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DEL 25 DE JUNY AL 30 D’OCTUBRE DEL 2016

LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST

Espai Carmen Thyssen  

L’exposició de l’Espai Carmen Thyssen, comissariada per Miguel Ángel Blanco, 

ens trasllada al Llunyà Oest americà, un territori mític on la llegenda sempre ha 

precedit la realitat.

Ens proposa ser exploradors contemporanis d’una història que coneixem de 

manera esbiaixada. La mostra rememora des de les empremtes dels primers 

conqueridors espanyols del segle XVI, fins a l’imaginari que s’ha popularitzat en 

gran mesura per la difusió cinematogràfica del gènere del western.

Per construir aquest relat, l’exposició presenta mapes d’època, pintures, escultu-

res, gravats, aquarel•les i objectes antropològics que mostren la idealització d’un 

territori que passa a ser el context perfecte per a la projecció dels somnis, pin-

tures que mostren un Nou Món que pocs havien trepitjat i que l’art occidental 

representa per primer cop. Obres que plasmen, entre l’antropologia i la fantasia, 

la vida en aquests paisatges de les tribus índies.

Les peces provenen de la Col•lecció Carmen Thyssen, Museu Thyssen-Borne-

misza, Museu Nacional d’Antropologia, Museu Naval, Museu Nacional de Cièn-

cies Naturals, Filmoteca Espanyola, Museu del Cinema Col•lecció Tomàs Mallol 

i col•leccionistes privats.

La Col•lecció Carmen Thyssen i el Museu Thyssen-Bornemisza conserven les 

úniques obres d’art de l’Estat Espanyol que il•lustren aquest episodi de la his-

tòria americana.
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I. Explorar el nou món
A l’Oest, la llegenda precedí a la realitat. Des de Florida i Nou Mèxic, les expedicions espanyoles 
van partir a la recerca de riqueses fantasioses i l’expansió de les colònies britàniques avançava im-
parable, obeint a un destí manifest, vers un nou Edèn. Es va trigar segles a cartografiar aquesta gran 
terra incògnita i els mapes primerencs mostren els itineraris de les expedicions, la ubicació de les 
tribus, els presidis, les missions i les primeres ciutats. El Mississipí fou una llarga frontera, també 
psicològica, i eix de colonització; en el seu curs alt, les cataractes de Sant Antoni es van convertir en 
símbol de pèrdua de la naturalesa virginal.

 

II. Pobles i paisatges inèdits
La representació de la grandiosa naturalesa nord-americana estigué molt influïda pel Romanticis-
me. En aquesta sala podem seguir la gestació, encara als estats de l’Est, d’una forma de paisatgisme 
sublim, elaborat pels pintors de l’Escola del Riu Hudson, que es traslladarà progressivament cap a 
l’Oest, veient en aquelles espectaculars terres verges un nou Edèn, seguint en gran mesura la fór-
mula establerta per Albert Bierstadt.
Els artistes sensibilitzaren a ciutadans i governants per a que protegissin les àrees naturals més va-
luoses, com Yosemite i Yellowstone, a través de l’innovador sistema de Parcs Naturals.

 

ELS àMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
Un itinerari per la mostra
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III. Indis a les Grans Planúries
La vida de les tribus índies a les Grans Planúries va fascinar als artistes. Seguint les passes 
de Geroge Catlin i Karl Bodmer, els artistes que van viatjar a l’Oest durant la segona mei-
tat del segle XIX van anar consolidant un gènere pictòric de gran èxit que mostrava les 
costums d’una raça observada a vegades amb una genuïna admiració i d’altres a través del 
filtre dels prejudicis, i gairebé sempre amb una intensa connexió amb el paisatge.
També els paranyers, els cowboys i els soldats foren figures enaltides per artistes tan po-
pular com Charles M. Russell i William T. Ranney; no obstant, a mesura que les tribus 
eren delmades i reduïdes a les reserves, els artistes van sentir la necessitat de mostrar la 
seva cultura agonitzant i alguns d’ells contribuïren a recopilar els tresors antropològics que 
conservem avui dia. 

