
Rusiñol, Monet, Gauguin, Sunyer. Alumnes de la UNED Senior de Tortosa disfruten els 

paisatges de la Col.lecció  Carmen Thyssen al CaixaForum Tarragona. 

 

Dissabte, 23 de març de 2013. Plaça de l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Són les deu del matí. 

Un grup d’alumnes i professors de la UNED Senior ens reunim per anar a Tarragona a veure 

l’exposició de pintura que hi ha al CaixaForum d’aquesta localitat, ja que està relacionada amb 

les lliçons sobre art europeu que es van fer a la primera part del curs. 

Quan hi som tots, sortim. El viatge és curt, i encara s’hi fa més quan comparteixes una 

agradable conversa. 

En una hora arribem a Tarragona. Aparquem a la part inferior de la Rambla i la sortida ens 

dóna davant mateix de l’edifici. Però encara no entrem: preveiem que la visita serà llarga i 

abans prenem forces a una cafeteria de la Rambla. 

Ben disposats, entrem a l’exposició Rusiñol, Gauguin, Sunyer, Monet : Paisatges a la col·lecció 

Carmen Thyssen. Es tracta d’una àmplia representació de pintura paisatgística de la Catalunya 

moderna, ampliada amb obres de pintors europeus que van influir, d’una manera o altra, en 

els catalans. Des dels primers paisatges de la pintura catalana moderna, cap el 1850, fins a la 

mirada interior i l’abstracció que va suposar la postguerra amb el grup “Dau al Set”, cap el 

1950: cent anys de pintura resumits en 55 quadres.  

L’exposició s’obre amb una petita joia: “La cabana dels carboners”, del francès Rousseau, i 

segueix amb quadres de Rigalt, Matilla (un esplèndid “Paisatge amb bugaderes”) i Martí Alsina 

(amb un no menys esplèndid “Vista panoràmica d’una costa catalana”). Passem a la següent 

sala, amb obres postromàntiques, on podem admirar uns paisatges portuaris i altres nocturns 

(especialment un reflex de lluna sobre l’aigua de Meifrèn). Seguim contemplant capvespres i 

nocturns en mig de la natura o urbans (Regoyos: Harlem nocturn nevat). 

Arribem a la sala potser més esperada, on hi són els impressionistes francesos: Sisley, Pissarro, 

Gauguin i Monet, entre altres. Segons les indicacions de Maria Balart, la nostra professora 

d’art, que ens fa de guia i ens dóna les explicacions pertinents en cada moment, observem la 

tècnica que feien servir i el resultat: com de lluny apareixen figueres que de prop són simples 

taques de color; el cas més cridaner és “La casa entre les roses”, de Monet, casa que es veu bé 

si ens col·loquem a certa distància, però difícil d’apreciar si som a un metre del quadre. També 

hi ha altres obres de pintors catalans, com Russiñol (una lluminosa “Creu de terme) i Meifrèn 

(amb dos paisatges, un urbà i altre muntanyenc de Valldemossa). 

La següent sala està dedicada als nous clàssics, que tornen al dibuix ben delimitat (Derain, 

Bernard, Matisse... i a la innovació que van suposar les teories del Noucentisme, amb una nova 

visió de Catalunya lluny de la modernista anterior. Aquí trobem obres de Sunyer (amb la seva 

visió idealitzada de la Mediterrània) i Togores, principalment.  

Després de dos vistes de París d’Amat i una de les Rambles de Barcelona, entrem a la última 

part: els avantguardistes. Ara el paisatge és vist d’una manera totalment subjectiva i s’arriba a 

l’estilització, la descomposició geomètrica o a una visió surrealista del mateix; són obres de 



tres components de “Dau al Set”, Pons, Cuixart i Tàpies; també de Torres-García, Miró i altres 

que posen el punt final a l’exposició.  

I, pensant en el que hem vist, ens adonem de la grandesa de l’art: un mateix paisatge permet 

crear quadres molt diferents; el resultat depèn no tan sols de quan es pinta (l’època històrica, 

l’estació de l’any, la llum del dia...), sinó també de la formació i sensibilitat de qui el pinta i, no 

ho oblidem, de qui l’observa...  

Ens fem una foto que recorde la visita i tornem a Tortosa. 

 

 

 

(Ah! Si no l’heu visitada, encara sou a temps: és oberta fins el 21 d’aquest mes d’abril.) 

 


