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Introducció 
 
Quan en un principi vaig posar com a títol La visió calidoscòpica de la imatge digital a 
aquest treball, no em podia imaginar com aquest s’ajustaria a la realitat. El camp de 
possibilitats en el món de la imatge digital ha resultat ser tan gran, que cadascun dels 
apartats podria aportar suficient material per realitzar un projecte independent. La 
interpretació i lectura de les imatges pot ser tan fascinant i polièdrica com un immens 
calidoscopi que, a cada volta –punt de vista- realitzada, ens descobreix una nova visió 
de la mateixa realitat. 
 
Aquest treball va néixer de la reflexió sobre el paper que pot tenir la imatge en 
l’educació. Té  la intenció d’establir un pont entre el que s’ha definit com a 
interpretació i lectura  d’imatges –tant fixes com en moviment- i la seva producció i 
realització. S’ha volgut donar una especial importància a la mirada i a l’observació. 
Sovint mirem les imatges sense veure-les, és a dir, sense entendre el seu significat i 
la seva intenció. Algú va dir que no deixarem de ser analfabets fins que no aprenguem 
a llegir entre línies, aquesta afirmació és totalment aplicable pel que fa a les imatges. 
És el que s’anomena educar en el fora camp, o dit d’una altra manera: aprendre a  
veure allò que hi ha més enllà del que mostren les imatges.  
 
Les necessitats socials han desbordat el sistema educatiu. Els nostres alumnes són 
uns grans consumidors en l’ús de pantalles: Internet, telèfons mòbils, televisió i, en 
últim lloc, cinema. Cal abordar aquesta situació des dels instituts, adoptant aquests 
nous llenguatges per tal de donar resposta a partir de l’educació. 
 
S’ha insistit, creant una certa alarma social, en les mancances dels estudiants en la 
comprensió lectora, però no es diu res respecte el grau d’analfabetisme –aquest últim, 
extrapolable a la població adulta- en la lectura dels missatges audiovisuals. Essent 
aquest últim cas, molt més greu, ja que la immediatesa i grau de comunicació de les 
imatges és molt més directa i receptiva que no pas els missatges escrits. Ningú es 
pensi que amb això es vol deixar de banda, la necessitat de formar lectors capacitats 
en la paraula escrita, però no es pot negligir per més temps l’ensenyament 
audiovisual, ja que l’actitud activa i l’observació que demana la interpretació de les 
imatges, pot ser reinvertida en altres àmbits de l’educació1. No es tracta de prioritzar 
unes matèries davant d’altres, sinó de complementar les diferents branques de 
l’educació. No oblidem que per analitzar i comentar una fotografia, una pel·lícula o una 
obra d’art, s’ha d’utilitzar el llenguatge oral i escrit. 
 
La voluntat d’aquest treball ha estat la d’apropar el món de les manifestacions 
artístiques –fotografia, pintura, arquitectura, escultura i cinema- als estudiants de 
secundària i batxillerat, intentant que a través dels formats informàtics aprenguin a 
observar i interpretar aquestes obres. Per això s’ha començat per comparar les 
imatges que la premsa ens proporciona diàriament; aquesta és una excel·lent activitat 
per tal d’exercitar el sentit crític, a més de familiaritzar-se amb el llenguatge 

                                                
1 En el moment d’escriure aquest text, els mitjans de comunicació es fan ressò de les 
intencions del govern de reduir les matèries d’Educació Visual, amb la qual cosa, el panorama 
encara pot resultar més pessimista. 

 
Qui controli les imatges, controlarà 
les consciències.  

 
    Bill Gates 
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compositiu de les imatges. A partir d’aquí, les activitats proposades es desenvolupen 
analitzant o treballant sobre obres de creadors.  
 
El crític i teòric d’art John Dewey afirma que l’art és el millor camí per entendre una 
cultura, alhora que afegeix que el seu llenguatge s’ha d’adquirir, és a dir, que hi ha 
d’haver un exercici cognoscitiu, un esforç de la voluntat. Malauradament, el nostre 
sistema educatiu deixa molt poc marge per aquest tipus de coneixement. Saber 
comprendre l’obra d’un artista és un acte de consciència, que es pot convertir en si 
mateix en un fet creatiu i, com a tal, molt gratificant.  La mirada pot ser invenció.  
 
Sense deixar de banda el rigor i l’exactitud, no s’ha d’oblidar que les manifestacions 
artístiques es gaudeixen, mai es pateixen. És la voluntat d’aquest projecte, que resta 
obert a noves aportacions. 

Antecedents 
 
El present treball té com a precedent tot un seguit de diferents activitats tant de 
produccions videogràfiques com de tractament d’imatges –primer en laboratori 
fotogràfic i després amb ordinador- que durant anys he portat a terme amb els 
alumnes. Però un fet concret, va ser determinant per començar a treballar en la línia 
de l’anàlisi comparativa, una de les seccions del projecte. Durant el curs 95/96 dins 
del crèdit variable Lectura d’imatges, en una de les activitats, es demanava als 
alumnes que portessin una fotografia de premsa per tal d’analitzar-la. Casualment, 
van coincidir dues fotografies del mateix instant en dues publicacions de diferent 
tendència política. Els mateixos alumnes van quedar sorpresos en veure les 
diferències d’enquadrement que hi havia entre les dues imatges. 

 
Les fotografies (les reproduccions són fotocòpies) corresponen al dia 21 de setembre 
de 1995. El partit socialista, en aquell moment al govern, rebia les pressions, cada 
vegada més fortes, del partit del PP a l’oposició. Es pot observar que es tracta del 
mateix moment temporal, però la situació i enquadrament de les fotografies difereixen 
molt l’una de l’altra. Hi és present de manera òbvia, la visió subjectiva, en primer lloc, 
la del fotògraf i després la seva publicació al diari.  
 
A partir d’aquí, les anàlisi eren comparatives, es feien sobre la mateixa notícia gràfica 
que oferien publicacions diferents. Normalment, el lector de premsa diària, no és 
conscient de la manipulació a què està sotmès, ja que acostuma a ser fidel a una sola 
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publicació que, normalment, coincideix amb la seva pròpia ideologia. El fet de posar 
una fotografia al costat de l’altra, dóna la perspectiva necessària per tal de veure fins 
a quin grau la realitat és distorsionada. Ja ens ho adverteix la periodista Mariola 
Cubells en el seu llibre Mentiras en directo: “(...) allò que passa al món, no és el que 
passa realment, sinó el que ens expliquen, a la seva manera, els informatius”. 
Aquesta afirmació es pot fer extensiva a la fotografia de premsa. 
 
Les anàlisis comparatives d’imatges procedents del fotoperiodisme dins l’aula tenen 
una doble finalitat, per una banda, els alumnes prenen contacte amb els diaris i per 
l’altra, els desenvolupa l’esperit crític, aquest últim tan necessari perquè aprenguin a 
destriar i codificar l’ingent informació visual que reben. 

Descripció del treball. 
 
El present treball està estructurat en quatre grans blocs: Fotografia, Tractament 
d’imatges, Vídeo i Cinema. Com a complement, per tal de realitzar les pràctiques, hi 
ha un estudi de l’obra d’Antoni Gaudí, que complementa la biblioteca d’imatges de 
fotografia i vídeo.  
  

 
Aquesta secció es divideix en dos apartats:  

 
a) Estudi del llenguatge: Angulació. Profunditat de camp. Enquadrament. 
Aquest primer capítol és una iniciació a les tècniques fotogràfiques. Treballa sobre 
exemples gràfics, els diferents elements del llenguatge fotogràfic. Hi ha un total de 
tres propostes. 
 
b) Anàlisi de la fotografia de premsa.  
Aquest capítol té dos subapartats:  
 
Visió subjectiva. Consta de deu propostes de treball, de les quals cinc -una 
d’aquestes propostes és un exemple de comentari- són anàlisis  comparatives de 
fotografies. A les altres, s’analitzen les relacions de Premsa/Publicitat, la fotografia 
periodística com a generadora de conductes i actituds i, per últim, les implicacions 
ètiques dels fotògrafs i les publicacions. 
 
Visió crítica. Aquest segon subapartat planteja la possibilitat que el 
fotoperiodisme actuï com a denúncia de determinades situacions o, en un aspecte 
totalment diferent, com a ridiculització d’un personatge. 
 

 
Dins d’aquest apartat hi ha un total de nou propostes en les quals es treballa 
indistintament, imatges que provenen del dibuix, pintura i fotografia. Les pràctiques 
estan realitzades amb el programa Corel Photo-Paint 9 –distribuït als centres pel 
Departament-, però poden fer-se amb qualsevol programa de tractament d’imatges. 
En elles s’estudia com fer reserves, treballar amb diferents capes, fer fotomuntatges, 
etc. 
 

Fotografia 

Tractament de les imatges 
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Cal aclarir que a les propostes d’activitats de la secció del cinema, també s’inclouen 
exercicis en els quals es tracten les imatges. 
 
Les pràctiques corresponents a aquest apartat corresponen a diferents propostes, hi 
ha un total de set (una d’elles continguda en l’exercici resum de l’apartat anterior). En 
termes generals es poden dividir en tres grups: 
 

a) Filmació del simulacre d’evacuació del centre en cas de sinistre. 
 
b) Filmació d’obres artístiques (Pintura, escultura i arquitectura) 

 
c) Edició de curts i videomuntatges amb les fotografies i filmacions de 

l’arquitectura de Gaudí incloses a la biblioteca d’imatges dels CD i DVD. 
 

 
Aquesta secció té el paper de fil conductor, ja que a través d’ella es van articulant la 
resta d’activitats. Totes les pel·lícules seleccionades tenen el denominador comú de 
Cinema i Pintura, a partir de l’estudi de l’obra i la vida de pintors es desenvolupen les 
activitats proposades. És molt important que abans de realitzar-les, es visioni el film ja 
que així es poden recordar els principals elements del llenguatge cinematogràfic. 
 
Les propostes d’exercicis estan agrupades sota el títol: Mirar i analitzar. Hi ha inclosa 
la fitxa tècnica, la sinopsi argumental i una petita ressenya del pintor sobre el qual es 
basa el film. Consten d’un qüestionari que treballa l’anàlisi crítica de la pel·lícula, amb 
pràctiques que tenen relació amb el tema proposat. S’ha fet constar les escenes a què 
fan referència les activitats, ja que si el professor no creu convenient visionar tota la 
pel·lícula, pugui trobar, sense dificultat, les seqüències corresponents. 
 
S’han triat un total de set pel·lícules2: 
 
Vincent & Theo. Robert Altman (Vincent van Gogh) 

Sommis. Akira Kurosawa (Vincent van Gogh) 

Recuerda. Albert Hitchcock (Dalí) 

Buñuel i la mesa del rey Salomón. Carlos Saura (Dalí) 

Más allà de los sueños. Vincent Ward (Hyeronimus Bosch) 

Goya en Burdeos. Carlos Saura (Goya) 

La Joven de la Perla. Peter Webber (Johannes Vermeer) 

 
Per tal de realitzar els muntatges audiovisuals, s’ha dedicat aquesta secció a donar 
informació sobre la figura i l’obra de l’arquitecte. Com la resta, esta subdividida en 
diferents apartats:  

                                                
2 Una de les pel·lícules escollides era Frida, que tracta sobre la vida i obra de la pintora Frida 
Kahlo, però en no estar enregistrada en còpia de distribució legal, s’ha optat per no oferir-la 
com a proposta, malgrat el seu innegable interès. 

Vídeo 

Cinema 

Gaudí 
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Gaudí, l’home  
Fa referència al context històric que va viure. La infància a Reus i els estudis a 
Barcelona, així com el seguiment de l’evolució personal, fins a desembocar en el 
misticisme dels últims dies. 
 
Gaudí, les idees  
En aquest capítol s’estudien els mètodes de treball que va emprar, les particularitats 
de les seves construccions i, per últim, les fonts d’inspiració i d’investigació. 
 
Gaudí, l’obra 
S’estudien les principals obres a la ciutat de Barcelona3: 
Finca Güell 
Casa Batlló 
Casa Milà (La Pedrera) 
Parc Güell 
Sagrada Família 

Objectius 
La idea d’interrelacionar tots els apartats ha estat present en tot el treball. Agafant 
com exemple l’apartat del cinema, es pot veure que el fil conductor és la pintura. 
Aquesta torna a aparèixer a les activitats de vídeo i tractament d’imatges. Pel que fa a 
l’obra d’Antoni Gaudí, les activitats proposades també tenen relació amb els apartats 
anteriors i, per descomptat, amb la fotografia. La imatge del calidoscopi torna a 
imposar-se: està format pels mateixos elements, però a cada nou gir, va originant  
noves combinacions.   
 
Una de les intencions del treball és el d’optimitzar al màxim el material –informàtic, 
càmeres de vídeo i fotografia- que el departament d’Ensenyament proporciona als 
centres. Moltes vegades, aquesta infraestructura no és utilitzada perquè no hi ha 
darrera material didàctic o suport audiovisual que pugui facilitar la tasca al professor.  
 
Les possibilitats que les noves tecnologies obren al camp de l’ensenyament són molt 
més versàtils i àmplies que no ens imaginem. Si posem com exemple, l’ensenyament 
de la Història de l’Art, veurem com el suport visual a l’aula, es limita al visionat de 
diapositives i/o d’algun vídeo relacionat amb el període o artista que s’està explicant.   
 
La incorporació de la tecnologia informàtica audiovisual permetria que els alumnes 
poguessin tenir un contacte molt més directe i actiu amb les obres que s’estan 
estudiant. Amb la tecnologia digital no és difícil escanejar o filmar una obra per 
posteriorment, tractar-la i estudiar-la. A les propostes d’activitats que s’adjunten en el 
present treball, es pot veure que les línies de composició  o els elements que 
determinen l’expressivitat de l’obra, es poden observar fàcilment a través d’un 
programa de tractament d’imatges.  
 
Un altre aspecte, aquest dins del camp de la creativitat, seria el de reinterpretar 
aquestes obres, ja sigui donant una nova versió -la Història de l’Art està plena 
d’exemples-, o bé, filmant les obres –reproduccions o, sempre que sigui possible, 
originals-, per després realitzar un curt fet pels mateixos alumnes. La tecnologia digital 
permet agilitzar aquestes activitats de manera ràpida i amb resultats òptims, tasca que 
amb l’anterior tecnologia analògica resultava feixuga i laboriosa. Durant l’edició de les 
                                                
3 No s’inclou el Palau Güell,  perquè des del setembre de 2004 fins al desembre de 2005 es 
troba en obres de restauració.  
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imatges filmades, els alumnes segueixen estant en contacte amb les obres, estudiant-
les i observant-les. Cal afegir que amb la incorporació del text explicatiu a la banda 
sonora, l’estudi i recerca de la documentació propicia una comprensió més global de 
l’obra. 
 

Treball dut a terme 

Disseny del pla de treball 
Com que el projecte està dividit en dues grans línies de treball –la part corresponent a 
la  confecció de les activitats i la que fa referència a l’elaboració de la biblioteca 
d’imatges-, ha estat necessari adequar la temporització en funció d’aquest últim 
aspecte, ja que ha comportat fer desplaçaments per enregistrar les imatges. Sempre 
que ha estat possible, s’ha intentat filmar i fotografiar als mesos d’hivern, en què la 
llum és més adient4. 
 
Pel que fa a l’anàlisi comparativa de les fotografies de premsa, s’ha acotat el treball 
entre els mesos de setembre a abril; ja que fer el seguiment diari d’una bona part de 
premsa publicada, comporta un esforç considerable –de temps i econòmic!-, d’aquí 
que els exemples que s’adjunten només fan referència a aquest període. 
 
Queda pendent i en fase d’elaboració, el disseny de la pàgina web en què s’inclourà el 
treball final. En el CD que conté el treball, s’adjunta una part d’aquesta pàgina. 

Metodologia  
La metodologia també s’ha adaptat a les necessitats de cadascuna de les seccions. 
 
Imatge fixa digital 
 
S’han seguit dues línies de treball: la de selecció i la d’enregistrament de fotografies. 
 
Pel que fa a la selecció, s’ha intentat fer una recopilació suficientment àmplia 
d’imatges procedents de l’àmbit del fotoperiodisme. A les activitats proposades s’ha 
intentat que els alumnes puguin comparar la diferent visió d’un mateix esdeveniment 
amb totes les seves implicacions: elecció de la imatge representativa, enquadrament i 
situació del punt de vista. La naturalesa d’aquesta part del treball, ha obligat a ser molt 
sistemàtic en la recollida de la informació, ja que ha requerit disposar de manera 
regular de premsa de diferents tendències ideològiques. Com que, diàriament, era 
quasi impossible, ja que es treballava amb un mínim de set diaris5, calia estar pendent 
de la publicació de notícies que, pel seu caràcter, podien donar peu a generar 
polèmica i, de ben segur, diferents versions segons les tendències dels diaris6. 
 
