
 

TESTIMONIS VISUALS DEL NOSTRE TEMPS:  

ART CONTEMPORANI A LES COL·LECCIONS DE 
L’ATENEU BARCELONÈS 

  

L’Ateneu Barcelonès, com a institució que tradicionalment ha estat centre de 

difusió de les diferents manifestacions culturals, sempre ha destinat especial 

atenció a les arts visuals. Al llarg dels seus 150 anys d’existència, l’Ateneu ha 

reunit una notable col.lecció d’obres d’art. Des de les pintures del darrer gran 

pintor barroc català, Francesc Pla i Duran, conegut com El Vigatà, que 

decoren alguns dels sostres de la planta noble del Palau Savassona, fins a les 

darreres incorporacions d’obres donades per artistes contemporanis, la 

col.lecció de l’Ateneu és no només testimoni de la vida cultural de la institució, 

sinó també mostra de l’evolució de l’art català del darrer segle i mig. 

Coneixem -o reconeixem- els retrats pintats per Ramon Martí i Alsina o Arcadi 

Mas i Fontdevila, els paisatges de Modest Urgell o de Joan Roig i Soler que 

són a les parets de l’Ateneu. Tanmateix, les obres que ens plantegen més 

dubtes són aquelles que, cronològicament, se situen més aprop nostre. Amb 

l’intenció de buscar resposta, si no a totes al menys a algunes, de les 

qüestions que susciten algunes de les obres de la col.lecció de l’Ateneu, n’hem 

fet una selecció de cinc per conèixer millor no només les obres triades sinó, 

a través d’elles, la trajectòria dels seus autors.     

Coordinadora: Rosa Maria Malet 

Les obres seleccionades són: 

➢ Índexs, 2018, d’Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) 

 

➢ La porta dels lectors, 2007, de Frederic Amat (Barcelona, 1952) 

➢ Exterior edifici, 2005, de Margarita Andreu (Cercs, 1953 – Barcelona, 

2013) 

➢ L’or del Rin i/o la plaça de toros de Vinaroç, 2005, de Jordi Benito 

(Granollers 1951 – 2008) 

➢ Pa d’or, 2003, de Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957). 



 

 

De característiques ben diferents entre elles, per la seva significació i pel seu 

personal caràcter, aquestes obres, certament representatives del treball dels 

seus respectius autors, són també testimoni del moment en què van ser 

realitzades. Elles seran el punt de partida de les cinc converses amb els 

artistes, amb estudiosos de la seva obra o amb col·laboradors seus, que ens 

permetran aprofundir en el coneixement del seu treball. El contingut de les 

converses serà ampliat i completat amb imatges cinematogràfiques i 

fotogràfiques, en algun dels casos inèdites.       

CALENDARI I TEMARI: 

19 GENER IGNASI ABALLÍ / 
BEA ESPEJO 

Ignasi Aballí, autor 
d’Índexs, 2018 

2 FEBRER 
 

FREDERIC AMAT Frederic Amat, autor 
de La porta dels 
lectors, 2007 

16 FEBRER 
 

LILIANA MARIN / 
SUSANNA 
PORTELL 

Margarita Andreu, 
autora d’Exterior 
edifici, 2005. 

2 MARÇ PILAR 
PARCERISAS 

Jordi Benito, autor de 
L’or del Rin i/o la plaça 
de toros de Vinaroç, 
2005. 

16 MARÇ PEREJAUME / 
JAUME 
COSCOLLAR / ANA 
PFFAF 

Perejaume, autor de 
Pa d’or, 2003 

  

  
 