 

IV. Karl Bodmer i la memòria dels mandan (I)
Al 1832, el jove però ja conegut paisatgista, Karl Bodmer, va acompanyar a l’alemany Maxi-
milian zu Wied-Neuwied en un primerenc viatge d’investigació antropològica al llarg del 
Missouri. El príncep Maximilian havia estat, juntament amb Humboldt, deixeble de Johan 
Friederich Blumenbach, de qui va aprendre a viatjar científicament, amb metodologia, 
ordre i exhaustivitat en la recol•lecció de materials i informació.
A Boston, el general William Clark, superintendent d’Assumptes Indis, els proporcionà 
un passaport per a poder seguir el seu viatge a bord del Yellowstone. Durant la ruta es 
relacionaren amb diferents grups indis com ara els sioix, assinibione, cree, gros ventres o 
peus negres. Els dibuixos de Bodmer, que detallen les característiques racials, vestimentes, 
estris i rituals, es transformaren, ja a Europa, en el fabulós conjunt de 81 estampes il•lumi-
nades a mà que il•lustren els Viatges a l’interior de Nord-amèrica, el llibre que va recollir 
les observacions de l’antropòleg.
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V. Karl Bodmer i la memòria dels mandan (II)
Bodmer i Maximilian passaren l’hivern de 1833-34 prop del fort Clark, on van conviure 
amb els hidatsa i sobretot amb els mandan, una tribu tradicionalment pacífica. Els man-
dan visitaven la seva cabana i ells també eren convidats al campament, on van assistir a 
diversos rituals.
Els dibuixos de Bodmer estan realitzats amb un detall extraordinari; alguns retrats van 
exigir tot un dia de posat. Aquest treball de camp, etnogràfic i artístic sobre els mandan va 
adquirir especial rellevància perquè el 1837 una epidèmia de verola va provocar l’extinció 
de la tribu.

 

VI. Remington, el vell Oest americà
Amb dinou anys, Fredreric Remington (1861 – 1909) va fer el seu primer viatge a l’Oest. 
Pogué veure tot allò que havia imaginat de petit: les grans planúries, els ramats de búfals ja 
molt disminuïts i els darrers enfrontaments entre la Cavalleria dels Estats Units i les tribus 
nadiues americanes.
Remington amb les seves il•lustracions i pintures va contribuir a posar de moda les aven-
tures de l’Oest, protagonitzades gairebé sempre per un cowboy i un soldat de cavalleria, 
convertint a qui abans era el “noble salvatge” en enemic acèrrim de la voluntat patriòtica.
En la millor de les seves sèries, la de nocturns, es va interessar per experimentar amb els 
avenços tecnològics com ara la llum de flash; aquestes obres mostren una visió menys na-
rrativa, més fosca i silenciosa sobre l’Oest.
La seva inquietud artística el va portar a explorar en el camp de l’escultura, on queda ma-
nifesta la seva passió pels cavalls, animals pels qui sentia tanta estima que en seu epitafi va 
manar inscriure: He knew the horse.
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VII. Indis i vaquers
La vida índia i les aventures a l’Oest s’introdueixen ben aviat en la cultura popular, des 
de que el 1826 James Fenimore Cooper publica el supervendes L’últim dels mohicans. La 
literatura, el cinema i la televisió, la historieta i els jocs infantils no han deixat mai d’inte-
ressar-se per aquests temes, aconseguint que els sentim com a propis.

 

VIII. La Biblioteca del Bosc
Miguel Ángel Blanco ret homenatge a les terres i als pobles de l’Oest amb una selecció de 
llibres-capsa que formen part de la seva Biblioteca del Bosc, projecte escultòric que recrea 
experiències i visions, expressades en dibuixos, imatges i composicions amb materials de 
la natura.
Aquest conjunt resumeix els seus viatges i experiències als parcs nacionals de l’Oest 
nord-americà, i a través del qual, Blanco comparteix amb nosaltres un ideal del vida que, 
des dels lakota als navajos, van cercar els indis: “caminar en la bellesa”, harmonitzant terra 
i cel, cos i esperit.
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Un dels espais del Monestir, s’ha dedicat a il·lustrar la visita del mític Buffalo Bill a
Barcelona, acompanyat del circ per fer parada a la única ciutat espanyola de la gira
europea. Els retalls de premsa de l’època, imatges i reprografies han servit per
contextualitzar el fenomen de la l’arribada de la “gran exhibició Nord Americana de les 
animades escenes i costums de la vida dels indis fronters”