L’altra línia de treball ha estat la d’enregistrament fotogràfic destinada a la 
biblioteca d’imatges. Aquestes fotografies s’han centrat en les principals construccions 
de Gaudí a Barcelona. S’han realitzat més de dues mil fotografies, de les quals s’han 
fet vàries seleccions fins ocupar els tres CDs que s’adjunten en el projecte. S’ha 
procurat oferir una informació visual dels edificis força àmplia, per tal que els 

                                                
4 Malauradament, aquest any, a causa de la sequera, l’atmosfera estava molt pol·lucionada i, 
en alguns casos, ha estat en detriment de la nitidesa de les imatges. 
5 El País, Avui, El Periódico, El Mundo, La Vanguardia, ABC i La Razón. 
6 Cal agrair la col·laboració de la Biblioteca d’Arbúcies en reservar dues de les publicacions, 
amb la qual cosa la despesa econòmica ha estat menys quantiosa. 
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estudiants puguin triar d’entre diferents possibilitats. No s’ha d’oblidar que la tasca de 
selecció obliga a comparar i observar. 
 
Vídeo digital 
 
Aquest apartat va obligar a sistematitzar i programar els enregistraments. Primer es 
van obtenir els permisos pertinents. En el cas d’edificis tutelats per organismes 
públics, com és el Parc Güell, no hi va haver cap problema, ja que l’entrada és lliure. 
També cal destacar les facilitats per a la filmació de la Sagrada Família i la Casa Milà; 
per a la Casa Batllò, el permís va ser més restringit7.  
 
Va ser necessari programar amb anterioritat –visita prèvia- totes les seqüències, 
anotant amb precisió els moviments, la situació i l’angle de la càmera. Aquesta 
programació inclou la documentació necessària sobre les característiques del 
monument. 
 
També es va tenir en compte la il·luminació; malauradament, no va ser possible 
utilitzar focus als interiors, això ha fet que, en alguns casos, les escenes dels interiors 
dels edificis resultin una mica fosques. Pel que fa als exteriors, ja s’ha comentat que 
es va intentar filmar, sempre que fos possible, durant els mesos d’hivern. Es van 
enregistrar un total de nou hores de vídeo, de les quals s’ha seleccionat 1 h 27 m. 
 
A l’igual que la biblioteca de fotografies, s’ha intentat oferir un ventall ampli d’imatges 
–amb diferents punts de vista, primers plans, angulacions i enquadraments- 
agrupades en temes, per tal que l’alumne pugui seleccionar-les d’entre diverses 
opcions.  
 
Cinema 
 
En un principi, es pretenia que els alumnes editessin diferents escenes de pel·lícules 
contingudes en format DVD. Els sistemes de protecció de les pel·lícules de distribució 
legal fan molt feixuga aquesta tasca. Tothom sap que hi ha programes que 
desprotegeixen els codis de seguretat, però això obliga a abocar tot el film al disc de 
l’ordinador, per després poder treballar amb les seqüències triades. 
 
Degut a aquesta dificultat, s’ha optat per una altra via de treball i fer activitats 
relacionades amb el tema del film. Ja s’ha comentat anteriorment que aquest apartat 
té el comú denominador de Cinema i Pintura, aquesta doble vessant, permet una 
fàcil interrelació amb la resta de seccions. 
 

Descripció dels recursos utilitzats. 
Al començament del treball ja es va veure que l’equip informàtic de què disposava, 
era totalment insuficient per treballar amb arxius d’imatge. Va ser necessari, doncs, 
amb l’assessorament del SMAV de Girona, renovar tot l’equip. Això va comportar una 
nova adaptació del material antic al nou maquinari. 
Equip informàtic: 
 
PC Intel Pentium IV 3,2 Ghz. Sistema operatiu Windows XP 
1 Gb Memòria Ram DDR 400 Mhz 
Placa Base Asus P4P800S-X  

                                                
7 S’entén que el permís de filmació és amb trípode. 
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Disc Dur partit Seagate Sata de 320 Gb 
Targeta Gràfic 3D GF5 5500 256 Mb 
Lector/Gravador DVD Plextor PX-712 A 
Lector DVD-Rom Sony DDU -1613 
Monitor 19” TFT LG 1930SSMT 
 
Scanner Snapscan 1212 AGFA 
Impressora/Escàner hp psc 1310 series  
 
Aplicacions de tractament gràfic: 
 
Corel Draw 9, Photo Paint 9, Paint Shop Pro, Studio8, ACDSee 4.02, FotoAngelo. 
Tractament de text: Microsoft Word 2003 
 
Material Audiovisual: 
 
Càmera fotogràfica: Olympus Camedia C-765 4Megapixel 10X 
  
Càmeres vídeo: Sony Digital Handycam TRV22E.     Panasonic S-VHS NV-MS5EG 
 
DVD Lector/Gravador–R Sony RDG-GX3 
Magnetoscopi VHS Panasonic NV-SD440EG 
 
Recursos PMAV de Girona: Sala d’edició i servei de préstec. 
Videoteca i Biblioteca del Museu del Cinema de Girona. 
 

Resultats obtinguts i relació dels materials que s’adjunten 
 
El projecte finalitzat consta de 40 activitats distribuïdes en diferents seccions i 8 
unitats d’informació, de les quals 7 corresponen a documentació sobre l’obra de 
Gaudi. A l’apartat corresponent a descripció del treball s’explica aquesta distribució. 
Cal aclarir que el treball final lliurat al Departament d’Educació, està inclòs en un sol 
document, però per ser més operatiu a l’hora de trobar les diferents activitats, al disc 
que estarà a disposició del  professorat –al SMAV i al Museu del Cinema-, les 
activitats estaran contingudes en fitxers diferenciats, juntament amb una còpia 
impresa. 
 
Per la pròpia naturalesa del treball, s’ha hagut de treballar amb un volum considerable 
d’imatges, això repercuteix en les dimensions dels arxius que cada vegada han 
esdevingut més grans. Malgrat comprimir les imatges i reduir la seva definició, no ha 
estat possible baixar més el nombre de Mb.  
 
Per tal de pal·liar aquest problema, s’està dissenyant una pàgina web. Una part de la 
mateixa –portal, presentació i un exemple de cadascuna de les seccions- està inclosa 
en el CD que conté el projecte escrit. En el moment d’aquesta redacció, està pendent, 
per part dels Serveis d’informàtica Educativa del Departament, l’autorització de la 
pàgina web personal que inclourà el treball. 
S’adjunten quatre CDs8 i un DVD que contenen la biblioteca d’imatges. A continuació, 
es fa una relació de les carpetes i arxius que contenen. El número del costat 
correspon al nombre d’imatges que conté cada carpeta. 

                                                
8 La proposta inicial era d’un CD, però el volum de material ho ha fet impossible. 
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CD1:  Arxiu del treball. Projecte de la pàgina Web. 
Casa Batllò : Escala (15) / Façana (30): Tractament (5) / Golfes (14) 
  Interior (9) / Terrat (17) – (Total 90 fotografies) 
 

CD2:   Sagrada Família 1: Absís (9) / escoles (4) / Façanes (1):  
Naixement (9) : Escnaix: Central (31), Detalls (13) Dreta (11) Esquerra (15) 

 Passió (8): 11escenes (12), Detalls (5), Escult (56) Panoram (6), Porta (11) 
 Pinacles (17): Llevant (6) Ponent (10) 
 Torres: Naixement (35), Passió (50)  
 (Total 268 fotografies) 
 
CD3:   Sagrada Família 2: Columnes (18) / Interior (16) / Interior2 (14) / Construc (20) 

Pedrera: Façana (18) / Ferro (8) / Golfes (24) / Vestíbul (8) 
Terrat : Badalots (27), General (44), xemeneies (24) 
Finca Güell (49)  
Maquetes (11) 
Mobles (9) 
(Total 290 fotografies) 

 
CD4:   Parc Güell 
 Bancs (29) / Ceràmica (28): Plafons (30) / Columnes (21) / Drac (31) / Ferro (5) 
 Hiperbol (5) / Inclinades (18) / Museu (4) / Pilars (36) / Plaça (7) / Símbols (19) 
 Pavellons (2): Dreta (41), Esquerra (26) 
   (Total 313 fotografies) 
 
Nombre total de fotografies: 961. 
 
DVD: (Gravació MPEG2) Filmacions de la Sagrada Família, La Pedrera, La casa 
Batlló, el Parc Güell i la Finca Güell. 
 
Al DVD els clips també tenen unitat temàtica. Tots ells contenen escenes de diferents 
punts de vista, angulacions i detalls de l’espai filmat. A continuació, es fa una relació 
de les carpetes i arxius que contenen les filmacions amb els minuts de duració dels 
clips.  

Sagrada Família: 
Façanes:  Naixement: Detalls (3,29 m), General (3,34 m). 

Passió: Detalls (5,05 m), General (1,50  m), Porta (1,25 m). 
Interior: Columnes (1,47 m), Sostre (1,28 m), Vitralls (0,44 m) 
Torres: Naixement ( 3,04 m), Passió (2,48 m), Pinacles (1,43 m) 
Total: 24,55 minuts aprox. 
 
Casa Milà: 
Façana: General (2,06 m), Detalls (0,5 m), Balcons (0,28 m) 
Interior: Vestíbul (2,06 m), Pis (1,14 m) 
Golfes: Arcs (2,15 m), Maqueta (0,44 m) 
Terrat: Badalots (3,20 m), Xemeneies (2,57 m), General (1,54 m) 
Total: 16 minuts aprox. 
 
Parc Güell: 
Ceràmica: Bancs (2,41 m), Detalls ( 0,41 m), Drac (3,11 m), Plafons (1,57 m) 
Columnes: Dòriques (1,29 m), Garrofer (3,36 m), Rocoses (4,28 m) 
Entrada: Cotxera (0,58m), Escala (2,16m), Reixa (1 m), Plaça (0,23 m) 
Pavellons: Esquerre (2,43 m), Dret ( 2,36 m) 
Total: 26,39 minuts aprox. 



La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

14 

Finca Güell: 
Façana ( 2,20 m) 
Interior (0,37 m) 
Volta (0,32 m) 
Drac (1,55 m) 
Total: 4,40 minuts aprox. 
 
Casa Batlló: 
Façana: 7 matí ( 0,38 m), 8 matí (7,05 m) 
Escala: Entrada (1,03 m), Escala (1,02 m) 
Interior: Pis (1,44 m), Darrera (0,59 m), Golfes ( 2,44 m) 
Terrat: General (1,04 m), Detalls (1,17 m) 
Total: 16,16 minuts aprox. 

 

Estudis i cursos realitzats 
 
Durant aquest any de llicència, ha estat possible poder realitzar quatre cursos, del 
quals tres han tingut relació directa amb el projecte i un d’ells –el primer- serà 
aplicable a la posterior tasca docent: 
 

 Curs de Autocad en 3D. ICE Universitat de Girona (30 h) 
 
Seminari d’Educació en Comunicació: La Formació en Pantalles.  
ICE Universitat de Barcelona (30 h) 
 
Disseny i creació de pàgines web. Curs Telemàtic (60 h) 

 
Curs de Formació de formadors d’audiovisuals.  
(30 h: 15 h presencials, 15 h via telemàtica) 
 

Tots ells han estat de gran interès. Cal posar de manifest la qualitat i claredat del 
material lliurat als cursos telemàtics. 
 

Aplicació pràctica en els centres d’ensenyament. 
 
El material elaborat en el treball va dirigit al segon cicle de secundària, preferentment 
Quart d’ESO i a les matèries d’Imatge i Història de l’Art al Batxillerat. 
 
Sovint als instituts s’ha valorat el vídeo i la fotografia només en la seva vessant 
documental. Les imatges enregistrades entren a formar part de la història gràfica del 
centre. En casos excepcionals, es filmen les activitats extraescolars per aprofitar 
aquest material amb finalitats didàctiques. Però la seva eficàcia pot anar molt més 
enllà que aquesta funció. Tant des del punt de vista de percepció de l’entorn i el 
paisatge –ja sigui urbà o rural-, com de les característiques socioculturals de la 
població escolar. Cada vegada més als nostres centres hi ha més diversitat de 
nacionalitats i cultures. Això pot ser un pretext per  l’acostament i la convivència, 
donar protagonisme a aquests alumnes estrangers pot ser una manera d’integrar-los i, 
alhora, donar a conèixer als alumnes locals diferents realitats culturals. 
 
Un altre aspecte que pot ser de gran utilitat és el de prevenció de riscos. La filmació 
del simulacre d’evacuació del centre pot esdevenir una eina de gran utilitat. Ja no 
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estaríem parlant d’unes normes generals aplicades a un centre hipotètic, sinó del 
propi centre, el que els alumnes coneixen, amb els itineraris de recorregut i sortida 
plenament identificats. L’avantatge d’aquest procediment és òbvi: les imatges mostren 
allò que cal que els alumnes recordin i, en cas de necessitat, sàpiguen actuar en 
conseqüència. Personalment crec que tots els centres haurien de proporcionar als 
seus alumnes aquest material, que pot anar, segons els casos, des d’una narració 
amb guió “dramatitzat”, a una sèrie de recordatoris bàsics de les normes de seguretat 
i evacuació, però en ambdós casos és un material d’utilitat indiscutible. Només caldria 
afegir que la filmació de les normes de seguretat –que acostuma a tenir una 
col·laboració entusiasta- és una experiència molt gratificant. 
 
Considerant l’altra vessant del treball, en la qual es proporciona als professors i 
alumnes un banc d’imatges  perquè  puguin fer diferents realitzacions i muntatges, pot 
servir per donar informació d’obres que, d’altra manera, els alumnes no tindrien ocasió 
de conèixer. Val a dir que no tots els centres –ens referim als que estan situats fora de 
Barcelona- tenen la facilitat d’accedir en una sola visita a diferents monuments.  
 
Prenent  com exemple l’arquitectura de Gaudí, és impossible en una única activitat 
visitar la Sagrada Família, la Casa Milà, el Parc i el Palau Güell; si pels estudiants 
residents a Barcelona resultaria una activitat força intensa, pels nois i noies que s’han 
de desplaçar des d’altres comarques esdevé  impracticable. És per això, que si els 
alumnes tenen al seu abast aquest material, poden realitzar visites virtuals als edificis. 
Com que el treball contempla la selecció i muntatge de les imatges per blocs temàtics, 
obliga a valorar i percebre amb deteniment l’obra global.  
 
En cas que es faci la visita al monument, aquest material pot servir per preparar 
prèviament l’activitat i fer que l’alumne centri l’observació en els punts clau del 
recorregut. 

 

Relació dels materials continguts en l’annex: 
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LA VISIÓ CALIDOSCÒPICA DE LA IMATGE DIGITAL  
Fotografia, Tractament d’imatges, Vídeo i Cinema. 
 
S’ha insistit tant  que la nostra societat és la de la cultura de la imatge, que ha 
esdevingut un tòpic per esgotament. La imatge està tan present en el nostre entorn 
que pràcticament esdevé invisible, amb una estratègia de camuflatge tan perfecta que 
rarament som conscients de les seves veritables intencions.  Tenim al nostre abast 
una gran proliferació d’imatges que consumim –moltes vegades compulsivament- 
però que no descodifiquem. La conseqüència més directa és la de provocar 
desorientació i perplexitat en l’espectador, que acaba per acceptar la proliferació 
d’imatges amb indiferència. Ja se sap que la millor manera de desinformar és 
sobreinformar.  
 
Tot això dóna peu perquè entrin en l’escena de l’espectacle audiovisual els 
“apocalíptics” d’Humberto Eco exclamant-se amargament: “Vaja una novetat!. 
Nosaltres ja ho havíem predit en els anys 60: La societat occidental va fatalment 
abocada cap a l’analfabetisme!”. Aquestes veus airades són ofegades per una cridòria 
de responsables de cadenes de TV, tècnics en noves tecnologies i, principalment, 
grans multinacionals del món de l’oci audiovisual que apareixen sorollosament, 
defensant  a crits  el dret a la informació, intentant amb tots els mitjans,  convèncer-
nos de la vital necessitat dels seus productes, que ens faran a tots nosaltres –
consumidors i espectadors- més lliures i feliços. Baixa el teló. El públic segueix 
perplex i no sap ben bé a quins personatges aplaudir. 
 
Aquest dilema acostuma a presentar-se en adults d’una franja d’edat d’entre 35 a 65 
anys, fora d’aquesta franja d’edat, la mitjana d’hores davant de la televisió augmenta 
considerablement. Pel que fa als més joves, el partit que han pres està molt clar: són 
consumidors entusiastes de les noves tecnologies. Tant és així, que la televisió ja no 
és la primera pantalla, l’ha suplantat l’ordinador –Internet, naturalment-, el mòbil i els 
videojocs. L’Era Digital és per a ells la seva realitat.  
 
