció al
museu madrileny s’acaba el 31
de juliol i que les negociacions
amb el nou ministeri de Cultura
“seran molt importants”. Thyssen va reconèixer que no coneixia el nou titular de Cultura,
Màxim Huerta, però sí la vicepresidenta espanyola, Carmen
Calvo, que va ser ministra de
Cultura i que, segons Thyssen,
“sempre va comprendre el valor
de la col·lecció”.

MARIA GARCIA

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Entre finals del segle XVI i principis
del segle XVII va aparèixer en la
pintura holandesa un nou gènere, el
paisatgisme. Progressivament es va
anar estenent arreu del continent
europeu, i també a Amèrica, impregnant diferents corrents com el
naturalisme i l’impressionisme, i
retratant els canvis de la relació que
la societat havia establert amb la natura al llarg de la història. L’origen
i l’evolució d’aquest gènere pictòric
és el fil conductor de l’exposició
temporal Natura en evolució. De
Van Goyen a Pissarro i Sacharoff,
que es podrà visitar a partir de demà
a l’Espai Thyssen de Sant Feliu de
Guíxols (Baix Empordà).
La mostra, formada per 57 obres
de les quals la meitat s’exposen per
primera vegada, és un recorregut pel
paisatgisme al llarg de quatre segles
i a través de la mirada de pintors catalans i internacionals com Jan Van
Goyen, Ramon Martí i Alsina, Martin Johnson Heade, Camille Pissarro, Santiago Rusiñol i Olga Sacharoff. En total són 43 artistes, 18 dels
quals catalans, que ofereixen un viatge pels paisatges del segle XVI fins
al XX, abastant tres tipologies de natura: la dominada, la colonitzada i la
sublim. “És una passejada per escenes naturistes, realistes, costumistes de paisatges fluvials, marítims...
fins a acostar als ulls europeus les
colònies d’ultramar i arribar al segle
XIX amb la irrupció de l’impressio-

Llarga vida a la pintura
paisatgística

L’Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols estrena una
exposició amb obres de Pissarro, Van Goyen i Sacharoff
nisme i amb Pissarro com un dels
màxims representants”, diu la comissària de l’exposició, Pilar Giró,
que també destaca que la mostra
“posa de manifest la universalitat
del llenguatge pictòric establint diàlegs entre artistes contemporanis de
diverses procedències”.
L’art i la pau

La majoria de les 57 obres de la mostra procedeixen de la col·lecció privada de Carmen Thyssen i dels museus Thyssen-Bornemisza de Madrid i Carmen Thyssen de Màlaga.
Sempre envoltada d’un núvol de càmeres i flaixos, Thyssen va assistir
ahir a la roda de premsa de presentació de la nova exposició, en què va
fer una defensa aferrissada de la
pintura. “És molt important la difusió de l’art al món sencer perquè
porta la pau”, va proclamar Carmen
Thyssen, que també va destacar que
admirava els pintors “perquè saben
trobar la llum per crear una obra
d’art”. “Dono les gràcies als pintors
morts pel llegat que han deixat, i als
que viuen també per saber captar la

01. Carmen
Thyssen amb
l’obra Orquídia
i colibrí prop
d’una cascada,
de Martin
Johnson
Heade. DAVID
BORRAT 02. Camps
de cols, de
Pissarro. THYSSEN

bellesa”. I va confessar que va escollir Sant Feliu de Guíxols com a nova seu d’un museu perquè tothom
amb qui hi ha anat “ha acabat enamorat del poble, de l’Empordà i de
Girona”. De fet, actualment els quadres de les exposicions es mostren
en un espai del monestir de Sant Feliu de Guíxols, mentre s’executen
les obres del nou equipament que,
segons mantenen els seus impulsors, serà una realitat al 2020.
02

Després d’atendre els mitjans,
Thyssen va fer un recorregut per la
mostra acompanyada de la comissària, que li va explicar com havia
distribuït els quadres. Així, l’exposició, que es podrà veure fins al 14
d’octubre, comença amb la pintura flamenca i el naixement del paisatge com a gènere pictòric amb
quadres com Paisatge fluvial amb
transbordador i cabanes, de Van
Goyen. I continua amb la influència
del paisatgisme holandès en el naturalisme, el realisme i l’impressionisme, aquest últim representat
especialment per Camps de cols, de
Pissarro, que dialoga amb obres
d’artistes catalans com la Carretera de Gavà, de Josep Amat i Pagès.
De fet, el tercer àmbit de la mostra
el componen pintors catalans del
segle XX que tenen una temàtica
comuna: el paisatge marítim.
L’exposició acaba amb un petit
homenatge a Olga Sacharoff. “Volíem finalitzar el recorregut amb ella
perquè amb la seva obra està explicant una part de la història poc coneguda de l’art català”, va assenyalar Giró. Una de les seves obres més
emblemàtiques és La colla –cedida
pel MNAC–, on surten retratats, entre d’altres intel·lectuals i artistes
de l’època, quatre pintors que apareixen a l’exposició: Gabriel Amat,
Josep Amat, Domènec Carles i Rosich i Josep Puigdengolas. En definitiva, l’exposició ofereix, en paraules de Giró, “un viatge sensorial i
sensitiu” per quatre segles de pintura que mostren “el diàleg entre l’ésser humà i el seu entorn”.e
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Pintura Setena mostra de la col·lecció Carmen Thyssen a Sant Feliu de Guíxols, amb el museu a l’horitzó del 2020

L’alcalde, Carles Motas, i el president de la Diputació, Pere Vila, ahir, a
la plaça Abadia, on es farà el museu. Al mig, detalls de tres dels quadres
de la mostra i, a la dreta, la baronessa Carmen Thyssen davant el Van
Goyen que s’exhibeix en la mostra ■ E.A. / COL·L. CARMEN THYSSEN

La mostra de la col·lecció Carmen Thyssen a Sant Feliu ‘Natura en evolució. De Van
Goyen a Pissarro i Sacharoff’ obre portes amb la idea que el museu estigui el 2020

Paisatges Thyssen
Emili Agulló

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Natura en evolució. De
Van Goyen a Pissarro i
Sacharoff. És el títol de la
setena mostra pictòrica
estival a l’Espai Carmen
Thyssen de Sant Feliu de
Guíxols, presentada ahir
al Palau de l’Abat i que estarà oberta al públic a partir de demà i fins al 14 d’octubre. Comissariada per
Pilar Giró, inclou 57 obres,
que arrenquen amb la pintura flamenca de Jan van
Goyen i el naixement del
paisatge com a gènere,
transiten cap al naturalisme, el romanticisme i l’impressionisme i conclouen
ja al segle XX, amb una selecció d’obres en què també hi ha presents 18 artistes catalans –Martí i Alsina, Meifrèn, Josep Maria

Mallol o un dels pintors
més estimats per Carmen
Thyssen, Josep Amat, que
any rere any reforça el vincle entre la col·lecció i Sant
Feliu de Guíxols, on va residir i pintar molts quadres.
Giró destacava el fet
que les obres comprenen
quatre segles de creació i
que n’hi ha 23 que s’exposaran al públic per primer
cop, des que van passar a
mans de la col·lecció, i “la
feina de recerca i contextualització” de les pintures en l’època i entorn
creatiu. Entre les tipologies d’obres, distingeixen
entre les natures dominades –on preval la bellesa
sense hostilitat–, la colonitzada –amb diverses representacions sobre la
petja europea a l’ultramar
de Lima, Manila o Guaya-

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

quil– i les derivades contemporànies amb embarcacions partint dels ports
andalusos d’Algesires, Màlaga i el Guadalquivir sevillà. En darrer lloc, hi resta
la natura sublim, “exuberant, primitiva, salvatge i
d’un caràcter més marcadament romàntic”. I tampoc hi falten algunes mostres d’autors nord-americans.
La comissària també
esmentava el protagonisme de la russa Olga Sacharoff, instal·lada a Barcelona el 1940,i amb un homenatge que ha obert la collaboració amb altres institucions del país, com ara
els fons del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) –que ha cedit el
quadre La colla, una representació amb el grup
de pintors i intel·lectuals

que van envoltar Sacharoff en la seva estada a Catalunya– o la col·lecció privada del Cercle del Liceu,
que ha cedit La llotja, també datat cap al 1945.
El museu, a l’horitzó
Més enllà de la mostra, el
gran punt d’interès de la
relació entre la baronessa
Thyssen i el municipi guixolenc és l’evolució del

