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Antropològicament podem situar  diverses 
motivacions fonamentals per 
al retrat com a imitació: 

1 Primer impuls de la representació de 
l’home 

2 Memòria de la persona per a la 
posteritat (mort) 

Pot ser per una voluntat d’immortalitat (cercar una certa vida més enllà de la incògnita de la 
mort) 

O per la creença que els morts (avantpassats) són esperits que vetllen (protegeixen) pels vius 
de la seva família. 

O per una voluntat d’immortalitat barrejada amb una intenció més terrenal com és la 
colonització del territori 

3 Fer visible l’invisible 
Des de la prehistòria i durant tota l’Antiguitat la imatge es creia imbuïda de qualitat màgica de 
tal manera que una imatge d’un déu era considerada com a part del déu mateix. És el que 
s’anomena idolatria (les imatges o figures es veneren per si mateixes, en lloc de limitar-se a 
reverenciar-les com a representació d’allò que s’adora). 

Les imatges cristianes van ser creades per il.lustrar, suplementar i representar en una forma 
tangible el missatge cristià fer visible l’invisible (la imatge com a intermediària entre l’home i el 
món sobrenatural) 

4 L’amor 
Plini el Vell, a la Història natural, llibre 35 (finalitzada el 77 dC) 
Mite de l’Antiga Grècia, probablement del s VII aC: la filla del ceramista Butades de Sikyon resegueix 
el contorn de l’ombra del seu amant a la paret la nit abans que aquest marxi cap a l’estranger. Sobre 
això, Butades aplica una capa d’argil.la que model.la amb les faccions del noi. Aconsegueix, així, el 
primer retrat. 

5 L’egocentrisme (narcisisme): ànsia de posseir la 
pròpia imatge. 
Leon Battista Alberti, al seu tractat sobre pintura del 1435 menciona l’origen del retrat en el 
mite de Narcís. 

Aquesta és la principal motivació per al 
sorgiment del desig de demostrar que 
cada persona és única mitjançant el seu 
retrat (com si fos un document d’identitat). 

6  per què no una via de coneixement de 
l’home? (d’un mateix i dels altres).  
Una manera de connectar amb un mateix i amb els altres? 

Primer impuls de la 
representació de l’home i 
Memòria per a la posteritat 
Des del seu origen, l’home ha sentit l’impuls 
profund de representar el món com una via 
de coneixement d’aquest i d’entrar en 
contacte amb les energies que el regeixen. 

L’home prehistòric representava bàsicament l’animal ja que considerava a aquest un ésser superior al 
propi home.  

Tot i així, l’home es representa de manera esquemàtica (algunes vegades ho fa tan mimètic 
com representa els animals) i no com a individu.  
Ho fa per concretar mitjançant la imatge els principis vitals que garanteixen la seva 
supervivència: els atributs del principi sexual com a garantia i motor de vida (tant els femenins 
com els masculins) 

Des de la prehistòria i durant tota l’Antiguitat la imatge es 
creia imbuïda de qualitat màgica de tal 
manera que una imatge d’un déu era 
considerada com a part del déu mateix. És el 
que s’anomena idolatria (les imatges o figures es veneren per si 
mateixes, en lloc de limitar-se a reverenciar-les com a representació 
d’allò que s’adora). 

No és fins a les primeres civilitzacions que 
apareixen representacions humanes ja com 
a ésser superior a l’animal. 

En aquest punt tenen origen totes les cosmogonies del món en què sempre hi ha un enfrontament 
entre la mare-terra, el món de l’animal subjecte a la violència i el món de l’home que crea un Ordre 
(logos) sobre el món (domina la natura més que integrar-se en en ella). 

Les imatges de l’home a les primeres civilitzacions tenen ja una doble tendència: 
Representacions del Principi humà com a idea: diverses idealitzacions de 
l’home que utilitza la seva imatge per concretar la intel.ligència com a facultat ordenadora del 
món (dominador de la natura).  

No són retrats individuals sinó imatges genèriques que representen la funció: home-diví, 
home-rei, home-ideal (atleta grec) 

Representacions d’individus 

Sorgeixen retrats ideals o individuals en 
relació amb el misteri de la mort. 

Retrat: desig de transmetre a la 
posterioritat el caràcter únic de l’individu 

Egipte. Són mostres les representacions individuals de persones de rang inferior al faraó en l’antic 
Egipte.  
Però l’antic Egipte no era una civilització en què l’individu tingués una especial significació. 

Per una voluntat d’immortalitat (cercar una certa vida més enllà de la incògnita de la mort) els 
egipcis van desenvolupar retrats. 

És potser aquest el motiu per al període excepcional en l’art egipci dels retrats individuals 
d’Akenaton i la seva dona Nefertiti? 

La tradició egípcia utilitzava les representacions idealitzades dels faraons amb una relació 
directa amb la vida en l’altre món. 

Grècia. Quina és la motivació per als bustos grecs del període hel.lenístic? 
La Grècia antiga va produir notables imatges d’éssers humans idealitzats (divinitats o arquetips -idees 
d’home). 
El retrat ocupava una posició secundària en la societat grega perquè els seus 
principis filosòfics exigien que la gent fos representada en termes universals. 

La necessitat d’executar retrats tindria 
importància únicament en societats que 
otorguessin importància al caràcter individual 
i permetessin el reconeixement de les seves 
imperfeccions:  
Civilitzacions Etrusca i Romana. 

Des de l’origen de la civilització, l’home ha 
sentit la tensió entre la societat (la comunitat civilitzada 

amb normes de convivència) i la llibertat de l’individu (de la seva 
especificitat). 

Des del s VI a C, els etruscos practicaven una de les primeres formes de retrat i ho feien 
commemorant els morts i no els vius: màscares funeràries del nort i del centre d’Itàlia.  

Són bustos tridimensionals. 
Són fruit del profund temor a la mort. Els retrats formaven part del ritual que propiciava que el 
mort poguessin entrar bé a la vida ultraterrenal. 

Roma. Al s II aC Roma era ja el centre del món antic. Enlluernats per la tècnica dels artistes 

grecs i orgullosos de la seva pròpia civilització, els romans contractaven 
els talents grecs per a celebrar el seu estatus i llegar els seus trets a la 
posteritat. 
L’impersonal bellesa de l’art grec va cedir davant les exigències dels 
romans, de caràcter marcadament individual. 

A l’Egipte romà també es va produir un fenómen similar a l’etrusc amb els grecs que van 

arribar a Egipte i que van adoptar el costum nadiu de la momificació (Retrats 
d’El Fayum. s I a IV dC).  

