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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 ORÍGENS (I) 
Les imatges són un objecte PODERÓS PER FER SERVIR



No sabem com va començar l’art, de la mateixa 
manera que no sabem com va començar el 
llenguatge.

Si considerem art activitats com ara construir temples i cases, fer 
quadres i escultures o teixir motius,  
no hi ha cap poble en tot el món mancat d’art.





Si per art considerem una mena de bellesa luxosa, un objecte per ser 
gaudit en els museus i exposicions o una cosa especial que serveixi de 
decoració preciosa a la millor sala, hem de ser conscients que aquest 
ús de la paraula és molt recent i que molts dels grans constructors, 
pintors o escultors del passat ni tan sols hi havien pensat.

Ho entendrem molt bé amb l’arquitectura. 

Tothom jutja un edifici per la seva capacitat de satisfar les mecessitats 
que el requereixen. 

Però, a banda d’això, els pot agradar o desagradar el disseny o les 
proporcions de l’estructura 
 i poden apreciar els esforços del bon arquitecte per aconseguir que 
siguin no tan sols pràctics sinó “correctes”.





En el passat, l’actitud cap a les pintures i escultures tot sovint era 
similar. 

No les considerava simples obres d’art, sinó objectes que tenien una 
funció definida.  
Sense conèixer els objectius que havia de complir, no podrem jutjar-les 
bé.



Cova de Lascaux 
15000-10000 aC



En l’actualitat, hi ha homes que viuen amb un sistema de vida que 
s’assembla encara a les condicions en què vivien els nostres 
avantpassats remots. 

Per a ells, no hi ha diferència entre els edificis i les imatges pel que fa a 
la utilitat: els protegeixen.



Tribu de l’Amazones 
sXX



Totem. Canadà 
sXIX



Anònim 
Venus de Lespugue 

20000 aC



Anònim 
Venus de Laussel 

25000 aC



Les imatges són per protegir-los d’altres poders que, per a ells, són tan 
reals com les forces de la naturalesa. 

Les pintures i les estàtues, doncs, estan concebudes per fer màgia. 

Pensen en les pintures no com una 
cosa agradable de mirar, sinó 
poderosa per fer servir.



Els ORÍGENS (II) 
Les imatges són un objecte PODERÓS PER FER SERVIR: 

el PODER de la SEMBLANÇA





Queda alguna cosa de “primitiu” en nosaltres? 

…..ens sentiríem tan indiferents com si féssim un forat en qualsevol 
altre lloc del paper?





Per molt convençut que estigui, pensant-ho amb ponderació, que el 
que faig a la foto no afecta en absolut a la persona representada, no 
deixo de sentir una vaga recança  de fer-li mal. 

En el fons, dec conservar el sentiment absurd que el que es fa a una 
imatge es fa a la persona que representa.



És màgia allò que cercaven fer els homes quan 
van pintar les parets i els sostres de les cavernes 
a la prehistòria?

No ho sabem, però una cosa és clara: 

ningú no s’hauria endinsat de quatre grapes fins al fons estremidor de 
la terra amb l’únic fi de “decorar” un lloc tan inaccessible.





Cova de Lascaux 
15000-10000 aC





Cova de Lascaux 
15000-10000 aC



Cova d’Altamira 
15000-10000 aC



Cal tenir molt clar com és un animal per poder 
representar-lo amb tanta precisió i simplicitat.

Només podem representar allò que entenem.



Cova de Chauvet 
35000 aC



Cova de Chauvet 
35000 aC



Tots tenim creences tan inqüestionables com les dels “primitius”, i 
normalment les tenim tan arrelades que no som conscients fins que 
trobem algú que ens les qüestiona. 

Però, els membres d’una tribu no tenen ningú de “fora” que els tregui 
de la seva realitat: i viuen intensament els seus rituals com a reals. 
En canvi, els nens tenen adults que els recorden on són.





Moltes de les obres dels artistes tenen l’objectiu 
de representar un paper en aquests rituals 
estranys,

i el que importa en aquest cas no és si l’escultura o la pintura és bonica 
segons els nostres criteris, sinó si “funciona”, és a dir, si pot provocar la 
màgia necessària.





A més a més, els artistes treballen per a gent de la seva pròpia tribu 
que sap exactament què significa cada forma o cada color. 

No se n’espera que canviïn aquestes coses, sinó que apliquin tota la 
seva habilitat i coneixement a l’execució de l’obra.