La mostra estival
inclou obres
d’autors catalans
i 23 quadres
exposats per
primer cop

projecte de museu estable
a la població. L’alcalde,
Carles Motas, va agrair “la
sort de tenir una ciutadana il·lustre” com Carmen
Thyssen per mantenir la
col·laboració d’unes exposicions que cada estiu arrosseguen milers de visitants i donen projecció a la
zona, però manté l’objectiu d’avançar en un nou
edifici per a exposicions
permanents.
En aquest sentit, Motas
va anunciar ahir que la
setmana vinent publicaran l’anunci de subhasta
per trobar un equip arquitectònic que redacti el projecte constructiu per al
museu, segons els plans
empresos aquest darrer
mandat que el situarien
adossat a l’antic edifici del
monestir benedictí de
Sant Feliu, a l’espai de la

plaça Abadia. I amb una
exhibició estable d’entre
130 i 140 obres de la collecció.
Entre les novetats, l’alcalde va precisar que, si els
terminis avancen segons
les darreres previsions,
l’horitzó d’obertura se situaria a dos anys de vista,
“en el segon semestre de
2020”, i el pressupost de
l’operació voltaria els 7 milions d’euros. De moment,
compten només amb el
compromís inversor de la
Diputació de Girona, que
ja ha fet aportacions en els
darrers exercicis per a la
producció i promoció de
les mostres estivals.
El president de l’ens,
Pere Vila, va xifrar en 1,2
milions d’euros l’aportació
de l’organisme, dividida
en tres exercicis –entre
aquest any i el 2020– a raó
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Els secrets
del Secret Vida
David Castillo

de 400.000 euros anuals.
Vila va argumentar que
“és un projecte engrescador i transcendent”, amb
un abast que depassa les
fronteres del terme guixolenc.
Picar a altres portes
Motas va garantir que el finançament de les obres,
comptant-hi els diners
que hi aportarà la Diputació, es podria assumir amb
recursos municipals. Però
confien a arrencar alguna
aportació de la Generalitat, després que ja s’haguessin iniciat contactes
durant el mandat de Carles Puigdemont –estroncats per l’aplicació del
155–, i esperen reobrir
converses amb la nova
consellera de Cultura.
Motas, però, no es va limitar a l’administració catalana. “Estem expec-

L’alcalde vol que la
Generalitat i l’Estat
s’impliquin en el
museu, a més dels
1,2 milions de la
Diputació

Ahir vaig assistir a una roda de premsa insòlita, la d’un
festival musical que anuncia que no anunciarà els músics fins que el públic no sigui al local on el convoquen,
la Finca Mas Solers de Sant Pere de Ribes, on havia estat el casino. Pot semblar una extravagància, però els
convocants són Xavi Carbonell i Dani Poveda, impulsors del modèlic Festival Vida, hereu del Faraday, bres-

sol de la música indie del país. El Secret Vida es farà el
7 i el 8 de desembre, tindrà un cartell internacional de
20 actuacions i les entrades es posaran a la venda a
començament de juliol, coincidint amb les del Vida del
2019. Només per visitar Mas Solers ja val la pena afegir-se a una proposta elegant, de no soroll i plena de
sorpreses. I per poc més de 2 euros el concert.

tants després de la constitució dels nous governs de
la Generalitat i l’Estat”, va
dir, i també vol mirar de
negociar amb el nou ministre de Cultura, Màxim
Huerta. El darrer govern
socialista de Zapatero
s’havia compromès a invertir-hi, però amb la crisi
i l’arribada del PP al poder
la partida havia decaigut.
Carmen Thyssen va donar a entendre que es podria implicar en la negociació, però més enllà de
Huerta, a qui no coneix
personalment, va destacar la figura de la nova vicepresidenta socialista espanyola, Carmen Calvo,
de qui va dir que ha estat
“una de les millors ministres de Cultura” estatals.
Abans de final de juliol, la
baronessa va recordar que
ha de reunir el patronat de
la Fundació Thyssen, presidit pel titular del ministeri, per decidir el futur de
la col·lecció al Museu
Thyssen madrileny. I el
projecte de Sant Feliu
també podria aparèixer,
de retruc, sobre la taula de
negociació. L’alcalde de
Sant Feliu ha seguit de
prop l’impacte positiu del
Museu Thyssen a Màlaga,
un “model d’èxit” que voldrien reproduir a la Costa
Brava. ■
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La
Diputació
aportarà 1,2
milions al
museu

Carmen Thyssen presenta l’exposició d’estiu al Monestir de Sant Feliu de Guíxols. ANIOL RESCLOSA

Carmen Thyssen exposa obres de
paisatges a Sant Feliu a l'espera
d’estrenar museu

La mostra «Naturalesa en evolució. De Van

EFE/ACN SANT FELIU DE GUÍXOLS

■ La baronessa Carmen Thyssen
va presentar ahir a Sant Feliu de
Guíxols una exposició temporal
d'una seixantena d'obres de la
seva col·lecció, amb el paisatge
com a protagonista, que inaugurarà diumenge, en espera d'estrenar un museu a la vila el .
L'exposició, titulada Naturalesa en evolució. De Van Goyen a
Pissarro i Sacharoff i comissariada per Pilar Giró, és la setena que
la baronessa Thyssen porta a
aquest municipi de la Costa Brava.
El Monestir de Sant Feliu de
Guíxols disposa d'un espai perquè la baronessa exhibeixi els
seus quadres cada estiu, mentre
erigeix un museu que permeti
mostrar-los de forma permanent.
Naturalesa en evolució. De Van
Goyen a Pissarro i Sacharoff
compta amb  obres de  artistes,  d'ells catalans, de les quals
 s'exhibeixen per primera vegada des que formen part de la
seva actual col·lecció.
Pilar Giró va qualificar la proposta com «un viatge sensorial i

sensitiu» per quatre segles de
pintura que són un «diàleg de
l'ésser humà amb el seu entorn».
Els quadres seleccionats van
des que el paisatgisme que emergeix a Holanda, entre final del segles XVI i XVII, per passar per etapes com el romanticisme, naturalisme i impressionisme, amb la
posterior influència d'aquest en
l'art d'avantguarda.
La mostra vol posar de manifest la universalitat del llenguatge
pictòric i establir diàlegs entre artistes contemporanis, i posar en
valor els autors catalans de la
col·lecció Thyssen.
Giró va destacar en la presentació de la mostra la importància
que té la presència de quadres de
la pintora russa Olga Sacharoff,
que es va instal·lar a Barcelona el
 i es va relacionar amb artistes i intel·lectuals del moment, en
què es va donar a conèixer com
La Colla.
La baronessa va destacar, finalment, la seva «admiració» pels
pintors que han sabut «trobar la
llum per crear una obra d'art» i es
va declarar «orgullosa» de pre-

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

Goyen a Pissarro i Sacharoff» s’inaugurarà
aquest diumenge amb 57 obres de 43 artistes,
18 d’ells catalans La comissària, Pilar Giró,
qualifica la proposta expositiva de «viatge
sensorial i sensitiu»

Important negociació
sobre la col·lecció
 La baronessa Carmen
Thyssen va qualificar ahir de
«molt important» la seva pròxima negociació amb el nou Govern espanyol per tancar
l'acord sobre la cessió de la seva
col·lecció de pintura al Museu
Thyssen de Madrid. Carmen
Thyssen va recordar que el conveni actual es troba en una fase
de pròrroga que acaba el pròxim 31 de juliol. El desembre
passat, l'exministre d'Educació,
Cultura i Esport, Íñigo Méndez
de Vigo, va anunciar que la negociació sobre les noves condicions de cessió de la seva
col·lecció privada a Espanya es
prorrogava fins al mes de juliol
per arribar a un acord «amb

permanència, que doni seguretat i certesa». El préstec
d'aquesta col·lecció pròpia es va
signar el 1999 per deu anys i
s’ha actualitzat de forma anual
des de 2011. El 2016 es va renovar la cessió per sis mesos i, des
de gener d'aquest any, s'han fet
pròrrogues de tres mesos, excepte l'acordada el passat 12 de
juliol, que acabaria el 31 de desembre. La baronessa dir que
coneix la nova vicepresidenta
espanyola, Carmen Calvo, de
l’anterior etapa com a ministra
de Cultura i va elogiar-la, mentre està en espera de tenir contacte amb el nou titular
d'aquesta cartera, Màxim Huerta. EFE SANT FELIU DE GUÍXOLS

 El projecte del Museu
Thyssen de Sant Feliu de
Guíxols , que preveu obrir
portes el segon semestre del
2020, segueix endavant amb
la licitació del projecte executiu la setmana vinent, i
una injecció d'1,2 milions
d'euros a càrrec de la Diputació de Girona, com van
anunciar ahir l'alcalde de la
població, Carles Motas, i el
president de la corporació,
Pere Vila, acompanyats de la
baronessa Thyssen. Motas
va parlar de la consolidació
d'un projecte sobre el qual
dialogaran amb els nous governs de la Generalitat i l'Estat. El projecte costarà en
total 7 milions, segons Motas. E.P. SANT FELIU DE GUÍXOLS

sentar aquesta exposició a Sant
Feliu de Guíxols.
La natura dominada, la colonitzada i la natura sublim són els
tres tipus de paisatges que es troben en aquesta mostra. L'exposició arrenca amb la pintura holandesa amb Paisatge fluvial amb
transbordador i cabanyes, de Van
Goyen, de mitjans del segle XVII.
Comença aquí la percepció de
la natura afable, d'indrets identificables i fins i tot testimonis de la
història amb la presència de ruïnes grecoromanes com Paisatge
amb ruïna, port i soldats, atribuït
a Rosa Salvatore.
I de la pintura realista es passa
a nous corrents com ara l'impressionisme, amb Pissarro com a
principal exemple (El camp de
cols, Pointose) que aporta una visió més analítica i científica.
Seguidament, arriben les
avantguardes amb les noves interpretacions de la natura a través
d'obres com Paimpol, de Paul
Signac, o Raoul Dufy amb La petita palmera.
I ja a l'última part, s'inclou una
selecció d'obres del segle XX on
es posa en relleu la pintura de
paisatge catalana d'aquest període, amb noms com Gabriel Amat,
Josep Puigdengolas, Laureà
Barrau o Eliseu Meifrèn.
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farà una acció artística amb Pascal Comelade el 6 de juliol.
Fins al dia 15 passaran per diverses localitats del Maresme
Maria Sevilla, Míriam Cano, Pons Alorda i El Petit de Cal Eril.