Són les primeres representacions 
bidimensionals de retrat de caire 
fotogràfic de la història. Constrasta la tridimensionalitat 
del retrat amb el caràcter pla de la resta del sudari amb patrons decoratius egipcis. 

Els pintors retrataven el més exactament possible els trets dels 
subjectes per a què l’ànima dels difunts pogués identificar-los i 
conduir-los al regne d’Osiris. Eren imatges per a ser sepultades i no per a ser 
exposades. 

En la colonització del territori, són destacables les representacions de perfil dels 
emperadors romans a les monedes.  

En aquestes imatges, els romans duen a terme una hibridació entre 
idealització i mimetisme ja que idealitzaven els trets de 
l’emperador (que sí es reconeixien) perquè la seva imatge 
transmetés els valors desitjats. 

Aquestes imatges van tenir una profunda influència en el retrat occidental a partir del 
Renaixement en què es recupera l’enorme llegat cultural de l’Antiguitat grecollatina. 

Els retrats antics també es van donar per la 
creença que els morts (avantpassats) són 
esperits que vetllen (protegeixen) pels vius 
de la seva família. 

Aquesta darrera creença és tan antiga com la civilització ja que a la cultura sumèria (la primera 
civilització de la història) ja es donava aquesta pràctica. 

I les cultures etrusca i romana ho van desenvolupar amb les imatges dels avantpassats de cada 
família als interiors de les cases com a divinitats protectores. 

Amb la caiguda de l’Imperi romà, desapareix 
la seva cultura que és producte d’una 
societat opulenta i estable: la tradició del 
retrat desapareix durant l’Edat Mitjana. 

Les imatges cristianes van ser creades per 
il.lustrar, suplementar i representar en una 
forma tangible el missatge cristià fer visible 
l’invisible (la imatge com a intermediària 
entre l’home i el món sobrenatural) 

El cristianisme és la religió dominant a la civilització occidental des del s IV (amb l’acceptació de la 
religió cristiana a l’imperi romà per Constantí el 313). Des del seu origen, les imatges 
cristianes han estat figuratives: tant durant la persecució romana com el primer art cristià 
a l’imperi romà (art paleocristià). 

L’Edat Mitjana (s V al XV) significa un procés d’evolució en l’ús de les imatges. 

Durant el desenvolupament de l’art cristià a l’imperi bizantí, una estètica més 
abstracta (hieratisme) va substituir al naturalisme hel.lènic. L’objectiu era 
comunicar el significat religiós més que representar exactament els objectes i les persones. 

Durant l’Alta Edat Mitjana, es produeix la 
iconoclàsia que prohibeix les imatges 
sagrades (el retrat quasi desapareix) 
Al 722, l’emperador bizantí Lleó III edita el decret iconoclasta (període del 722 al 
787) prohibint el culte de les imatges sagrades i ordenant la seva destrucció. Dóna lloc al període 
iconoclasta de l’imperi Bizantí als segles VIII i IX. Quedaven fora de la prohibició altres tipus d’imatges com 
les de l’emperador o d’altres símbols religiosos com la creu. 
La seva voluntat era deixar clar que les imatges no posseïen qualitats màgiques o 
corporals i distanciar-se, així, de la religió pagana de l’Antiguitat clàssica. 

Des de la prehistòria i durant tota l’Antiguitat la imatge es creia imbuïda de qualitat màgica de tal 
manera que una imatge d’un déu era considerada com a part del déu mateix. És el que s’anomena 
idolatria (les imatges o figures es veneren per si mateixes, en lloc de 
limitar-se a reverenciar-les com a representació d’allò que s’adora). 

Probablement, l’ús de les imatges havia anat creixent en els anys que van precedir el període 
iconoclasta. El punt culminant va ser el 695 quan l’emperador Justinià II va posar el rostre de Crist al 
revers de les monedes d’or. 

La iconoclàsia té el seu origen en una interpretació literal dels Deu Manaments de l’Antic 
Testament de la Bíblia en què es prohibeix l’elaboració i la veneració d’imatges tallades (probablement com 
a reacció davant la religió pagana que sí era idòlatra). 

«No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o 
aquí abajo en la tierra o en el agua bajo la tierra», Éxodo, 20, 4 

De tota manera, la iconoclàsia va tenir una forta oposició al si de la pròpia Església amb 
molts partidaris del culte a les imatges sagrades no com a idolatria sinó per reverenciar-les com a 
representació d’allò que s’adora. 

L’argument bàsic dels iconòduls era que els ídols pagans representaven persones 
sense substància ni realitat mentre que les icones cristianes 
representaven persones reals (com Crist, la Verge Maria, els apòstols i els sants) 

Amb el temps, des del cristianisme primitiu, algunes icones i relíquies van anar 
tenint fama de miraculoses, cosa que va donar lloc a certa idolatria respecte les 
imatges de culte cristià. 

El romànic pictòric (frescos a l’interior 
d’esglésies des del sX) es produeix per la 
voluntat explícita d’utilitzar les imatges per 
educar el poble illetrat en els valors del 
cristianisme. 

Amb l’aparició d’una societat més estable, al s X sorgeix el primer estil internacional cristià a 
Occident: el romànic, que segueix els criteris normatius de l’Església Catòlica 
per comisionar les imatges.  

Segueix els criteris hieràtics de Bizanci. 

Conclusions retrat  
abans sXIV 

Icona prové del grec eikon (imatge). És una imatge, quadre o representació. És un signe 
que substitueix a l’objecte mitjançant la seva significació, representació o per analogia com a la semiòtica. 
Icona no implica, en si, cap implicació religiosa. 

Segons Charles Sanders Pierce, icona és un signe que té la 
capacitat de representar quelcom 
mitjançant alguna semblança en qualsevol 
dels seus aspectes d’aquest quelcom. 

Imatge prové del llatí imago és una representació visual que manifesta 
l’aparença visual d’un objecte real o imaginari.  

Similitut i imatge 
La creació d’imatges sagrades a Occident 
des dels orígens del cristianisme segueix 
criteris de similitut respecte de la persona 
real que representa (Crist, Maria, apòstols, 
sants) ja sigui de manera naturalista o més 
abstracta-hieràtica, però sempre mantenint 
trets de semblança física. 

Les representacions de Crist representaven 
la seva naturalesa humana i no la divina. Per això 

calia mantenir la similitut de Crist com a home. 

