
El 26 de desembre de 2022, Joan Abelló faria 100 anys. 
El pintor i col·leccionista molletà va llegar a la seva 
ciutat natal tot el seu fons d’art, format, a més de la 
seva obra pictòrica, per una important col·lecció que va 
atresorar al llarg de la seva vida. Avui, la Fundació Mu-
nicipal Joan Abelló té múltiples col·leccions d’art, do-
cuments i llibres, entre les que hi destaquen les col·lec-
cions de pintura i escultura dels artistes catalans més 
rellevants de la segona meitat del segle XIX fins als 
anys 70 del segle XX. 

De caràcter curiós, Abelló sempre es va sentir atret per la 
feina dels seus coetanis, pels moviments més contempo-
ranis i també per l’art de les noves generacions. Va mani-
festar sempre la voluntat i l’obligació de donar suport als 
artistes més joves i per això un dels objectius principals 
de la Fundació és estudiar i difondre l’obra dels artistes 
joves vinculats al territori i a Catalunya. Els projectes del 
Museu amb l’art més emergent van rebre sempre el 
suport i l’entusiasme d’Abelló, que creia que els artistes 
joves han de tenir el suport de les administracions i dels 
col·leccionistes per desenvolupar la seva obra.
 
A les portes de celebrar el seu centenari, presentem el 
cicle Diàlegs amb Abelló a L’Aparador, on artistes de les 
noves generacions establiran diàleg amb el llegat de 
Joan Abelló.

Diàlegs amb Abelló



El mural representa una sinopsi visual del llibre l’Hora 
del te de Joan Abelló interpretada per la il·lustradora 
Lara Costafreda. Les il·lustracions tenen com a ob-
jectiu acompanyar i complementar la paraula escrita; 
posar imatge i color a les paraules, atreure la mirada de 
qui transita per la vorera de L’Aparador, convidant-lo a 
conèixer la figura d’Abelló i el llegat dels seus mestres. 

Lara Costafreda (Lleida. 1988): Il·lustradora i dissenya-
dora. Formada entre Barcelona, Londres i Rio de Janei-
ro, des de fa deu anys desenvolupa projectes d’il·lus-
tració i direcció creativa per a grans marques, publica-
cions i agències en l’àmbit internacional. 

L’any 2016, preocupada per la crisi dels refugiats a 
Europa, impulsa l'entitat 'Casa nostra, casa vostra' i la 
campanya 'Volem Acollir a favor de l’acollida de perso-
nes refugiades. Des de llavors, promou campanyes de 
comunicació creativa i estratègica per la justícia social. 
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