NOU DISC DE PRINCE AL SETEMBRE La discogràfica
Warner ha confirmat que finalment editarà un àlbum amb nou
temes inèdits de Prince, titulat Piano & a Microphone 1983, el
21 de setembre.
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Sant Feliu de Guíxols
avança i Madrid
s’encalla
Durant la presentació de la nova
exposició temporal, Natura en
evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff, la Diputació de
Girona va anunciar que destinaria 1,2 milions d’euros en tres
anys a contribuir al finançament del futur Museu Thyssen
de Sant Feliu de Guíxols, que
costarà uns set milions d’euros,
i en què esperen que també hi
col·laborin els nous governs català i espanyol. I mentre el Museu Thyssen de Sant Feliu avança, el de Madrid fa temps que està aturat. Carmen Thyssen va
recordar que el contracte de
cessió de la seva col·lecció al
museu madrileny s’acaba el 31
de juliol i que les negociacions
amb el nou ministeri de Cultura
“seran molt importants”. Thyssen va reconèixer que no coneixia el nou titular de Cultura,
Màxim Huerta, però sí la vicepresidenta espanyola, Carmen
Calvo, que va ser ministra de
Cultura i que, segons Thyssen,
“sempre va comprendre el valor
de la col·lecció”.

MARIA GARCIA

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Entre finals del segle XVI i principis
del segle XVII va aparèixer en la
pintura holandesa un nou gènere, el
paisatgisme. Progressivament es va
anar estenent arreu del continent
europeu, i també a Amèrica, impregnant diferents corrents com el
naturalisme i l’impressionisme, i
retratant els canvis de la relació que
la societat havia establert amb la natura al llarg de la història. L’origen
i l’evolució d’aquest gènere pictòric
és el fil conductor de l’exposició
temporal Natura en evolució. De
Van Goyen a Pissarro i Sacharoff,
que es podrà visitar a partir de demà
a l’Espai Thyssen de Sant Feliu de
Guíxols (Baix Empordà).
La mostra, formada per 57 obres
de les quals la meitat s’exposen per
primera vegada, és un recorregut pel
paisatgisme al llarg de quatre segles
i a través de la mirada de pintors catalans i internacionals com Jan Van
Goyen, Ramon Martí i Alsina, Martin Johnson Heade, Camille Pissarro, Santiago Rusiñol i Olga Sacharoff. En total són 43 artistes, 18 dels
quals catalans, que ofereixen un viatge pels paisatges del segle XVI fins
al XX, abastant tres tipologies de natura: la dominada, la colonitzada i la
sublim. “És una passejada per escenes naturistes, realistes, costumistes de paisatges fluvials, marítims...
fins a acostar als ulls europeus les
colònies d’ultramar i arribar al segle
XIX amb la irrupció de l’impressio-

Llarga vida a la pintura
paisatgística

L’Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols estrena una
exposició amb obres de Pissarro, Van Goyen i Sacharoff
nisme i amb Pissarro com un dels
màxims representants”, diu la comissària de l’exposició, Pilar Giró,
que també destaca que la mostra
“posa de manifest la universalitat
del llenguatge pictòric establint diàlegs entre artistes contemporanis de
diverses procedències”.
L’art i la pau

La majoria de les 57 obres de la mostra procedeixen de la col·lecció privada de Carmen Thyssen i dels museus Thyssen-Bornemisza de Madrid i Carmen Thyssen de Màlaga.
Sempre envoltada d’un núvol de càmeres i flaixos, Thyssen va assistir
ahir a la roda de premsa de presentació de la nova exposició, en què va
fer una defensa aferrissada de la
pintura. “És molt important la difusió de l’art al món sencer perquè
porta la pau”, va proclamar Carmen
Thyssen, que també va destacar que
admirava els pintors “perquè saben
trobar la llum per crear una obra
d’art”. “Dono les gràcies als pintors
morts pel llegat que han deixat, i als
que viuen també per saber captar la

01. Carmen
Thyssen amb
l’obra Orquídia
i colibrí prop
d’una cascada,
de Martin
Johnson
Heade. DAVID
BORRAT 02. Camps
de cols, de
Pissarro. THYSSEN

bellesa”. I va confessar que va escollir Sant Feliu de Guíxols com a nova seu d’un museu perquè tothom
amb qui hi ha anat “ha acabat enamorat del poble, de l’Empordà i de
Girona”. De fet, actualment els quadres de les exposicions es mostren
en un espai del monestir de Sant Feliu de Guíxols, mentre s’executen
les obres del nou equipament que,
segons mantenen els seus impulsors, serà una realitat al 2020.
02

Després d’atendre els mitjans,
Thyssen va fer un recorregut per la
mostra acompanyada de la comissària, que li va explicar com havia
distribuït els quadres. Així, l’exposició, que es podrà veure fins al 14
d’octubre, comença amb la pintura flamenca i el naixement del paisatge com a gènere pictòric amb
quadres com Paisatge fluvial amb
transbordador i cabanes, de Van
Goyen. I continua amb la influència
del paisatgisme holandès en el naturalisme, el realisme i l’impressionisme, aquest últim representat
especialment per Camps de cols, de
Pissarro, que dialoga amb obres
d’artistes catalans com la Carretera de Gavà, de Josep Amat i Pagès.
De fet, el tercer àmbit de la mostra
el componen pintors catalans del
segle XX que tenen una temàtica
comuna: el paisatge marítim.
L’exposició acaba amb un petit
homenatge a Olga Sacharoff. “Volíem finalitzar el recorregut amb ella
perquè amb la seva obra està explicant una part de la història poc coneguda de l’art català”, va assenyalar Giró. Una de les seves obres més
emblemàtiques és La colla –cedida
pel MNAC–, on surten retratats, entre d’altres intel·lectuals i artistes
de l’època, quatre pintors que apareixen a l’exposició: Gabriel Amat,
Josep Amat, Domènec Carles i Rosich i Josep Puigdengolas. En definitiva, l’exposició ofereix, en paraules de Giró, “un viatge sensorial i
sensitiu” per quatre segles de pintura que mostren “el diàleg entre l’ésser humà i el seu entorn”.e
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L’exposició Thyssen

n any més, Sant Feliu
de Guíxols té a l’abast
una part de la col·lecció de la baronessa
Thyssen, una mena de
tast del que ha de ser el futur i desitjat museu de la col·lecció de pintura
catalana de Carmen Cervera.
Aquestes exposicions estivals són
una mena de preparació per a la
col·lecció que acollirà el museu, atès
que contextualitzen la pintura catalana amb la pintura internacional.
L’exposició d’aquest any, que durarà més en el temps del que és habitual, es va inaugurar a començaments de juny i s’allargarà fins a
mitjans d’octubre, potser per donar
una oportunitat als que la calor dissuadeixi d’anar a Sant Feliu en plena temporada turística.
Amb el títol de Natura en evolució, el tema de la mostra és el paisatge i la seva evolució des d’abans del
Romanticisme fins a les recreacions
contemporànies que són una picada
d’ullet a pintures més antigues. De
Van Goyen a Pissarro i Sacharoff, diu
el subtítol, però l’exposició conté un
Rusiñol inesperat, un pastel que fa
pensar en els de Mir, aquells de taca esvaïda i colors intensos, i un
Dufy, també inesperat, que fa pensar
en Matisse. I no estic traient mèrits
ni a Rusiñol ni a Dufy. Com deia Picasso, que era un gran devorador, un
pintor ha de tenir pare i mare.
Un magnífic paisatge fluvial, celatges confusos i aigües quietes i arbres esclarissats, de Van Goyen,
obre el viatge visual i mental de l’exposició. És una peça magnífica.
D’aquestes primeres sales, a part del
Van Goyen, m’ha agradat especialment un quadre d’Andrea Locatelli:
Paisatge amb nimfes i sàtirs. També
Platja de Barcelona, de Martí Alsina,
i un sorprenent Pesca nocturna,
atribuït a Eugenio Lucas.
L’exposició d’aquest any té un un
cert pes podríem dir-ne colonial.