Conclusió retrat-naturalesa divina 
1 A Occident, qualsevol retrat prové, de manera més o menys conscient, de la voluntat 
de fer visible l’invisible  

materialitzar la relació entre el món sobrenatural i l’home 

primer impuls de l’home prehistòric i de l’Antiguitat d’explicar i analitzar la seva pròpia naturalesa 
complexa (intel.ligència i cos) i la naturalesa del món (que és diferent de l’home com l’animal) 

2 Qualsevol retrat a Occident penja, inconscientment, de la concepció de les imatges 
sagrades cristianes que no eren ídols, sinó representacions d’allò sobrenatural 

i ho feien retratant persones reals que són la base de la religió cristiana (Jesús, Maria, apòstols, 
sants) 

i retraten la seva naturalesa humana (no la divina perquè no poden) amb criteris de similitut física 
(retrats de persones reals) 

els retrats esdevenen mediacions amb el món sobrenatural (les imatges es 
reverencien no per elles sinó per allò que representen) 

3 D’alguna manera, fent un retrat que interpreta la fisonomia d’una persona 
(similitut naturalista o més hieràtica) estem cercant allò de sobrenatural de la 
persona (ànima?-caràcter)- tots tenim una mica de naturalesa divina 

Allò sobrenatural de l’home interpretat com a “personalitat” o “caràcter” (allò que diferencia, que 
marca aquella persona de la resta, igual que Jesús va ser una persona concreta i diferenciada de la 
resta) 

La imatge només és el suport d’un caràcter personal i no posseeix entitat 
sobrenatural o màgica. 

En grec, del verb Charássein es deriva el substantiu Charaktér 
significa gravar, marcar, sobretot signes, xifres, caràcters i també 
signes iconogràfics. 
Per tant, charaktér té el valor de marcar, de donar forma. 
Significa allò característic d’una cosa o d’una persona, allò pel qual està marcat. 
Allò característic és allò caracteritzat i, per tant, recognoscible per la 
seva similitut. 
És important que la persona es pugui distingir d’altres per les seves característiques individuals 
(similitut física i psicològica). 

Així, la imatge es converteix en la prova i l’afirmació que el 
representat tenia aquest aspecte i no un altre (criteri d’autenticitat). 

El concepte de retrat es deriva de protrahere (llatí: extraure, reproduir) 
Retrat: extraure la figura d’un objecte o d’una persona de tal manera 
que pugui ser reconeguda en tot moment. 

4 La personalitat (caràcter) creiem llegir-la a través del cos (aparença física) 
del retratat i del propi procés de representació que, amb les eines del 
llenguatge visual i dels procediments tècnics de representació, incorpora el 
temps de vivència entre retratat i artista. 

El procés de representació es materialitza en marques, signes, taques, línies, colors, organitzacions... 
que d’alguna manera materialitzen o registren l’intangible de la personalitat del representat (fer visible 
l’invisible) 

Joseph Wright (1782-1784) Joseph-Benoit Suvée (1791)  
La invenció de l’art del dibuix 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
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Història del retrat des del 
sXIV 

A partir del segle XIV es torna a concedir 
importància al gènere del retrat. 

Relació amb els clients 
Els retratistes havien de seguir els desitjos i les indicacions dels clients. 

Memòria dels avantpassats: testimonis fidedignes  del seu temps (aparença, estatus social, funció del 
retrat o el context que explica el seu sentit). 

Part negativa: els pintors eren acusats de satisfer la vanitat dels clients i practicar una imitació 
escassa d’idees. 

Així, el retrat havia d’oferir alguna cosa especial més enllà de la similitut per ser considerat un 
art elevat: Forma especial del quadre, escenificació de la persona, una manera de pintar 
virtuosa, un sentit intel.ligent: el retrat era considerat un art elevat si contenia 
aspectes teòrics i reflexions sobre l’existència humana. 

Tipus de clients 
A l’Edat Mitjana els clients pertanyien a la noblesa, a l’alt cler i al patriciat. 

Al s XVII, als Països Baixos, qualsevol persona que tingués prou diners podia encarregar un retrat. 

Al s XVIII, amb la Il.lustració, també a la resta d’Europa, el retrat va deixar de tenir relació exclusiva 
amb les capes socials privilegiades. 

La transició del s XVIII al XIX significa el pas definitiu de les formes aristocràtiques a les burgeses del 
retrat. 

Cada cop són més importants els reflexos de l’emancipació política i del canvi social, encara 
que van continuar els models eficaços iconogràfics anteriors. 

Sí s’han transformat totalment, des de l’Antiguitat, els rols de l’artista i el seu 
mantenidor. 

Sense la necessitat ja de recavar el favor d’un mecenes o d’atenir-se a instruccions estrictes, els 
artistes han aconseguit un estatus que els permet triar la manera en què plasmaran els seus motius i, 
en ocasions, triar els motius. 

Orígens 1: Retrats de donants 
La història del retrat de donants es remunta a l’Antiguitat clàssica. 

En l’àmbit cristià, la imatge del donant va lligada a la devoció i a la intercessió per a la salvació de l’ànima en  
l’altra vida. 

Des del s XV, els donants també són representats en grup. I a Itàlia va ser com a especial necessitat 
de representació de les elits municipals. 

Orígens 2: Imatges del poder 
El retrat de perfil de Jean II le bon, rei de França datat entre el 1349 i el 1364 i d’autor desconegut és la 
primera representació d’un rei de manera individual des de les 
representacions de perfil dels emperadors romans a les monedes d’or. 

Combinació del retrat individual amb el del representant suprem de l’Estat com 
fa Giovanni Bellini al retrat del Dogo Leonardo Loredan el 1501-04. 

Aquest tipus de retrat combinen la mirada distant institucional amb la presència del retratat en íntima 
unió amb el seu càrrec. 

El retrat de mida natural i de cos sencer es va anar desenvolupant lentament al llarg del s 
XVI. Estava reservat als governants i als càrrecs més alts. 

El retrat eqüestre  va ser introduït per Ticià al retrat de l’Emperador Carles V a la batalla de Múhlberg 
del 1547. Té la funció de relacionar els reis del Renaixement amb els 
emperadors romans i amb la figura d’Alexandre Magne i el seu cavall Bucèfal. Era una 
metàfora del do de regir un Estat i de dirigir el govern de manera segura. 

Retrat individual (inicis) 
Segurament, la progressiva secularització de la societat que es va produir durant la Baixa 
Edat Mitjana i especialmet durant el gòtic amb la puixança de les ciutats, va ser un factor decisiu per 
què el retrat passés de l’àmbit religiós (imatges sagrades i retrats de donants) 
a l’àmbit cortesà ja sense connotacions religioses. 

