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L’ART Tan sols hi ha artistes. 



art, és una paraula que designa les activitats dels artistes. 

Podem utilitzar la paraula art mentre siguem conscients 
que pot tenir significats molt diferents en èpoques i 
llocs diferents. 



L’Art (amb majúscules) ha esdevingut una mena de 
quimera i de fetitxe.

Podríem destrossar un artista dient-li que el que acaba de fer està prou 
bé, però que no és “Art”.



Revista Life 
1949



Quines són les raons per les quals ens “agrada” una 
escultura o una pintura o un dibuix?



La BELLESA del TEMA 

Una d’elles pot ser que 

quan el que hi ha representat (el tema) ens agrada, ens ajuda a gaudir de la 
imatge.





Saber perquè NO ens “agrada” una escultura o una 
pintura o un dibuix ens ajudarà a eliminar prejudicis 
en la nostra mirada.

Quan el que hi ha representat (el tema) NO ens agrada, ens crea un 
prejudici que no ens deixa gaudir de la imatge en si.



Goya 
Saturn devorant un dels seus fills 

1819-23



Què “agrada” a la majoria de la gent?

A molta gent li agrada veure a les pintures el que també li agradaria 
veure a la realitat: la bellesa de la naturalesa



Rubens 
Retrat del seu fill Nicolau 

1620



Què passa quan la naturalesa en si NO ens agrada?

Si aconseguim superar la repugnància inicial pel tema, podrem gaudir 
d’una gran obra… 

La inclinació als temes bonics i atractius pot convertir-se en un escull si 
ens porta a rebutjar obres que representen un assumpte menys 
atractiu.



Albert Dürer 
Retrat de la seva mare 

1514



Podria ser, doncs, que la bellesa d’una imatge no es 
basés, en realitat, en la bellesa del contingut?

A pesar de que allò representat no sigui molt bonic, la imatge en si pot 
ser atractiva de totes maneres.



Pieter de Hooch 
Interior amb dones pelant 

pomes 
1663



També cal considerar que els gustos i els criteris de 
bellesa varien molt.



Melozzo da Forli 
Angel (fresc) 

1480



Hans Memling 
Angel  
1490



L’EXPRESSIÓ del TEMA 



I també cal considerar que els gustos i els criteris 
sobre l’expressió varien molt.

L’expressió pròpia del personatge representat, si l’entenem o ens 
afecta profundament, pot fer que ens agradi o ens desagradi l’obra.



Guido Reni 
Crist coronat d’espines 

1639-40



Però, la mateixa expressió del mateix personatge, si és representada 
amb altres mètodes pictòrics,  

pot ser més difícil de copsar i de connectar amb la seva sensibilitat.



Mestre toscà 
Cap de Crist 

1175-1225



Quan coneixem i entenem altres mètodes pictòrics, entenem el seu 
llenguatge 

i pot ser que, fins i tot, preferim obres que tinguin una expressió menys 
òbvia que la de Reni. 

De la mateixa manera que alguns prefereixen persones que fan servir poques 
paraules i gestos i deixen marge a la intuïció, 
també n’hi ha que se senten atretes pels quadres o escultures que deixen 
alguna cosa per descobrir i reflexionar. 

Als períodes més “primitius”, quan els artistes no eren tan hàbils com ara en 
la representació de les cares i els gestos humans, tot sovint resulta molt més 
commovedor veure com maldaven per expressar el sentiment que 
volien transmetre.



Anònim 
Crucifixió de Crist (il·lustració a manuscrit. 

Oxford) 
s XIV



Georges Rouault 
Crucifixió de Crist 

1937



Emil Nolde 
Crucifixió de Crist 

1912



La CORRECCIÓ del DIBUIX 

i l’HABILITAT TÈCNICA de l’artista



Els que arriben a l’art per primer cop, sovint, topen 
amb una altra dificultat.

Volen admirar l’habilitat de l’artista per representar les coses que 
ells veuen, i el que més els agrada són els quadres que “semblen de 
veritat”, 

reflectint tota mena de detalls.



A. Durero 
Llebre  
1502



Però és l’única manera de “copsar” la realitat? 

Podem fer-ho sense reflectir-la tan “detalladament”, encara que ens 
sembli menys hàbil o menys difícil de fer? 

Quina imatge sembla més “viva”?



Rembrandt 
Elefant  

1637



Si, a més, introduim les distorsions, la “indignació 
de l’espectador novell s’incrementa.

Sobretot si l’artista pertany a una època més moderna en què “hauria” 
de saber representar la realitat més fidelment. 

Llavors, interpreta que l’obra està “mal dibuixada”.



Picasso 
Gallina amb pollets  

1941-42



Picasso 
Gall  

1938



En canvi, “perdonem” la mateixa actitud quan l’obra no té “pretensions 
artístiques”, 

i estableix un llenguatge “diferent” per a crear un món expressiu propi.





Walt Disney 
Micky mouse  
Creat al1928





Podem tornar a considerar la imatge  

des de la perspectiva de  

si és eficaç a l’hora de “comunicar” el caràcter agressiu, descarat i 
estúpid del gall? 

Potser l’autor tenia raons semblants a Walt Disney per a no dibuixar 
“correctament” malgrat n’era capaç.



Picasso 
Gall  

1938



Potser, de vegades, la caricatura és més eficaç i convincent a l’hora de 
comunicar determinat missatge  

que algunes representacions més fidels a la realitat.



Cássio Loredano 
Caricatura de Jean-Paul Sartre 

2012



Arxiu 
Fotografia Jean-Paul Sartre 

s XX



- 
Retrat de Jean-Paul Sartre 

2010



Així doncs, sempre que trobem algun “defecte” en 
la precisió d’un quadre, ens hauríem de plantejar 
dues qüestions:

Una és si l’artista no podia tenir raons per canviar l’aparença del que 
veia. Ho veurem al llarg de la Història de l’art: els estils.