Hem adaptat una cel·la del monestir per recrear-hi 
un espai de cinema d’època, on s’ha anat projectant 
tràilers dels primers Westerns del cinema mut i del 
cinema modern. Projeccions recomanades i amb  
l’assessorament del Museu del Cinema de Girona 
Col·lecció Tomàs Mallol. 

PRESENTACIÓ DE LA VISITA DEL SHOW
DE BUFFALO BILL A BARCELONA

ELS PRIMERS WESTERNS 
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La campanya de difusió als mitjans ha seguit la línia habitual,  amb la  convocatòria de 
roda de premsa, i seguiment posterior d’elements noticiables amb diverses notes, fotogra-
fies, etc... 

La roda de premsa, convocada pel dia 23 de juny s’hi varen acreditar 41 periodistes i 27 
mitjans. 

TV:  TV3, 8TV, TV Costa Brava i TV Tossa.  (TVE i el Canal 33 van venir dies després de 
la convocatòria).

Diaris: ABC, Ara, El Punt Avui, El Periódico, El País, La Vanguardia, Diari de Girona i 
Eco de Sitges.

Emissores de ràdio: Catalunya Ràdio; RNE i Ràdio Sant Feliu de Guíxols  
Agències de notícies: EuropaPress TV, EFE, ACN TV 

Revistes:  Formas y Angulos, Tendencias del Mercado del Arte, Gidona, Bonart, Revista 
Baix Empordà, àncora, Tot Oci. 

Revistes Digitals: 2 El Far de l’Empordà i Visitaarte.com 

Periodistes especialitzats: 18 

Es va lliurar un dossier de premsa en dues versions: català i castellà. 

Periodistes especialitzats en arts plàstiques dels principals rotatius es van desplaçar des de 
Barcelona amb microbús per l’acord amb el Patronat de Turisme Girona-Costa Brava. 

LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I
DIFUSIÓ DE L’EXPOSICIÓ  
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Taula presidencial Roda de premsa

Mitjans acreditats a la Roda de Premsa
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Mitjans acreditats a la Roda de Premsa

Presentació als mitjans a la sala d’exposicions



MEMÒRIA 2016

La campanya de publicitat, s’ha centrat en els mitjans de proximitat per a aconseguir 
un millor posicionament al territori (Catalunya, Girona, Empordà...). 
S’ha fet anuncis offline (paper) a revistes i diaris, i online a publicacions digitals, d’aquí 
i de fora. També s’ha fet publicitat amb banners, entre d’altres, a la revista especialitza-
da Tendencias del Mercado del Arte amb un total de 25.436 impressions. 
Quant a publicitat estàtica, s’han penjat banderoles al carrer, i a la façana del monestir. 
També s’han publicat fulletons que s’han repartit a diversos enclavaments turístics. 

Campanya als cinemes: Spot als cinemes de Girona, Platja d’Aro, Blanes, Granollers.

Spot abans de l’inici de les actuacions de l’espai Port, dins el 56è Festival de la Porta 
Ferrada. 

Campanya a 8TV emissió Nacional Spot a Prime Time al programa 8 al Dia de Josep 
Cuní, durant el mes de setembre. 

Total 188 impactes del 14 de juny al 29 
d’octubre de 2016, en premsa diària i su-
plements, premsa digital, revistes, revistes 
digitals, webs, televisió i ràdio.