Però, malgrat es mou en aquestes línies 
prestablertes, 
l’artista sempre té marge per demostrar el seu 
enginy.

La mestria tècnica de certs artesans tribals és certament esbaleïdora…



Anònim 
Cap d’un mandatari d’Ife. Nigèria. Bronze 

sXII-XIV



Quina pot ser la raó per la qual tan gran part de 
l’art primitiu sembla tan profundament remota?

Van fer un descobriment:  
per suggerir un rostre humà, necessitem pocs elements.



Anònim 
Oro, déu de la guerra de Tahití 

sXVIII



I això el permetia utilitzar les formes que li agradaven més i que 
estaven més ben adaptades al seu ofici particular. 

Recordem que no pretenien fer un objecte bell, sinó un objecte de 
poder.



Anònim 
Màscara-esperit.  Murik, Papúa. Nova Guinea 

sXIX



Algunes cultures combinen 

una observación molt aguda de les formes naturals 

amb un menyspreu pel que nosaltres anomenem l’aparença real de les 
coses. 

Expliquen “històries” poderoses.



Anònim 
Casa d’un cap dels haida, indis 

de la costa del nord-oest 
americà 

sXIX



En definitiva, 

si moltes obres d’aquestes cultures i civilitzacions ens semblen 
remotes i poc naturals, 

la raó radica en les idees 
que volien transmetre.



La serp és el símbol de la 
pluja.Tlaloc, el déu de la pluja 

asteca 
sXIV-XV

No oblidem que les imatges no estaven relacionades només amb la 
màgia i la religió, 

sinó que també era la primera forma d’escriptura: 

La creació de SÍMBOLS.

Les pintures i les lletres són en realitat 
germanes de sang.



Anònim 
Tlaloc, el déu de la pluja 

asteca 
sXIV-XV



Els ORÍGENS (III) 
Les imatges són el PRIMER SISTEMA DE COMUNICACIÓ 

intergrupal: CREACIÓ DE SÍMBOLS



La supervivència de l’home depenia de la seva 
intel.ligència 
i de la seva capacitat d’aprenentatge, que el 
permetia treballar en equip. 

Amb aquestes eines es va convertir en la criatura 
més poderosa de la naturalesa.

Per aprendre i per treballar en equip, cal un codi per transmetre i 
compartir la informació: 
mètodes de cacera, identificació de membres de la tribu, jerarquies, 
tècniques d’oficis…





El fet que una 
c o s a s i g u i 
difícil de fer no 
demostra que 
sigui una obra 
d’art.

La història de l’art no és la història del progrés 
de la competència tècnica, 
  
sinó la història d’unes idees i d’unes 
necessitats canviants.

Idea nuclear



ART PER A L’ETERNITAT 
EGIPTE 

Equilibri de PROPORCIÓ-ORDRE GEOMÈTRICS del conjunt 
i OBSERVACIÓ ATENTA DE LA REALITAT 

Continua el PODER de la SEMBLANÇA



La història de l’art com a esforç continu, com a 
tradició directa que lligui aquests començaments 
estranys amb els nostres dies, 

no comença a les coves paleolítiques 

sinó a la vall del Nil de fa uns 5000 anys.

Perquè veurem que esl mestres grecs van anar a l’escola amb els 
egipcis,  
i que tots nosaltres som alumnes dels grecs.





La creença principal egípcia 
era la immortalitat de l’ànima.

En un inici, només el Faraó era considerat un ésser diví. En morir el 
seu cos, retornava (ascendia) a la morada dels déus d’on havia vingut. 

Per fer-ho, calia conservar el seu cos per sempre. Era la manera en 
què la seva ànima s’orientava a l’altre món. 

I também necessitava “instruccions”: les pintures i escultures de la 
seva tomba.



Piràmides de Gizeh 
2613-2563 aC



I creien que si també es preservava la 
semblança d’un rei, 
amb tota seguretat continuaria existint per 
sempre.

De fet, una manera egípcia de definir l’escultor era 
“aquell que manté viu”.



Nefertiti, esposa del faraó Akenaton 
1370-1330 aC



A poc a poc, altres persones benestants de la societat egípcia van 
començar de fer el mateix per garantir la immortalitat de la seva pròpia 
ànima. 