Els nous mecenes van voler envoltar-se de les imatges que reflexaven les 
noves inquietuts culturals i també de les imatges d’ells mateixos: els seus 
retrats. L’objectiu era fer la vida més agradable a un sector afavorit de la 
societat. 

El retrat no religiós aviat arrivà als àmbits institucionals i també privats-
domèstics. 

Les funcions que podien tenir els retrats individuals podien ser: 
Com a regal 

Com a document 

Com a memorial dels difunts 

Els inicis del retrat autònom estan ancorats a la cultura cortesana cap al 
1400, sobretot a la cort borgonyona. 

El ducat de Borgonya (mateix territori que la Borgonya francesa actual amb capital a Dijon), rendia 
vasallatge al rei de França però va saber dur una política pròpia entre 880 i 1482. 

Robert Campin retrata Robert de Masmines cap al 1425. La pintura es converteix en el 
mitjà per fer present el retratat de manera viva i realista (enorme 
naturalisme en la reproducció del rostre i dels detalls). 

Aviat, els fons van deixar de ser monocroms per passar a representacions de paisatges, sovint 
idealitzats com a paisatges cultivats (símbol de progrés i de bon govern), de manera que el 
representat es troba en harmonia amb la naturalesa (perquè l’home ha dominat la naturalesa). 

A Venècia, el retrat individual ocupava un lloc especial en el conjunt social de 
la República. 

Des d’Antonello da Messina (1430-1479), Giovanni Bellini, Giorgione i Ticià. 

Ticià situa el retrat en un equilibri entre la distància i l’acostament del retratat. I ho fa sobretot al retrat 
del poeta Ariosto del 1512. 

Itàlia en general va esdevenir el centre del renovat interès per allò individual,  
en part perquè els prínceps de les pròsperes ciutats italianes podien sufragar 
la commemoració de les seves persones i de les seves riqueses 

i en part per la seva relació crucial en el territori amb la civilització antiga. 

Evolució del retrat individual 
Els inicis del retrat individual van seguir els patrons de les monedes romanes 
en què els emperadors romans apareixien de perfil. 

Amb l’interès renaixentista pels volums sòlids, es va posar de moda la vista 
de tres quarts del rostre. 

L’origen de la visió de tres quarts està a l’obra de Giotto (1267-1337). A L’Anunciació a Santa Ana 
representa una dona en tres quarts. No és un retrat individual sinó una plasmació volgudament 
corpòria d’una personalitat quasi arquetípica. 

Matrimonis 
Paral.lelament als retrats individuals, també va sorgir el costum de fer retrats de matrimonis. 
En un origen eren quadres individuals de cada membre de la parella que giren la mirada l’un 
cap a l’altre (pendants) 

Tenien la funció d’ajudar a establir matrimonis com a part d’unions 
dinàstiques. 
I després de les noces servien per documentar el matrimoni. 

Famílies 
La família es representa com a cèl.lula més petita de la societat. 

Es pot fer de manera íntima com fa Maerten van Heemskerck el 1530 a Pieter Jan 
Foppeszoon i la seva família. 

Llavors es feia una adaptació mundana de la Sagrada Família i de l’acte de la 
litúrgia. 
El pare com a suport de la família i la dona com a mare i educadora. 

Al s XIX, aquests models havien perdut gran part de la seva riquesa 
de significat inicial com al quadre familiar de la tia d’Edgar Degas: Laure Bellelli.  

O com a part d’un retrat de grup dins d’un programa polític com fa Ghirlandaio per 
a la família Sassetti o la família Tornabuoni a les seves capelles o com escenifica Andrea Mantegna 
per al Duc de Mantua en la Camera degli sposi del Palazzo Ducale. 

Als retrats familiars aristocràtics se solen evocar els drets dinàstics com fa 
Anthony van Dyck el 1635 a Philipp Herbert, Comte de Pembroke i la seva família.  

La posició dels representats es fa en base a la seva importància en els drets dinàstics. 

Identitats de grup 
L’origen d’aquest gènere està a la miniatura en un còdex, atribuïda a Rogier van der Weyden realitzada per 
al duc Felip el Bo de Borgonya cap al 1447. 

Els retrats de grup servien per desenvolupar la identitat:  
en uns sèrie dinàstica,  

en un determinat estament social ja que els retrats de grup eren un privilegi de les elits 
aristocràtiques, clericals o econòmiques 

en un determinat grup profesional com a privilegi d’elits econòmiques. Es desenvolupa 
sobretot a partir de l’Holanda del s XVII. 

El record de la posteritat als avantpassats és una altra de les funcions del retrat de grup 
com a L’enterrament del Comte d’Orgaz d’El Greco. 

Al s XIX, els retrats de grup van evolucionar en diversos sentits com els retrats d’artistes (per exemple el 
Taller de les Batignolles de Fantin-Latour al 1870). La idea era construir una imatge espontània propera a la 
fotografia, que en aquella època era molt lluny d’una instantània. 

Escenificació i emmascarament de la bellesa 
femenina 
Els retrats femenins tenen un significat propi ja que aquí, mai no podia deixar-se de costat la 
bellesa com a variant iconogràfica de l’elogi de la dona. 

Les idees que es tenien de la bellesa van variar al llarg dels segles: 

Al s XIV, Petrarca va expressar un gran elogi de la dona als seus sonets a Laura. L’enaltiment 
de la bellesa es va convertir en un tema literari fixe. 
Així, els retrats de dones del Renaixement s’han d’entendre en aquest context. 

En primer lloc es va emprar el perfil com a tipus usual de retrat de dones en què el 
pentinat, els seus complements i el vestit servien per identificar a les dames d’alçada. El retrat de 
Giovanna Tornabuoni de Ghirlandaio del 1487-88 és un magnífic exemple. 

Leonardo i més tard Rafael, van reflexionar sobre la possibilitat de 
plasmar la bellesa i van establir els models iconogràfics. 

A la seva època, una ànima bella significava una bellesa plena d’ànima (la gràcia de la 
representació). 
L’ideal de la bellesa de la dona, com el de la pintura, sorgeix d’un principi superior. 

Als s XVI i XVII es van fer freqüents els retrats encoberts de dones reals 
amb l’objecte de subratllar un mite, una al.legoria o un episodi històric i 
vincular la personalitat de la retratada o alguna virtut als valors de l’escena representada. 

A finals del s XIX, en el context dels ideals burgesos s’havien desplaçat els rols: en el fin de 
siècle es veneraven les belleses mundanes o s’afavorien les tipificacions 
de dona fatal o la de dona fràgil.  

