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REPORTATGE

El Museu Carmen Thyssen 

Andorra ha obert les portes 

aquest 2017 amb un doble 

objectiu: esdevenir un espai vital 

i dinàmic i aconseguir una forta 

presència en la realitat cultural, 

social i econòmica del país.

Yasmina Canedo

T
O

N
Y
 L

A
R

A



22 23

ORMAT EN MUSEOLOGIA, una 
carrera que va viure “amb molta intensitat”, 
Guillermo Cervera s’ha impregnat des de ben 
petit de l’amor per l’art. Ha estat testimoni 
de primera mà de l’evolució de la preuada 
col·lecció dels seus tiets, una de les més im-
portants del món. Un know-how d’un valor 
incalculable. Així que, d’alguna manera –tot 
i que la seva vida ha fet moltes voltes–, l’art 
sempre l’ha acompanyat, tant en la pastisse-
ria d’autor, a la qual s’ha dedicat molts anys, 
com en l’etapa com a submarinista profes-
sional, un període en què també va exercir 
com a càmera per a documentals. Tot aquest 
temps sempre ha estat molt vinculat a An-
dorra, on té molts lligams.

Ara ens obre les portes del Museu Carmen 
Thyssen, com a director artístic –malgrat 
que ell prefereix que l’anomenem conserva-
dor–, amb la naturalitat i la satisfacció de 
poder compartir una part d’ell mateix. N’és 
l’àlma mater. La seva tieta Carmen Cerve-
ra, ens explica, li va donar carta blanca per 
conceptualitzar-lo i se l’ha fet absolutament 
seu. Es percep de seguida i ho sap transme-
tre amb passió. 

A través d’una visita guiada privilegiada, 
ens trasllada la força del llenguatge de la 
llum, que copsem en totes les obres que 
s’exposen a la primera mostra que acull 
el museu: Escenaris. De Monet a Estes. De 
Trouville a Nova York. Cervera la va voler 
plantejar com un recorregut amb un fil con-
ductor “per crear un diàleg més directe amb 
l’espectador”. En aquest trajecte viatgem 
des de final del segle xix fins a final del se-
gle xx per convertir-nos en espectadors de 
“la interrelació dels artistes i els grans can-
vis en la pintura lligats a la transformació 
política i social que s’estava produint arreu 
del món”. Així, veiem com neix l’impressi-
onisme amb l’explosió de la llum natural, 
com varia la percepció del color i com evo-
luciona la manera de pintar, percebre i tras-
lladar la realitat des de la puresa de l’esce-
na. Les experiències vitals i pictòriques dels 
artistes passen per la revolució de Monet i 
Gauguin –que trenquen amb l’academicis-
me establert–, les nits bohèmies del París 
de principi del segle xx d’Anglada, el moder-
nisme català de Casas, la precisió gairebé 
fotogràfica de Meifrèn, els colors i les pin-

zellades de Prendergast i Mir, la visió sub-
jectiva dels paisatges expressionistes de 
Pechstein i Kirchner (artistes perseguits pel 
nazisme, que considerava degenerat el seu 
art) i, gairebé en paral·lel, el moment excep-
cional que viuen els avantguardistes russos 
durant la revolució i que s’il·lustra amb una 
peça cubista de Varvara Stepánova. El re-
torn de Matisse a la puresa del fauvisme i 
el descobriment per part dels hiperrealistes 
nord-americans, com ara Estes i Bell, de la 
ciutat com a escenari pictòric tanquen Es-
cenaris... 

Són vint-i-sis obres que permeten aprofun-
dir en el diàleg que ens proposa la mostra 
fins al nivell que desitgem. Aquest és un 
dels conceptes que més emfatitza Cerve-
ra com a tret diferencial. Argumenta que 
un espai amb una exposició d’aquestes 
dimensions “permet que qualitativament 
el visitant en gaudeixi molt més”. I és que 
mentre passegem per la sala reflexionant 
sobre com els museus s’han d’anar adap-
tant als canvis socials i als estímuls actu-
als, comentem com és d’habitual “el feno-
men Giocconda”. Ens referim a la tendència 
del “consum exprés”, que també ha arribat 
a aquests equipaments culturals. Entrar al 
Louvre, anar a veure la Giocconda, fer-se la 
selfie de rigor i marxar és un comportament 
força comú. Són dades del mateix museu. 
“I això és l’antítesi del que vol representar 
el Thyssen”, assegura el conservador, que 
addueix que el propòsit que persegueix és 
“fer de mediador entre l’obra i el visitant”, 
ser actiu i no escatimar-hi esforços. Amb 
aquest plantejament, el públic “està més 
estona amb cada obra perquè després no 
té una exhibició de cent quadres més per 
contemplar”. Guillermo Cervera té clar que 
“amb les grans pinacoteques que hi ha al 
món, intentar fer-ne una aquí era un error; 
un megamuseu no tenia cap sentit”. En can-
vi, amb un espai reduït “contínuament ens 
estem trencant les banyes per aconseguir 
eines que facilitin als visitants passar una 
estona més amb cada obra, gaudir-ne, en-
dur-se una experiència més enriquidora i 
que ells triïn com”, explica. 