Uns quants dels primers retrats de l’era de les piràmides, 
tenen una solemnitat i una senzillesa que no és fàcil d’oblidar. 

Es veu que l’escultor no mira d’afalagar en absolut el seu model, ni de 
conservar-ne una expressió fugaç: 
només para atenció a l’essència i deixa de banda tots els detalls 
menors.



Reproducció de cap.  
Tomba de Gizeh 

2551-2528 aC



Potser és a causa d’aquesta concentració estricta en les formes 
bàsiques del cap humà que aquest retrats són encara tan 
impressionants, 

perquè, malgrat la rigidesa gairebé geomètrica, 
no són tan primitius com les màscares nadiues. 

I tampoc no són tan versemblants com els retrats naturalistes dels 
artistes de Nigèria. 

L’equilibri entre l’observació de la 
naturalesa i la proporció del conjunt són 
tan perfectes que ens  
fan un efecte versemblant malgrat l’aire 
remot d’eternitat que tenen.



L’ànima del mort, volia companyia.

Els primers faraons i homes poderosos es feien acompanyar pels seus serfs i 
esclaus a la seva tomba. 
D’aquesta manera disposaria del mateix luxe a l’altra vida. 

Més tard, aquesta pràctica es va considerar massa cruel i les persones van ser 
substituïdes per imatges. 

Les imatges a les tombes, no són per a decorar doncs, sinó per 
“mantenir viva” l’ànima del mort. 
D’altra banda, decorar una cambra tancada per a tota l’eternitat si mai 
no serà contemplada?



  
Interior de la tomba de 

Nefertiti. Vall de les 
Reines.  

1370-1330 aC



Com són aquestes imatges?

Els pintors egipcis tenien una manera de representar la vida real molt 
diferent de la nostra. 
Per a ells, el més important no era que fossin belles, sinó que fossin 
completes. 

I van cercar la manera de dibuixar la naturalesa de memòria 
(dibuixaven allò que sabien) mostrant cada part amb la claredat més 
perfecta 
i no cercava representar-la tal i com se’ls apareixia des d’un punt de 
vista fortuït.



  
El jardí de Nebanum. 

Pintura mural d’una 
tomba a Tebes  

1400 aC



  
Retrat d’Hesire, en una porta de fusta de la 

seva tomba  
2778-2723 aC



No hem de suposar que els artistes egipcis creien que els éssers 
humans eren així, sinó que simplement seguien unes normes que els 
permetien incloure tots els aspectes de la forma humana que ells 
consideraven importants. 

Entre aquestes normes, hi havia la de representar a escala més gran, 
la persona més important.



Pintura mural de la tomba de Khnumhotep  
1900 aC







El mètode egipci de construcció d’imatges tenia molts avantatges: no hi 
ha res que ens faci l’efecte de ser atzarós, no sembla que res pugui ser 
col·locat a un altre lloc. 
I aquest mètode garantiex un efecte d’elegància i harmonia austera a 
cada obra. 

En aquesta tradició, l’originalitat no tenia cabuda. Allò que es valorava 
era l’excel.lència en la reproducció dels models establerts (el codi que 
tothom entenia). 

El sentit egipci de l’ordre en cada detall és tan poderós que la més 
mínima variació trasbalsa la composició de dalt a baix. 

L’artista egipci començava la seva obra dibuixant un entramat de línies 
rectes a la paret, i distribuïa les figures amb molta cura al llarg 
d’aquestes línies. 
I, a més, observava els detalls de la naturalesa amb enorme precisió.



CRETA i MICENES 
La irrupció del MOVIMENT



Daga micènica  
1600 aC



És possible que els egipcis coneguessin aquesta cultura, força 
refinada, que es va desenvolupar a l’illa de Creta i al les costes del sud 
de Grècia. 

I això els suggerís la possibilitat d’introduir certa “naturalitat” a les 
seves imatges.



Akhenaton i Nefertiti amb els seus fills  
1345 aC





Tutankamon i la seva esposa  
1330 aC



Però va durar poc. 

Aviat, Tutankamon va fer retornar els antics models, que van perdurar 
1000 anys més.





MESOPOTÀMIA 
L’exhibició del TRIOMF MILITAR 

Potser, per l’antiga creença en el PODER MÀGIC de la IMATGE 
sobre els enemics?



Monument del rei Naram-Sin 
2270 aC



Exèrcit assiri assetjant una fortalesa 
883-859 aC
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