El 1884, John Singer Sargent va fer el retrat Madame X. 

El 1925, Otto Dix pinta  el retrat de la Ballarina Anita Berger en què tensiona la representació 
del mimetisme cap a major expressivitat. 
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Evolució del retrat  
Els inicis del retrat individual van seguir els patrons de les monedes romanes 
en què els emperadors romans apareixien de perfil. 

Amb l’interès renaixentista pels volums sòlids, es va posar de moda la vista 
de tres quarts del rostre. 

L’origen de la visió de tres quarts està a l’obra de Giotto (1267-1337). A L’Anunciació a Santa 
Ana representa una dona en tres quarts. No és un retrat individual sinó una plasmació volgudament 
corpòria d’una personalitat quasi arquetípica. 

A Flandes, els pintors desenvolupen una rica tradició del retrat basat en l’observació i amb un 
tractament molt realista de la llum, de l’espai i del volum. 

Les penetrants mirades dirigides directament a l’espectador 
eliminen tota possibilitat d’interpretar el retrat com una màscara. 

Per contrast, en molts retrats flamencs, el protagonista està 
concentrat en si mateix o està arrebatat per la pregària i sembla 
ignorar la presència del pintor (i conseqüentment de l’espectador). 

Jan Van Eyck. Petrus Christus (actiu 1422-1472-73) es va convertir en el primer pintor de 
Bruixes a la mort de Van Eyck.  

A Itàlia, a través d’Antonello da Messina (1430-1479), penetren les influències de la 
pintura flamenca, tant pel que fa a la introducció de la pintura a l’oli com al tractament realista de la 
realitat. 
Els seus retrats van influenciar Giovanni Bellini (1430-1516) i altres pintors que no van tenir contacte 
amb la pintura flamenca. 

En anar consolidant-se el gènere del retrat, es va demanar als pintors que 
ampliessin el seu repertori formal, i en especial la inclusió del paisatge com a 
materialització de l’ideal de l’home renaixentista en harmònica unitat amb el 
món natural. 

Hans Memling (1430-1494) es va guanyar el públic italià introduint fragments de paisatge als 
retrats. Ho fa com una decoració a les figures. 

Piero della Francesca (1410-1492), en canvi, introdueix el paisatge que és l’espai que els 
éssers humans ocupen. I manté l’equilibri mitjançant una certa abstracció dels volums que estan 
definits en base a relacions matemàtiques i geomètriques precises. 

Hugo van der Goes (actiu 1467-1482). Tommaso Portinari, agent del Médici a Bruixes, li va 
encarregar un retaule (Retaule Portinari) i que va ser enviat a Florència un cop finalitzat el 1476. 
Aquest quadre a l’oli va commocionar els pintors florentins i els va influenciar enormement. 

Era un quadre a l’oli de gran tamany, inusual en la pintura flamenca però usual en els frescos italians. 
La diferència estava en l’extraordinari grau de detall de l’oli. 

En el quadre apareixen retratats de tres quarts els membres del matrimoni Portinari com a donants. 

Jean Fouquet (1420-1481) era un pintor francès també interessat en representar 
volums tangibles. Al Díptic de Melun també combina el retrat amb la pintura religiosa. 

A Itàlia, 
Leonardo da Vinci incloïa pistes visuals iconogràfiques a les seves obres que aprtaven 
informació específica  sobre els models. Al Retrat de Ginevra de Benci pinta un enebro al fons vegetal 
que és un sinònim del nom de la dona: Ginevra. 

La Gioconda, en canvi està exempta d’ornaments i pistes i per aquest motiu sembla intemporal. 
Els primers anys de treball a la Gioconda van coincidir amb intensos 
estudis anatòmics. Leonardo, entre 1503 i 1506, va viure a l’Hospital de Santa Maria 
Nuova de Florència. 

El realisme obtingut derivava d’una consciència cada cop més 
gran de les estructures orgàniques subjacnts a la pell. 

Leonardo conjuga un màgic equilibri entre la bellesa idealitzada 
de la dona i la construcció anatòmica rigurosa. 

Rafael (1483-1520) és quasi segur que hagués admirat la Gioconda. Va pintar el retrat de Baltasar 
Castiglione com a exemple del cavaller renaixentista. 

L’expressió, digna i apacible amb una tècnica pictòrica expressiva però alhora controlada van 
establir les bases del retrat durant segles. 

Miquel Àngel (1475-1564) va sobreviure en quatre dècades Rafael i Leonardo i va exercir una 
profunda influència en les generacions posteriors amb el seu art escultòric i que generaria el 
Manierisme. 

Al nord d’Europa i de mentalitat molt diferent, Alberto Durero (1471-1528) va fer una 
obra extremadament meditada. 

Admirava la pintura italiana i al 1505 va visitar Itàlia amb l’esperança de descobrir els seus secrets. Va 
poder admirar l’obra de Giovanni Bellini i de Leonardo. 

Com a resultat, Durero va estar sempre sota el conflicte entre l’ordre racional de l’humanisme italià i 
els aspectes més expressius del món gòtico germànic. 

Durero, Lucas Cranach (1472-1553) i Mathias Grünewald (1460-1528) van 
desenvolupar un art molt personal i germànica. 

Un altre pintor alemany, Hans Holbein (1497-1543), va collir els grans guanys de la pintura 
renaixentista alhora que va mantenir la seva individualitat. 

Durant els desordres de la Reforma va visitar Anglaterra. 
La seva visió no és tan germànica com la dels altres mestres alemanys: en els retrats 
d’aristòcrates i intel.lectuals atempera la descripció de la fesomia. 
En canvi és molt més cruel en la descripció de la seva família. 

A Venécia, la pintura a l’oli va trobar un lloc on desenvolupar-se amb major refinament: com a ciutat 
comerciant rica, tenia accès a pigments cars; i la demanda de quadres era 
tan forta que els petits tallers es van transformar en autèntiques factories 
artístiques. 

Giovanni Bellini va ser la influència més important per a la seva generació i per a la següent. Va 
utilitzar la pintura a l’oli en una rica superposició de fines veladures que potenciaven el 
color d’una manera quasi tàctil que el tremp d’ou ni la pintura opaca mai 
podria assolir, com la pintura flamenca; i alhora ho feia amb composicions tan solemnes com les 
del mestres italians del sXV. 

Giorgione (1475-1510) i Ticià (1487-1576) van ser els seus hereus. Van representar la carn amb 
gran realisme fins a desvetllar la figura sencera, plena de sensualitat; una 
mentalitat força distant de la més explícitament intel.lectual de la resta 
d’Itàlia. 

