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Dossier de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Barcelona la primera antològica 
de Camille Pissarro, nom clau del moviment impressionista  
 

 

 
  

 
 
«El primer impressionista», el va definir el seu amic Cézanne. Camille 
Pissarro (Saint Thomas, Illes Verges, 1830 ‐‐‐‐    París, 1903) és potser la figura 
fonamental de l’impressionisme i al mateix temps la menys reconeguda 
d’aquest moviment. Juntament amb el seu amic Monet —que el va eclipsar 
amb el seu gran èxit— va donar l’impuls inicial al grup d’impressionistes. Va 
exercir una influència clau sobre Cézanne, Gauguin i Van Gogh, i es va 
convertir en un mestre dels pioners de l’art modern. Pissarro es proposa 
restaurar la reputació de l’artista i destacar la seva aportació més enllà de la 
creació artística: la seva actitud vital de retorn a la vida senzilla de la natura i 
del camp, i la promoció d’activitats col·lectives en defensa d’una nova 
manera d’entendre l’art que van desembocar en les exposicions 
impressionistes, concebudes com una alternativa als salons oficials. 
L’exposició, organitzada pel Museo Thyssen-Bornemisza i l’Obra Social 
”la Caixa”, és la primera retrospectiva de l’obra de Camille Pissarro que es 
presenta a Espanya, i també la més completa. Reuneix 67 olis de totes les 
èpoques, procedents de museus i col·leccions privades de tot el món. 
Aquest conjunt extraordinari permet reconstruir l’aventura d’aquest artista 
precursor a partir dels llocs que va recorre i els paisatges que va pintar a 
cadascun, des dels primers temps, quan va començar a pintar a les ribes del 
riu Marne, fins als últims anys de la seva vida, amb els paisatges urbans de 
París, Rouen i, finalment, Le Havre.  
 
 

 
Pissarro. Organització i producció: Museo Thyssen-Bornemisza i Obra Social 
”la Caixa”. Comissariat: Guillermo Solana, director artístic del Museo Thyssen-
Bornemisza. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
Dates: del 16 d’octubre de 2013 al 26 de gener de 2014. 
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Barcelona, 15 d’octubre de 2013. La directora general adjunta de la Fundació 
”la Caixa”, Elisa Durán; la vicepresidenta del Museo Thyssen-Bornemisza, 
Carmen Thyssen, i el director artístic del Museo Thyssen-Bornemisza i 
comissari de l’exposició, Guillermo Solana, inauguren aquesta tarda a 
CaixaForum Barcelona l’exposició Pissarro, la primera exposició antològica a la 
ciutat del pintor impressionista. 
 
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX, època determinant per entendre la nostra 
cultura actual. Així, CaixaForum Barcelona ha acollit recentment exposicions 
com Impressionistes. Mestres francesos de la col·lecció Clark i Delacroix 
(1798-1863), la retrospectiva més completa en mig segle d’un dels grans noms 
de la història de l’art universal i precursor de la modernitat.  
  
Exposicions com Delacroix i Pissarro són possibles gràcies a la política iniciada 
per l’Obra Social ”la Caixa” en els darrers anys per establir una sèrie d’aliances 
estratègiques amb grans institucions de l’àmbit cultural, com el Musée du 
Louvre, el Museo del Prado o el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
 
Ara, l’entitat presenta aquesta exposició organitzada i produïda juntament amb 
el Museo Thyssen-Bornemisza. Després de passar pel museu madrileny, arriba 
a Barcelona la primera monogràfica a la nostra ciutat dedicada al pintor 
impressionista Camille Pissarro (1830‐1903). La mostra reuneix 67 obres 

prestades per museus i 
col·leccionistes de tot el món, 
entre les quals hi ha una 
famosa paleta en què l’artista va 
pintar una escena campestre 
combinant els colors de l’arc de 
Sant Martí.  
 
El paisatge, gènere dominant en 
la seva producció, centra el 
recorregut de la mostra, que 
s’articula seguint un ordre 
cronològic en funció dels llocs 

on el pintor va residir i va treballar, des de la seva arribada a França el 1855 
procedent de les Illes Verges, fins a la seva mort, el 1903. La major part de la 
seva vida va transcórrer en pobles com Louveciennes, Pontoise i Éragny, però 
les últimes sales estan dedicades als paisatges urbans que va pintar en la 
dècada final de la seva vida: les seves nombroses vistes de París i Londres, 
Rouen, Dieppe i Le Havre. 

