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Marian Pidelasserra i Brias (Barcelona 1877- 194Q fill d'un petit fabricant
de tints,6s un pintor amb una de les histdries m6s insdlites de l'art catali.
Artrsta maleit alhora que convertit en mite. A1 1899, quan molts dels artistes
marxaven a Roma, ell va decidir d'anar a Paris amb el pintor Perc Ysern i
l'escultor Imili Fontbona. Amb ells va compartir residencia, taller i estudis a
l'acadimia Colarossi. Es a Paris on va condixer l'impressionisme i el simbolsme, i on va parrr un radical canvi en la seva forma de ser i de prntar. Va passar
de ser un artista un tant conservadot a ser un pintor.modern,. Aixi va fer eis
inics quadres que es consideren genuinament impressionistes de la pintura
catalana , tot i que de seguida va renunciar a seguir per aquest cami que ben
segur li hauria reportat una bona acceptaci6 i, per tant, una bona qualitat de
vida- fimpressionisme que es considerava un llenguatge d'avantguarda a Bar
celona, a Parfs ja era cosa del passat. !l simbolisme en canvi, amb Pierre Puvis
de Chavannes alcapdavant, viu el seu punt culminant en aquests -ometrts. is
ara quan Pidelasserra, despr€s de veure els frescos del Pante6 pintats per P
fuvis de Chavannes, es decideix perendinsar-se en el mistic mondel simbolisme. Aqui tindrd el seu primer fracAs pictdricament parlant. A Barcelona no
s'entdn encara aquest nou llenguatge i Pidelassera 6s marginat fins el punt que
en un atac de rebel lia destruird fins i tot la seva primera obra simbolista. A

continuactcjiecidir) retrrdrsecapa Lerresdel VallisOrienral.enconcret al
Montseny. Es el 1903. Aqui pintarA paisatges que no entendran del tot els
seu coeta nis. perd que si caprrva ran a les generacions pooreriors Molrshan
eslat els critlcs r hlstoriadors que s han adonat de la valua de Marian Prdelaserra; de Feliu Elias, Rafael Benet, Francesc Pujols o Eugeni d'Ors a Josep
Llorens i Artrgas. Cabrrel Ferrater o Juan Ld uardo Crrlor . lors ells r, an lloa r
en certa manera I'obra
d'un dels artistes m6s personals i desconcertants de la pintura catalana moderna. Aixd fara que , entre 19I0i 1914,
Lluis Plandiura decidis adqririr un cert ndmero d obres de Marran Pidelas
sera en la seva inc ipient col lecc ro de p. nr ura. No ens ha d est ranyar doncs.
que anys mis tard, un altre artista icol leccionista amb bonmstinr com el
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fix€s en la seva pintura. Crdcies a la conjuntura
favorable del moment, Abell6 es va poder fer amb quasi b€ una Eentena d'obres
originals de diferents epoques i tematiques convertint-se en una de les
collleccions m€s interessants i comPletes que existeixen sobre Marian Hdelassena i que avui en dia es corserven a les instal'lacions de la Fundaci6 Municipal
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