Giorgione es caracteritzava per una gràcil subtilesa. 
Ticià pel dramatisme i el rigor. 

Dels manieristes, Bronzino (1503-1572), deixeble de Jacopo Pontorno (1494-1557), és el més influent en 
el retrat. Retrata l’aristocràcia com a grandesa distant i ho fa a través d’un 
cromatisme controlat i d’unes poses refinades. 

Aconsegueix reconciliar la imperfecció humana amb un disseny de gran 
puresa abstracta. 

Caravaggio (1573-1610). En tractar amb realisme els solemnes temes religiosos, desafiava les 
convencions pictòriques del cinquecento: la representació del món espiritual la basava en 
allò visualment tangible, subratllant la imperfecció humana (utilitzava models vius). 

La seva influència va fructificar, sobretot, a l’obra de Velázquez i de Rembrandt. 
Velázquez té una visió sòbria i que es fonamenta en la confrontació amb una 
única figura. 

Amb el pas dels anys va sofisticar la seva tècnica: la seva economia en l’ús de la 
matèria pictòrica li permetia combinar la solidesa de la forma i la 
profunditat atmosfèrica. 
No sentia la necessitat de Rubens d’exhibir el seu virtuosisme de pintor. 

Els seus retrats donen testimoni de la individualitat humana de manera lúcida 
i compassiva i sense gaudir de la imperfecció humana. Sempre arriba a 
l’home que hi ha darrere del càrrec. 

A Las Meninas destaca la voluntat del pintor de fer evident la tensió inherent a la 
pintura entre l’estructura d’un quadre com a entitat separada de la 
realitat i l’artifici de la representació de la realitat que es presenta com a 
real davant l’espectador. 

L’Holanda del s XVII estava formada per una societat en què l’estatus social no 
estava en funció del llinatge sinó en funció de les riqueses adquirides. 

La classe mitja holandesa i protestant encarregava pintures que eren vehicles seculars de 
les preocupacions morals i religioses i que es materialitzaven en interiors 
domèstics, bodegons i retrats. 

L’obra de Caravaggio arriba a Holanda a través d’Utrech amb Hendrick Terbruggen. 

Frans Hals (1581-1666), a Haarlem ea va convertir en el millor retratista. Els dos retrats de grup 
dels regents de l’asil de la gent gran de Haarlem són els seus millors retrats. Cada cap és un 
potent focus d’expressió i, tot i així, el quadre es percep unitàriament 
gràcies a la gran força compositiva i a la senzillesa de l’estructura tonal. 

Rembrandt ha estat insuperable en tant que penetració en la humana experiència. 
Sempre va estar sotmès al conflicte entre la necessitat d’executar encàrrecs i el desig de pintar per 
raons personals. 

Sempre va cercar la realitat vital i espontània en els seus retrats, sobretot de grup. 

L’arribada de Van Dyck a Amsterdam va reduir la clientela de Rembrandt. Això i la desgràcia de 
perdre la seva dona, va fer caure Rembrandt en la introspecció i en la tristesa. La seva pintura 
va deixar de tenir tant d’èxit. Van anar desapareixent les ambientacions i, gradualment, 
només va quedar la figura aïllada en un fons fosc on la llum que 
sembla que provingui del retratat és la força unificadora principal (la 
figura sembla que sorgeixi de la tenebra). 

Carel Fabritius (1622-1654) va ser alumne de Rembrandt. És una síntesi del clarobscur de 
Rembrandt i l’intens cromatisme de Vermeer. 

Vermeer. A la majoria dels seus quadres, les figures es retallen sobre fons de paret de colors clars 
i no fons foscos com Rembrandt. 

Vermeer accentua la barrera emocional entre motiu i espectador a 
través de la tècnica impecable i l’elegància en la factura i, també, posant en primer pla mobles, 
cortines o espai buit que separen l’espectador del retratat. 

A la França del s XVIII, 
François Boucher (1703-1770) manté una actitut davant la figura humana tenyida de 
frivolitat i autocomplaensa. 

Chardin (1699-1779) representa les seves figures com si aquestes 
desconeguessin la presència de l’artista. 

A l’Anglaterra del s XVIII, 
Joshua Reynolds (1723-1792), arte és digne de respecte en tant que educació ètica. 

William Hogarth (1697-1764), criticava l’afectació, la prepotència, la hipocresia i la immoralitat 
socuals. 

Thomas Gainsborough (1727-1788), estil elegant i espontani. 

Goya (1746-1828), estil incisiu i espontani. 

A la França del s XIX, 
Jacques-Louis David (1748-1825) manté una actitut severa i solemne al servei dels ideals de 
la moral republicana. 

Ingres proposa recrear l’antiguitat contemplant-la amb ulls del s XIX. Tot i que no considerava el 
retrat el gènere preferit, els seus retrats són fascinants per la diversitat 
d’aparences individuals emmarcades en un format més o menys 
ortodoxe. 

Aguda capacitat d’observació i capacitat de transformar les seves percepcions en quelcom 
intemporal. 

Courbet va revolucionar l’art en el moment que eleva la quotidianeïtat a tema d’importància: des 
d’ell, el retrat serà més important per la persona representada com a tal 
que pel seu lloc social. Ara, el retrat ja no és una exhibició pública 
d’estatus. 

L’aparició de la fotografia 
Al principi imita els convencionalismes de la pintura occidental. 

Problema conceptual: Si l’home ha estat 
fet a imatge de Déu, la part divina de 
l’home no pot ser captada per un invent 
humà (la màquina); només el diví artista 
(home) ho pot fer. 

Malgrat això, Ingres, Delacroix i Courbet es van ajudar de la fotografia per realitzar els seus quadres. 
Són Manet (1832-1883) i Degas (1834-1917) qui en fan un ús més 
concient: el realisme de la visió fotogràfica. 

Manet violenta les convencions en representar dones nues sense 
l’excusa de la mitologia i que miren fixament l’espectador: és a dir, són 
retrats de dones que es mostren nues sense rubor. 

Degas, cercava  retratar les persones en moments íntims i informals, com 
si estiguessin a punt de moure’s o de fer alguna activitat. I malgrat l’efecte d’espontaneïtat, construïa 
les escenes amb models reals com si fos una escena teatral. 

La subtilesa,a Degas, rau en l’estructura compositiva, de manera que l’aparent espontaenïtat és 
fruit d’una curosa planificació. 

s XX. El retrat continua existint a pesar de les raons teòriques que pretenen 
explicar la seva desaparició. 