Valoració econòmica total: 954.575€

Premsa diària i suplements: 624.936€

Premsa digital: 175.261€

Revistes: 9.975€

Revistes digitals: 8.200€

Webs:  4.700€

TV:  85.860€

Ràdio:  45.643€
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MúSICA, CINEMA, VISITES GUIADES I
CONFERèNCiES, ACTiViTATS PARAL•LELES

DE L’EXPOSICIÓ
“LA IL·LUSIÓ DEL FAR WEST”

L’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols pre-
senta tot un seguit d’activitats paral•leles a l’exposició 
“La il•lusió del Far West” comissariada per Miguel 
Ángel Blanco es pot veure fins el 30 d’octubre de 2016. 
Els concerts programats pel Festival de Porta Ferrada, 
el cicle de cinema a l’espai Port i al cinema Truffaut 
de Girona, visites guiades i conferències entre d’altres, 
formen part d’aquest conjunt d’activitats que es faran 
mentre s’exposi la mostra.

MúSICA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN
PROGRAMA DEL FESTIVAL PORTA FERRADA

* 19 juliol a les 18h
David Araiza, al banjo interpreta el viatge musical dels 
apalatxes al Far West.

 

* 26 juliol a les 12h
Un duet format per David Morata al violí i Dolors Vi-
dal al violoncel inspirat en les melodies tradicionals del 
segle XIX al nord d’Amèrica.
 

 

* 9 d’agost a les 18h
Jordi Ortega amb el violoncel elèctric tocarà improvisa-
cions sobre les músiques populars de l’Oest.

La música popular del Far West acompanyarà als visitants de la mostra en 
tres concerts els mesos de juliol i agost:
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* 21 de juliol a les 22h “El asesinato de Jesse James por el
cobarde Robert Ford”, director: Andrew Dominik, 2007.
No recomanada a menors de 12 anys. Versió en castellà.

CICLE DE CINEMA A L’ESPAI PORT ESCENARI
DEL FESTIVAL PORTA FERRADA

Les pel•lícules del Far West han acompanyat durant anys a l’imaginari col•lectiu del què fou 
una part molt important de l’historia dels Estats Units. Com no podia ser d’altre manera, 
aquesta exposició li ret homenatge dedicant una de les seves sales i organitzant dos cicles de 
cinema que són gratuïts:

Cinema a la fresca a l’espai Port escenari del Festival Porta Ferrada 

CINEMA AL TRUFFAUT DE GIRONA

Al mes d’octubre el cinema Truffaut de Girona ha passat dos films emblemàtics 
d’aquest gènere, vinculat a l’assignatura d’Història del Cinema dels alumnes del 
Grau d’Història de l’Art  i Història de la Universitat de Girona

* 6 d’octubre a les 20:30h “Apache”, 1954, director: Robert Aldrich . Versió Original 
Subtitulada. Presentada per àngel Quintana, Professor d’Història del Cinema de la 
Universitat de Girona

*20 d’octubre a les 20:30h “Winchester 73”, director: Anthony Mann, 1950. Versió 
Original Subtitulada. Presentada per Tina Casademont

* 19 agost a les 22h “Sin perdón”, 
director : Clint Eastwood, 1992. No 

recomanada a menors de 18 anys. 
Versió en castellà.
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VISITES GUIADES
Per a comprendre millor l’etapa històrica americana i tot el què va significar, l’Espai ha 
organitzat  seguit de visites guiades.
* Tots els dissabtes a les 11.30h des del 2 de juliol fins al 29 d’octubre.
* Tots els divendres a les 17:00h des del 22 de juliol al 9 de setembre.
* Tots els dimarts a les 17h del mes d’agost.

Programa de Visites guiades familiars
Aquesta activitat està pensada per a que puguin gaudir de la mostra les famílies 
senceres, grans i petits.. Tots els dissabtes a les 18:00h des del 16 de juliol fins al 10 de 
setembre.

VISITA A L’ESPAI CARMEN THYSSEN DE NIT
Les nits d’estiu són el marc idoni per gaudir d’una activitat guiada a l’espai. 