Davant d’aquest panorama, està clar que l’educació no s’hi pot girar d’esquena. No 
oblidem que les imatges també són eines de construcció de model mentals. Les 
noves corrents pedagògiques han d’incorporar necessariament aquestes noves 
tecnologies en Comunicació Audiovisual. Els joves es mouen entre imatges, però és 
prioritari que les analitzin i les observin amb esperit crític. Una persona que sap 
analitzar i observar, serà una persona menys manipulable que una altra que adopti 
una actitud passiva davant la informació. Només cal recordar la frase de Bill Gates: 
“Qui controli les imatges, controlarà les consciències”.  Quan manifestava aquesta 
afirmació era molt conscient del poder de la comunicació visual. 
 
Una prioritat que cal tenir en compte és que els nois i noies es converteixin en 
productors d’imatges com a vehicle d’expressió propi. Per això, des dels Instituts 
caldrà proporcionar les eines de llenguatge i coneixements tècnics necessaris per tal 
d’estar en condicions de realitzar les seves produccions. 
 
Amb aquesta intenció neix el projecte titulat La visió calidoscòpica de la imatge 
digital. La idea de calidoscopi hi és present en el sentit de donar diferents propostes 
de treball amb un lligam comú. Aquest lligam és el món de les imatges provinents de 
diferents camps -premsa, art i cinema- que poden ser relacionades entre elles; per 



La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

18 

exemple, quan fem referència al tractament d’imatges de l’obra del pintor Vincent Van 
Gogh, l’activitat es relaciona amb l’anàlisi d’una seqüència de les pel·lícules que 
tracten de la vida i l’obra del pintor. Amb el pretext de reinterpretar digitalment un dels 
seus quadres, s’aprofita per comentar una obra procedent d’un altre àmbit artístic com 
és el cinema.  
 
A partit d’aquí es divideix el projecte en quatre blocs d’activitats, en aquests es poden 
trobar exercicis i exemples perquè els alumnes treballin a l’aula:  
 
Fotografia: Anàlisi crítica d’imatges  fotoperiodístiques. Estudi del llenguatge tècnic. 
Biblioteca de fotografies sobre l’obra de l’arquitecte Antoni Gaudí. 
 
Tractament d’imatges:  Disseny gràfic. Fotomuntatge. Reinterpretació digital d’obres 
pictòriques. 
 
Cinema:  Centrat en l’aspecte cinema i pintura. Estudi crític de pel·lícules que fan 
referència al món de l’art i dels artistes. 
 
Vídeo: Propostes de treball i biblioteca d’imatges filmades sobre l’obra de Gaudí per 
posteriors muntatges audiovisuals fets pel alumnes.  
 
Per a la realització de les produccions audiovisuals, hi a un apartat final en què 
s’adjunta documentació i informació sobre l’arquitecte Antoni Gaudí i sobre les obres 
incloses en la biblioteca d’imatges. 
 
De tot això es pot desprendre que la intenció d’aquest projecte és que els estudiants 
treballin sota dues premisses: la de l’anàlisi crítica i la de la producció. Una 
complementa  l’altra. Quan dominin les tècniques i el llenguatge, seran conscients de 
la seva complexitat i, alhora, podran ser capaços de raonar sobre la pràctica els 
mecanismes que la producció d’imatges comporta. L’objectiu és que no oblidin que 
darrera una imatge sempre hi ha algú. 
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FOTOGRAFIA 
 

En aquest apartat, es pretén donar una visió crítica  i analítica d’imatges procedents 
del camp del fotoperiodisme.  Sovint, el lector de premsa té la primera –i a vegades, 
única- informació d’una notícia per la impressió visual que li provoca la fotografia que 
il·lustra el reportatge. El que aquesta transmet pot condicionar –conscient o 
inconscientment- l’opinió sobre el tema que tracta la informació. Si la imatge és 
suficientment suggerent per captar la seva atenció, possiblement llegirà el contingut 
del text que l’acompanya. Per tant, la inclusió d’una fotografia no només té la funció 
de donar informació gràfica, sinó la de ser un reclam suficientment atractiu per animar 
el possible lector a llegir el text.  
 
De tot això, és fàcil deduir que la tria d’aquesta fotografia forma part d’un procés molt 
elaborat. El que cal saber és que per fer el seguiment fotogràfic d’un esdeveniment el 
fotoperiodista realitza una mitjana de 50 fotografies. D’aquestes hi ha una primera 
selecció feta pel mateix fotògraf que, normalment, elimina les que no tenen gaire 
qualitat gràfica o tècnica. A partir d’aquesta tria, se’n fa una segona i definitiva, 
realitzada pel cap de redacció, que optarà per la fotografia que s’avingui més amb la 
línia ideològica del diari. Això vol dir que les imatges que mostrin actituds o punts de 
vista poc afalagadors de determinats personatges o polítics, no seran mai publicades. 
D’aquí a la manipulació informativa només hi ha un pas. 
 
Però tornem al nostre lector. Per norma general, la majoria de consumidors de 
premsa diària és fidel només a una publicació.  Aquesta acostuma a estar d’acord 
amb les seves conviccions polítiques i ideològiques, per tant, la funció que fa la 
premsa és reafirmar les opinions que prèviament tenia formades sobre determinats 
temes. Però, si pel contrari, intentem obtenir una visió més àmplia de les pautes de 
creació d’estats d’opinió, només cal que comparem diferents publicacions. En aquest 
cas, serà fàcil observar que la tria de les fotografies que il·lustren les notícies no és, 
en cap cas, innocent o aleatòria.  
 
 
La proposta d’exercicis d’aquest apartat té la intenció que els alumnes prenguin 
consciència d’aquest fet.  S’ofereix als estudiants exemples comparatius de 
fotografies aparegudes  a la premsa   d’un mateix dia i tractant el mateix tema. 
L’objectiu és que els estudiants observin els diferents punts de vista davant d’un fet 
concret i, al mateix temps, pugin adonar-se de la carrega ideològica que volen 
transmetre les diferents publicacions.  Posteriorment, els nois i noies elaboraran 
l’anàlisi crítica comparativa, extraient les seves pròpies conclusions, seguint el guió 
donat. Aquestes propostes estan pensades per poder ser realitzades individualment o 
en treball de grup. Només cal afegir que el treballar amb i sobre la premsa diària, 
repercuteix favorablement en la formació dels joves, ja que, d’aquesta manera, prenen 
contacte amb un mitjà que, normalment, els és aliè. 
 
Pot haver-hi, però, el problema que les imatges perdin actualitat a causa de la 
immediatesa informativa, però malgrat tot, els exemples segueixen essent vàlids com 
a material gràfic per treballar a l’aula, o sí més no,  poden servir com a base dels 
exercicis d’anàlisi crítica de notícies gràfiques més recents. Això obligaria els alumnes 
a cercar i seleccionar el material fotogràfic sobre el qual, més tard, treballar a l’aula. 
Com es pot veure, el ventall de possibilitats que s’obre és força extens, ja que pot 
abastar diferents camps, com poden ser la publicitat, reportatges esportius, etc. 
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Per últim només cal afegir que davant d’un discurs ideològic s’ha de respondre amb 
una anàlisi crítica rigorosa, intentant entreveure què hi ha darrera de cada elecció. És 
el que s’anomena el fora camp, és a dir, el que hi ha més enllà del que ens mostra 
cada imatge. Només d’aquesta manera, podrem aconseguir deixar el paper 
d’espectadors passius davant de l’allau d’informació a què estem sotmesos, per 
arribar a ser els protagonistes de la nostra percepció. 
 
Consideracions i aclariments. 
 
Les tres primeres propostes corresponen a exemples i activitats sobre el llenguatge 
fotogràfic. A partir d’aquí s’estudia la visió subjectiva i crítica de la fotografia de 
premsa. Alguns dels temes tractats en aquestes seccions són: La influència de la 
fotografia publicitària en els reportatges gràfics, la fotografia de premsa com a 
generadora de conductes i el posicionament ètic dels fotoperiodistes i dels mitjans. 
 
No s’ha pretès analitzar la ideologia de cada diari, el que s’ha volgut posar de 
manifest és l’evidència que cada publicació expressa la realitat segons les seves 
tendències. Un determinat punt de vista o un enquadrament forçat poden modificar la 
visió dels fets fins a  presentar-los totalment mediatitzats.  
 
L’estudi i anàlisi de la fotografia de premsa és més complexa del que sembla a 
primera vista, ja que hi actuen molts factors. Un d’ells pot ser la casualitat –cal estar 
en el lloc i el moment adequat-, però no cal oblidar que és la mirada personal del 
fotògraf qui capta la imatge. Un altre factor a tenir en compte, és la mateixa presència 
del fotoperiodista, ja que aquesta pot interferir en el comportament dels subjectes 
fotografiats. Només cal recordar com, en alguns casos, l’existència de càmeres i 
periodistes han impedit –o provocat- determinades accions. 
 
A tot el projecte, s’ha fet constar l’autor/a i el mitjà on van ser publicades les 
fotografies que hi apareixen, cas de no ser així, s’entén que han estat realitzades per 
l’autora del treball. Per excedir de l’àmbit del projecte, no s’han inclòs, en la majoria de 
casos, els titulars de la notícia –aquesta pot ser una altra via d’anàlisi de gran interès-, 
sinó que s’ha centrat l’atenció en la imatge, acompanyada del peu de foto.  
 
Necessàriament, totes les fotografies s’han hagut de reduir. A cada proposta es fa 
constar que aquesta reducció es proporcional a totes les fotografies que hi apareixen, 
ja que les dimensions de les imatges publicades són, també, una visió subjectiva de la 
notícia. 
 
 
Per últim, només resta animar els docents a realitzar aquest tipus d’exercicis, ja que 
s’està treballant amb un material viu i d’actualitat. Aquests documents seran les fonts 
de la història que s’escriurà en el futur, no perdem de vista que cada cultura i època 
tenen les imatges que les identifiquen. Aquest és un fet del qual s’ha de ser conscient.  
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PROPOSTA 1. Estudi del llenguatge fotogràfic.  
Context de la notícia: Equiparació dels drets de les parelles homosexuals 

Diaris seleccionats: El Mundo, El País, ABC9. 

Dia: 30 de setembre de 2004. 

Amb aquesta pràctica es pretén estudiar els formats i enquadraments10.  
Podrem veure com les publicacions sovint canvien el format original del 
negatiu. És el que es coneix com reenquadrament. La seva funció és 

corregir un mal enquadrament, encara que, de vegades, el que es pretén és destacar 
els aspectes rellevants de la fotografia. Aquesta última opció pot donar una visió 
distorsionada de la interpretació de la notícia. 
 

 
 
 
Activitat 1: Observa les dues 
imatges publicades en 
diferents diaris. Es tracta de 
la mateixa fotografia, prové 
de l’Agència EFE. 
 

� Fes una breu 
descripció de les 
fotografies i dels 
personatges i 
elements que hi 
apareixen.  

 
 
 

                                                
9 Les fotografies estan reduïdes proporcionalment a la meitat. En aquest cas s’ha deixat el text 
circumdant per apreciar millor la fotografia en el seu context. 
10 Al final de l’exercici s’inclouen els formats dels negatius i de càmeres digitals, així com el 
mètode de comprovació en cas que hagi estat alterat. 
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� Comenta la composició, angulació i profunditat de camp.  
 

� El punt de vista té alguna cosa a veure amb la sensació visual que transmet?. 
Creus que hi ha alguna intencionalitat per part del fotògraf? 
 

� Quines diferències observes a cadascuna d’elles? 
 

� Hi ha alguna de les dues que conservi el format original? Raona la resposta. 
 

� Creus que pot haver-hi un altre significat més enllà del que es veu a la 
imatge? 
 

 
 
Activitat 2: Fixa’t en la fotografia apareguda al diari El País i compara-la amb les altres 
dues. 
 
 
 
 
 
 
 

� Comenta breument aquesta 
fotografia. 

 
 

� Creus que està reenquadrada?. 
 
 

� Consideres que l’elecció d’aquest 
format vol dir alguna cosa? 
 
 

� Diries que dóna més informació 
que les dues anteriors?. 

 
 

� Quina triaries per il.lustrar la 
notícia?. Per què? 
 
 

� Analitza els titulars de cadascuna 
de les publicacions. 
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Formats 
 

El format del negatiu de les càmeres convencionals, és de 35 x 24 mm. Actualment, 
les càmeres digitals professionals, mantenen la mateixa proporció. 
 
 
Per tal de saber si una fotografia ha estat reenquadrada, 
podem aplicar la proporcionalitat. La raó de 35/24 serà: 
1,45. Les fotografies que tinguin el mateix format hauran 
de tenir la mateixa constant.  
També ho podem comprovar gràficament, construint un 
rectangle transparent amb el mateix format que el negatiu 
i posant-lo sobre la fotografia 

 

 
 
 
 
S’ha d’aclarir que en cap cas es 
pot saber si la part eliminada ha 
estat per la part superior o 
inferior –o de totes dues- del 
que era l’enquadrament original. 
 
 

En aquestes foto-
grafies publicades el 
dia 30 de setembre de 
2004 a La Vanguar-
dia verificarem amb la 
plantilla, si han estat 
reenquadrades.  
 
A cadascuna d’elles, 
s’ha sobreposat el 
rectangle. Com es pot 
comprovar, a totes 
dues hi falta una part, 
encara que a la de 
l’esquerra  podem 
veure com la zona 
suprimida és més 
gran. 
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Robert Ramos 
Avui 15-X-2004      

Cristina Calderer 
Avui 25-XI-2004                                             

PROPOSTA 2: Estudi del llenguatge fotogràfic. 
 

En aquesta pràctica estudiarem la profunditat de camp, tant des del punt 
de vista fotogràfic –quan fem la fotografia-, com des del tractament de les 
imatges a l’ordinador. 

 
Què és la profunditat de camp? 
S’anomena profunditat de camp a la zona d’enfocament nítid. Es diu que una 
fotografia té molta profunditat de camp quan tots els plans –des del primer a l’últim 
terme- queden enfocats. Això ho podem aconseguir quan fotografiem tancant molt el 
diafragma, és a dir, deixant passar molt poca llum a través de l’objectiu. Si, pel 

contrari, obrim el diafragma -amb una òptica de 
50 mm- ens trobarem que el primer terme queda 
enfocat –fotografia de la noia trucant- mentre que 
el fons queda borrós; o a la inversa, com és el 
cas de la foto del goril·la. 
 

 
 
 
La profunditat de camp també es pot aconseguir a través del tractament digital. Ho 
veurem a les pràctiques 1 i 2. 
 

 
Pràctica 1.  
 
En aquesta fotografia 
d’un capitell de La 

Sagrada Família podem veure que 
al fons apareixen elements que, a 
part de ser antiestètics –bastides-, 
distreuen del motiu principal; per tal 
de potenciar-lo, desenfocarem 
l’últim terme amb el programa de 
tractament d’imatges. 
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Primer caldrà seleccionar el fons 
amb la funció màscara, pot ser amb 
la vareta màgica o amb combinació 
d’altres opcions. Una vegada està 
seleccionada la zona que volem 
tractar, li apliquem l’efecte 
desenfocament   (Menú:Efectos/ 
Desenfocar/Desenfoque guassiano) 
amb una resolució entre 5 i 11. A 
l’exemple se li aplicat un valor de 
8,6 considerant que el fons està 
relativament llunyà. De tota manera, 
segons la fotografia caldrà fer 
proves si es vol aconseguir un 
efecte natural. 
 
 
A la fotografia de la 
Finca Güell, s’ha 
realitzat l’efecte 
invers: desenfocar 
el primer terme i 
donar definició als 
objectes situats en 
últim pla. 
 
 
 
 
 
Pràctica 2:  
 

 
 
 
 
 
En aquest exercici recrearem l’efecte  de 
l’exemple anterior: desenfocarem el primer 
terme i li donarem la sensació de 
moviment en forma de zoom. Com en el 
cas anterior, seleccionarem la torre de la 
dreta i el tros de cel que apareix a l’angle 
superior dret.  
 
Dins del menú Efectes/Desenfocar 
triarem l’opció Zoom. A l’exemple se li ha 
donat un valor de 50. Cal advertir que la 
visualització d’aquesta funció és una mica 
lenta (Seria convenient que es fessin 
pràctiques amb les altres opcions de 
desenfocament). 
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Bernat Armangué 
El Periódico 30-IX-2004                                             

El Periódico 21-XI-2004                                             

PROPOSTA 3: Estudi del llenguatge fotogràfic. 
 