Durant els darrers cent anys, els canvis estructurals experimentats a la societat recalquen la 
importància de tots els individus i no només els pertanyents a una elit econòmica o social. 

Amb Max Beckman, Alberto Giacometti, Francis Bacon, Lucian Freud i David Hockney, l’artista es 
concentra en allò individual sense la pressió ni limitacions de l’encàrrec 
oficial. 

Amb Warhol, els retrats ja no tenen res a veure amb l’observació d’un 
individu: el seu fonament és la familiaritat de l’espectador amb la imatge 
pública del motiu. Les seves imatge són com les imatges de l’emperador August tal i com el 
veia el seu poble a l’era romana. 

La manera de representar el rostre va evolucionar molt ràpidament a partir 
d’inicis del s XX: 

Cap al 1900, Gustav Klimt crea una nova manera de representar el retrat basada en la tensió 
entre la riquesa bidimensional dels patrons decoratius i la corporeïtat tridimensional del retrat en si. 

Egon Schiele va pintar les persones com a una revelació radical de l’estat d’ànim: 
una recerca d’expressió autèntica i una voluntat de nuesa psíquica i física. 

Amb el cubisme analític, Picasso cercarà major expressió dels caràcters dels retratats amb la 
superposició de diverses perspectives del model sobre el suport (poliperspectiva). 

Andy Warhol, al Pop art, canvia la noció de retrat en utilitzar fotografies dels ídols de Hollywood 
dels mitjans de comunicació i seriar-les. D’aquesta manera situa el distanciament de les estrelles del 
cinema a esferes supraterrenes gràcies al poder de la imatge. 

Francis Bacon, als anys 60, diu que a l’hora de pintar un retrat, el problema és trobar 
una tècnica per reproduir tot allò que és una persona. 

Lucian Freud dirigeix als models una mirada obsessiva: sempre 
l’interessa l’expressió del rostre i del cos de les persones. L’estructura de 
pinzellades parlen de la immediatesa en la recerca d’una veritat subjectiva de l’expressió de la mirada 
del pintor i del caràcter del retratat. 

Rostre i cos 
Totes les parts del cos, excepte si hi ha recolzaments externs, es contrapesen 
permanentment entre si per assolir l’equilibri. 

La forma del cos està condicionada per l’estructura interna. 
La pell, però, suavitza i falseja l’aparença externa, juntament amb la gravetat. 

L’esquelet dóna forma i recolzament a la totalitat de la figura. 

Els músculs treballen sempre estirant. 

L’evolució de la forma de la columna vertebral és en funció de les necessitats 
del cos humà per ser bípede: 

Té una sola curvatura (forma en C) quan és un fetus per adaptar-se a l’úter matern. 

La primera contracorba la desenvolupa el nen per suportar el pes del cap mentre es mou a quatre 
potes: la contracorba cervical. 

Finalment, la postura erguida i la locomoció sobre dues cames requereixen la contracorba lumbar. 

La mà té un paper fonamental a l’evolució humana: 
L’activitat de dibuixar o pintar és físicament possible gràcies a que la mà 
humana esta formada per una complexa sèrie d’articulacions que tenen 
unes relacions estructurals i nervioses d’una riquesa inigualada per cap 
altra criatura. 

Dibuixar i pintar requereixen la 
coordinació de cervell i mà; la mà és capaç de 
transmetre les subtileses de les percepcions i de les intencions de 
l’òrgan pensant. 

Expressivitat del cos: 
Les mans són una de les parts més expressives del cos. 

La pell separa el món intern del món extern. És un filtre misteriós i atractiu 
per a un artista. 

La correspondència entre el gruix de la pell i la grandària dels ossos és de vital importància per al 
realisme d’un retrat. A la vellesa, la pell s’aprima i s’asseca, evidenciant més l’estructura òssia. 

La representació del rostre ha d’assolir l’equilibri natural entre la 
representació dels volums com a sòlids (esdevé estatuària) i la representació 
dèbil estructuralment. 

La representació de la pell ha anat evolucionant cap a un convencionalisme: 
La pell femenina pàlida i translúcida. 

Els retrats femenins del sXV i XVI reforçaven la idea que el rostre femení era més suau i pàlid 
que el de l’home i ho feien depil.lant celles i deixant vist el front (cercant l’oval). 

La pell masculina més gruixuda i fosca. 

Cabell i crani. La forma del crani dicta sempre, amb independència de l’angle des del qual 
s’observi, la forma en què el cabell creix, la seva manera d’agrupar-se i 
distribuir-se. 

Durero representava el cabell, dibuixant primer la forma global de la 
massa de cabell i després indicant la direcció de creixement. 
I atent a com la massa capilar reflexa la llum. 

Similitut i fotografia 
(objectivitat) 
Els éssers humans han canviat poc en el decurs dels segles. 

La voluntat de d’imitar al màxim possible la naturalesa va dur a la recerca de 
procediments tècnics que permetin una similitud objectiva. 

La pregunta és si pot existir un retrat 
absolutament objectiu. 

Franz von Lenbach (1836-1904). Retratista de Munich. 
http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/autumn02/256-physiology-and-photography-the-evolution-of-
franz-von-lenbachs-portraiture 

Comença la seva carrera pintant directament amb el model al taller, fent dibuixos i apunts a l’oli, però 
aviat queda insatisfet ja que els models tenien una forta tendència a adoptar poses estereotipades. 
Per a Lenbach era primordial copsar el caràcter del retratat. 

I per fer-ho estava convençut que calia ser exacte en l’expressió facial i els moviments del cos 
del retratat. 

A partir de 1876, elimina la pose estereotipada i dedica temps a l’observació del retratat en 
posició relaxada i inclús passejant per l’estudi. És aquí on entra la fotografia com a 
eina de treball per copsar la naturalitat del model. 

En l’observació del model, cercava la unitat orgànica del cos i del rostre. 
Atent a l’estructura de les formes i als detalls de la superfície. 

Emprava la fotografia com a mitjà auxiliar, com a model o per ajudar a la memòria, de manera molt 
efectista. 
Segons les fotografies que li servien de model, variava les postures del model amb objectes del taller. 

El seu mètode: 
Primer dibuixa la figura en presència del model. 
Un fotògraf copsa el model el més naturalment possible i en moviment a la mateixa sessió (es 
fan vint o més fotografies). La idea era que el retratat no fos conscient de ser fotografiat. 

Enganxa totes les fotografies en moviment en un cartró. Es fa, així, una 
idea més precisa de l’expressió del retratat. 