* Els dimecres 20 i el dimecres 27 de juliol a les 22h.
* Els divendres 2 i 9 de setembre a les 22h.
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EL QUADERN DE L’EXPLORADOR

Com a activitat complementària a l’exposició La il·lusió del Far West es proposa una 
activitat pedagògica paral·lela, basada en les obres que s’hi poden veure, amb la vida 
índia i el Far West com a protagonistes.
L’activitat comença a l’inici de l’exposició. Amb l’entrada es proporciona a cada nen un 
petit quadern de l’explorador plegat, a manera de joc pedagògic, amb un text intro-
ductori i unes instruccions sobre el que haurà d’anar observant al llarg de l’exposició.
L’esperit aventurer acompanyava als primers artistes que van trepitjar els territoris de 
la banda occidental del riu Mississipi.  Les seves obres representen un doble llegat: 
artístic i etnogràfic. La visita a l’exposició ha d’esdevenir una experiència que permeti 
als més joves de casa ser per una estona artistes exploradors i endinsar-se a conèixer 
una cultura que sempre ha anat precedida de la llegenda i descobrir l’autèntica il·lusió 
del Far West.
Per això es proposen diverses activitats d’observació i memòria relacionades amb els 
quadres de l’exposició. Hauran de relacionar imatges amb conceptes explicats a les 
sales i aconseguir saber a quina obra pertanyen els fragments que hi ha al quadern. 
Aquesta activitat d’observació els farà mirar amb detall com vestien, quins estris utilit-
zaven, com era el paisatge del seu entorn...
Al final de l’exposició, després d’un timeline amb dates i fites històriques relacionades 
amb la història dels Estats Units i Europa, els nois i noies accediran a les sales de la 
planta tercera de l’edifici, on es farà el taller. Allà trobaran les solucions al joc que s’ha 
plantejat i se li proposarà que completi el quadern de l’explorador incorporant els 
seus propis dibuixos.
Per aquells que siguin més curiosos, en vulguin saber una mica més o els hi agradi els 
reptes, també s’ha publicat una guia didàctica amb activitats complementàries.
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*A partir del mes de setembre l’Espai Carmen Thyssen ofereix als escoles i instituts la 
possibilitat de realitzar visites en grup a l’exposició temporal vigent.

L’activitat consta, a més, d’una visita per al professorat i de material didàctic.

ELS MATINS D’ART I ALTRES ESPAIS DE LLEURE 
ENS VISITEN DURANT L’ESTIU
Els casals de creativitat Els Matins d’art han tematitzat el projecte amb una visita 
setmanal a l’exposició. El fil conductor utilitzat ha estat la temàtica de l’exposició, per 
treballar en diferents disciplines artístiques i afavorir el desenvolupament de la creati-
vitat dels petits artistes.
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CICLE DE CONFERèNCIES

Les conferències que acompanyen l’exposició ajuden a comprendre aquest important 
episodi històric. Són gratuïtes.

* El dijous 15 de setembre a les 20h a la Sala d’Actes del Monestir. “La construcció 
d’una llegenda: un recorregut pels mites del western” a càrrec d’Àngel Quintana, 
professor d’història del cinema de la Universitat de Girona.

 

* El divendres 7 d’octubre a les 19h a la Sala d’Actes del Monestir. “Una mirada 
antropològica sobre l’art a l’entorn de l’exposició La il•lusió del Far West”, a càrrec 
de Pilar Giró, directora artística de l’espai Carmen Thyssen.
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Espai Carmen Thyssen planteja un innovadora
proposta pedagògica fent que els més petits
siguin els narradors
Comença el curs i l’Espai Carmen Thyssen prepara per a les escoles diferents activitats 
per aprendre la història dels Estats Units fora de l’aula. L’objectiu és estimular l’alumne 
en l’aprenentatge mitjançant mapes, pintures, escultures, objectes antropològics i un 
munt d’anècdotes molt desconegudes.
La visita a l’exposició amb l’escola és només el primer pas. L’Espai Carmen Thyssen vol 
que els nens que visiten La il•lusió del Far West engresquin els seus pares i germans 
per tornar-hi. El que es pretén és que els infants comparteixin amb les seves famílies 
els coneixements assolits durant la visita amb l’escola i siguin els protagonistes fent 
de guies de l’exposició. Els “petits guies” tenen l’entrada gratuïta en la segona visita i 
descomptes per els seus familiars.
“És molt gratificant veure com els nens són els que volen tornar i se senten contents 
i motivats de fer la seva pròpia interpretació d’allò que han après” explica Pilar Giró, 
directora artística de l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.