NARCÍS COMADIRA
ESCRIPTOR I PINTOR

Una vista de Manila, una de Lima,
una vista de Guayaquil, una Aldea
antillana, una vista d’un port tropical, un paisatge tropical i el reclam
de l’exposició: Orquídia i colibrí
prop d’una cascada, de Martin
Johnson Heade, un quadre excel·lent, on les calitges del tròpic
prenen una presència gairebé tàctil.
És una peça que al final de l’exposició és glossada per Georges Ward i
pel vilanoví Soler i Miret, tots dos
contemporanis nostres, sense que,
tot i el seu interès, arribin al clima
de l’original homenatjat. Un paisatge de Lluís Rigalt i un petit Martí Alsina, una palmera prodigiosa, tanquen el primer capítol del viatge.
Després venen els impressionistes,
de fet, un Pissarro, acompanyat
d’un inesperat Gussinyer. I els més
moderns. Ja he parlat de Dufy. Una
preciosa kèntia posada sobre una
cadira de jardí, amb un camí que fa
una corba rosada que lliga perfectament amb els verds de les fulles de
la palmera, uns verds que van del
maragda al veronès, que articulen la
composició del quadre. M’he passat

L’exposició és un passeig
amb tot de gratificacions.
Conceptuals, evidentment,
perquè ja sabem que ‘la
pittura è cosa mentale’

molta estona contemplant aquesta
pintura. Les ombres fresques de
l’esquerra, les pinzellades d’òxid de
ferro que fan vibrar tota la meitat de
baix del quadre. També m’he trobat
amb un quadre de Miquel Villà, un
pintor que m’agrada molt. Unes cases d’Eivissa. No és pas un dels seus
millors quadres. Una altra sorpresa ha estat una pintura de Tarrassó, un paisatge de Mallorca, amb
uns acords de colors lilosos amb uns
verds estridents, de gran eficàcia.
També m’ha sorprès trobar-me
amb un quadre de Celso Lagar, un
pintor que, per cert, va exposar a Girona, a Athenea, el 1916, i va pintarhi un paisatge de Sant Daniel i un de
Sant Pere de Galligants. Aquí hi ha
una vista del port de Marsella, que
fa pensar lleument en Torres-García, potser pels paquebots i les banderoles, tot i que, realment, a qui remet és a Marquet.
L’exposició acaba amb un homenatge a Olga Sacharoff. Una petita
aquarel·la deliciosa pertany a la
col·lecció de la baronessa. Les altres
dues peces són un préstec: La colla i
La llotja. Totes dues pintades en la
postguerra, cap al 1945.
Bé, hi ha moltes més pintures. Els
he parlat de les que més m’han interessat o sorprès. No totes són de la
mateixa categoria. Però totes tenen
una mitjana d’una qualitat notable.
Per a mi només hi ha una nota discordant: Nena en el riu amb cinc elefants, d’Isabel Villar. No lliga en absolut amb la resta de pintura exposada. Sobretot la figura ajaguda,
massa pròpia d’una il·lustració d’un
conte infantil. La resta, un passeig
amb tot de gratificacions. Conceptuals, evidentment, perquè ja sabem
que la pittura è cosa mentale, com va
dir el geni de Vinci, però també, per
als que ens agrada la pintura, ple de
lliçons tècniques. De composició, de
color, de matisos. Vagin a Sant Feliu,
un dia, m’ho agrairan.
LOURDES CASADEMONT

A la platja

C

SÍLVIA SOLER

om que es desperta d’hora, encara que esmorzi tranquil·lament i s’entretingui traient la
pols i estenent la rentadora,
abans de les deu ja ho té tot fet.
Als apartaments de platja hi ha poca feina
i el seu és un cop de puny. Aquest horari,
d’altra banda, li permet agafar lloc a primera línia de mar, que és com li agrada.
Avui és el primer dia de la temporada i ha
de passar el tràngol de posar-se el biquini i
mirar-se al mirall. Com cada any de l’última
dècada, ha valorat la possibilitat de passar
al banyador. Potser seria més lògic i prudent
no exhibir aquesta panxa flàccida i arrugada. I, com cada any, arriba a la conclusió que,
si fos per pudor, en realitat hauria de posarse una túnica que la tapés de cap a peus.
Tampoc no li agraden els braços, amb
aquell tou de carn que, com diria la seva
amiga Marisol, sembla una cortina veneciana. O l’escot, que recorda tibant i ufanós i
ara té plecs i replecs. El cul caigut, les cuixes
escanyolides de gallina...
Així que es posa el biquini, es tapa amb un
pareo lligat al clatell i baixa cap a la platja,
coratjosa. Arriba fins allà on trenquen les
onades i estira la tovallola. Així, quan vulgui
banyar-se, el trajecte serà tan curt que ningú no tindrà temps de mirar-li gaire els mitxelins i les altres misèries. Tampoc no podran fixar-se en les dificultats que té per aixecar-se de la sorra i els ais i uis que deixa
anar sense adonar-se’n.

Veu els cossos joves
i atlètics i rumia que
cap d’ells no pensa que
un dia tindrà el cul caigut
i els pits desinflats
S’empastifa de crema protectora i s’ajeu
a la tovallola. Ha de posar-se un coixinet inflable a sota el cap perquè té les cervicals fumudes i si està totalment estirada li roda el
cap. Finalment tanca els ulls i es concentra
a sentir les llepades de sol a la pell.
Sent els xiscles dels infants, la música estrident que porten una colla d’adolescents,
les rialles de les noies que juguen a pales.
S’incorpora una mica, fa visera amb la mà i
mira el panorama.
Veu els cossos joves i atlètics, els pits insolents de les noies, les pells lluents, l’agilitat dels menuts. I rumia –a mig camí entre
la tragèdia i la broma, entre la compassió i el
sarcasme, entre el dolor i l’alegria– que cap
d’ells no pensa que un dia tindrà el cul caigut i els pits desinflats, i que l’esquena potser no li permetrà estirar-se a la sorra i haurà de dur una cadira plegable, o que les passarà magres per sortir de l’aigua si hi ha una
mica de ressaca.
Es deixa anar enrere i torna a tancar els
ulls. Sort d’això –pensa–, sort que ho ignorem. Perquè si no la vida seria insuportable.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN
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Portalblau encara
la recta final
a l’Escala

Onze dies d’oci i
cultura a Calonge
amb Culturefest

ARA

ARA

GIRONA

GIRONA

El Festival Portalblau tanca la programació aquest cap de setmana
amb els concerts principals
d’aquesta onzena edició. Tots tindran lloc a l’escenari del Mar d’en
Massana.
Avui hi pujaran Petitet i la seva
Rumba Simfònica, per oferir un espectacle que pretén recuperar l’autenticitat del so de la rumba catalana i dotar aquest gènere d’una nova
sonoritat. Per demà està prevista
l’actuació del duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés, que presenten el seu àlbum 45 cerebros y
1 corazón.
Dissabte serà el torn de la cantaora Estrella Morente, que actuarà acompanyada per dos guitarristes, un percussionista i un cor
de palmeros.
La banda barcelonina Mishima
serà l’encarregada de tancar aquest
diumenge el festival d’enguany,
amb un concert en què interpretaran temes del seu últim disc, Ara i
res. També diumenge, la companyia
Dansa en Blanc oferirà l’espectacle
de dansa contemporània N’Orfeu,
que narra la mitològica formació de
la península del cap Norfeu, al cap
de Creus.e

El festival Culturefest, la Brava
obre el dia 2 d’agost la seva primera edició al Collet de Sant Antoni i
Calonge, un parc situat arran de
mar, amb una variada programació
d’oci cultural que s’allargarà durant onze dies.
Més d’una trentena d’artistes
s’inclouen al cartell de la primera
edició d’aquest festival que vol retre homenatge a la Costa Brava,
entre els quals Paula Grande, Marcel Pozo, Carmen Porcar, David
Mauricio, Col·lectiu Tic Taq, els
DJ Huete i Saulo Pisa, la companyia Dansa en Blanc, i Sense Sal,
entre molts altres.

Maria Arnal i Marcel Bagés seran
divendres al Portblau. MANOLO GARCIA

La cerca de pistes obliga a mirar amb detall algunes obres. ESPAI THYSSEN

L’Espai Thyssen ofereix
una visita-joc als més menuts
L’activitat proposa buscar pistes als quadres
ARA

GIRONA

A la mostra Natura en evolució.
De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff, a Sant Feliu de Guíxols, les
visites guiades familiars tenen
com a al·licient un joc de pistes
que omple el recorregut d’estímuls per a la mainada. La idea és
gaudir de l’exposició i descobrirla a través dels 5 sentits. Anna
Abadia, dinamitzadora del grup,
proposa diversos objectes (fotografies, espècies, plomes, còdols
de riu...) perquè els visitants més
joves “mirin, olorin, toquin, sentin... el que els artistes han traslladat a la tela”.
En acabar el recorregut, a l’Espai Kids es fa un taller amb figures de colibrí, basat en el quadre
icona de l’exposició. L’ocell tropical, el colibrí, és un dels protagonistes de l’obra de Martin
Johnson Heade, Orquídia i colibrí prop d’una cascada, que l’artista nord-americà va pintar durant una estada al Brasil.