En aquesta pràctica estudiarem les angulacions 
en la composició de la imatge fotogràfica. La 
posició de la càmera determina la visió de la 
realitat, això fa que l’angulació tingui, per ella 
mateixa, un gran poder expressiu i simbòlic. 
 
 
Classes d’angulació 
 
Angulació normal. L’eix de la càmera està situat 
perpendicularment al motiu fotografiat. En 
general, no té més valor expressiu que el de 
mostrar la realitat de manera objectiva. 
 

 
Angulació en picat. La posició 
de la càmera està per sobre de 
l’objecte. Això fa que hi hagi una 
jerarquia respecte al motiu 
fotografiat. Encara que pot tenir 
diferents interpretacions: 

� Sensació de vertigen. En ser una 
perspectiva molt forçada, pot donar la 
sensació de caiguda al buit. 

� Valor descriptiu. Per exemple, visió des 
d’un avió. 

� Inferioritat respecte l’espectador. El 
subjecte queda empetitit. 

 
 
 
Angulació en contrapicat. En aquest 
cas, la càmera està situada en un 
punt més baix que el subjecte. És de 
gran valor expressiu ja que emfatitza i 
engrandeix el motiu principal.  
 
En els dos casos, l’efecte de 
perspectiva és molt forçat. 
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Thomas Lohnes 
Avui 17-X-2004                               

 
Angle inclinat. La càmera està inclinada 
lateralment. Expressa inestabilitat, 
inquietud, encara que també pot donar 
una visió creativa i de visió subjectiva. 
 
 
 
 

 
 
 
Observa que 
l’angulació de la 

càmera juntament amb 
l’enquadrament, pot donar 
efectes insòlits en la 
composició de la fotografia.  
 
 
 
 
 
 
 
Pràctica 1. Busca o realitza fotografies que facin referència als conceptes 
anteriorment esmentats i fes-ne un fotomuntatge. 
 
 
Pràctica 2: Dins la biblioteca d’imatges tria una fotografia d’enquadrament en 
angulació en picat. A continuació, dibuixa o escaneja un personatge que pugui donar 
la sensació de caiguda. Fes un muntatge amb les dues imatges. 
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COMENTARI 1.  Qui mira darrera la càmera?. 
 
Context de la notícia: Debat de política general del nou Estatut de Catalunya 
 
Diaris seleccionats: Avui, El Mundo, ABC i La Vanguardia11  
 
Dia: 30 de setembre de 2004. 
 
Descripció: S’han escollit les fotografies del polític Josep Lluís Carod-Rovira, 
especialment perquè per  algunes publicacions és un personatge polèmic, mentre que 
per altres inspira adhesions incondicionals. Podem veure clarament il·lustrat, com se’l 
tracta segons la tendència política del diari. 
 

Començarem per comentar les fotografies publicades al diari Avui i El 
Mundo, sobretot per les seves aparents similituds. Com es pot 
apreciar, es tracta del mateix moment de la intervenció del polític. Les 
fotografies estan reenquadrades respecte el format fotogràfic original. 
Les imatges oscil·len entre un primer pla i un pla mig. El personatge 

està de perfil i en la mateixa actitud, que es podria interpretar com adoctrinadora i 
amb unes certes connotacions mesiàniques. 

                                                
11 Les imatges s’han reduït respecte les seves dimensions reals, però conservant la proporció 
entre elles. En el CD es poden trobar reproduïdes amb l’escala en què van aparèixer 
publicades. En aquest cas, s’ha cregut convenient per tal de situar millor la notícia, incloure’n 
els titulars. 
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Una vegada apreciades les similituds, podem jugar al joc de les diferències que, amb 
una observació més detallada de la imatge, van fent-se visibles.  
 
Per començar, la dimensió és un factor important. La fotografia de l’Avui és dues 
vegades i mitja més gran que la del diari El Mundo. Podem apreciar que en aquesta 
última, el personatge queda comprimit degut al punt de vista –més baix- del fotògraf. 
El cap queda encaixat a l’espatlla. A l’Avui hi ha més espai entre la figura i el segon 
pla, per dir-ho d’alguna manera, “l’aire” es dilata, deixant “respirar” la imatge.  
Si observem el fons, podem comparar, també, les diferències. A l’Avui, el polític 
queda il·luminat –podríem fer servir el símil de la iconografia religiosa en què la llum 
divina es projecta sobre el personatge santificant-lo-, mentre que a la fotografia de El 
Mundo només hi ha el negre absolut, és a dir, el no res. La resolució de la fotografia 
ajuda a potenciar l’efecte de contrast: més definida i dura la de El Mundo,  contra 
l’efecte més suau i matisat del diari Avui. 
 
Encara que no forma part de la imatge pròpiament dita, sí que cal, en aquest cas, fer 
esment dels titulars i dels peus de foto. A l’Avui es transmet una proximitat amb el 
personatge, incloent-hi les paraules Catalunya i Maragall a l’encapçalament de la 
notícia, i el nom i cognoms del polític al peu de foto, mentre que a El Mundo el nom 
Maragall és substituït per PSC, més impersonal; remarcant el fet negatiu amb la 
paraula: rechazará. Al peu de foto només s’hi fa constar el cognom, subratllant l’efecte 
de distanciament. 
 
Si ara comparem aquestes dues fotografies reproduïdes el mateix 30 de setembre als 
diaris ABC i La Vanguardia, podem veure com a la primera es pot apreciar la clara 
intenció de ridiculitzar la persona. En el text del peu de foto explica que està parlant 
per telèfon, però aquest no es pot distingir. Cadascú pot extreure les pròpies 
conclusions respecte del que la imatge transmet. D’entrada, dóna a entendre que té 
alguna cosa a amagar. Mentre que les altres fotografies il·lustren diferents moments 
de la seva intervenció a la tribuna, en aquesta del diari ABC hi ha l’oberta voluntat de  
ser tendenciosa en mostrar una imatge que no té res a veure amb el contingut de la 
notícia. 



 

 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

30 

Pel que fa a la fotografia de La Vanguardia, encara que no sembla que estigui 
reenquadrada, també hi ha una petita variació respecte del format del negatiu (35x24 
mm). Aparentment, vol ser informativa, però si observem amb més atenció, podem 
veure que el polític queda desplaçat a l’esquerra, deixant veure l’actitud 
desinteressada i, en alguns casos, decididament absent de les persones situades a 
segon terme. Cal destacar el posat displicent del president de la sala, Ernest Benach, 
que sembla mirar amb actitud escèptica el dirigent polític del seu mateix partit. 
 
Per últim, caldria fer esment als titulars. El diari ABC posa entre cometes la paraula 
“dependencia” donant-li, per tant, un sentit sarcàstic. Òbviament, aquesta ironia va 
dirigida a la independència reclamada per aquest partit polític.  
Paral.lelament, al titular de La Vanguardia també hi consta la mateixa paraula –text 
inferior més petit- però sense posar-la entre cometes, donant-li, així, al text, un sentit 
més imparcial. 

 

 
 
 
Com a conclusió, cal remarcar que la tria per part de les publicacions d’una imatge 
davant d’altres, mai és innocent. Recordem que per cobrir una notícia, cada  reporter 
gràfic enregistra una mitjana de 36 a 60 fotografies; de les quals, normalment, només 
una d’elles serà publicada. Darrere aquesta elecció. hi ha la intenció de mostrar-nos la 
realitat segons un determinat punt de vista. Ja hem vist que les diferències poden ser 
molt subtils, però de manera inconscient poden condicionar-nos. Sovint la informació 
que assimilem d’un diari es limita als titulars i a les imatges, per tant, convé 
desenvolupar la capacitat d’observació per tal de ser conscients de la visió parcial que 
alguns mitjans de comunicació volen imposar-nos. 
 
 
*Pràctica relacionada amb el comentari: Proposta 1 (Debat de política general. Josep Piqué) 
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PROPOSTA 1.  Qui mira darrera la càmera?. 
 
Context de la notícia: Debat de política general del nou Estatut de Catalunya 
 
Diaris seleccionats: Avui, El Mundo, ABC, El Periódico i La Vanguardia12 
 
Dia: 30 de setembre de 2004. 
 
 
Descripció: Aquesta pràctica complementa el COMENTARI 1 per la qual cosa, seria 
convenient haver-lo llegit prèviament. Com es pot apreciar, la notícia està dins del 
mateix marc del comentari anterior: El debat del nou Estatut. En aquest cas, el 
polític triat és Josep Piqué representant del Partit Popular. Excepte el diari El 
Periódico, la resta de publicacions mostren el polític en diferents moments de la seva 
intervenció a la tribuna. 
 

 
Començarem per fer una anàlisi comparativa entre les diferents 
imatges. Primer ens centrarem en les fotografies en blanc i negre. Ja 
hem dit anteriorment que totes elles corresponen al moment del seu 

discurs,  pràcticament podríem establir una seqüencia visual de la seva intervenció. 
Després d’observar-les detingudament contesta les següents preguntes: 
 
 
Activitat 1: Estudi de la composició de les fotografies en blanc i negre. 
 

� Descriu les diferències d’enquadrament i angle del personatge. Respecte a 
les dimensions, quines desigualtats observes?. Conserven el format original 
del negatiu?. 
 
 
 

 
 
 

                                                
12 Les imatges s’han reduït respecte les seves dimensions reals, però conservant la proporció entre elles. 
En el CD es poden trobar reproduïdes amb l’escala en què van aparèixer publicades. Com en el cas 
anterior, s’ha cregut convenient per tal de situar millor la notícia, incloure’n els titulars. 
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� Comenta les diferències gestuals que han estat captades pels fotògrafs. 
Quina d’elles consideres que dóna una visió més afalagadora del 
personatge? Creus que la tria de l’actitud gestual pot tenir relació amb la 
línia ideològica del diari? 
 

� Hi la elements en alguna fotografia que ajudin a emmarcar i donar relleu a 
la figura? Quins? 

 
Activitat 2: Composició de la fotografia en color. 
 

� Fes una breu descripció de les línies compositives de la fotografia: 
enquadrament, format, punt de vista, elements que hi ressalten, colors que 
hi destaquen, etc. 
 

� Analitza les característiques tècniques: enfocament, profunditat de camp i 
resolució de la imatge. 
 

� Pel que fa a l’expressió de la imatge: què transmet? Quina funció creus que 
té el desenfocament de la figura de primer terme? Per què és l’únic diari 
que incorpora un altre personatge a la fotografia que il.lustra la notícia? 
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Activitat 3: Anàlisi del text dels encapçalaments de la notícia. 
 

� Llegeix amb atenció els cinc textos. Escriu a la taula donada a continuació 
les dues  paraules –per ordre d’importància- que creguis que tenen més 
força de tot l’encapçalament. 

 
 

DIARIS 1a paraula 2a paraula 

ABC   

AVUI   

EL MUNDO   

EL PERIÓDICO   

LA VANGUARDIA   

 
 

� De la taula anterior, podries valorar quins diaris expressen el text en positiu 
i quins transmeten una impressió negativa?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Vist en conjunt fotografies i text. Quines conclusions finals es poden 

extreure?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC  

AVUI  

EL MUNDO  

EL PERIÓDICO  

LA VANGUARDIA  
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PROPOSTA 2. Tractament donat a un personatge públic. 
 
 
Context de les notícies:  

1. Debat de política general del Parlament basc: Referèndum per 
l’autodeterminació poble basc. (El Punt i El Periódico). 25 setembre 

 
2. Mobilització per salvar el Pla Ibarretxe. (El Punt, Avui  i El Periódico) 

27 setembre 
 
Diaris seleccionats: Avui, El Punt, El Periódico13. 
 
Dies: 25 i 27 de setembre de 2004. 

 
Descripció: L’objectiu de la pràctica és observar, dins del context de la 
mateixa notícia apareguda en diferents dies, com des de diferents 
publicacions es pot tractar -o maltractar- un personatge públic. 
 

 
 
Activitat 1: Observa les dues fotografies i contesta el següent guió. 
 

� Fes una breu descripció de la composició: persones i objectes representats. 
 

� Analitza els aspectes fotogràfics: enquadrament, format, color, mida, 
profunditat de camp, punt de vista, definició de la imatge, etc. 
 

� Quina fotografia creus que il·lustra de manera més objectiva la notícia? 
 

 
                                                
13 Les fotografies estan reduïdes proporcionalment. 
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� Creus que en l’elecció de la fotografia publicada pot haver-hi intent de 
manipulació? 

 
 
Activitat 2: Ara torna a observar aquestes tres fotografies aparegudes 
dos dies després i respon el següent guió. Fixa’t que es tracta de 
diferents moments del mateix acte polític. 
 

� Fes una breu descripció de la composició: persones i objectes representats 
a cadascuna de les fotografies. 
 

� Analitza els aspectes fotogràfics: enquadrament, format, 
color, mida, profunditat de camp, punt de vista, definició de 
la imatge, etc. 
 

� Què transmet cadascuna d’elles? 
 

� Una d’elles pot comunicar un missatge ambigu. Quina creus que pot ser? 
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PROPOSTA 3. Anàlisi d’un esdeveniment. 
 
 
Context de la notícia: Desfilada del Día de la Fiesta Nacional a Madrid.  

12 d’octubre de 2004 
 
Diaris seleccionats: Avui, ABC, La Vanguardia, El Mundo i El Periódico14. 
 

Dia: 13 d’octubre de 2004. 
 
Descripció: Tradicionalment, el 12 
d’octubre es fa la desfilada militar amb 

motiu del que abans s’anomenava Fiesta de la 
Hispanidad i ara Dia de la Fiesta Nacional. Sovint 
aquesta celebració està envoltada de polèmica i 
tensions polítiques. En aquesta proposta de treball, 
analitzarem com les diferents publicacions tracten 
fotogràficament l’acte. 
 
Activitat 1: Fotografies de la llotja presidencial.  
 

� Observa aquestes tres fotografies –les dels 
diaris ABC i El Mundo estaven situades en 
portada, la de El Periódico a les pàgines 
interiors- i digues quines diferències 
d’enquadrament o de composició de les 
imatges pots veure a cadascuna d’elles. 

 

 
 

                                                
14Les fotografies estan reduïdes proporcionalment a la meitat. 



 

 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

38 

� Fes una anàlisi comparativa de les persones o elements que queden prioritzats 
a les diferents fotografies. 
� Poden tenir alguna relació aquestes diferències amb la línia ideològica dels 
diaris? 
 

Activitat 2: Fotografies de les autoritats polítiques.  
 

� Aquestes dues fotografies mostren dos exemples d’angulació i enquadrament 
subjectiu. Descriu breument les dues imatges. Es tracta del mateix moment?. 
Quin és el punt de vista de la càmera?.  Hi ha reenquadrement respecte el 
format original? 

 

 
 

� Creus que hi ha un tractament jeràrquic dels personatges? 
� Pot haver-hi altres nivells simbòlics en l’enquadrament 
de les fotografies? Quina interpretació hi donaries? 
 

Activitat 3: Fotografies de diferents aspectes de la 
jornada. 
 
Les fotografies donades 
a continuació mostren 
diferents moments de 
l’esdeveniment.  
Es tracta de veure els 
centres d’interès dels 
diferents diaris. 

 
� A les fotografies de 
l’estàtua de Colom, 
quines diferències 
hi veus?. Actuen 
elements simbòlics 
més enllà de la 
fotografia?. 
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� La cabra de la Legió és, 
com cada any, 
protagonista involuntària 
de la desfilada. Quin 
paper li atorguen els 
diferents diaris? Quin 
creus que és el motiu 
d’aquest 
protagonisme?15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
� A la resta de fotografies, què hi destaca i per 
què?. Quins valors creus que transmeten 
cadascuna d’elles? Pot haver-hi una certa 
ironia o sentit crític en alguna imatge?. Tria 
alguna de les tres fotografies següents i 
comenta-la. 
 

                                                
15 Només apareix en els diaris esmentats, a la resta no hi surt fotografiada. 
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Activitat 4: Conclusions.  
 
Vist el conjunt de fotografies, intenta extreure una conclusió general de la 
intencionalitat comunicativa i del tractament donat als personatges a cadascuna de les 
publicacions. 
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PROPOSTA 4. Debat parlamentari del  Pla Ibarretxe al Congrés. 
 
Context de les notícies:  
El dia 1 de febrer es votava en el Congrés dels diputats l’anomenat: “Pla Ibarretxe”: La 
votació es va efectuar després d’un intens debat entre els diferents caps dels partits 
polítics. Les fotografies donades a continuació il·lustren diferents moments de l’acte. 
 
Diaris seleccionats: 
Avui, El País, El Mundo, ABC. La razón, La Vanguardia  i El Periódico16. 
 
Dia: 2 de febrer de 2005. 
 