La paleta de l’artista amb paisatge, c. 1876. Oli sobre taula, 24,1 × 34,6 cm. 
Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts 
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L’exposició Pissarro està comissariada per Guillermo Solana i es completa amb 
la publicació d’un catàleg amb textos dels dos especialistes més importants de 
l’obra del pintor: Richard R. Brettell i Joachim Pissarro, descendent de l’artista. 
 
«El primer impressionista» 

Camille Pissarro és segurament la figura 
fonamental de l’impressionisme i, al mateix 
temps, la menys reconeguda. El mateix 
Cézanne en va dir: «Pissarro és el primer 
impressionista.» Va ser Pissarro qui va 
redactar el 1873 els estatuts de la 
cooperativa d’artistes que havia d’iniciar les 
exposicions del grup. I va ser, a més, l’únic 
pintor que va participar en les vuit que es van 
organitzar, des del 1874 fins al 1886. Però la 
seva carrera fou eclipsada per l’immens èxit 
del seu amic i company Claude Monet.  
 
Camille Pissarro ha estat descrit com el 
«degà» o el «patriarca» de l’impressionisme, 
ja que era el més gran del grup (més fins i tot 
que Manet) i el que tenia més autoritat entre 
els artistes més joves; va ser com un «mestre de pintors». La seva amiga la 
pintora Mary Cassatt va escriure sobre ell: «Era tan bon mestre que hauria 
pogut ensenyar a les pedres a dibuixar correctament». «Humil i colossal», el va 
definir el seu amic Cézanne. 
 
Dos grans pioners de la modernitat, Cézanne i Gauguin, van ser en part 
deixebles seus, ja que van treballar alguna temporada al seu costat i van 
aprendre molt dels seus consells i del seu exemple. Pissarro va ensenyar a 
Cézanne la tècnica impressionista quan pintaven junts a les ribes de l’Oise, cap 
als anys 1873-1874. «Pel que fa al vell Pissarro, va ser un pare per a mi. Era 
un home a qui calia consultar, com si fos el bon Déu.» Després va arribar 
Gauguin, que, com a col·leccionista i com a aprenent de pintor, es va apropar a 
Pissarro i en va heretar l’afecció a la vida rústica.  
 
També es van beneficiar de la seva protecció Seurat, Signac i els joves pintors 
neoimpressionistes. El maig del 1886, va ser ell qui els va introduir en l’última 
exposició del grup impressionista, i van exposar junts a la mateixa sala. De fet, 
després de conèixer Seurat el 1885 Pissarro es va convertir a la fe 
neoimpressionista, i va ser l’únic dels fundadors del grup que va adoptar el nou 
mètode, conegut popularment com a puntillista o, més estrictament, 

Autoretrat, 1903. Oli sobre tela. 41 × 33 cm. Tate: 
donació de Lucien Pissarro, fill de l’artista, 1931 
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divisionista. Fins al 1890 en la seva obra va persistir la influència del 
puntillisme, però després va tornar a una factura impressionista. 
 
El pintor de la natura rústica 

Des de les primeres aparicions públiques del grup impressionista, la crítica va 
considerar Pissarro com un paisatgista rural, tot contraposant-lo al refinament 
parisenc de Monet i d’altres. Si els paisatges de Monet, Renoir i Sisley solen 
representar els escenaris de l’oci de la burgesia, els de Pissarro, en canvi, 
tenen com a protagonista, explícit o implícit, el treball rural. En comptes de 
pintar prades prefereix els camps llaurats; en comptes dels jardins decoratius, 
horts inspirats molt sovint en el de casa seva. 
 
En un dels primers comentaris sobre la pintura de Pissarro, Émile Zola escrivia 
en referència als seus quadres: «S’hi escolten les veus profundes de la terra, 
s’hi endevina la vida poderosa dels arbres». Més d’una dècada després, el 
crític Charles Ephrussi el caracteritzarà així: «En aquests quadres de la vida 

rústica hi ha com un eco de les penes i 
fatigues de la ruda feina als camps; el 
pinzell de Pissarro sembla una arada 
que remou penosament la terra». El 
solcs i les textures de la terra llaurada es 
traslladen a la mateixa superfície de la 
seva pintura.  
 