Sentits
Es proposa
a la mainada
que miri, olori,
toqui i senti
el que es veu
a les obres

El joc de la visita a l’Espai Kids
és possible perquè en els quadres
de l’exposició Natura en evolució
hi ha un munt de personatges que
formen part dels paisatges que els
artistes han pintat durant el transcurs de quatre segles. Hi ha pagesos, pescadors, comerciants, viatgers... Alguns vivien a Europa o en
llocs molt llunyans com Amèrica
o l’oceà Índic, mentre que d’altres
vivien a Barcelona o fins i tot a
Sant Feliu de Guíxols mateix.
Exploradors

L’activitat posa a prova la capacitat d’observació dels joves visitants. Amb un quadern d’explorador a la mà han d’observar primer,
i identificar després, a quines
obres pertanyen els fragments
proposats. A la sortida trobaran
les solucions a l’Espai Kids i podran fer els seus propis dibuixos,
i triar entre emportar-se’ls a casa
o deixar-los en exposició. L’Espai
Kids és gratuït amb l’entrada.
Com cada any, l’entrada de l’exposició també permet visitar el monestir i les torres.e

Àrea per al més petits

A més de les actuacions, el festival
comptarà amb una àrea de jocs infantils, amb un circuit entre els arbres creat per Aventura Experience
i un taller de circ amb Ekilikuá, o la final del concurs de Foto Video Sub,
que organitza Red Costa Brava i que
acollirà els millors underwater cameraman arribats de tot el món, entre
altres propostes. També comptarà
amb una zona gastronòmica amb
fins a 10 food trucks diferents, exposició de cotxes de luxe amb el Club
Vip Experience i un espai més reservat i exclusiu anomenat Espai La
Brava, dissenyat per La Brava Beer,
on es faran festes temàtiques, signatura de llibres amb l’escriptor Martí Gironell (guanyador del premi Ramon Llull d’enguany), art en directe o entrevistes a pilots, entre altres
activitats. Les entrades tenen un cost
simbòlic de 5 euros (amb descompte
si es compren de forma anticipada a
la web) i inclouen una consumició.
Els organitzadors del festival esperen rebre la visita d’unes 25.000
persones al llarg dels onze dies.e
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Sant Feliu de Guíxols

7a mostra de l'Espai Carmen Thyssen
REDACCIÓ ESPAI CARMEN THYSSEN

Destacada presència de pintura catalana a l'Espai Carmen Thyssen.

Natura en evolució. De Van Goyen a
Pissarro i Sacharoff obre també una línia
de col·laboració entre l'Espai Carmen
Thyssen i les institucions culturals per a la
conservació i difusió de la cultura del país.
Aquesta nova etapa comença amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya que ha cedit l'obra
d'Olga Sacharoff, La colla, per aquesta exposició.

VAN GOYEN Paisatge fluvial transbordador cabana

De les 57 obres que presenta Natura en
evolució, 18 són d'artistes catalans. D'altra
banda, hi ha 23 quadres que s'exposen per
primera vegada des que formen part de la
Col·lecció Carmen Thyssen. A més de la
col·lecció privada, les obres provenen del
Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) i del
Museo Carmen Thyssen Màlaga.

Fotos: Espai Carmen Thyssen

Natura en evolució. De Van Goyen a
Pissarro i Sacharoff. Col·lecció Carmen
Thyssen, és l'exposició amb més presència
d'artistes catalans des de l'inici de l'Espai
Carmen Thyssen, el 2012. La mostra, que
serà oberta fins el 14 d'octubre, fa un recorregut
pel paisatge al llarg de quatre segles, amb
artistes europeus i americans que permeten
contextualitzar la pintura catalana de la
Col·lecció Carmen Thyssen.

També, en ocasió de Natura en evolució. De
Van Goyen a Pissarro i Sacharoff, s'ha
obert una llista d'Spotify inspirada en la mostra,
on es pot escoltar musica actual, cançons
tradicionals o clàssics de tota la vida i tenir un
bany de natura més enllà de l'exposició.
Per a més informació
www.espaicarmenthyssen.com

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

HEADE Orquídia i colibrí prop de cascada

El 2018, l'Espai Carmen Thyssen amplia
l'oferta de les visites guiades familiars, amb la
proposta lúdica i didàctica de l'Espai Kids.
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Un reconeixement i un compromís a favor de l’educació?

L

a Medalla d’Honor del
Parlament a Rosa Sensat arriba en un moment
especialment
complex i tens per al
nostre país. Durant el curs passat
l’escola i l’educació a Catalunya
van estar situades al centre de crítiques, mediatitzades i polititzades
de manera molt interessada, amb
la finalitat de fracturar el que l’escola ha estat capaç de construir i
cohesionar durant les darreres dècades. Molts mestres van ser acusats d’adoctrinament, perquè a
l’escola es tractaven temes que formaven part de la vida dels infants
i joves, quan precisament la responsabilitat dels mestres és donar
espai a les preguntes de cada dia:
per què la policia pega a la gent?,
per què han trencat els vidres de
l’escola?, qui són els bons?, qui són
els dolents? Seguint el compromís
que tenim per aconseguir l’escola
democràtica, en la 53a Escola d’Estiu, el juliol passat, vam defensar
amb més fermesa que mai el valor
de l’escola i de l’educació per afavorir la construcció del pensament
crític de tots els individus, defugint
qualsevol dogmatisme ideològic,
polític o econòmic. Aquest és un
dels principis de l’escola democràtica: donar a cadascú les eines per
crear-se una consciència crítica,
per esdevenir persones emancipades i lliures, capaces de viure en
una societat basada en els principis
de la dignitat i la fraternitat.
En aquest sentit, a l’Associació
de Mestres Rosa Sensat treballem
per una educació integral, que vagi més enllà de notes i rànquings,
perquè el que importa és tenir cura de totes les dimensions de la
persona i no únicament dels con-

ment volgués dir que hi
tinguts intel·lectuals i
ha la voluntat d’assumir
de la memòria, perquè
el dret a l’educació com
mestres i infants aprena servei públic de qualiguin sent feliços i pertat, lligat a un projecte
què desenvolupin tot el
públic que entén l’eduseu potencial. En deficació des del bé comú, i
nitiva, recuperant una
que això és una priorifrase del Maig del 68,
tat perquè s’hi dediquin
que encapçala l’últim
FRANCINA MARTÍ
els recursos necessaris.
editorial de la revista
En aquest context, la
Perspectiva Escolar:
PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
pedagogia aniria per da“No volem les vostres
MESTRES ROSA SENSAT
vant de les lleis i de les
notes, aquí havíem vinnormatives, i tots els infants i jogut a aprendre”.
ves, siguin com siguin i vinguin
L’Associació se sent orgullosa
Que infants
del reconeixement del Parlament, i joves, siguin d’on vinguin, se sentirien acollits i
no serien expulsats de les escoles.
però encara estaríem molt més
com siguin i
En el marc d’aquest compromís
contents si aquest premi reprevinguin d’on polític les escoles del país no comsentés un compromís ferm del
petirien entre elles, sinó que forParlament i de totes les altres insvinguin,
marien una xarxa de col·laboració,
titucions que formen la Generalise sentin
perquè totes serien de la màxima
tat de Catalunya a favor d’una eduacollits
qualitat.
cació de qualitat per a tots els inEl 1965 Rosa Sensat va néixer
fants i joves del país. Estaríem
a les escoles
per preservar i donar a conèixer un
molt contents si aquest reconeixe-

MARC ROVIRA

llegat pedagògic que el feixisme
havia destruït. El grup de mestres
que va iniciar aquest projecte va
fer de pont entre una generació
exiliada, silenciada i exclosa i els
mestres de finals del XX per recuperar-ne el mestratge. L’Escola
del Mar de Pere Vergés o l’Escola
de Bosc de Rosa Sensat i Vilà, entre altres exemples, tot aquell llegat pedagògic, no es podia enterrar
ni amagar. I a tot aquest llegat pedagògic del primer terç del segle
XX s’hi afegeix el compromís polític de la II República, i és un dels
exemples que mostra que quan
conflueixen pedagogia i compromís polític, l’impuls i l’avenç en
educació i en el progrés de la societat és una realitat.
La Medalla d’Honor en categoria d’or és el premi a una feina de
molta gent que ha treballat i treballa per aconseguir una escola de
qualitat per a tots els infants del
país i una “sostinguda reivindicació de l’escola pública de qualitat”,
i que “defensa la formació permanent dels mestres com a professionals i peça clau del progrés de les
societats i el futur del països”. I estem doblement contents perquè
aquest reconeixement no és exclusiu per a l’Associació, sinó que es fa
extensiu a tot el col·lectiu de mestres i professors per la seva dedicació i perseverança, i també a les famílies i la ciutadania pel seu paper
en la transformació de l’escola i la
millora de l’educació.
Des de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat continuarem treballant per perseguir aquests objectius, tot desitjant que aquesta Medalla d’Honor sigui una oportunitat per donar un impuls a l’educació d’aquest país.

CARTES I MISSATGES

Nacions
El nucli dur del contenciós Catalunya/Espanya es concentra en el tema de les nacions. La península Ibèrica en conté quatre: Catalunya, Castella, el País Basc i
Portugal. El problema sorgeix perquè
Castella nega a Catalunya la seva condició de nació i el seu dret a una Constitució. El que està passant és injust, antidemocràtic i, a més a més, té clars ressons de franquisme. Especialment, el paper que estan jugant el PP i Cs és
absolutament intolerable. Amb un tracte just i adequat podríem continuar formant part de la falsa gran nació espanyola, però no crec que sigui factible.
JOSEP OLIVA CASA
BARCELONA

La resclosa de la Llosa
del Cavall
En una recent escapada pel Solsonès,
vaig quedar meravellat no només per la
seva riquesa històrica, paisatgística i
gastronòmica, sinó també per una in-

fraestructura hidràulica imponent,
una meravella de l’enginyeria. Concretament, l’espectacular resclosa de la
Llosa del Cavall.
Aquesta resclosa, que permet emmagatzemar les aigües del riu Cardener,
crea un bonic pantà d’aigües de color
blau i turquesa, segons si emmiralla els
boscos circumdants o el cel blau, tot creant una meravella cromàtica perfectament integrada en l’ entorn.
El pantà, totalment ple, deixa escapar per la part inferior de la resclosa un
potentíssim i sorollós raig d’aigua Cardener avall. Llegeixo, no obstant, que
aquesta infraestructura, malgrat estar
preparada per produir energia elèctrica, actualment no en produeix, i em
pregunto per què.
És difícil d’entendre que en aquesta i altres rescloses, on s’han invertit
ingents quantitats de diners, es desaprofiti tota l’energia potencial acumulada capaç de crear energia neta, sobretot tenint en compte que Catalunya incompleix totes les exigències europees
relatives a la transició energètica cap
a les renovables.