Descripció: L’esdeveniment va despertar molta expectació. L’endemà, els diaris 
dedicaven a la notícia una part important del seu espai. Els titulars rivalitzaven en 
sensacionalisme i contundència en defensar les diferents línies ideològiques17. El 
material documental i gràfic que es va publicar, pot entrar per mèrits propis dins de 
l’antologia del periodisme. L’estudi comparatiu de les fotografies –i del text- d’aquesta 
sessió al Congrés, demanaria ser molt més exhaustiu, ja que la visió donada pels 
diferents diaris divergia notablement, però, necessàriament, s’ha hagut d’acotar 
l’extensió del treball i s’ha optat per limitar la mostra a les fotografies donades a 
continuació. 
 
Exercici 1:  
 

Les dues primeres fotografies pertanyen al diari ABC. Com es pot apreciar, 
en aquest cas podem observar com la profunditat de camp estudiada en la 
secció de llenguatge fotogràfic (Proposta 2), és utilitzada amb 
intencionalitat partidista18. En els dos casos desenfoca el personatge de 
primer terme per centrar l’atenció en el polític del fons. Els peus de foto 
insisteixen en la presumpta complicitat dels dos polítics.  
 
El que resulta sospitós és que un diari que, en principi, no es declara tan 

radicalment conservador i nacionalista espanyol, com és el diari La Vanguardia; 
publiqui la mateixa foto, presa en el mateix moment i utilitzant la mateixa profunditat 
de camp. És cert que la fotografia no està tan reenquadrada com el cas anterior, aquí 
es dóna una visió més general de l’hemicicle. Després d’observar atentament les 
fotografies, contesta les preguntes: 
 

� Quina creus que és la finalitat de desenfocar el personatge situat en primer 
terme, quan, en principi, hauria de tenir el màxim protagonisme?. 
 

� Què mostra l’últim terme?. 
 
� El distanciament del personatges i la visió més general en la fotografia de 

La Vanguardia, dóna peu a una altra interpretació?. 

                                                
16 Les fotografies estan reduïdes proporcionalment. 
17 Malauradament, no va ser possible aconseguir diaris procedents del País Basc, amb la qual 
cosa, la visió hagués estat més complerta. 
18 Per excedir del format DIN-A4 –es pot observar que ocupa dos pàgines-, la fotografia està 
lleugerament retallada. El peu de foto s’inclou sencer. 
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La sonrisa de Zapatero presidió 
el rostro del presidente durante 
la mayor parte de la 
intervención de Ibarretxe en el 
Congreso de los Diputados. 
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Exercici 2:  
 
Aquestes dues fotografies  també coincideixen en el temps. Corresponen al moment 
que el lehendakari  està escoltant la intervenció d’un diputat. No és difícil veure que en 
totes dues imatges, es vol ressaltar la solitud del polític.  
 

� En quina de les fotografies aquesta sensació és més palesa?. Per què?. 
 

� Descriu la composició de les fotos i l’actitud del personatge fotografiat. 
 
� Comenta les diferències que  veus en els peus de foto. 
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Exercici 3:  
 
Aquí es pot veure una altra simultaneïtat temporal.   
 

� Quines diferències de composició, enfocament i actitud en els protagonistes 
pots apreciar?. 
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Exercici 4: (pàgina següent)  
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6 febrer 2005 

 
A les fotografies de la pàgina anterior, es pot veure com les diferents publicacions 
mostren els principals responsables dels partits.  
 

� Consideres que el tractament dels personatges és neutral?. 
 
� Pots establir una correspondència entre la imatge i la línia editorial del 

diari?. 
 
� Comprova si hi ha reenquadrament en el format en alguna d’elles. 

 
� A la fotografia de La Vanguardia, l’ombra projectada té algun valor 

expressiu?. 
 
Exercici 5: 
 
La fotografia donada a continuació no va aparèixer publicada el dia 2 de febrer amb la 
resta de fotografies anteriors. Va ser publicada quatre dies més tard en el diari El 
País.   
 

� Quines diferències hi veus en aquesta fotografia que fa que no encaixi en la 
tònica general de les fotografies anteriors?. 
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PROPOSTA 5. Fotoperiodisme o publicitat?. (1) 
 
 
Diaris seleccionats: Avui, El Punt, El Mundo, El País, el Periódico. 
 
Ja s’ha comentat en altres seccions, com els missatges visuals han de competir 
durament entre si. Aquesta competència, en molts casos, obliga als fotoperiodistes a 
posar èmfasi a determinats aspectes de les imatges perquè aquestes captin l’atenció 
del lector, ja sigui a través d’enquadraments insòlits o amb la inclusió d’elements que 
ajuden a reforçar el missatge. Això pot provocar que es deixi de banda la funció 
informativa que va lligada a la premsa, per adoptar estratègies que serien més pròpies 
de l’àmbit publicitari. 
 
Per contra, la publicitat  pren l’estètica del fotoperiodisme per tal de donar credibilitat 
als seus productes, embolcallant-los de l’aura de respectabilitat i credibilitat que, de 
per si, porta intrínseca la fotografia periodística. Això fa que la hibridació entre els dos 
gèneres fotogràfics sigui cada vegada més gran i que la frontera que els hauria de 
diferenciar esdevingui progressivament més difusa.  
 

La imatge superior19 ens dóna un exemple del que s’ha exposat anteriorment. A 
primer cop d’ull podria passar per un article –amb format d’entrevista- de caràcter 
científic en  què s’informa d’un recent descobriment al camp de la medicina. Tot ajuda 
a reforçar l’aparença d’un article periodístic: la composició de la pàgina, la fotografia i, 
sobretot, la tipologia del text que fa creure que té continuïtat amb la resta 

                                                
19 Anunci publicitari aparegut al Dominical de El País el dia 3 d’octubre de 2004 
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16 març  2005 

d’informacions de la publicació. Cal fer una lectura molt atenta, per adonar-se de la 
paraula publicidad situada en la part superior, que pot passar totalment 
desapercebuda si només es centra l’atenció en el text i la imatge. 
 
Aquesta tàctica respon als esforços dels publicistes perquè els lectors no siguin 
conscients que estan rebent publicitat, ja que d’aquesta manera, el possible 
consumidor abandona qualsevol resistència psicològica cap al missatge publicitari. 
 
 
 

 
 
 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la relació que hi ha entre imatge i text. La 
situació d’aquest, té un efecte tàctic que cal valorar. En la imatge superior es pot 
veure com actua aquesta estratègia. Correspon a un anunci d’una campanya 
publicitària als Estats Units en contra del tabac. En aquest cas, es tractaria d’un 
exemple de publicitat negativa. La tàctica consisteix a incloure una imatge que té unes 
connotacions molt directes en la ment de l’espectador: aquest té associada –a través 
d’anteriors anuncis publicitaris- la idea de  virilitat amb el cowboy de Marlboro. La 
nova campanya pren aquests continguts per capgirar-los i intentar trencar aquesta 
associació per canviar els hàbits dels fumadors.    
 
Es pot comprovar com la imatge i el text –absolutament explícits- es reforcen 
mútuament, augmentant l’efectivitat del missatge. A les pàgines següents 
comprovarem com aquestes tècniques tenen una àmplia incidència a les fotografies 
de premsa.  
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26 novembre 2004 

 
Les imatges que s’adjunten són exemples del que s’ha exposat anteriorment. 
 

Si observem la fotografia donada a continuació podem veure que la 
inclusió del text dintre de la imatge no és innocent. Hi ha vegades que el 
text original apareix tallat, de manera que les paraules restants puguin 
canviar el significat inicial. Aquesta pràctica pot actuar subliminalment, 
tant a favor com en contra, això dependrà de la línia ideològica de la 
publicació. 

 
Tot això ens porta a considerar que la composició i l’enquadrament de la imatge 
juguen un paper important. Una fotografia en què l’aparent protagonista només ocupa 
un 6,25% -com és el cas de la fotografia de el Periódico20 del dia 26 de novembre- 
necessàriament ha de voler dir alguna cosa més que un simple caprici en la 
composició de la imatge.  
 
Activitat 1: 
 
Observa les quatre fotografies següents  -totes pertanyen al mateix diari- i contesta 
les següents preguntes: 
 
- Quines tenen el text complet?. 
 
- Analitza la funció del text en cadascuna d’elles. 
 
- Creus que en alguna, el text pot actuar en sentit negatiu respecte al personatge 
polític? 

                                                
20 Aquesta imatge té una reducció més alta per motiu d’espai, ja que la mida original era 
bastant més gran que la resta de fotografies. Ampliant amb el zoom, es pot veure el nom del 
fotògraf i de l’agència. 
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27 novembre 2004 

28 novembre 2004 

 

9 desembre 2004 
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21 dsembre 2004 

22 febrer 2005 

PROPOSTA 6. Fotoperiodisme o publicitat?. (2) 
 
Diaris seleccionats: La Vanguardia, El País, el Periódico. 
 
A la proposta anterior hem vist com el text que apareix darrere els personatges, dóna 
una informació addicional que obeeix a una determinada intenció ideològica.  
 
Als exercicis següents, continuant en la mateixa línia, es treballarà la importància que 
tenen determinats elements o objectes que figuren en segon terme, compartint 
protagonisme amb el motiu principal. Sovint, els mitjans de premsa utilitzen aquest 
recurs per emfasitzar una determinada fotografia, ja sigui per destacar positivament 
un personatge o, en alguns casos, per ridiculitzar-lo. Aquesta estratègia, que la 
majoria de vegades pot passar desapercebuda,  pot condicionar la percepció i alterar 
la comprensió del significat de la imatge.  
 
Les fotografies seleccionades són exemples molt evidents d’aquesta pràctica habitual 
dels fotoperiodistes. Algunes d’elles poden semblar iròniques i altres, de tan obvies, 
ingènues. Però el que no es pot perdre de vista i cal analitzar amb rigor, és el grau 
d’eficàcia d’aquestes imatges a l’hora de crear determinats estats d’opinió entre els 
lectors de les publicacions. 
 
Activitat 1: 

� Quina creus que ha estat la intenció del fotògraf en realitzar aquestes 
fotografies?.  I la del diari en publicar-les?. Creus que coincideixen els dos 
objectius?. 
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12 desembre 2004 

22 febrer 2005 

- Aquestes fotografies poden ser relacionades amb les anteriors?. Quines diferències 
hi veus?. Comenta la impressió visual que transmeten. 



 

 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

53 

3 febrer 2005 

3 gener 2005 

Activitat 2: 
 

� Pots apreciar alguns 
recursos utilitzats en publicitat 
en aquestes fotografies?. 
Quins són?. 
 
 
 

� Segons una anàlisi 
visual, com interpretaries 
l’ombra de la fotografia de la 
dreta?.  
 
Creus que és casual?. 
 
 
 

� La fotografia inferior pot 
tenir diferents lectures 
interpretatives?.  
 
Què transmet?. 
 
Té algun referent publicitari?. 
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22 gener 2005 

19 desembre 2004 

Activitat 3: 
 
Fes una anàlisi comparativa d’aquestes dues fotografies. 
 

� Indica els elements externs als personatges que apareixen a les imatges i 
explica la funció que tenen en l’impacte visual que provoquen. 

 
� Què transmeten cadascuna d’elles?. 
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AP 
2 octubre 2004 

Jim Young / REUTERS 
2 octubre 2004 
 

PROPOSTA 7.  
 
Seguiment de la campanya electoral dels EEUU21. Tardor 2004 
 
Context de les notícies:  

 
Eleccions per a la presidència dels Estats Units 
 

Diaris seleccionats: Avui, El Punt, El Mundo, El País, El Periódico22. 
 
Dies: Des del 2 d’octubre fins el 4 de novembre de 2004. 
 

Et proposem fer una anàlisi crítica de les fotografies donades a 
continuació. Com pots observar, la majoria provenen de l’agència 
britànica Reuters o de la nord-americana Associated Press (AP). 
Totes elles van ser publicades a diaris del nostre país durant el 
període citat anteriorment23.  
Observa-les amb atenció i respon  les següents qüestions: 

 
Activitat 1: 
   
Les dues fotografies pertanyen, pràcticament, al mateix moment temporal. Hi ha, però, 
algunes petites diferències respecte l’enfocament de la imatge, el fons i l’actitud dels 
personatges.  Quines són aquestes diferències?. Quin polític queda més destacat en 
cadascuna?. Creus que té alguna cosa a veure amb la línia editorial del diari?. 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Les imatges estan seleccionades en funció del seu impacte visual, no s h́a pretès fer un 
seguiment exhaustiu de tot l’esdeveniment polític, encara que aquesta pot ser una excel·lent 
activitat de treball a classe. 
 
22 Les fotografies estan reduïdes proporcionalment. 
 
23 Excepte l’última fotografia (4 de novembre), totes les altres fotografies van aparèixer 
publicades abans que se sabés el resultat de les eleccions. 
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10 octubre 2004 

2 novembre 2004 

Activitat 2 : 
  
Com valores aquesta imatge?. Quina interpretació pot tenir per als electors?. 
Personalment, que et suggereix? 

 
 
Activitat 3 : 
 
Una de les constants a les eleccions presidencials és que els polítics tenen molt 
d’interès a deixar-se fotografiar amb nens o nenes. Quin creus que és el motiu?.  
Com poden influir aquestes imatges en els votants? 

 



 

 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

57 

31 octubre 2004 

4 novembre 2004 

28 octubre 2004 

30 octubre 2004 

Activitat 4 : 
Observa les següents fotografies i fes un estudi comparatiu de com funcionen els 
símbols nacionals a cadascuna d’elles.  
Hi ha alguns elements que hi apareixen que, probablement, no tenen el mateix 
significat a tots els països. Quins poden ser aquests elements?. Com valores la seva 
publicació al diari?.  
Totes aquestes fotografies tenen un fort impacte visual. Consideres que en alguna 
d’elles s’han utilitzat recursos emprats a la publicitat comercial?. A quines imatges 
aquesta estratègia és més evident?. Raona les respostes. 
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PROPOSTA 8.  
 
El fotoperiodisme com a generador de conductes (1). 
 
Amb més freqüència del que som conscients, les imatges ens provoquen impressions 
profundes que, sovint, actuen directament sobre el subconscient, tant en l’individual 
com en el col·lectiu. Aquestes empremtes originen pautes de comportament, que, en 
repetir-se, encara queden més fixades en l’imaginari comú de la societat, adoptant, 
d’aquesta manera, la categoria de símbol.  
 
Les imatges donades a continuació són un testimoni d’aquestes pautes de conducta. 
Per tal de poder fer l’estudi comparatiu, s’han incorporat les fotografies generadores 
d’aquestes actituds.  A partir d’elles, es pot apreciar com la força d’aquestes imatges 
ha fet que els gestos es repeteixin al llarg del temps. 
 
La primera vegada que hi 
apareix la relació soldats/ 
armes/flors, és arran de les 
manifestacions pacifistes en 
contra la guerra del Vietnam. 
El símbol de la flor estava lligat 
al moviment hippy24. 
 

 
 
La fotografia anterior havia 
adquirit una gran popularitat.  A 
Portugal va ser, també, 
adoptada una flor –en aquest 
cas un clavell- com a símbol de 
la revolució per enderrocar el 
govern de dretes de Salazar. 

                                                
24 Cal fer constar que hi ha una referència anterior, però en aquest cas, seria a l’àmbit pictòric. 
En el quadre Guernica de Picasso (1937), hi ha un detall d’un soldat mutilat amb una flor i una 
espasa trencada a la ma. 

Manifestació en contra la 
guerra del Vietnam davant del 
Pentàgon. 
 
Washington, 1967 
Autor: Marc Riboud 
 

 
Revolució dels Clavells 
 
Lisboa, 1974 
Autor desconegut 
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Context de la notícia. 
 
La revolució taronja a Ucraïna. 
 
Les fotografies següents van aparèixer a finals de l’any 2004 amb motiu de les 
manifestacions denunciant el frau electoral dels comicis per a la presidència 
d’Ucraïna. És va fer popular amb el nom de Revolució Taronja, en referència al color 
de la coalició La Nostra Ucraïna. Finalment, la protesta ciutadana va ser un èxit i es 
van repetir les eleccions. Aquestes van donar el triomf a Viktor Iúsxenko, el líder del 
moviment reivindicatiu.  
 
Diaris seleccionats: Avui i el Periódico25  
 
Dia: 25 de novembre  
de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
25 Les imatges s’han reduït respecte les seves dimensions reals, però conservant la seva 
proporció. 
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Activitat 1: 
 
Les dues fotografies de la pàgina anterior, encara que a primera vista semblen iguals, 
estan fetes en moments diferents i per diferents fotògrafs.  
 
Després d’observar-les detingudament, contesta les següents preguntes:  
 
 

� A nivell de composició, amb quina de les dues fotografies inicials les 
relacionaries?. I a nivell de contingut?. Raona les respostes.  

