M. Hble Sr. Pere Aragonès i Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

Benvolgut President,
El Govern de la Generalitat de Catalunya, per posar en relleu, recuperar i divulgar la
memòria de fets i personalitats que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu
dels catalans i les catalanes, anualment els fa una commemoració.
Una de les persones més rellevants de Mollet del Vallès és el pintor i col·leccionista
d’art Joan Abelló i Prat (1922-2008). El 26 de desembre d’enguany farà cent anys del
seu naixement. L’Ajuntament, a través del Museu Municipal Joan Abelló, ja està
organitzant un seguit d’actes i exposicions per a commemorar el centenari de l’artista
i reivindicar la seva figura.
El paper de Joan Abelló és tot un símbol i enormement reconegut al món de l’art, va
ser Medalla de Sant Jordi de la Generalitat; va rebre el reconeixement del Saló d’Art
BART’08; la medalla d’or de la ciutat de Mollet del Vallès o la medalla d’or de La
Agrupació Española del Fomento Europeo, entre d’altres. També va presidir el Reial
Cercle Artístic de Barcelona; va ser acadèmic electe de la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi; membre de la Société National des Beux-Arts de París o
membre de l’Academia delle Arti e del Lavoro de Parma i les seves obres es troben en
diverses col·leccions particulars i diferents museus tant del país com internacionals.
Pels motius esmentats anteriorment i tots aquells que li detallem al document adjunt,
us agrairíem que la Comissió de Commemoracions de la Generalitat tingui en compte
el pintor i col·leccionista molletà per tal que el 2023 també sigui l’Any Abelló.
L’energia, la intuïció, la curiositat i una gran humanitat, heretada de les seves arrels
més humils, defineixen Abelló com un dels personatges més emblemàtics del
panorama artístic del segle XX. És per tot plegat que, reitero, Joan Abelló es mereix que
el 2023 sigui també el seu any.
Aprofito l’avinentesa per convidar-lo a visitar tant el Museu Abelló com la Casa del
Pintor per a que pugui copsar de primera mà l’obra d’aquest genial artista. Tot
esperant que la nostra petició pugui ser atesa, el saludo ben cordialment.
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Joan Abelló i Prat (1922-2008)


Considerat un dels grans paisatgistes del segle XX. Amb la seva pintura
explosivista l’artista configura uns paisatges de textures i colors tan vius com la
mateixa natura. Del seu període formatiu, cal destacar el mestratge de Pere
Pruna i de Carles Pellicer, i la influència de Joaquim Mir. En paral·lel al seu
vessant artístic va desenvolupar la passió pel col·leccionisme, influït per
l’atmosfera de la casa de Can Pellicer.



L’altra gran obra d’Abelló és la seva enorme col·lecció d’art. El Museu Municipal
Joan Abelló acull el fons d’art que l’artista va donar a la ciutat, constituït per
més de 10.000 obres, entre les que destaca un ampli ventall de pintura i
escultura catalana dels segles XIX i XX. També conté talles barroques, una
selecció d’art asiàtic, art negre, indumentària, mobiliari, porcellanes, vidre, una
biblioteca i un destacable fons musical. Entre els artistes representats hi ha Dalí,
Tàpies, Brossa, Picasso, Casas, Mir, Fortuny, Sorolla, Vayreda, Guinovart, Ràfols
Casamada, Cuixart o Manolo entre d’altres. I de les col·leccions, les més
destacables són les de Modernisme i Dau al Set.



El fons d’art es pot veure a les sales permanents del Museu Abelló i a la Casa
del Pintor, situada a tocar del museu. És la casa natal de l’artista, que amb els
anys i a mesura que engrandia la col·lecció la va anar ampliant. Avui són un
total d’onze cases unides, 2.000 metres convertits en Casa Museu. La Casa del
Pintor és una obra d’art en si mateix i amaga un dels museus més sorprenents,
eclèctics i desconeguts de Catalunya.



Precisament, l’extraordinària col·lecció ha permès al Museu Abelló formar part
de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, que impulsa el Servei de Museus de
la Generalitat. Aquesta xarxa articula els principals museus d’art en una
estratègia comuna de col·laboració per la posada en valor i la difusió del
patrimoni artístic català.



Joan Abelló va rebre nombrosos i destacats reconeixements com la Medalla de
Sant Jordi de la Generalitat; el reconeixement del Saló d’Art BART’08; la
medalla d’or de la ciutat de Mollet del Vallès o la medalla d’or de La Agrupació
Española del Fomento Europeo. També va presidir el Reial Cercle Artístic de
Barcelona; va ser acadèmic electe de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi; membre de la Société National des Beux-Arts de París o membre
de l’Academia delle Arti e del Lavoro de Parma.



Les obres de l’artista molletà es troben en diverses col·leccions particulars i
diferents museus tant del país com internacionals.
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