Crec pertinent mirar d’aprofitar tot
el potencial d’uns pantans ja construïts,
que suposen unes potents piles d’energia neta i que poden ajudar a assolir la
independència, en aquest cas energètica, per jubilar les destructives energies fòssils foranes que ens contaminen
i canvien el clima.
MARTÍ GASSIOT GARRIGA
BARCELONA

L’espai Carmen Thyssen
de Sant Feliu de Guíxols
A l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols s’exposa la mostra Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff fins al 14 d’octubre. Són
pintures on el protagonista és el paisatge i la manera diferent d’expressar-lo
pictòricament, depenent de l’època de
la seva execució. Pilar Giró, la comissària, comentava a la visita guiada l’origen
del tema del paisatge per si sol i no sotmès a altres temàtiques en la història de
l’art. A l’exposició hi ha obres de quatre segles que representen com el pai-

satge evoluciona, tal com el títol indica,
segons l’estil pictòric protagonista de
cada moment de la història.
Són paisatges que ajuden a entendre com eren aquells territoris abans.
Alguns són més bucòlics, d’altres més
realistes.
Ressaltaria El camp de cols, Pontoise
(1873), de Camille Pissarro, o La petita palmera (1906), de Raoul Dufy, així
com els quadres de les pintores Isabel
Villar i Olga Sacharoff. La primera és
una pintora contemporània nascuda a
Salamanca. De la segona s’han commemorat enguany els 50 anys de la mort.
Tots són paisatges d’una col·lecció que
podem anar redescobrint cada temporada i que atrau tants visitants a Sant
Feliu de Guíxols.
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE
TORROELLA DE MONTGRÍ

Les cartes enviades pels lectors han de tenir
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el
dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica,
número de carnet d’identitat
i un telèfon de contacte.
Les cartes no es respondran.

Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
@diariARA

facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat

Carrer Diputació, 119, 08015, Barcelona

Fe d’errades: opinio@ara.cat
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El grup barceloní s’incorpora a la programació del
festival figuerenc, on tocarà íntegre ‘Set tota la vida’

Mishima: 10 anys
de set a l’Acústica
Xavier Castillón
FIGUERES

El grup L’Estança
Harmònica actua
avui en homenatge
a Joan Ferrer Serra
X.C.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

La formació valenciana
L’Estança Harmònica, un
grup de referència en la interpretació historicista,
oferirà avui un concert al
monestir de Sant Feliu de
Guíxols (18 h), dins del
Festival de la Porta Ferrada, que serà gratuït per als
visitants de l’Espai Carmen Thyssen, on aquest
estiu es pot veure l’exposi-

ció Natura en evolució. De
Van Goyen a Pissarro i
Sacharoff. L’Estança Harmònica hi presentarà un
programa titulat Tresors
del barroc, amb obres de
Händel, Telemann, Scarlatti, Marini i Vivaldi, amb
el qual el grup homenatjarà el pedagog i cantant
Joan Ferrer Serra, que va
morir el juny passat a Sant
Feliu de Guíxols. Ferrer va
ser durant vuit anys mestre de cant d’aquesta formació vocal i instrumental formada el 2007, amb
la vocació de recrear amb
fidelitat la música dels segles XVII i XVIII. ■

Mishima, apaivagant la set ■ WWW.MISHIMA.CAT

inclou algunes de les seves
millors cançons, com ara
Un tros de fang, La forma
d’un sentit, La tarda esclata i Qui n’ha begut.

‘Set tota la vida’
(2007) està
considerat
un dels millors
discos editats
a Catalunya

Mishima, que també actuarà el dia 11 d’agost al
Festival de Cadaqués, dins
la gira del seu últim disc,
Ara i res, publicat l’any
passat (22 h; de 22 a 28 euros), i per tant amb un
plantejament diferent al
del concert de l’Acústica,
un festival en què el quintet encapçalat per David
Carabén ha actuat en diverses ocasions.
El festival Acústica, organitzat per Promo Arts
Music, oferirà una trente-

na de concerts gratuïts a
diferents espais, entre el
dijous 30 d’agost –quan ja
actuaran a la plaça Catalunya Quimi Portet, La Raiz
i Hora de Joglar– i el diumenge 4 de setembre,
amb Macedònia i l’Orquestra Di-versiones tancant
quatre dies de música en
viu. També hi actuaran Albert Pla, Doctor Prats, Els
Catarres, Joan Dausà, Love of Lesbian, Joanjo Bosk,
Animal, Núria Graham o
Reggae per Xics. ■

Dausà, a Cap Roig

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El cantant Joan Dausà va actuar divendres al Festival de
Cap Roig, dins la gira de presentació del seu tercer disc,
Ara som gegants. Dausà també actuarà l’11 d’agost als

Concerts al Fòrum Romà
d’Empúries i el 31 d’agost a
l’Acústica de Figueres. El Festival de Cap Roig continua
avui amb James Blunt (entrades exhaurides). ■ JOSÉ IRÚN

834583-1192448L

L’any 2005, el grup barceloní Mishima va mostrar
els primers símptomes de
genialitat amb el seu primer disc en català, Trucar
a casa. Recollir les fotos.
Pagar la multa, però realment la confirmació del
grup com un dels grans referents musicals del país
va arribar amb el seu quart
àlbum, Set tota la vida
(2007), un disc ja clàssic
sobre el qual existeix el
consens que no només és
l’obra mestra de Mishima,
sinó un dels millors discos
editats a Catalunya. Això
explica que el gener passat
la revista Enderrock publiqués un disc col·lectiu
d’homenatge a aquest
disc, en el qual van participar artistes tan diferents
com ara Els Amics de les
Arts, Mazoni, Judit Neddermann o Joan Miquel
Oliver. I els mateixos Mishima han decidit ara fer
els honors a Set tota la vida, amb un concert especial al festival Acústica de
Figueres, que tindrà lloc la
mitjanit del divendres 31
d’agost a la plaça Catalunya, i en el qual la banda
interpretarà
íntegrament, en la primera part
de l’actuació, el disc que

Aires barrocs
al Thyssen

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN
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De: Núvol <puigtobella@nuvol.com>
Data: 12 de juny de 2018 a les 10:16
Assumpte: Aprendre a perdre amb Pep Guardiola
Per a: puigtobella@gmail.com

Recull dels articles més llegits a nuvol.com

No veus bé aquest email?
Obre'l al teu navegador

Thyssen
2018:
paisatge
amb
incertesa
FAQS. Aprendre
a perdre
amb Pep
Guardiola
13.06.2018

Toni Sala. Sant Feliu de Guíxols.
Davant d’un micròfon, els esportistes dominen l’art
de
no
sortir-se
dels
consensos
més
amplis. Pep Guardiola és una rara avis perquè sap fer

L’Espai Carmen Thyssen de Santles
Feliu
Guíxols
presenta
fins al
d’octubre
duesde
coses:
el millor
entrenador
de14
la història
del
Barça és capaç
de Goyen
detectaralaPissarro
centralitat
una nova exposició, Natura en evolució.
De Van
i política de
de filosofar [Llegir+]
Sacharoff. L’escriptor Toni SalaCatalunya
ha visitati alhora
la mostra
i ens ho explica a Núvol.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=947260b0f9&jsver=SKdar56Xh7M.ca.&cbl=gmail_fe_180612.09_p5&view=pt&q=roig&qs=true&search…

Van Goyen, Jan Josefsz. Paisatge fluvial amb transbordador i cabanyes, 1634. Oli sobre tela, 113,4 x 151,7
cm. Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza en dipòsit en el Museo Thyssen- Bornemisza