Si hi ha cap motiu dominant en la 
pintura de Pissarro, aquest és el camí. 
Carreteres, carrers de pobles i modestos 
senders que travessen els camps i 
inviten a endinsar-nos en l’espai del 

quadre. Algunes vegades el camí es presenta en una perspectiva recta; 
d’altres, el pintor es complau en la senda que voreja un hort o en el revolt d’una 
carretera, motius que multipliquen les possibilitats pictòriques. De vegades el 
curs d’un riu fa la funció de camí, i serveix per permetre de nou a l’espectador 
d’entrar dins l’espai de pictòric. Més endavant, també en els seus paisatges 
urbans, es concentrarà en les grans vies en perspectiva, com en les seves 
vistes del Boulevard Montmarte o de l’Avenue de l’Opéra 
 
La pintura de Pissarro va dedicar també des de ben aviat una gran atenció a la 
presència de la indústria en el paisatge, cosa que s’evidencia, per exemple, en 
les seves vistes dels afores de Londres o en les seves pintures que recullen les 
fàbriques de Pontoise i els seus voltants. 
 

Prats d’Éragny, la pomera, 1894. Col·lecció Carmen 
Thyssen-Bornemisza, en dipòsit al Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid 
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Rue Saint‐Honoré a la tarda. Efecte de pluja, 
1897. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. Museo 
Thyssen‐Bornemisza, Madrid 

Les sèries urbanes 

Després de molt temps de dedicació al paisatge 
rural i semirural, a la dècada del 1880 Pissarro 
comença a explorar el món del paisatge urbà.  
L’últim tram de la seva carrera (1893‐1903), 
doncs, està dominat per les vistes de ciutats: 
París, Londres, Rouen, Dieppe i Le Havre. El 
vast treball sobre aquestes ciutats s’organitza, 
com en el cas de Monet, per sèries; com ara les 
de l’estació Saint-Lazare i el seu entorn, el 
Boulevard Montmartre, l’Avenue de l’Opéra i els 
seus voltants, el Jardí de les Tulleries, el 
Pont‐Neuf i el Louvre. En una carta Pissarro 
s’entusiasma amb «aquests carrers de París que 
acostumen a considerar lletjos, però que són tan 

argentats, tan lluminosos i tan vius». El 1896 i el 1898 s’instal·la a Rouen i pinta 
els seus ponts i el nou aspecte industrial d’una ciutat de l’era gòtica. El juliol del 
1903 va dedicar la seva última sèrie al port de Le Havre, allà on ell havia 
arribat, gairebé mig segle abans, amb un vapor que venia d’Amèrica.  
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 

Dimarts 15 d’octubre de 2013, a les 19 h 
 
Pissarro i el camí 
A càrrec de Guillermo Solana, comissari de l’exposició i director artístic del Museo 
Thyssen-Bornemisza 
 
 

PISSARRO: MÉS ENLLÀ DE LA IMPRESSIÓ VISUAL 

Cicle de conferències 
Del 6 de novembre al 4 de desembre de 2013 

 
Coordinació del cicle, a càrrec de Carlos Reyero, catedràtic d’història de l’art, UPF 
Preu per conferència: 4 € (50 % de descompte per als clients de ”la Caixa”) 
 
L’atracció que desperta l’impressionisme, grup en què Camille Pissarro ocupa un 
paper central entre els seus artistes més característics, rau sovint en una suposada 
comprensió immediata del que hi és representat, en la frescor de l’execució i en la 
seducció del color. Semblen quadres senzills que ens parlen de persones simples i 
felices. Però, més enllà de la impressió visual, Pissarro, com els seus amics 
impressionistes, es mou en un món de relacions subtils entre l’art i el món visible. 
Aquest cicle vol explorar aquest més enllà com un instrument per gaudir de la 
proximitat de la pintura. Pissarro representa una posició singular: d’una banda, manté 
relacions amb la tradició del paisatge naturalista francès de Barbizon i Corot; de l’altra, 
és el pintor més influent en la transformació de la pintura en el que s’anomenarà 
avantguarda. Darrere la innocència de les seves pintures, s’hi amaga una personalitat 
complexa i compromesa.  
 