L’altra és considerar que tenim tendència a acceptar les formes o els 
colors convencionals com si fossin els únics correctes. 

Però, potser, algunes convencions són errònies respecte a la realitat. 

I “vicien” la nostra mirada.



Les CONVENCIONS



Géricault 
Cursa de cavalls a Epsom  

1821



Muybridge 
Cavall al galop 

1872



Els artistes volen veure el món de nou, com si 
arribessin des d’un altre planeta,  
i descartar totes les idees i prejudicis acceptats 
sobre l’aspecte del real (convencions). 

L’honestedat de la seva mirada és la qualitat de les imatges que fa. 
Són VERITAT 

Quan aconsegueixen treure’s del cap totes aquestes idees 
preconcebudes, i no és gens fàcil, creen les obres més emocionants. 

Ens ensenyen a veure una nova bellesa a la naturalesa l’existència de 
la qual ni tan sols havíem somiat.



Caravaggio 
Sant Mateu i l’àngel 

1602



Caravaggio 
La inspiració de Sant Mateu  

1602



Aquesta anècdota explica el mal que poden fer les persones a les 
quals desagrada una obra d’art (imatge) i la critiquen per raons 
errònies.



Retornem al pricipi…



L’ART Tan sols hi ha artistes. 



Les obres d’art no són fruit d’una 
activitat misteriosa,



sinó una sèrie d’objectes fets per éssers humans 
per a éssers humans 

amb un propòsit molt definit (funció).

Sovint, hi ha altres persones que les encarreguen, les 
fan possibles i les condicionen. 

Molts dels quadres i estàtues que ara són arrenglerats a 
les parets dels nostres museus i galeries no es van fer 
amb la idea de ser exposats com a art, sinó que els 
feien per a una ocasió i un propòsit definits que l’artista 
tenia al cap quan es posava a treballar.



Michelozzo di Bartolomeo 
Palazzo Medici-Riccardi. 

Florència  
1444



Sandro Botticelli 
La Primavera  

1482



Sandro Botticelli 
El Naixement de Venus  

1485



Donatello 
David. Al pati del Palau Medici  

1444





i, originàriament, les feien perquè fossin tocades i 
manipulades, 
perquè les compressin, les comentessin i en 
discutissin.





Roy Lichtenstein 
Mona Lisa  

sXX



En canvi, ara, les pintures tenen un aire molt remot quan 
estan penjades a la paret, emmarcades i amb vitrina i, 
en els nostres museus, com és lògic, està prohibit tocar 
els objectes exposats.





Les obres d’art no són fruit d’una 
activitat misteriosa,

Cadascuna de les característiques de les obres d’art és 
resultat d’una decisió presa per l’artista, que potser hi ha 
rumiat i ho ha canviat moltes vegades…



I, què volen “dir-nos” els artistes?

Probablement els deu semblar pretensiós parlar de grans paraules com 
bellesa o expressió dels seus sentiments. 

Aquestes coses les donen per fetes i creuen que és inútil comentar-les.



La preocupació bàsica de l’artista és “fer-ho bé” (encertar) 

Sortir airós del joc enormement complex que significa fer una imatge. 
Fer-ho bé vol dir assolir l’equilibri adequat que faci que la imatge 
sembli “natural”, que “funciona”. 

De la mateixa manera que ho experimentem nosaltres quan dissenyem una 
presentació, triem la roba cada matí, preparem un pastís o arreglem un ram de 
flors…

I, per encertar, no hi ha regles que ho garanteixin. Simplement, és com 
ho sent l’artista.



Rafael Sanzio 
Estudi per a Verge del prat 

1505-06



Rafael Sanzio 
Verge del prat 

1505-06



Un cop ho ha aconseguit, tots tenim la sensació que ha aconseguit 
alguna cosa a la qual no es pot afegir res,  

una cosa encertada: 

un exemple de perfecció en aquest nostre món tan imperfecte.



Les NORMES



Thomas Gainsborough 
Master John  Heathcote 

1770



Sir Joshua Reynolds 
Colonel George K. H. Coussmaker, Grenadier 

Guards 
1782



La veritat és que resulta impossible establir normes d’aquesta mena 
perquè no se sap mai per avançat quin efecte pot desitjar assolir 
l’artista. 

De la mateixa manera, no hi ha normes que diguin quan una pintura o 
una estàtua són encertades (són obres d’art).



Els ESTILS 
i educar el GUST



Encara que no tinguem normes, 
podem contemplar les obres,  
comentar-les i gaudir-les. 

Educar el nostre gust.

Contra gustos no hi ha disputes, però això no ha d’ocultar el fet que el 
gust es pot cultivar. 

Com més mirem les imatges, més desenvolupem un sentiment per la 
mena d’harmonia que ha intentat assolir cada generació d’artistes (els 
estils). 
I el nostre gust es “refina” progressivament. Copsem matisos que 
abans no vèiem.





Els ESTILS 
i educar el GUST

Les NORMES

Les CONVENCIONSLa BELLESA del TEMA 

L’EXPRESSIÓ del TEMA 

La CORRECCIÓ del DIBUIX 

i l’HABILITAT TÈCNICA de l’artista

En síntesi, recordem els “perills” a 
l’hora de contemplar una imatge:



Rembrandt 
El pintor al seu estudi 

1626



Amb aquest curs d’Història de l’art intentarem 

acostar-nos a les persones 
(els artistes) que van crear les imatges i a 
entendre perquè treballaven com ho feien i perquè 
aspiraven a causar determinats efectes.

Iniciem un viatge apassionant, i és impossible dir amb què tornarem a 
casa en tornar.
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