 
� Malgrat les similituds, quina de les dues consideres que és més efectiva a 

l’hora de transmetre el significat del gest?. Explica el perquè de l’elecció. 
 
Activitat 2: 
 
La fotografia següent, tal com ho indica el peu de foto, és una representació. Sovint, 
els moviments de resistència recorren a aquestes estratègies per tal de cridar l’atenció 
dels fotògrafs i, d’aquesta manera, les seves reivindicacions poden tenir ressò 
internacional. Sense entrar a valorar la justícia de cadascuna de les causes, el fet 
objectiu és que aquestes actuacions tenen una certa afinitat amb les tècniques 
publicitàries. 
 
Contesta les preguntes de la pàgina següent, raonant les respostes: 
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� Consideres necessàries aquest tipus de pràctiques de simulació?. Hi hauria 

casos en que estarien justificades?. 
 
 
 
 
 
 
 

� Del que es desprèn del peu de foto, quina és la notícia principal?.  
 
 
 
 
 
 
 
� Pot donar peu a interpretacions errònies en els lectors?.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Com valores l’actuació dels  fotògrafs, en divulgar aquestes imatges?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Aquestes fotografies simulen unes altres que denunciaven uns fets reals. 
Quins són aquests fets?. 
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PROPOSTA 9 
 
El fotoperiodisme com a generador de conductes (2). 
 
Com a ampliació de la proposta anterior en què s’explicava la necessitat d’alguns 
col·lectius de trobar mecanismes per tal de cridar l’atenció dels mitjans, presentem 
aquest exemple que pot servir per realitzar, al mateix temps, un estudi comparatiu de 
com han tractat la notícia els diferents diaris. En aquest cas també es tracta d’una 
representació. 
 
Context de la notícia: 
 
Protesta a Barcelona contra l’ús de pells en el món de la moda. 
 
Una vintena d’activistes de diverses organitzacions en contra dels maltractaments als 
animals varen protestar despullats davant del saló Pielespaña de la Fira de Barcelona. 
A l’acció van simular les cèlebres fotografies de Spencer Tunick, que també va reunir 
barcelonins nus a la plaça d’Espanya uns mesos abans. Els concentrats portaven les 
trampes i els aparells amb què els caçadors atrapen els animals, amb això, 
denunciaven el patiment a que són sotmesos en capturar-los. 
 
Diaris seleccionats: Avui, El País i el Periódico26  
 
Dia: 23 de gener de 2005. 
 
Activitat 1: 
 
Després d’observar les següents fotografies, contesta les preguntes de la pàgina 
següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Les imatges s’han reduït respecte les seves dimensions reals, però conservant la seva 
proporció. 
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� Hi ha diferències substancials en el punt de vista dels tres fotògrafs –una 
fotògrafa i dos fotògrafs-. Explica quines són. 
 

� De les tres fotografies, quina angulació i quin enquadrament consideres que 
són més efectius per a la comunicació de la notícia?. 
 

� Com valores el protagonisme del gos en la fotografia de la pàgina anterior?. 
Sense el text del peu de foto, s’entendria la notícia?. Hi apareix en una altra 
foto?. 

 
� Respecte el cartell que porta la noia, la posició en les dues fotografies 

inferiors varia. En quina fotografia destaca més?. Per què? 
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PROPOSTA 10 
 
Fotoperiodisme i ètica. 
 
A la proposta anterior hem vist com es poden arribar a  representar situacions amb la 
intenció de cridar l’atenció dels fotoperiodistes. Hi ha d’altres, però, que la intervenció 
del fotògraf comporta una intromissió als drets d’intimitat i d’imatge de les persones. 
També es pot donar el cas que la fotografia s’utilitzi com a mida de pressió o 
d’humiliació a determinats col·lectius, recordem les fotografies de la guerra de l’Iraq a 
la presó d’Abu Graib, en les quals quedaven reflectides les tortures als presoners, 
exhibint-los en actituds vexatòries. En aquesta proposta,  tractarem de fer una reflexió 
sobre el paper que tenen els mitjans gràfics respecte aquests temes. 
 
En els exemples següents podrem veure com, en alguns casos, la fotografia està al 
servei de determinats interessos, ja siguin divulgatius –cal il·lustrar com sigui un text-, 
econòmics o  polítics.  
 
Context de la notícia. 
 

Seguidors d’Al-Qaida assassinen a trets el governador de Bagdad. Un atac 
suïcida amb camió bomba fa deu morts a la capital i en fereix una 
seixantena més.  

 
 
La imatge no necessita de text explicatiu, encara que el peu de foto corrobora el gest 
de la mare dels nens ferits. Pel que sembla ser, el diari no disposava de fotografies de 
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l’atemptat del governador i, per tal d’il·lustrar la notícia, es va recórrer a la imatge dels 
ferits. La trista ironia és constatar el menyspreu total a la petició de la mare dels nens 
en no ser fotografiats. La imatge publicada no afegeix cap informació suplementària a 
la informació, només serveix per esponjar el text. 
Cal preguntar-se si el fotògraf hagués actuat igual en el cas que, els que apareixen a 
la fotografia, fossin ciutadans occidentals. Cal tenir en compte que darrera la negativa 
a ser fotografiats, a part del dret a la intimitat i a la preservació de la identitat  –el país 
està en guerra-, pot haver-hi causes religioses. És sabut que algunes branques  de 
l’Islam prohibeixen la reproducció de la imatge humana. En qualsevol cas, queda 
reflectida la falta de sensibilitat del fotògraf –i de les publicacions- davant de 
determinades situacions, considerant només la necessitat d’acompanyar un text amb 
una imatge. 
 
Des de sempre s’ha tingut molt present el poder dels mitjans de comunicació; però en 
els últims anys aquests han adquirit un protagonisme estratègic que fa que estats i 
grups terroristes els utilitzin segons els seus propis interessos, és el que es coneix per  
guerra mediàtica.  
 
La capacitat dramàtica que té una imatge per transmetre determinades situacions, 
porta a difondre fotografies que puguin mobilitzar l’opinió pública. De tothom és sabut 
les corprenedores imatges dels ostatges a la guerra de l’Iraq, demanant ésser 
alliberats. L’exemple següent il·lustra aquestes pràctiques, alhora que posa de 
manifest les limitacions de la fotografia en la representació de la realitat.  Cal insistir 
en el que s’ha comentat a les propostes anteriors respecte la subjectivitat de les 
imatges –enquadrament, punt de vista del fotògraf, etc-, normalment, tendim a mirar 
una fotografia periodística com una representació fidedigna del món real. Aquest cas 
pot servir de demostració que no sempre és així.  
 
Context de la notícia. 

 
Emissió d’una imatge  per la cadena de televisió Al-Jazira, en què 
s’amenaçava de degollar un tal John Adam si no alliberaven els 
presoners iraquians en 72 hores. 
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Aquestes pràctiques intimidatòries no són exclusives de determinats grups socials, 
ideològics o religiosos. Podem comprovar com també es reprodueixen en contextos 
occidentals i democràtics. 
 
 
 
Context de la notícia. 
 
El diari sensacionalista The Sun27 
publica imatges inèdites en què es 
pot veure a Saddam Hussein en 
roba interior. La traducció del 
titular vindria a ser: “El tirà en 
calçotets”. 
 
 
La fotografia va provocar tot un seguit 
de reaccions en els dos bàndols.  
Els militars dels EUA esperaven, 
segons The Sun desmoralitzar la 
resistència iraquiana: “Saddam no és 
un superhome o Déu, sinó un vell 
humiliat, és important, per destruir el 
mite, que els iraquians el vegin així”.  
La reacció dels advocats de Saddam 
va ser d’indignació: “Això és una 
violació de tots els acords 
internacionals i de la dignitat humana”. 
El mateix president Bush, tement una 
resposta violenta, li treia importància 
al fet, comentant: “No crec que una 
fotografia inspiri assassinats”.  
 
 
 
Tot plegat, posa de manifest el poder de les imatges en provocar determinades 
reaccions de l’opinió pública.  Aquesta capacitat és utilitzada en els conflictes de 
manera tàctica, per tal d’influir negativament al contrari. Només cal recordar la frase 
de Bill Gates: “Qui controli les imatges, controlarà les consciències”. 
 
Contràriament, una imatge pot ser una prova i ser utilitzada com a tal. S’ha repetit 
sovint, que el que no surt en els mitjans de comunicació no existeix. Aquesta situació 
es dóna en molts conflictes, com és el cas de molts països de l’Àfrica, que no tenen 
una dimensió econòmica o estratègica i, per tant, puguin ser centre d’interès per a les 
grans potències. Reportatges gràfics realitzats per fotògrafs i periodistes que han 
volgut donar a conèixer aquestes circumstàncies, moltes vegades desesperades; 
s’han trobat amb la negativa dels seus diaris o cadenes televisives a publicar-los. 
 
Retornant a la idea exposada a l’inici del paràgraf anterior, es pot constatar com una 
imatge en un determinat moment, té categoria de prova testimonial. De tota manera, 
cal aclarir que degut a la capacitat de muntatge i manipulació –la fotografia de la 

                                                
27 El diari britànic The Sun va publicar les fotografies en portada el dia 20 de maig de 2005. 
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pàgina 2 és una demostració-, poques vegades tenen un valor judicial decisori davant 
dels tribunals. La fotografia següent pot servir d’exemple: 
 
 
Context de la notícia. 

 
En una manifestació de les víctimes del terrorisme a Madrid, 
dirigents del PP agredeixen i insulten al ministre de Defensa, José 
Bono28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat 1: 
 

� Intenta trobar exemples publicats semblants als anteriors i comenta’ls. 
 
 
Activitat 2: 
 

� En un diari qualsevol, analitza la proporció d’espai dedicat a notícies de 
caire social o humanitari respecte els temes de política de partit (nacional o 
internacional).  

 
Activitat 3: 
 

� Realitza un muntatge fotogràfic versemblant. Pot ser en el moment de 
fotografiar o bé manipulant posteriorment les imatges. 

 

                                                
28 Posteriorment, la fotografia es va presentar com a prova pels càrrecs contra els dirigents del 
PP per agressió. En el judici celebrat el mes de juny, se’ls eximeix d’aquestes imputacions. 
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PROPOSTA 1 
 
Visió de la dona islàmica. 
 
Diaris: Avui, El País i El Periódico29. 
 
Aquestes fotografies han estat publicades a la tardor del 2004, tenen com a referència 
la dona a l’Islam i totes elles estan carregades de un fort contingut simbòlic. A partir 
d’aquestes imatges et proposem les següents activitats: 
 

 
Activitat 1: Fotografia 1.  
 
Malgrat haver estat feta l’any 1968 a l’Afganistan, la fotografia ha estat 

publicada el setembre del 2004. Desgraciadament, no ha perdut actualitat. 
Observa-la i contesta el següent guió: 

 
 

� Després de fer una 
breu descripció del 
que hi veus: formes, 
figures i colors que hi 
apareixen; situació, 
profunditat de camp, 
etc, comenta els 
possibles significats 
que ha volgut 
transmetre el fotògraf 
amb aquesta imatge. 
 
� Creus que el color pot 
tenir una simbologia 
especial? Per què? 
 
� Consideres que 
aquesta fotografia és 
espontània o bé ha 
estat preparada? 
 

                                                
29 Les fotografies estan reduïdes proporcionalment a la meitat, els dies en què varen ser 
publicades s’inclouen en els peus de foto. 

1 

Thomas J. Abercrombie 1968 
Publicada 26-IX-2004 
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2 
 3-X-2004 

Activitat 2: Fotografies 2 i 3.  
 
Aquestes dues fotografies il·lustren el contrast entre les diferents visions de la dona -la 
islàmica i l’occidental-. A ambdues hi són presents innegables connotacions sexuals 
que provoquen, per contrast, un fort impacte visual.  
Començarem per fer una anàlisi del que veiem: 
 

� Imagina’t que has d’explicar les imatges a una persona que no les té davant. 
Descriu els personatges i els elements representats. Recorda de fer una 
referència al format de les fotografies. 
 
� Respecte a la composició de les imatges, 
quina seria la situació i l’actitud dels 
personatges principals?. Creus que hi ha un 
cert grau de correspondència entre les 
dues? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Creus que pot influir el fet que una estigui feta per un fotògraf àrab (3) i l’altra 
per un occidental (2)?30 

 
� Visualment queda expressada la idea de la diferent percepció de la dona que 
tenen les dues cultures, però pel que es desprèn de les imatges:  
 
Quina de les dues valora més la dona?.  
Les imatges de figures femenines en roba interior, a qui van dirigides?.  
Creus que la igualtat de drets de la dona en el món occidental és una realitat?.  
Raona les respostes. 
 

                                                
30 El nom del fotògraf o fotògrafa no hi apareix, ja que la fotografia és de l’agència EFE. 

3  10-X-2004 
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 17-X-2004 

 10-X-2004 

Activitat 3: Fotomuntatge.  
 
Les dues fotos següents formen part d’aquesta galeria d’imatges on la dona  és 
protagonista involuntària. Si haguessis d’il·lustrar un reportatge sobre aquesta 
problemàtica:  
  
Quines tres fotos de tot el conjunt escolliries?.  
 
A partir de la teva tria pots realitzar un fotomuntatge amb el programa de tractament 
d’imatges, retallant i donant prioritat a les figures que creguis més adients31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
31 Les imatges sense reduir per fer l’activitat es poden trobar dins del fitxer Burka. 
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PROPOSTA 2 
 
Imatges que denuncien. 
 
Context de les imatges:  
 
Sisme submarí que va arrasar el Sud-est Asiàtic el dia 26 de desembre de 2004. 
 
Diaris seleccionats: Avui, El País i El Periódico32. 
 
Dies: 2 i 3 de gener de 2005. 
 
Descripció: Aquestes imatges van aparèixer publicades als diaris esmentats dies 
després del desastre que va provocar el sisme marí.  
Les fotografies de El País i El Periódico van aparèixer en portada, la del diari Avui33 
a la pàgina 26. En els requadres que hi ha al costat de les imatges hi consta la zona 
on varen ser captades, la data que apareix correspon a la de publicació als respectius 
diaris. 

 
 
Observa detingudament les tres fotografies i comenta els 
següents punts: 
 

� Fes una breu descripció del contingut de les tres imatges fitxant-te en els 
aspectes que tenen en comú i les diferències que s’hi aprecien.  
Quina creus que ha estat la intenció del fotògraf? 

 
� Marca amb un cercle quina de les tres imatges creus que és més 

contundent a l’hora de denunciar aquesta situació.     1    2    3 
  
Quina d’elles pot prescindir del text per comunicar el fet?    1    2    3 
 
Coincideixen les dues opcions?. 
 

� Considerant els resultats del paràgraf anterior, digues quina de les tres 
escolliries per il·lustrar gràficament la notícia, si fossis el redactor en cap 
d’un diari. Comenta la raó de l’elecció. 

 
� Com definiries l’actitud d’aquestes persones?. 

 
� Creus que aquesta és l’actitud més generalitzada del turista occidental?. 

Intenta trobar informació sobre el perfil majoritari del turista a aquesta zona i 
quines són les principals atraccions que busca. 

 
� Busca informació de com està actualment la situació a la zona: 

Reconstrucció de les vivendes i infraestructures,  situació política i 
econòmica, repartiment de l’ajuda internacional, etc.  

 

                                                
32 Les fotografies estan reduïdes proporcionalment a la meitat respecte a la seva publicació. 
33 Al costat de la fotografia del diari Avui s’ha fet constar el text que acompanyava la imatge. 
S’ha cregut convenient unificar el criteri amb la resta de fotografies en què el text hi és 
directament adjunt. 
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Diumenge, 2 gener 2005 
Platja de Patong  
Illa de Phuket 
(Tailàndia) 
                   Foto d’agència 

Diumenge, 2 gener 2005 
Platja de Patong  
Illa de Phuket 
(Tailàndia) 

Dilluns, 3 gener 
2005 
Platja de Patong  
Illa de Phuket 
(Tailàndia) 

1 

2 

3 
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PROPOSTA 3 
Imatges que poden ser caricatures. 
 
Context de les imatges:  
 
Procedeixen de l’àmbit polític i esportiu. 
 
Diaris seleccionats: Avui, El País, ABC i El Periódico34. 
 
Dies: Les dates estan especificades en el requadre que acompanya el text. 
 
Descripció: Aquestes imatges han aparegut publicades en diferents dies i en diferents 
contextos.  El seu denominador comú és el propòsit –conscient o inconscient- del 
fotògraf de ridiculitzar el personatge, cal analitzar, també, la intencionalitat dels diaris 
en publicar-les com a notícia35.  
 