Amb aquest objectiu, una de les estratègi-
es que ha portat a terme el museu ha es-
tat incloure les audioguies en el preu de 

l’entrada, un fenomen poc habitual arreu. 
D’aquesta manera es pretén que el públic 
s’endinsi en el diàleg artístic fomentant una 
experiència més completa i de més qualitat. 
Les explicacions de l’audioguia són breus, 
d’un minut i mig com a màxim, per facilitar 
la connexió entre l’obra i el seu espectador. 
Segons Cervera, una explicació més exten-
sa seria excessiva i podria provocar l’efecte 
contrari. També han dotat la sala de pan-
talles tàctils amb retroil·luminació LED que 
ofereixen informació addicional i permeten 
contemplar i comparar les obres fins al més 
mínim detall (no cal fer una foto amb el mò-
bil, ampliar-la i estar més pendents del telè-
fon que del Monet que tenim al davant). Tot 
plegat perquè el públic “pugui decidir com 
vol rebre la informació i com accedir-hi”.

Aquesta vocació didàctica forma part del 
seu segell, juntament amb l’objectiu de ser 
un espai viu i obert, amb exposicions que 

es vagin renovant a través de la recerca con-
tínua del discurs artístic. Vol trencar amb 
el concepte de museu estàtic i antropolò-
gic que trobem majoritàriament a Andorra 
i crear tendència en la manera de gaudir de 
l’art i en la recerca permanent d’activitats 
dins i fora de la pinacoteca per connectar 
amb la societat des de tots els sectors. Un 
dels aspectes clau per aconseguir-ho és 
desenvolupar-ne el vessant més educatiu, 
l’EduCarmenThyssen, que segueix la petja 
del projecte endegat a Madrid amb la vo-
luntat de divulgar l’art fent que els visitants 
el visquin.
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La propera mostra del Carmen 
Thyssen Andorra s’inaugurarà el fe-
brer de 2018, i té el quadre “Allées et 
venues” de Gauguin com a protago-
nista. L’esperem amb impaciència.
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EDUCARMENTHYSSEN: 
UNA ALTRA MANERA 
DE VEURE I VIURE L’ART

Un nen de tres anys contempla el port de 
Barcelona l’any 1889 vist per Eliseu Mei-
frèn. Està concentrat escoltant l’audioguia 
i algú li fa aquesta foto admirat per la for-
ça de l’escena. La veritat és que tant aquest 
quadre com el “Dos ponts de Nova York” de 
Lowell Nesbitt exposat al Thyssen t’atrapen, 
però la imatge no deixa de ser sorprenent 
pel seu protagonista, que no és pas el qua-
dre. Aquesta és precisament l’essència de 
l’EduCarmenThyssen, el projecte educatiu 
del museu per fer arribar l’art a tothom de 
manera amena i lúdica. 

L’equip de la pinacoteca, que és molt inqui-
et, pretén alimentar la curiositat, no sola-
ment de nens, sinó també de joves, adults 

i gent gran per tal que coneguin el punt de 
vista de l’artista i descobreixin un món més 
enllà de la història de l’art. Una de les pri-
meres iniciatives que ha portat a terme el 
museu i ha repetit més d’una vegada és la 
pintura a l’aire lliure, perquè el públic ex-
perimenti la tècnica del plein air desenvo-
lupada per Monet per captar la llum natu-
ral. També s’ha sumat a la febre pels escape 
rooms, convertint l’equipament en un joc 
d’enigmes que s’han de resoldre de manera 
col·laborativa. 

A més de les activitats, de la cooperació 
amb el bàsquet 3x3 i de voler estar present 
en esdeveniments més massius com l’An-
dorra Shopping Festival per treure el museu 

