La Casa del Pintor Abellf
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luny queda ja el dia en q-i Irl lustre arI15 a mollela Joar' Al''ll6 i Prat va Fer se un espar entre les galhnes que oc upaven el
pati de la seva casa natalj situada al carrer de Lluis Duran, per
insral lar-hr "l seu prrmer esluor de ptrror. Aquell va ser ltnttt d una
realitat que avui en dra ens enlluerna. Unes fustes i quatre taulons,
entre els sacs dels pinsos dels animals de corral, van donar de seguida
cabuda a reunions d'amics interessats per qi.lestions intel lectuals, d'art,
r e> va anar formant un mon que. a poc a Do(. va anar rmpregnanl loLS
aquells racons. Aixi va comenEar el proc6s d'adqutsicions, de canvis, de
pintures experimentals, que van anar agafant el seu 1loc per convertir
se en els amfitnons principals de tot els espars de la casa. Aviat es va
quedar tot petit, fins que Abell6 va decidir comprar f immoble del costat, i l'altre, i I'altre, i tots els va anar omplint de pintures, escultures,
drbuixos, talles, objectes de vidre, ventalls. indument)ria, mobles. icones, cerimica. imatges i objectes sacres..., fins arribar a assolir ]es dimensions de la col leccr6 actual.
Aixi hem arribat a l'any 2002. un any important per la cultura de 1a
ciutat de Mollet del Vallds i que segurament esdevindrA un referent en
el lu'ur Jel segle XXI en que ens avenrurem. Fera no''tds rres anys que
semblava que haviem tocat sostre amb Ia rnauguraci6 del Museu Abe
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,{of r.l
llo. pero el 27 de mare d enguany es va posar encara el llrsto mds alt:
s'inaugurava la Casa del Pintor Abe116. Complexes i dificils han estat
les obres per adequar l'anric edifici i complir la normativa vigent per
obrir lo al priblic en general. Mriltiples tasques d'adequaci6 s'han dut a
terme per preservar el patrimoni que alli es conserva. Supressi6 de barreres arquitectdniques, climatitzaci6 amb control de temperatures i
humitat relativa, instal lacions eldctriques i nova il luminaci6..., un
cami que semblava gue no arribava mai a bon desti. Iinalment, i d'una
manera espldndida, s'ha aconseguit posar a disposici6 d€ tothom un
equipament amb qud Moilet pot oferir als seus ciutadans i visitants
una magnifica oferta cuitural de primera linia, i esdevenir aixi una
ciutat referent en el mapa artistic i cultural del pais.
Entrar a la Casa suposa una experidncia rlnica, migica, que mai obli
darem. En creuar Ia monumental portalada, passem de la realitat quo
tidiana per endinsar nos en el m6n de l'artista, del bohemi, del
col l€ccionista. Una gran imatSe d'Abell6 ens d6na la benvinguda. Una
vitrina plena d'objectes relacionats amb la seva vida: fotografies, pre
mis, objectes personals..., emmarcada en un espai medieval, entre escultures de sants, col leccions de plats de reflexos i hispanoirabs. En
conjunt i a tall d'exemple, descobnrem com conviuen quasi sobreposa
des obres d'artistes tan rellevants i distingits en el camp de la pintura
com Pantoja de Ia Cruz, Boguerau, Millet, Pellicer, Fortuny, Sorolla,
Mir, Nonell, Casas, Cimeno, Cris, CIav6, Cuixart, Picasso, Dali, Mir6,
Saura. lapies i Brossa. id aJtres que talren aquestd llista massa extensa.
En escultura sobresurten les col leccions de Hugu6, Montan6, Benlliure, Clar), Llaurador, Rebull, Navarro..., i les talles rominiques i barroques de l'escola catalana que ens flanquegen el pas i que ens porten fins
a la sortida per tornar a la realitat de la qual hem vingut, com si es
tract6s drun somni, d'un altre moment, d'un altre m6n ple de misteri,
d'art, d'esperit col leccionista, en definitiva i com ja he dit abans, del

m6n d'Abell6.
No puc deixar de parlar d'un altre artista catala que ha tingut aquest
any el seu homenatge r la seva drsLLncro. M estic referrnt a Anronr Caudi i Cornet, un home que va ndixer el 1852 a Reus (Camp de Tarrago
na), fill d'un calderer de Riudoms, i que des de la infantesa va ser un
atent observador de la natura, de la qual l'atreien les formes, els colors
i l" geometrra. Caudi ha esLat probablement I artrsra mds homenatjar
de tot el m6n, ja que aquest 2002 ha esdevingut l'Any Caudi.
Mollet del VallEs ha estat particip tamb6, en aquest cas, d'un particular
homenatge a la figura de l'insigne arquitecte catale, en diferents actes
que han tingut lloc a trav6s del Museu Municrpal Joan Abel16. D'aquesta

manera, el 18 de

maig Dia Internacional dels Museus

es va seleccio-

nar com la Jora del Museu de I'any 2002 un picaporta feL amb ferro
forjat per Gaudi, que forma part del fons de la col lecci6 de la lundaci6
Municrpal Joan Abe116.
lornant a Ia Casa del Prntor Abello, cal ressalrar cambd que en el ma
teix edifici s'ubica el Centre de Documentaci6, un servei del museu
dirigit especialment a tots €ls estudiosos, historiadors d'art g€nt interessada en la cultura en general. la vida i l'obra del pintor Abe116 hi 6s
abastament documentada. El fons cont€ tota la seva biografia, amb
tots els llibres, catalegs i una hemerografia de les m6s completes sobre
la seva vida i l'obra. S'han documentat i arxivat m€s de 3.000 cartes i
manuscrits, i m6s de 7.000 fotografies i transpardncies, a part de dos
siers de premsa que superen els 2.000 articles, documentaci6 grdfica de
les seves exposicions, i una gran quantitat de documents personals i
familiars, entre els quals podem trobar una col lecci6 de llibretes amb la
histdria de l'adquisici6 i dels intercanvis que va anar fent al llarg dels
anys per aconseguir l'actual fons d'art. Un taller de restauraci6 i un
magatzem completen aquest magnific equipament de la ciutat.
Per dur a terme tot aixd, Joan Abell6 d'una banda i la ciutat de
Mollet de l'altra han fet un gran esforg, que crec que tots hem de
reconbixer i que ben segur no triSare gaire a recollir ne els fruits mes
preuats, i que situara la ciutat a I'avantguarda cultural del nostre pars.
Enhorabonal