 

 
 Activitat 1: 
 
Observa amb atenció les fotografies i contesta les preguntes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Cons

ideres que la fotografia és objectiva i dóna informació completa del moment 
i el context en què es produeix la notícia?.  
Quina impressió donen els personatges representats?. 
 

                                                
34 Les fotografies estan reduïdes proporcionalment a la meitat respecte a la seva publicació. 
35 Totes elles van ser publicades en pàgines interiors dels diaris. 
 

22 gener 2005 
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� Creus que en aquest 
cas el tractament de 
la imatge del polític 
és més subtil?.  
 

� Hi ha una diferència 
en la interpretació si 
mirem la fotografia a 
més distància?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

� Analitza l’enquadrament i tots els elements que es puguin reconèixer 
representats en la fotografia. Què et suggereix la composició de la imatge i 
la situació del personatge?. 

 

22 febrer 2005 

5 desembre 2004 
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� Després de l’observació de les dues fotos anteriors, creus que la línia 
ideològica dels diaris té alguna cosa a veure amb la publicació d’aquestes 
fotos?. 
 

Activitat 2: 
 
Busca en diferents mitjans gràfics -diaris, revistes, etc.- imatges en què hi hagi la 
intenció manifesta de ridiculitzar o caricaturitzar un personatge públic. 

12 novenbre 2004 

3 febrer 2005 
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PROPOSTA 4. Imatge i polèmica. 
 
 
Context de les imatges:  
 
En un descans de la visita oficial a Jerusalem, Pasqual Maragall fotografia 
Josep-Lluís Carod-Rovira amb una corona d’espines que es venia com a record 
en una botiga de la ciutat. 
 
Diaris seleccionats: Avui, La Vanguardia i El Periódico. 
 
Dies: Del 21 al 28 de maig de 2005. 
 
En aquest cas, no s’ha fet l’anàlisi comparativa de diferents publicacions, ja que una 
sola fotografia va causar tota una sèrie de reaccions –dels estaments polítics i 
religiosos-, que van desembocar en una polèmica que va durar diversos dies.  
 
La seva inclusió en el treball ha estat, sobretot, pel caràcter de testimoni: de fotografia 
dins de la fotografia. És a dir, el fotògraf fotografiat. A més d’això, hi ha totes les 
implicacions simbòliques que la imatge, conscient i inconscientment, comporta. Al final 
de la proposta s’adjunten alguns titulars i acudits gràfics que poden servir per reflectir 
l’abast de la polèmica ocasionada per la imatge. 
 
 
Observa amb atenció la fotografia i contesta les preguntes: 

 

21 maig 2005 
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� Com interpretaries el sentit de la fotografia. Creus que pot fer referència a 
fets ocorreguts anteriorment?. 
 

� Consideres que pot ser ofensiva per als estaments religiosos catòlics?. 
 

� Com valores que aquest article –la corona d’espines- es comercialitzi en 
una botiga de souvenirs?. 
 

� Escriu alguna expressió col·loquial36 en què es faci ús de símbols o 
referències religioses. Hi posa alguna objecció l’església catòlica?. 

 

                                                
36 Frases fetes de l’estil: Combregar amb rodes de molí. 
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IMATGE.  Tractament de les imatges digitals. 
 

En l’última edició de la Fira d’Art Arco, la fotografia ha relegat a un segon terme les 
obres pictòriques. El protagonisme d’aquest mitjà és evident, ja no és el suport gràfic 
al text escrit, s’ha convertit en un vehicle d’expressió propi.  
 
Actualment, una part important d’aquesta producció està realitzada a traves de 
càmeres digitals i posteriorment, les imatges són tractades informàticament. 
Qualsevol programa de tractament d’imatges pot servir perquè els nois i noies 
experimentin amb el color i els elements compositius. Malgrat que els procediments 
informàtics no tenen res a veure amb els estris convencionals de dibuix i pintura –
pigments i pinzells-, la concepció mental per a l’elaboració de les imatges és la 
mateixa. No hi ha gaire diferència entre el puntillisme pictòric respecte els píxels d’una 
fotografia.  
 
Les propostes de treball poden ser a partir de fotografies realitzades pels alumnes, 
amb el posterior tractament informàtic, o bé, una altra possibilitat, seria de 
reinterpretar obres pictòriques. Per la seva bidimensionalitat, el tractament de la 
pintura justifica la seva inclusió en aquest bloc. Des de sempre, les versions que les 
noves generacions han fet d’artistes precedents han estat una font d’investigació i 
aprenentatge; això obliga, necessàriament, als estudiants a observar i entendre en 
profunditat l’obra que tractaran digitalment. 
 
Els exemples resolts que s’inclouen a les propostes no tenen la pretensió ser un 
model artístic, sinó que la seva funció és la d’il·lustrar de manera exhaustiva els 
efectes suggerits als exercicis. 
 
Encara que a tots els exercicis hi ha especificada la manera de realitzar-los, les 
propostes no volen ser un curs intensiu de tractament d’imatges. El Departament 
ofereix cursos de formació que són excel·lents. El que es pretén és posar a disposició 
del professorat material elaborat d’aplicació directa a l’aula d’informàtica. Els 
programes utilitzats, han estat el Corel 9 per disseny gràfic i el Corel Photo-Paint 937 
per a tractament d’imatges. Tots dos programes han estat distribuïts als centres pel 
Departament d’Educació. De tota manera, els exercicis es poden realitzar en 
qualsevol programa de tractament d’imatges mínimament actualitzat. 

                                                
37 Actualment aquesta versió del programa està molt desfasada, cal esperar que el Programa 
d’Informàtica Educativa el renovi el més aviat possible. 
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Exemple 1.  VECTORITZACIÓ 
 
En aquest exemple treballarem a partir d’un dibuix 
convencional realitzat amb ploma i tinta xinesa. A 
continuació, se li aplicaran diferents modificacions 
de línia i color. En primer lloc, cal escanejar la 
imatge (A)  i importar-la des del Corel Draw 
(programa de dibuix).  
 
Hi ha dues opcions segons els efectes que 
vulguem aconseguir: 
 
Opció A 
Per poder-la manipular des del Corel Draw, s’ha de convertir la imatge a mapa de 
bits amb les següents opcions: 

· Blanc i negre 
300 pp 

· Utilitzar perfil de 
color. 

· Acceptar 
 
Ara la imatge està formada 
per punts aquesta opció 
només permet canviar el 
color de fons (botó 
esquerre del ratolí) i el de 
línia (botó dret).  
 
El resultat es pot veure a 
les imatges A 1 i A2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opció B 
En aquest  cas, caldrà 
vectoritzar la imatge.38  
Ara aquesta està formada per 
línies i elements independents 
que podrem manipular o 
eliminar. 
L’opció de contorn (imatge B1) 
obvia detalls de la imatge i uneix 
la figura amb el fons. Serà 
necessari desunir-la (Opció 
desagrupar).  

                                                
38 Podem observar que no hi ha gaires diferències amb la imatge original. 
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Si vectoritzem la imatge amb 
l’opció contorn avançat (Imatge 
B2), i dins el menú últimes 
configuracions triem precís, la 
definició és més alta i la figura 
queda deslligada del fons. En 
desunir-la podrem modificar la 
mida, el contorn i el color de tots 
els objectes que la componen. La  
figura de fons negre és la 
demostració final d’aquesta opció. 
Observa les diferències que hi ha 
a cada dibuix. 
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Exemple 2: TRACTAMENT D’UNA OBRA PICTÒRICA. 
 
 
Obra:  La nit estelada39 (1889). Vincent van Gogh (1853-1890). 
 Oli sobre tela, 73,7 x 92,1 
 New York, The Museum of Modern Art 
 
Comentari: 

 
Va pintar aquest 

quadre un any abans de morir. 
Aquesta obra és una declaració 
de principis respecte la seva 
concepció del món. A través 
d’ella podem intuir l’estat 
d’ànim del pintor. Està 
concebuda com una síntesi de 
contraris on s’enfronten 
conceptes oposats: llum-foscor, 
arbre-flama i colors 
complementaris (blau-taronja). 
Paral·lelament, el quadre és 
una explosió de moviment. Si 
observem amb atenció, no hi 
ha res estàtic en la composició: 
des del cel que es retorça en 
una espiral, al xiprer que 
s’enlaira com una llengua de 

foc. Aquestes dues formes 
tenen el contrapunt en 
l’agulla del campanar i en 
la muntanya negra de la 
dreta que va prenent cos, 
com una amenaça. Tot 
l’espai es comporta com un 
camp gravitatori. També 
els turons i la vegetació 
van movent-se cap 
l’horitzó; solament la 
població té una certa 
aparença de quietud, però 
alhora, resta absent de 
l’espectacle còsmic que es 
desplega darrera seu. 
 
 
Activitat:  
 
Es tracta de reinterpretar 
digitalment l’obra comen-
tada, mantenint les línies 
                                                
39 La reproducció de la imatge prové del catàleg de l’exposició que es va fer al Rijksmuseum 
Vincent van Gogh d’Amsterdam, l’any 1990 amb motiu del centenari de la seva mort 
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expressives i reforçant els plans. En aquest cas, s’han respectat tots els elements i 
formes de la composició, però si es creu convenient, alguns d’ells es poden eliminar. 
També s’han deixat zones de la pintura original; en treballs posteriors, treballarem 
únicament amb plans de color. 
 
Procediments: En aquesta pràctica utilitzarem l’eina màscara per tal de seleccionar 
les superfícies i l’aplicació del color amb l’eina pinzell o reomplir (relleno).  
 
 

 
Quan pintem amb l’eina reomplir, un sol clic omple la zona seleccionada deixant 
transparències del color anterior, clicant més vegades omplirem tota la superfície 
uniformement. Pot ser interessant alternar aquesta eina amb la de pinzell –millor en 
format quadrat-, sobretot per espais petits. 
 
L’eina màscara, ens pot servir per seleccionar els elements afins, per exemple el 

mateix color de la composició. 
 
 
Aquest detall serveix per il·lustrar com es pot 
donar volum a un color. Podem anar pintant 
els píxels amb diferents tonalitats de color  
–com si pintéssim amb pinzells convencionals- 
per tal de potenciar la forma i el volum. 
 
 
 
 
 

 
Activitats complementàries:  L’activitat es pot complementar amb el visionat de les 
pel.lícules: 
 
 

� El loco del pelo rojo (Lust for Life). 1956 Vincent Minelli 
� Sommis (Yume). 1990 Akira Kurosawa 
� Vincent and Theo. 1990  Robert Altman40 
 
 
 
 
 

                                                
40 A l’apartat corresponent al cinema, es poden trobar els comentaris de les seqüències que 
tenen relació amb l’activitat. 

Recorda: Per canviar el color de la pintura seleccionarem el comptagotes i 
farem un clic (botó esquerre) sobre el color del quadre que escollim. Si volem 
canviar el color de reomplir, caldrà prémer el botó dret. En cas de voler editar 
un color nou, cal clicar dos cops sobre el requadre corresponent al marge 
inferior dret de la pantalla i triar la tonalitat. 
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Exemple 3:  QUAN LA REALITAT IMITA A L’ART. 
 
Aquesta proposta de treball vol ser plantejada com un joc de similituds, no té altra 
finalitat que la d’aprendre a observar l’allau d’imatges que constantment rebem i, a 
partir d’aquí, jugar amb elles. En l’apartat de fotografia41 ja s’ha comentat que algunes 
imatges s’han quedat gravades en el subconscient col·lectiu i que poden condicionar 
actituds i conductes. Ara, intentarem relacionar fotografies actuals amb imatges que 
són un referent en el món de l’art, tant de la pintura, com de l’escultura.  
 
Cal aclarir, que no hi ha cap intenció d’identificar cap personatge real amb els 
representats en les obres artístiques, es tracta, senzillament, d’una coincidència en 
les actituds i en la composició de les imatges, que no obeeix a res més que a la 
casualitat.  
 
Una vegada triades i identificades les imatges, 
es pot realitzar un fotomuntatge, combinant les 
imatges provinents d’àmbits artístics amb les 
del fotogràfic. 
 
Les suggerències d’activitats que es presenten 
poden ser ampliades amb altres propostes. 
Moltes vegades és –com ja s’ha comentat 
anteriorment- la casualitat qui determina 
l’activitat final. 
 
 
 
 
 
Exemple: 
 
Les obres que es presenten com a exemple, 
reprodueixen una escena molt recurrent de la 
iconografia cristiana. Es tracta del petó de 
Judes42. S’ha triat un exemple en escultura, i 
un altre en el camp de la pintura. Ara, només 
falta relacionar-les amb fotografies de premsa.  
 
Es pot comprovar que és fàcil trobar imatges, 
per tal d’establir-ne la comparació.  Els temes 
suggerits al final de la proposta no requereixen 
una recerca molt exhaustiva, ja que s’ha 
procurat triar temes genèrics, que no ofereixin 
grans dificultats en la localització de les 
imatges. 

                                                
41 Proposta 8 de l’apartat Visió Subjectiva. 
42 L’escena fa referència a la traïció per part de Judes, apòstol de Jesús. El petó era el signe 
que identificava  Jesús perquè el detinguessin els soldats. (Mt VII-47) 

Imatge superior:  
Façana de la Passió. Sagrada Família. 
Josep Mª Subirachs 
 
Imatge inferior:  
Capella dels Scrovegni. Padua 
Giotto 
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4 octubre 2004 
4 octubre 2004 

27 novembre 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
S’ha realitzat una imatge 
especular (simetria), per tal 
d’augmentar les similituds amb les 
imatges fotogràfiques. 
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Tria una d’aquestes activitats43. 
 

Activitat 1: 
 

� Realitza un fotomuntatge amb imatges procedents del món de l’art i de la 
fotografia periodística que tractin el tema de conflictes armats.  

 
Activitat 2: 
 

� Realitza un fotomuntatge amb imatges procedents del món de l’art i de la 
fotografia periodística que tractin el tema de la visió del cos de la dona. 

 
Activitat 3: 
 

� Busca una imatge entre els mitjans artístics (pintura, escultura, dibuix, 
còmic, etc.) que tingui relació amb la imatge donada a continuació i realitza 
un fotomuntatge. 

 
 
 
 

                                                
43 És molt convenient que en totes les propostes hi hagi la voluntat de donar una visió crítica 
del tema escollit. 

12 desembre 2004 
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PRÀCTICA 1:   Supressió d’objectes. Màscares. Efectes de color. 
 
Descripció: En aquesta pràctica eliminarem elements de la fotografia, concretament, 
la reixa i l’antena. Aplicarem màscares per tal de controlar la superfície a tractar i, 
posteriorment, aplicarem color i efectes a les zones escollides. 
 
Exercici 1:  
 

Amb l’eina vareta màgica del menú 
màscares seleccionarem la superfície 
corresponent a la reixa. Com més alt 
sigui el número dels paràmetres, més 
gran i poc selectiva serà la superfície 
seleccionada.  
(Prement la tecla majúscules es sumen 
les superfícies; amb la tecla Ctrl es 
resten). 
 
Fent clic amb el comptagotes sobre un 
color de la foto, veurem com canvia el 
requadre de color. Amb el pinzell, 

podrem pintar amb aquest color la zona que tinguem seleccionada. Podem configurar 
el pinzell amb diferents mides. Quan pintem la reixa del mateix color del terra, per 
exemple, veurem com van desapareixent els pals i l’ombra d’aquesta. Una vegada 
eliminada la reixa i l’antena de la teulada guardem el dibuix amb un nom nou. Es 
convenient guardar la fotografia al final del procés, perquè en el format JPEG cada 
vegada que guardem una imatge, aquesta perd definició. 
 



 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

87 

 
Exercici 2:  
 
Obrim el dibuix guardat anteriorment per tal d’aplicar efectes de color a 
les zones escollides. 
 

Seleccionem amb l’eina màscara-vareta màgica la superfície que vulguem tractar. 
Dins del menú Efectes-Transformació de color, de les quatre opcions (Migs tons, 
Psicodèlic, Plans de Bits i Solaritzar) triarem les que creiem més convenients per a la 
composició de la imatge, determinant i canviant el color segons les zones.  
 
A l’exemple següent es poden veure reproduïdes les diferents opcions que ofereix el 
menú. Seria convenient que es fessin proves amb totes elles. 
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Exercici 3:  
 
Ara farem el mateix exercici amb una fotografia de la Casa Batllò d’Antoni 
Gaudí. Dins del directori: Batlló/façana/tractament de la biblioteca 
d’imatges, triarem una de les imatges per tal d’eliminar l’edifici de la 

dreta44. D’aquesta manera, recobrarem la visió de la façana que tenia originàriament 
quan Gaudí la va construir.  
 