Dimecres 6 de novembre I 19.30 h  

• Tenir sensacions per tenir idees. Pissarro: pensaments sobre l’art i els 
artistes 
Carlos Reyero, catedràtic d’història de l’art, UPF  
 
Dimecres 13 de novembre I 19.30 h 

• Passeigs pels camps, amb París al fons  
Isabel Valverde Zaragoza, professora titular d’història de l’art, UPF 
 
Dimecres 20 de novembre I 19.30 h  

• Les «Turpitudes sociales», de Camille Pissarro (1889), revers llibertari de 
la modernitat  
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Bertrand Tillier, professor d’història de l’art contemporani de la Universitat de 
Borgonya, França 
 
Dimecres 27 de novembre I 19.30 h  

• Un nou llapis per a la natura: fotografia i pintura de paisatge en l’època de 
Pissarro  
María de los Santos García Felguera, professora d’història de l’art, Facultat 
d’Humanitats, UPF  
 
Dimecres 4 de desembre I 19.30 h  

• Material i immaterial sobre la superfície de la tela. De Pissarro a Picasso  
Eugenio Carmona Mato, catedràtic d’història de l’art de la Universitat de 
Màlaga i professor convida a la Universitat Tres de Febrero de Buenos Aires  

 
 

MATINS D’ART 

Cicle de conferències 
Del 22 al 30 d’octubre de 2013 

 
Coordinació del cicle i conferències, a càrrec de la Dra. Mireia Freixa, catedràtica 
d’història de l’art, UB 
Preu per conferència: 4 € (50 % de descompte per als clients de ”la Caixa”) 
 
Aquestes quatre sessions incloses dins el seminari «Matins d’art» vol fer comprensible 
l’obra de l’artista francès Camille Pissarro dins del moviment impressionista i revisar 
les diferents temàtiques que tracta en les seves pintures. Així mateix, s’hi analitzaran 
els escenaris que descriuen la pintura de paisatge a Catalunya, des de l’escola d’Olot 
fins a la pintura luminista, i com l’impressionisme s’introdueix dins el context artístic 
català.  
 

Dimarts 22 d’octubre I 11.30 h  
• El món vist pels impressionistes: artistes per a la vida moderna  

 
Dijous 24 d’octubre I 11.30 h  

• La vida urbana i la rural en l’imaginari de Camille Pissarro  
 
Dimarts 29 d’octubre I 11.30 h  

• Els escenaris de la pintura de paisatge a Catalunya: entre el realisme i 
l’impressionisme  
 
Dijous 31 d’octubre I 11.30 h  

• Barcelona-París: la introducció de la modernitat en la pintura catalana  
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ART EN FAMÍLIA 
 

Visites en família a les exposicions +7 
Aquestes visites us proposen un itinerari per l’exposició, amb activitats i propostes 
participatives. 
Preu per persona: 2 € (50 % de descompte per als clients de ”la Caixa”) 
 
 
 

CAFÈ TERTÚLIA AMB LES ARTS 

Activitats per a la gent gran 
A les 16.30 h 

 
El «Cafè tertúlia amb les arts» ofereix l’oportunitat de gaudir de les exposicions d’una 
manera diferent. Es tracta d’una activitat de dues hores per fer una visita tranquil·la 
que permet aprofundir en el que interessa més a cada grup. Un cop acabada la visita, 
es comparteixen impressions en una tertúlia informal acompanyada d’un cafè. 
  
Activitat adreçada a persones més grans de 60 anys. Places limitades. Inscripció 
prèvia al tel. 934 768 630. Preu per persona: 4 € (50 % de descompte per als clients 
de ”la Caixa”) 
 

VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

 
Visites comentades per al públic general 
Reserva de places per a les visites comentades, al tel. 934 768 630 
Places limitades. Preu per persona: 3 € (50 % de descompte per als clients de 
”la Caixa”) 
 
Visites concertades per a grups  
Inscripció prèvia, al tel. 934 768 630. Màxim 25 persones per grup. Preu per grup: 60 € 
 
Visita dinamitzada per a grups escolars 
www.eduCaixa.com 
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PISSARRO  
 

Del 16 d’octubre de 2013 al 26 de gener de 2014 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 
08038 Barcelona 
 
Servei d’Atenció al Visitant 
Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Servei d’Informació de l’Obra 
Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 
Horari: 
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h 
Dissabtes, diumenges i festius,  
de 10 a 21 h 
Últim divendres de cada mes, de 10 
a 23 h 
 

Preus: 
Exposicions: 4 € per persona 
Entrada gratuïta clients de "la 
Caixa" 
(El preu inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Menors de 16 anys, entrada gratuïta 
 
Venda d’entrades: 
CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum, en horari d’atenció al 
públic 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