al carrer, ja s’ha posat d’acord amb el Mi-
nisteri d’Educació i Ensenyament Superior 
per posar l’espai a disposició d’alumnes i 
professors. També col·labora estretament 
amb la Universitat d’Andorra i està desen-
volupant propostes conjuntes amb les es-
tacions d’esquí, així com actes familiars per 
als caps de setmana i nits dels joves, en què 
també es programaran actuacions musicals. 
Els projectes es defineixen sense presses, 
no es tracta ni de morir d’èxit ni de cansar 
el públic, però sí d’introduir-se a poc a poc 
en tots els estrats socials i sectors econò-
mics. Potser així algun dia una fotografia 
com aquesta deixarà de sorprendre’ns per 
esdevenir habitual.
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UN EDIFICI EMBLEMÀTIC
L’antic Hotel Valira, l’edifici on s’ubica el 
museu, va ser un encàrrec dels monjos de 
Montserrat. Era l’any 1929, en una època 
marcada per la inestabilitat política, i els 
benedictins necessitaven un refugi si ana-
ven mal dades. Van invertir a Andorra i el 
Quart d’Escaldes els va concedir el dret de 
captar aigua termal. El primer projecte ar-
quitectònic el va dibuixar Puig i Cadafalch 
i el va executar el pare Celestí Gusí. L’hotel 
estava concebut per acollir els monjos però 
no hi van arribar a viure mai: des del primer 
moment van decidir arrendar-lo. Així que el 
1933 ja es va inaugurar com a establiment 
de luxe per esdevenir un dels edificis més 
emblemàtics de l’arquitectura del granit, 
símbol de la transformació econòmica del 
territori. 

La família Bescompte va ser la primera a re-
gentar l’hostal. Els anys 1940 van agafar-ne 
el relleu Josep Adserà i la seva dona, Maria 
Cubells, en un període convuls pels conflic-
tes bèl·lics als territoris veïns. L’any 43 els 
monjos de Montserrat van vendre’l a la fa-
mília Reig, que encara n’és la propietària. A 
principi dels anys 50, un client francès, que 
segons sembla era un dels amos de la casa 
de conyac Bisquit, va voler deixar un record 
de la seva estada i en una de les sales de 
l’hotel va dibuixar un mural –que actualment 
restaura la Fundació Reig– amb aspectes re-
presentatius d’Andorra, com ara la Casa de 
la Vall, Ràdio Andorra, els contrabandistes i, 
fins i tot, un guàrdia civil i un gendarme. 

Francesca Reig va portar l’hotel fins al 
1985. Llavors el va llogar a la cadena Ho-
tansa, que el va gestionar fins a principi 
dels anys 2000, quan es va tancar el negoci. 
Posteriorment, va patir un incendi que en 
va malmetre molt l’estructura, i a partir de 
llavors s’hi va buscar un nou ús. La família 
Reig va optar finalment per fer-hi habitat-
ges de luxe i un restaurant a la planta baixa. 
L’empresa encarregada del nou projecte, En-
gitec, amb l’arquitecte Pere Espuga al cap-
davant, tenia el repte de conservar un edifi-
ci emblemàtic i, al mateix temps, adaptar-lo 
a les necessitats actuals. Durant l’inici de 
les obres va sorgir l’oportunitat d’acollir el 
Museu Carmen Thyssen Andorra. “Era molt 

interessant perquè és un immoble històric i 
petit, on havien de conviure dos usos dife-
rents. Era molt important no equivocar-se”, 
explica Espuga. Fidel a la manera com en-
tén l’arquitectura, va decidir-se per la sen-
zillesa. Va conservar la potència simbòlica 
de la façana, va reconstruir la teulada i va 
marcar molt bé les dues entrades, per dife-
renciar-les. L’accés al museu es va projectar 
a l’avinguda Carlemany i el dels habitatges 
es va fer recuperant un pati secundari i 
donant-hi valor. A partir d’aquesta divisió 
inicial, i amb la premissa de no alterar la 
façana històrica, els nous elements s’hi van 
afegir “sense barrejar els antics amb els 
nous” per impedir que es fessin la compe-
tència. “Hem fet cirurgia”, diu l’arquitecte, 
que destaca que l’ascensor de la zona de pi-
sos és exterior, de vidre i geomètricament 
molt polit “per no embrutar la jerarquia 
del temps”. El porxo d’entrada al museu “li 
dona escala d’edifici públic d’una manera 
molt senzilla”.

Quant a l’interior, la primera planta d’habi-
tatges està totalment impermeabilitzada. 
“És una piscina. Si hi ha una fuita no pot 
filtrar-se a la sala.” Pel que fa al museu, afe-
geix Espuga, “havia de ser molt net, perquè 
és petit i ha de rebre moltes exposicions; 
per això és diàfan i està tot amagat (reixes, 
alarmes, etc.)”. Tot i això, indica Guillermo 
Cervera, està pensat “com si fos de deu 
mil metres quadrats” perquè “comporta la 
mateixa feina”. “És un búnquer”, explica. El 
sistema de climatització està instal·lat al 
soterrani, on hi ha “una màquina immensa 
que controla la temperatura, la humitat i la 
qualitat de l’aire, que es regenera en funció 
del volum de gent a la sala. En això i en se-
guretat som capdavanters”, afirma el con-
servador, que afegeix que la il·luminació és 
d’última generació. Cervera explica que era 
vital “estar a l’última per poder acollir, en el 
futur, obra d’altres grans museus”.
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