Ara fa un any, aquí a Núvol, vaig comentar que Sant Feliu de Guíxols estava
vivint un canvi que podia anar per bé o que podia ser nefast. Aquest cap de
setmana, algú ha penjat un cartell molt gran a l’entrada del teatre municipal,
davant de l’Espai Thyssen, reclamant una consulta popular sobre el projecte
d’ampliació del Monestir pel futur museu. Vista la desgraciada destrucció de
patrimoni urbà que està vivint la ciutat -destrucció tan contrària al bon gust que
hauria de promoure la Thyssen-, no és estrany que la desconfiança s’hagi
començat a escampar entre la gent i alguns partits de l’oposició.
COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN
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Però anem a la mostra d’aquest any, que, en aquest context, encara pren més
significació com a model pel Sant Feliu que voldríem, respectuós amb el seu art.
La col·lecció Carmen Thyssen és fonamentalment paisatgística i no és estrany
que cada any ens presenti una mostra de la millor pintura d’aquest gènere. Fet i
fet, tota pintura és paisatge, i els catalans en tenim una tradició de primeríssima
línia. Pilar Giró, comissària de Natura en evolució, em parla de la voluntat de
confrontar la pintura catalana -base del futur museu que no només Sant Feliu,
sinó tot Catalunya té bons motius per estar esperant- amb els pintors canònics
de la pintura universal per tal que ens adonem de la nostra categoria.
Efectivament, temporada rere temporada hem pogut confrontar la nostra
pintura del XIX i el XX amb els principals corrents mundials, i sortir-ne amb el
cap ben alt. Amb la literatura, la música i l’arquitectura passaria igual, però els
quadres permeten la confrontació immediata, costat per costat, amb resultats
espectaculars. Per exemple, una de les pintures estrella d’aquest any és
un Rusiñol que sembla un Mir refinat, una pintura del nostre millor
modernisme penjat ni més ni menys que al costat d’un Pissarro. Però és que la
sala (petita i escaient com totes les del Monestir, que afavoreixen la visita
humanitzada, assumible i en definitiva respectuosa amb les obres) conté, al
voltant del Pissarro, tota una mostra de pintura catalana, amb Mallol i

Suazo, Gussinyer, Pascual i Rodés i, sobretot, Maifrèn i Amat, que, amb
Rusiñol, aguanten perfectament el tipus davant de Pissarro: de fet, el vivifiquen.
L’exposició obre amb un Van Goyen que justifica per si sol l’excursió a Sant
Feliu, un Paisatge fluvial amb transbordador i cabanyes que d’entrada ja posa
el nivell a dalt de tot. Farem, a partir d’aquí, una visita d’exigència màxima, que
és com s’ha d’enfrontar sempre l’art. A la mateixa sala, un Locatelli de rèmora
poussiniana també es guanya el cop d’ull. Passem llavors a un element tan català
com les marines, en una sala on destaca la Platja de Barcelona de Martí Alsina,
amb tota la llum i la discreció d’un petit mercat a les drassanes, un altre dels
grans quadres de l’exposició, que passa després per una sala dedicada al
paisatgisme instrumental, més antropològic i documental que artístic, amb
un Agostino Brunias molt interessant, i que continua al segon pis amb un altre
dels quadres emblemàtics d’aquest any, Orquídia i colibrí d’Heade, que no
hauria de fer-nos passar per alt el petit Paisatge tropical de Church, a la
mateixa sala.
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Martí i Alsina, Ramon. Platja de Barcelona, c.1850-1860. Oli sobre tela, 72,5 x 105,5 cm. Col·lecció Carmen
Thyssen-Bornemisza

Després de la secció dedicada a l’avantguarda paisatgística, presidida al fons per
un Dufy, la visita es tanca amb una selecció de pintura sobre la costa catalana.
És molt pertinent acabar així el recorregut, amb un Grau i Salapreciós, molt
ben acompanyat per un altre Maifrèn de primer ordre. Inevitablement derivats
del noucentisme, els paisatges costaners catalans del XX recorden la solitud
socialitzada d’un Hopper. Remata l’exposició un homenatge a
la redescoberta Olga Sacharoff, llàstima que amb un sol paisatge.
Trobareu informació i horaris de l’exposició al web de l’Espai Carmen

Thyssen.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN
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Últims dies de l’exposició de l’Espai Carmen Thyssen
“Des que he vist l’exposició d’aquest estiu a la Thyssen, miro el paisatge amb uns altres ulls”
És una opinió d’algun dels visitants de l’Espai Carmen Thyssen de
Sant Feliu de Guíxols. Al monestir, fins el 14 d’octubre (inclòs),
es pot contemplar Natura en evolució. De van Goyen a Pissarro i
Sacharoff. Col·lecció Carmen Thyssen, una ocasió que no s’ha de
deixar escapar per comprovar, de primera mà, com s’ha reproduït
el paisatge al llarg del temps.
És la darrera oportunitat, també, de constatar com l’Anna Abadia —en les seves funcions de guia—, converteix el recorregut
per la mostra en una font de descobertes i matisos. Si es vol una
experiència més completa no es poden perdre les últimes visites
guiades de dissabte i diumenge, a les 11 del matí.
I per a la mainada, dissabte a les 6 de la tarda, hi ha la visita
guiada familiar. La idea és gaudir l’exposició i descobrir Natura

Una volta
al món a vela!
L’Oriol i l’Òscar, dos joves de 25 anys residents a Sant Feliu
de Guíxols, comencen aquest octubre una nova aventura:
fer la volta al món a vela sortint des de la nostra platja cap
a les Canàries, el Carib, les Galàpagos...
Fa dos anys que van comprar “El Guíxols”, un veler del 1977
que han anat posant a punt per l’aventura. Després de tot
aquest esforç i a falta d’un mes per marxar, encara tenen
pendent tres elements de seguretat per a la navegació.

Vols col·laborar en aquest
projecte? Ho pots fer a
partir de la plataforma
Verkami.

COL·LECCIÓ CARMEN THYSSEN

en evolució a través dels cinc sentits. Novament és l’Anna Abadia, guia i dinamitzadora del grup, qui proposa diversos objectes
(fotografies, espècies, plomes, còdols de riu...) perquè els visitants
més joves mirin, olorin, toquin, sentin... el que els artistes han
traslladat a la tela.
Fruir i aprendre alhora és el que també fan els prop de dos milers
d’alumnes que, des de mitjans de setembre, visiten la mostra.
El tiquet de l’entrada escolar es pot bescanviar per dues entrades
de tarifa reduïda i una entrada infantil gratuïta.
www.espaicamenthyssen.com
Segueix-nos a Facebook, Instagram i Twitter.

L’obra de Pepa Poch
El passat divendres 14 de setembre la sala d’actes del
Monestir va acollir la conferència “Mirant l’obra de Pepa
Poch” a càrrec de la comissaria de l’exposició Pilar Giró.
A través d’aquesta conferència es va poder conèixer la
trajectòria de l’artista, Pepa Poch, i també de la mostra
que es pot visitar fins el proper 14 d’octubre a l’Espai Viu
del Museu Thyssen que porta per nom L’atelier-Pepa Poch.

7
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Tierra, mar y aire
Los paisajes, reales e imaginados, han sido un fértil territorio a explorar por los artistas.

Frederic Edwin Church, Paisaje tropical. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en préstamo en el Museo Thyssen-Bornemisza

C

catalanes de la colección de Carmen Thyssen. Desde Martí
Alsina hasta Amat i Pagès, pasando por Meifrèn, Urgell, Mir
o Sunyer. Khun, Goncharova, Matisse o Léger destacan entre
los artistas internacionales del siglo XX. Pilar Giró, comisaria
de la muestra, nos hace de cicerone por cuatro siglos de
paisajes.

omo cada verano, el Espai Carmen Thyssen de
Sant Feliu de Guíxols se convierte en el referente
artístico de la Costa Brava. En esta ocasión su
propuesta es Naturaleza en evolución. De Van Goyen
a Pissarro y Sacharoff una exposición que concentra medio
centenar de cuadros, que datan desde mediados del siglo
XIX, hasta la segunda mitad del XX, en un recorrido por el
paisaje a través de las diferentes corrientes de cada periodo
representado. El visitante puede contemplar lo que une a
los artistas americanos (Homero, Carr o Bierstadt) con sus
contemporáneos europeos (Renoir, Monet o Gauguin). Uno
de los principales atractivos de la muestra son los maestros

¿Cuáles son los puntos clave del recorrido que plantea
la exposición? Naturaleza en evolución se entiende no como
un recorrido historiográfico por el género del paisaje,
sino como el registro de miradas en un libro en el que se
cuentan las historias sobre dicho paisaje. Empezando por
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idoneidad o simplemente la libertad del artista para escoger
su propio medio de expresión.

el paisaje que deja de ser contexto para ser protagonista per
se hasta llegar al paisaje en el que se recrean los recuerdos
del tiempo idílico de las vacaciones junto al mar. Para ello
el espectador habrá viajado entre naturalezas románticas,
bucólicas, marinas costumbristas, lugares exóticos,
entornos cotidianos transfigurados, paisajes expresionistas,
postales de verano…

¿Cuáles son los diálogos más interesantes que surgen
entre los artistas catalanes y los paisajistas holandeses,
americanos, italianos y franceses? La muestra está
concebida de manera que el espectador pueda establecer
vínculos de diálogo
entre la obra de los
artistas representados.
De la serenidad
y nostalgia de los
paisajes holandes
del siglo XVII, con
su paleta de ocres,
verdes y dorados al
preludio romántico de
las ruinas grecolatinas
de la pintura italiana;
de la vida y trajín que
Martí Alsina refleja en
Puerto de Barcelona, a
la misma instantánea
pero de Hastrel en La
Ciudad de Manila; el
exotismo y la belleza
de un paraíso lejano
pintado por Church y
esa misma intención
de sacralidad y belleza
en un entorno próximo
como el de la obra de
Rigalt; las influencias
del impressionismo
de Pissarro en
pintores como Amat
o Gussinyé… y todos
aquellos diálogos que la emoción del espectador desee
descubrir.