ELS NENS SÓN ELS GUIES A L’ESPAI CARMEN 
THYSSEN
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LA FORMACIÓ DOCENT. 
AMB COL•LABORACió DE L’iCE DE LA
UNIVERSISTAT DE GIRONA  
L’Espai Carmen Thyssen ha obert les seves portes al sector educatiu a través de 
l’Insitut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.
Per primera vegada les sessions dels docents prèvies a les visites amb els alumnes, han 
tingut el reconeixement de mèrits pel currículum dels docents, complementades amb 
unes sessions pràctiques.

3 sessions de conferències, 5 visites guiades i 2 tallers per a la formació d’un total de 

120 docents amb el reconeixement 
d’activitat formativa docent. 

GUIA DIDàCTICA 
 
S’ha editat una guia didàctica de l’exposició
a més de comptar amb el catàleg de la mateixa
editat des del Museu de Madrid.
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SINèRGIES AMB LA CIUTAT
Tot el seguit d’activitats programades a l’entorn de l’exposició: concerts a l’espai, cine-
ma a la fresca, cicle de cinema al Truffaut de Girona,  visites guiades, visites guiades 
familiars, visites nocturnes, conferències, la vinculació amb la ciutat a través de la xar-
xa comercial i les diferents accions han donat rellevància a l’exposició que per primera 
vegada ha itinerat de Madrid, a Sant Feliu de Guíxols i finalment a la seu del Carmen 
Thyssen de Màlaga.

 
 
          

  

 

S’ha creat sinèrgies amb diversos comerços locals per donar visibilitat de l’exposició 
a través de tematizar els aparadors. Les xarxes socials han ajudat a propiciar aquestes 
accions i donar més repercussió de l’exposició a través d’una varietat més àmplia de 
canals de comunicació. 
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LES XIFRES 

Un total de 16.308 visitants a l’exposició.

Més de 2.000 escolars i més de 1.000 estudiants i docents  
Més de 600 espectadors al cicles de cinema

103 ENQUESTES

• Procedències:
 82% nacional
 4’9 Francès
 1% Alemany - Regne Unit – Suïssa

• Estudis:
 60% treballa
 22% estudiant
 16% jubilat
                 48% universitaris
 26% estudis secundaris

• Com se n’ha assabentat:
 Amics – familiars 29%
 Internet 20%
 Ja ho coneixia 17%
 Premsa 13%

• Freqüència de la visita:
 primer cop 62%
 1 a 3 cops 23% 

• Activitats culturals de més interès:
 Exposició temporal 39%
 Patrimoni 13%
 conjunts singulars 11%
 rutes culturals 10%
 concerts,  teatre i música 9%
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PRESSUPOST EXPOSICIÓ 2016 LA IL·LUSIÓ DEL 
FAR WEST

DESPESES EXPOSICIÓ    

Assegurances 7.390,51 €

Vigilància -  seguretat  187.691,64 €

Producció: transports, préstecs, correus, escortes 46.077,41 €

Museografia:  il·luminació, espai infantil, vinils... 29.464,95 €

Difusió: dissenys, banderoles, flyers, triangles, mupis, visites guiades 27.886,70 €

Comunicació 16.093,00 €

Publicitat: premsa, ràdios, diaris, vídeos, xarxes  36.284,89 €

Protocol acte inaugural 22.341,85 €

Productes de botiga i packaging 8.496,35 €

Altres despeses 7,72 €

Catàleg: guia didàctica 3.754,50 €

Direcció artística 19.005,30 €

Comissariat 6.954,85 €

TOTAL DESPESES EXPOSICIÓ 2016 411.449,67 €

Despesa aprovada pel Patronat 29/03/2017 per import de 458.584,17 €

INGRESSOS     

Aportació Ajuntament de SFG 200.000,00 €

Aportació Patronat de Turisme 9.000,00 €

Ingressos BOTIGA 30.321,51€

Ingressos  ENTRADES 69.700,00€

Fons Fundació   102.428,16€

TOTAL    411.449,67 €
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