Selecciona les millors fotos i les copia sobre tela amb el mètode tradicional de la quadrícula. 
Un mètode més avançat que utilitza en l’obra més tardana és un positivat del 
negatiu fotogràfic directament sobre una tela especialment 
preparada. Després dels rentats adequats, la imatge quedava fixada a la tela, sobre 
la qual podia procedir a emfasitzar les llums i les ombres amb pintura a l’oli. La pintura 
era aplicada amb primes capes de color per evitar prolongats temps d’assecatge. 

Però la imatge final no era mai la reproducció d’una sola fotografia sinó que incorporava 
elements d’altres fotos i dels seus propis dibuixos. 

Comença la pintura amb l’ajuda dels dibuixos, les fotografies i la imaginació. 
No copia la foto sinó que es recolza en ella. Inclús combina parts del model a base de 
diverses fotografies per copsar millor el seu caràcter. 

A partir de la segona meitat del s XX, la qüestió de 
l’individu que es troba representat perd progressivament la seva funció 
estètica fonamental. 

El Pop art utilitza els estereotips del retrat fotogràfic per dur a terme transformacions en una nova 
imatge d’allò personal. 

L’hiperrealisme (Chuck Close) utilitza tècniques per traspassar al màxim la fidelitat fotogràfica a la 
tela. 

Fotógrafs com Thomas Ruff presenten els retratats lliures d’emocions, cercant la 
màxima objectivitat. 

http://w
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La mirada de l’artista 
Cadascú de nosaltres té una manera natural 
de mirar la realitat (el món i un mateix). 
Un retrat no és només la captació del caràcter del retratat (síntesi complexa de l’home com a cos i ànima); 
també és una materialització de la manera de mirar de l’artista. 

Si això és cert, la creació d’una imatge (per exemple un retrat) esdevé un 
procés d’autodescobriment de la teva manera d’entendre el món de la 
qual potser no eres conscient prèviament.  
Mirar i entendre són processos idèntics pel que fa al llenguatge visual ja que només utilitza el sentit 
de la visió. Mirada implica comprensió (processos fisiològics i intel.lectuals). Veure només és un acte 
físic. 

En el meu cas, vaig descobrir que la meva manera de mirar necessita de l’estabilitat de les línies que estan 
d’acord amb la força de la gravetat: l’horitzontal, la vertical i l’ortogonalitat. 

Necessito “encaixar” qualsevol realitat en una estructura visual basada 
en aquestes línies com a marc objectiu (neutre) en el qual la realitat es 
pot expressar més lliurement i amb profunditat. 
És com si necessités reduir l’extraordinària complexitat del cos humà i la infinitut de possibilitats de 
combinacions de postures, expressions, entorns i complements a allò més essencial i simple que és 
l’acord bàsic amb les coordenades del nostre món (horitzontal i vertical) 

i el motiu és que d’aquesta manera, entro en connexió amb la imatge, se 
m’obre creativament; puc entendre el rostre del retratat com a conjunt 
complex de volums interaccionant d’una manera molt especial que 
configura un estat d’ànim. 

Arribo, així, a una conclusió sorprenent: potser l’esquema visual bàsic de la imatge no és 
tant una síntesi de la personalitat del retratat com de la manera de copsar-la 
per part de l’artista. 

Rudolph Arnheim, al llibre Art i percepció visual, planteja la seva tesi que la imatge artística és una 
síntesi perfecta entre el tema (en aquest cas el retratat) i la forma* (la manera visual de sintetitzar el 
tema); 
és a dir, que el tema condiciona la forma* perquè aquesta és la síntesi del tema. 

Jo plantejo si la mirada de l’artista 
condiciona tant o més la forma* en el 
procés de síntesi del tema. 
Segons això, la forma* seria una manera 
de fusionar dos temes: 

1 la manera d’entendre el món de 
l’artista 
2 el retratat en si 

Els retrats testimonien el permanent esforç 
dels artistes per plasmar la complexitat i 
individualitat del caràcter i del temperament 
humà. 
Sovint, a més, el retrat esdevé també 
expressió de la personalitat de l’arista i de la 
relació d’aquest amb el retratat. L’artsita es debat en 
el conflicte entre la intenció de plasmar un determinat model i el resultat de la 
imatge. 

Si un retrat és de gran semblança, això implica que la suma de trets és instantàniament recognoscible per a 
qualsevol que hagi vist el model. 
La reproducció dels trets del retratat no revel.la necessàriament gran cosa d’aquest ni la qualitat de l’obra. 
Un retrat transmet calidesa quan hi ha hagut simpatia o enteniment entre 
retratat i artista. Alguns artistes han sabut plasmar-ho sense perdre el respecte als retratats. 

Els retrats no poden ser autènticament 
objectius ja que inclouen, per força, la 
manera en què l’artista veu el retratat. 
Podria afirmar-se que el retrat més revelador és l’autoretrat on els caràcters externs i interns poden plasmar-
se sense que sigui necessari passar per la inhibició d’adaptar-se a la pecularietat d’un altre ésser. 

Autoretrat com a darrer esforç per combinar el jo exterior i el jo interior. 

La naturalesa d’un retrat 
depén de factors subjectius i 
en tots els procediments tècnics (tant en dibuix com en pintura 
com en fotografia, video i cinema). 

Per tant, el retrat transmet un contingut artístic. 

El retrat esdevé art en tant que afegeixi 
algun element a la persona representada 
que comuniqui quelcom de la particularitat 
individual, més enllà d’allò merament 
evident. 

Dibuixant de dia i de nit, dóna vida a allò que 
és abstracte i densifica allò que és concret. 
(André Salmon sobre Pablo Picasso, 1920) 

Cap individu es pot reproduir objectivament 
mitjançant una representació creativa; però 
la representació pot ser de tal manera que 
tot el món apreciï la individualitat 
instrumentalitzada, experimentada amb tal 
força i immediatesa que la persona individual 
es faci present de manera immediata. Tota 
obra que ho aconsegueixi és un retrat. 
(Hermann Deckert, 1929) 

L’ús del realisme en pintura pretén 

crear una determinada il.lusió. L’artista presenta la pintura com si fos part del món real. 
Les cultures orientals no han oblidat mai la distinció entre el món visual i 
el món d’artifici que suposa la superfície plana d’un quadre. 

Les innovacions tècniques del s XV com la perspectiva i la pintura a l’oli 
van suposar una degradació de la subtilesa amb què els artistes 
anteriors combinaven una aguda percepció dels fenómens visuals amb 
la comprensió de l’obra en tant que entitat separada bidimensional. 

La mirada de l’espectador 