La Colla, de la pintora vanguardista rusa afincada en
Barcelona Olga Sacharoff, ocupa un lugar preferente en el
discurso expositivo. “La presencia de ese cuadro es de gran
importancia –asegura Pilar Giró- puesto que se trata de un
retrato del grupo de artistas, escritores, coleccionistas… de la
Barcelona de los años cincuenta, que no se habían apuntado al
tren de las vanguardias y la mayoría de los cuales forman parte
de la colección Carmen Thyssen.” [La colla, c. 1945. MNAC]

¿Cómo es la colaboración del Espai Carmen Thyssen con
otras instituciones culturales? El Espai Carmen Thyssen
nació como embrión del futuro museo. Con esta son ya siete
temporadas expositivas y se ha querido invitar a participar
del proyecto a otras instituciones, en el sentido que la
cultura siempre es un espacio en el que sumar y compartir, y
tiene la fantástica contrapartida de enriquecer al conjunto de
la sociedad. La descentralización de la cultura y la creación
de focos culturales de interés fuera de los grandes núcleos de
población no sólo facilitan el acercamiento de los ciudadanos
a la cultura, sino, como en este caso, son una iniciativa
para poder trabajar de forma conjunta desde ámbitos como
la cultura, el turismo, la educación y la industria, para
contribuir a un mejor desarrollo del territorio.

Como dice en el texto del catálogo, la crítica a menudo ha
dejado de lado el arte del siglo XX que no está adscrito
al lenguaje propiamente de las vanguardias. ¿Cuál es su
apuesta por revalorizar a estos artistas? La mirada plural en
un contexto posmoderno invita a la revisión. Es innegable la
importancia de la aportación tanto estética como ideológica
que supusieron las vanguardias en el siglo pasado, pero
también es cierto que cabe romper con un discurso unívoco
que ha silenciado una tendencia artística subscrita a un tipo
de lenguaje figurativo, sin tener en cuenta la calidad o no, la

Hasta el 14 de octubre
Sant Feliu de Guíxols. Girona
www.espaicarmenthyssen.com
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NATURALEZA EN EVOLUCIÓN
Espai Carmen Thyssen. Sant Feliu de Guíxols
Hasta el 14 de octubre
Cuatro siglos del género del paisaje son sintetizados en esta sugestiva
muestra que arranca con la pintura flamenca de Jan van Goyen y
el nacimiento del paisaje como género. Después de transitar por
el naturalismo y el impresionismo, el recorrido concluye con una
selección de obras del siglo XX poniendo de relieve la pintura catalana
de paisaje de este periodo. Para dar forma al discurso se han reunido
57 obras de reconocidos artistas europeos y americanos que ponen en
contexto la pintura catalana de la colección Carmen Thyssen. [Martin
Johnson Heade, Orquídea y colibrí cerca de una cascada. Colección
Carmen Thyssen en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid]

IMITAR LA VIDA
The Met Breuer. Nueva York
Hasta el 21 de julio
¿Hasta qué punto la escultura figurativa debe parecerse al cuerpo humano?
Las teorías de la escultura occidental han favorecido las representaciones
idealizadas, como demuestra la austera estatuaria en mármol blanco de la
tradición clásica. Estas obras crean la ficción de cuerpos que existen fuera del
tiempo, del espacio y de la experiencia personal o cultural. Esta exposición,
por el contrario, hace dialogar famosas esculturas de diferentes épocas
para replantear el viejo problema del realismo y las diferentes estrategias
desplegadas por los artistas para desdibujar las distinciones entre original y
copia, y entre vida y arte. 700 años de práctica escultórica -desde la Europa
del 1300 hasta el presente- son examinados a través de 120 obras que
ilustran la forma en la que los artistas han intentado replicar la presencia viva
del cuerpo humano. [Jeff Koons, Michael Jackson y Bubbles 1988. Astrup
Fearnley Collection]

ENCANTAMIENTO VENECIANO
The Queen’s Gallery. Edimburgo
Hasta el 21 de octubre
La Casa Real británica atesora el mejor conjunto de pinturas,
dibujos y grabados del pintor más famoso de Venecia, Canaletto.
Estas obras fueron adquiridas por el joven Jorge III en 1762 al
agente de Canaletto Joseph Smith, Cónsul Británico en Venecia.
El Palacio de Holyroodhouse acoge esta muestra que presenta
una espectacular selección de arte veneciano del siglo XVIII,
no solo cuadros de Canaletto sino también pinturas y obras
sobre papel de Sebastiano y Marco Ricci, Francesco Zuccarelli,
Rosalba Carriera, Pietro Longhi y Giovanni Battista Piazzetta.
El espectador podrá deleitarse con las delicias de la Venecia
del siglo XVIII, desde los esplendores del Gran Canal y de la Plaza de San Marcos hasta sus festivales y
carnavales de máscaras, que transmiten el irresistible encanto de la ciudad de los canales.
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“Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff”
Espai Carmen Thyssen
Sant Feliu de Guíxols
Del 10 de juny al 14 d’octubre del 2018
Hi hagué un temps en què la pintura no
tenia paisatge, i, si en tenia, era totalment
anecdòtic. Des que l’any 1817 l’Acadèmia
francesa el va reconèixer com a gènere,
la natura definitivament va deixar de ser
secundària. No obstant això, ja al segle
XVII l’art holandès havia fet algunes
incursions, inaugurant el gènere, especialment a partir de la inclusió d’una
naturalesa afable i fora de tota hostilitat,
amb individus minúsculs i integrats en
una atmosfera de domesticitat. Dos segles
més tard, la natura esdevindria la protagonista d’escenes plàstiques de to romàntic,
orientalista, naturalista o realista, en una
pintura oscil·lant des de les ruïnes del
passat grecoromà, passant per les colònies
d’ultramar i les escenes de natura exuberant, fins a l’experimentació científica de
les pinzellades impressionistes i, ja a l’inici
del segle XX, la llibertat interpretativa de
les primeres avantguardes.
Aquest passeig evolutiu és el que realitza
l’exposició Natura en evolució. De Van
Goyen a Pissarro i Sacharoff. Comissariada per Pilar Giró, la mostra presenta
57 obres, de les quals 23 s’exposen per
primera vegada des que estan en mans de
la col·lecció. Un conjunt de quadres que
arrenquen amb la pintura flamenca de Jan
van Goyen i que transiten pels diferents
moviments artístics prèviament esmentats,
amb obres de Garneray, Johnson Heade,
Hastrel, Pissarro, Signac o Sacharoff.
L’empremta catalana està representada
amb obres de 18 artistes, com ara Martí
Alsina, Meifrèn, Mallol o J. Amat, el darrer dels quals va residir a Sant Feliu i va
pintar quadres d’aquesta població.
Com en tots els gèneres, la pintura esdevé
060 | bonart | agost, setembre i octubre 2018

un retrat fidel dels canvis i costums socials
de l’època. En aquesta exposició ocorre el
mateix. Si bé amb Van Goyen fitem la naturalesa des d’una òptica distant, amb una
naturalesa encara no domesticada per l’home, a partir del segle XVIII testimoniem
la petjada colonialista amb representacions
exòtiques de l’arribada dels colonitzadors
europeus a l’ultramar i també la plasmació de la naturalesa sublim, primitiva i
salvatge, en un període de reivindicació de
les identitats nacionals i d’autoconeixement
del territori. Cap a finals del segle XIX
emergeix un moviment amb una aproximació objectivista com és l’impressionisme. La
història i la natura evolucionen a ritmes
paral·lels, i en el transcurs del segle XX ja
hi ha un sentiment de pertinença de l’ésser
humà en el paisatge.
Capítol a part mereix la pintora russa
Olga Sacharoff, estretament vinculada a
l’art català dels anys 40 i 50 i als cercles
artístics i intel·lectuals de la postguerra.
Justament aquest 2018 l’artista ha deixat
de ser silenciada. Primer, amb l’exposició

monogràfica que el Museu d’Art de Girona
li va dedicar a principis d’any. Segon, perquè Natura en evolució li ha reservat una
sala amb algunes obres seves significatives, com ara La colla (cedida pel MNAC)
o La llotja (Cercle del Liceu). Sacharoff va
ser una pintora arrelada a la naturalesa
i de clara evocació del primitivisme de Le
Douanier i de Marc Chagall. Ben sovint la
seva obra s’ha considerat ingènua. Ans al
contrari, els seus animals, flors i paisatges són, d’igual mode que els humans
animalitzats que hi apareixen, d’una rara
bellesa. La mateixa Olga esdevé misteriosa. Alguns la van voler veure com un àngel
de la llar domesticat; precisament eren
tots aquells incapaços de concebre el model
de dona emancipada que era. Tots van
passar per alt el regust agredolç dels seus
quadres, la crítica mordaç i sarcàstica que
féu de la societat, la inquietud dels rostres
màscara i el trauma cicatritzat als ulls.
Estem de sort: tot això, aquest any s’ha
revelat. Cristina Ribot

Van Goyen,
Jan Josefsz.
Paisatge
fluvial amb
transbordador i
cabanes,
1634. Oli
sobre tela,
113,4x151,7
cm.
Col·lecció
Carmen
ThyssenBornemisza
en préstec al
MuseuThyssen-Bornemisza.
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