 

                                                
44 Durant els anys seixanta, sense cap respecte a l’obra de Gaudí, es fa afegir a l’edifici de la 
dreta de la Casa Batlló, un pis i un àtic. Si considerem que l’arquitecte va voler unificar l’acabat 
de la teulada amb els dos edificis adjacents, és pot qualificar aquesta acció d’atemptat 
urbanístic i estètic. 

 
Fotografia original. 

Després del tractament fotogràfic, en 
que s’ha eliminat l’edifici de la dreta. 
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Imatge original 
2288 x 1712 píxels 

Imatge reenquadrada en la qual s’ha 
seleccionat un objecte-màscara 
1457x 866 píxels. Fig.1 

 
PRÀCTICA 2:  Fotomuntatge. 
 
Descripció: En aquesta pràctica farem una composició fotogràfica a partir de diferents 
fotografies. El resultat final que volem aconseguir pot ser semblant a aquest. 
 

 
Exercici 1:  
 
Obrirem la imatge que servirà de base a la composició. En aquest cas, s’ha 
reenquadrat i reduït el format. Originàriament feia 2288 x 1712 píxels, es va reduir a 
1457 x 866 píxels. A continuació, cal preparar una pàgina nova, amb fons transparent 
i amb un format semblant a la reducció de la fotografia. (Fig.1). És important que totes 
les imatges funcionin com a objectes, la raó principal és la llibertat de poder treballar 
amb diferents plans de profunditat, perquè si una imatge la considerem com a fons, no 
la podrem posar mai en primer pla. 
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Imatge original. Fig.2 Imatge a la qual se li ha retallat la selecció anterior.  Fig.3 

A partir d’aquí, se selecciona la zona que es vulgui deixar lliure amb l’eina màscara   
-en aquest cas, s’ha fet servir l’eina lazo- i la convertirem en un objecte. Les ordres 
són les següents: 
Menú: Objeto – Crear - Objeto: cortar selección. 
 
Ara es pot veure com la selecció ha canviat: queda emmarcada amb quatre petits 
quadrats i la podem desplaçar del seu lloc original. (fig. 1) 
 
Amb l’ordre Copiar la copiarem al disc per tal de fer-la servir en una altra fotografia.  

 
Obrirem la fotografia que volem retallar per afegir-la a la imatge inicial (Fig.2)  i, a 
continuació, enganxarem la selecció feta anteriorment amb l’ordre:  
Edición - Pegar – Como nuevo objeto  
 
Podem veure com apareix la forma anterior sobre la nova fotografia. Caldrà 
desplaçar-la fins que emmarqui la zona elegida, una vegada fet això, anirem 
novament al menú principal a les següents opcions: 
Máscara – Crear desde objetos 
 
Ara s’ha creat una nova màscara,  cal reconvertir-la una altra vegada en un objecte 
(Fig.3), farem servir les ordres següents: 
Objeto – Cortar selección 
 
A partir d’aquí, la podem enganxar a la fotografia que serveix de base, amb les ordres 
de prioritat de plans (Orden), o, molt millor, amb l’administrador d’objectes situarem 
davant o darrere la nova selecció. Caldrà actuar de la mateixa manera amb la resta 
d’imatges. 
 
Per acabar, només cal tenir en compte que en guardar la imatge en format JPEG, no 
guarda les màscares ni els objectes, ja que considera la nova imatge com un tot 
unitari, és a dir, combina els objectes amb el fons. És preferible guardar el treball en 
format Photo-Paint i esperar a guardar la imatge definitiva en JPEG al final de tot el 
procés. 
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PRÀCTICA 3:  Fotomuntatge. 
 
Descripció: Aquesta pràctica és una ampliació de la proposta de treball anterior. En 
aquest exercici, també farem una composició fotogràfica a partir de diferents 
fotografies amb un fons comú que haurem triat prèviament. El procés és semblant al 
que s’ha utilitzat a l’exercici de tractament d’imatges anterior. 
 
 
Exemple: 
 
S’han escollit tres fotografies de l’arxiu: 
 

 
 
Les dues primeres pertanyen a la Casa Batlló 
–escala i terrat respectivament-, la fotografia 
vertical correspon a un dels elements del 
terrat de la Casa Milà. La primera de les tres 
és la que s’ha utilitzat com a fons, les altres dues s’han convertit en 
objectes i s’han incorporat amb l’ordre i la mida que s’ha cregut 
convenient. 
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Imatge de la dreta. 
 
 
Fondo:  
Efecte Psicodèlic. 
Valor 255 
 
Figura segon terme: 
Doble Solarització. 
Valor 241. 
 
Primer terme  
(teulada Casa Batlló): 
Efecte Psicodèlic. 
Valor 45 
 

 
 
Imatge de la dreta. 
 
S’ha modificat la 
fotografia a través de 
l’opció Estilo – Color  
RGB 24 bits, inclosa 
dins de del menú 
Imagen.   
 
Posteriorment i dins del 
mateix menú amb les 
opcions:  
Ajustar – Matiz de 
color/Matiz de tono, 
s’han canviat els colors 
i la lluminositat de la 
imatge. 

Com es pot comprovar en el resultat final, s’ha modificat el color del fons. A la 
fotografia de la pàgina anterior s’ha aplicat la transformació de color amb l’efecte 
psicodèlic amb un valor de 106. 

Exercici: 
 
Tria tres fotografies de la biblioteca i fes un fotomuntatge per a un cartell sobre l’obra 
de Gaudí. 
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Imatge original 
Remat final del badalot de l’escala del terrat 
de la Casa Mila (La Pedrera) 

 
PRACTICA 4:  Efecte calidoscopi. 
 
Descripció: En aquesta pràctica es treballarà una de les possibilitats gràfiques del 
programa de tractament de fotografies. A partir d’una fotografia de l’arxiu, es crearan 
efectes de repetició i simetria semblants als donats per un calidoscopi, és un efecte 
que no és gaire conegut i no ofereix dificultats especials. El procés és molt senzill i 
directe, es recomana provar les diferents opcions ja que les possibilitats són infinites. 
 
Exercici 1:  
 

Amb el programa Photo-paint obrirem 
la imatge que servirà de base a la 
composició, és preferible que sigui una 
fotografia que no hi hagi gaires 
elements, ja que el resultat final podria 
ser una mica confús.  
 
 

 
Dins del menú Efectos 
triarem l’opció Fant. i dins 
d’aquesta: Terrazzo. La 
pantalla que s’obre ens 
mostra la foto original i 
diferents opcions que podem 
escollir, al costat es pot 
veure la visualització de 
l’efecte escollit. 
 
Cal observar que cada 
efecte pot tenir diferents 
aspectes. Aquests vindran 
donats pel tipus de selecció 
que triem, no és igual fer una 
selecció que contingui una 
porció de fons, que una altra 
que només hi hagi l’objecte. Es pot modificar la mida i la forma de la selecció 
arrossegant-la pel petit quadrat que té a l’extrem. 
 
Clicant sobre el requadre simetria, es pot accedir a les diferents opcions. Totes elles 
ofereixen diferents moviments de la imatge inicial tant al pla com a l’espai.  
 
El menú desplegat mostra les possibilitats: La forma per defecte de la selecció i la 
simetria aplicada. Els requadres de la part superior, són només de repetició i 
reprodueixen la imatge com si fos una quadrícula, aplicant-li diferents girs segons les 
opcions.  Les següents, mostren diferents combinacions de moviments en el pla i 
l’espai. Aquestes últimes, permeten enllaçar i soldar la selecció escollida, produint 
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Efecte Panales. 
La imatge queda reproduïda en estructura 
triangular i hexagonal. Contràriament a la 
imatge anterior, en la selecció no s’ha tingut 
en compte el fons. 

 
 
Efecte Cuadrados. 
La imatge queda duplicada en les quatre 
direccions. En aquest cas, la selecció ha 
estat molt àmplia per aconseguir la 
sensació de columna. 

efectes inèdits i sorpre-
nents en la imatge. En la 
pantalla de la dreta, es 
poden veure aquestes 
opcions.   
 
Alguns d’aquests efectes 
de simetria -Torniquete-
poden donar l’aparença 
d’imatges de fractals. 
 
Una vegada modificada la 
imatge, es pot reen-
quadrar a la pantalla de la 
visualització, arrossegant-
la amb la icona de la mà i 
triar, així, la zona de la 
fotografia que es consideri 
més expressiva. 

 
 
 
 
 

 
Els exemples donats a continuació, són el resultat d’aplicar alguns dels anteriors 
efectes. En tots ells només s’ha aplicat una sola opció, encara que és possible en una 
mateixa imatge sobreposar diferents efectes. En la casella de modo –per defecte 
activada a normal- es poden seleccionar altres modalitats que afecten la presentació 
de la imatge. 
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Efecte Círculos. 
La imatge queda soldada creant una forma 
totalment nova. 

 
Efecte Círculos + modo luminosidad. 
La opció és la mateixa que l’anterior, però al 
ser modificada la selecció, l’aparença és 
completament diferent. Posteriorment, s’ha 
afegit l’opció de lluminositat. 

 
Efecte Torbellino. 
La imatge queda soldada seguint una 
estructura hexagonal. 

 
Efecte Torniquete. 
La imatge superior i les segúents han estat 
manipulades segons aquesta opció,  es pot 
observar que recorden a les formes fractals. 

 
 
Efecte Torniquete. 
 

 
 
Efecte Torniquete. 
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PRÀCTICA 5:  Fotomuntatge. 
 
El fotomuntatge de diferents imatges ha estat utilitzat molt sovint en premsa, sobretot 
per il·lustrar articles d’opinió. Pot ser realitzat utilitzant només fotografies, combinant-
les entre elles, com és el cas de la figura 1; o bé, amb imatges procedents d’altres 
àmbits, com per exemple del de la pintura. En la figura 2, el fons prové d’un quadre de 
Roy Lichtenstein, pintor del moviment Pop Art dels anys 60. La resta d’imatges, com 
es pot apreciar, provenen de fotografies de la premsa diària, que fan referència a la 
guerra de l’Iraq.  
 
L’expressió final estarà en funció de la intencionalitat que se li vulgui donar. En els dos 
exemples donats es pot veure que el ventall de possibilitats és molt ampli: des de la 
visió més irònica i còmica, fins a la representació més dramàtica.  
 
Exercici:   
 
A partir d’un dels temes següents:   

 
Consumisme.    
Conflictes bèl·lics.  
Sobreexplotació dels recursos naturals.    
Concepte i criteris de bellesa corporal. 

 
Selecciona diferents imatges relacionades amb el tema triat, per tal de confeccionar 
un fotomuntatge. (Recorda  treballar amb  capes diferents segons les imatges) 

17 octubre 2004 12 octubre 2004 

Figura 1 
Figura 2 
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PRÀCTICA 6: Realització d’una foto en panoràmica 
 
Una funció de la majoria de càmeres digitals que sovint queda oblidada, és la 
possibilitat de fer fotografies en panoràmica. El resultat final pot quedar una mica 
distorsionat, però és molt útil per a fotografies descriptives i de conjunt, en que 
l’objectiu gran angular no pot enregistrar la totalitat de l’enquadrament que volem 
obtenir. A continuació s’indiquen els passos a realitzar:  

 
 
 
 

Es fotografien tots els 
objectes que formaran 
part de la fotografia, 
tenint en compte 
d’activar abans la funció 
panoràmica. La majoria 
de càmeres permeten 
ajuntar de tres a sis 
fotografies. 

 
Per tal de retornar al 
format rectangular, es 
retallarà la imatge per la 
zona que es cregui 
convenient. 
 
En aquest cas, per no 
deixar fora parts 
importants de la 
fotografia –els peus de 
les columnes haguessin 
quedat fora de la 
imatge-, s’han retocat 
amb els colors 
perifèrics, les zones 
negres dels extrems. 

Un cop gravades les 
imatges a l’ordinador, 
amb el programa d’edició 
de fotografies, s’uneixen 
les imatges que estaran 
incloses a la panoràmica. 
Com es pot apreciar, 
s’han perdut les línies 
rectes del contorn. 
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Diferents mirades per entendre un quadre. 
 

La següent proposta de treball contempla l’estudi d’una obra pictòrica, concretament  
El jardí de les delícies del pintor Hieronymus Bosch (El Bosco). Per tal de percebre-
la en la seva totalitat, s’utilitzaran diferents suports audiovisuals que es 
complementaran entre si, alhora que afavoriran l’ús de les noves tecnologies. Té el 
caràcter d’activitat resum, ja que en ella es treballaran conjuntament diferents 
propostes de treball que s’ha ofert al llarg del projecte. 
 
S’ha escollit aquesta obra perquè ofereix tot un conjunt de possibilitats narratives. Es 
pot dir que és un quadre de lectura cinematogràfica. La mirada es passeja per la 
pintura englobant primer la  totalitat de l’espai, per després, centrar-se en els detalls, 
de la mateixa manera que ho fan les panoràmiques i zooms cinematogràfics. A tot 
això cal afegir l’atractiu de les representacions fantàstiques i oníriques que poden 
actuar com a incentiu per tal d’iniciar els estudiants en el món de l’art. 

La proposta té la intenció de ser interdisciplinària respecte altres gèneres artístics. 
L’objectiu prioritari és el de relacionar l’estudi d’aquesta obra procedent de l’àmbit  
pictòric, amb altres manifestacions artístiques, com són: el cinema, el vídeo, la 
fotografia i el disseny gràfic.  
 
L’activitat començarà amb una breu ressenya del moment històric de la vida del pintor, 
per després comentar les característiques pictòriques  de la seva obra en general, 
centrant-se especialment en el quadre El jardí de les delícies 
 
A partir d’aquí, hi ha quatre activitats diversificades que treballen diferents aspectes 
de la comunicació audiovisual: 
 
 
 

El Jardí de les delícies 1503-1504   (Museu del Prado) 
Hieronymus Bosch 
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ACTIVITATS PROPOSADES 
 
Aquestes activitats tenen l’objectiu prioritari que els nois i noies aprenguin a observar i 
relacionar imatges de diferents contextos. Totes elles obliguen a mantenir una actitud 
activa davant del visionat de les imatges, ja que posteriorment les hauran de treballar. 
També obliga a realitzar una tasca de recerca d’imatges que tinguin relació amb el 
tema triat, així com trobar la informació documental necessària per complementar-lo. 
 
 
Activitat 1: Visionat d’una pel·lícula –o d’algunes seqüències- que tingui relació amb 
el tema. Per aquesta activitat, s’ha triat el film Más allá de los sueños (1998) del 
director Vicent Ward. Aquesta filmació no tracta sobre la vida del pintor, però sí que el 
fil conductor és una obra pictòrica. També s’ha tingut en compte que l’atmosfera 
creada en algunes seqüències recorden la visió onírica de les creacions de H. Bosch. 
El visionat de la pel·lícula pot servir de pretext per tal de recordar els elements del 
llenguatge audiovisual i observar les solucions tècniques i expressives del film. 
 
 
Activitat 2: Filmació de l’obra45 en vídeo buscant una seqüència argumental dels 
diferents detalls de la composició. L’objectiu principal és que els alumnes aprenguin a 
observar i entendre les principals línies narratives que ofereix la composició de l’obra 
pictòrica escollida. 
En una fase posterior, s’editaran les imatges i s’incorporarà la banda sonora, que 
estarà composta de música i veu en off explicant les particularitats del quadre. Aquest 
aspecte contempla la documentació i recerca d’informació per part dels alumnes de 
l’obra en concret, així com la tria de la música que estarà en sintonia amb el ritme i la 
temàtica de les imatges filmades. Altra possibilitat, per estalviar temps, és la de fer 
servir el comentari adjunt com a contingut de la banda sonora. 
La durada de la producció final s’aconsella que sigui d’entre 5 a 8 minuts, de tota 
manera, el temps dependrà del caràcter de l’obra escollida i de les pretensions del 
muntatge (es poden incorporar filmacions d’exteriors, seqüències de documentals, 
etc) .  
En el DVD adjunt s’inclou un exemple de filmació i muntatge. 
 
Activitat 3: Es fotografiarà digitalment l’obra amb l’objectiu de poder observar les 
principals línies compositives. Aquestes es dibuixaran sobre la imatge amb un 
programa de dibuix assistit per ordinador (Corel Draw).  
 
Activitat 4: Aprofitant les fotografies anteriors, es proposa de fer una reinterpretació 
de l’obra amb un programa de tractament d’imatges (Photo-paint).  
 
Activitat 5: Estudis comparatius amb altres obres. Aquestes poden procedir de l’àmbit 
de les arts plàstiques o d’altres mitjans. En aquest cas, es proposa relacionar un detall 
del tauler esquerre de El jardí de les delícies amb el quadre El gran masturbador 
de Salvador Dalí. 
 
 
 

                                                
45 En aquest cas, ja que l’obra està al Museo del Prado, es filmarà una reproducció (pòster). 
Aquestes reproduccions de gran format es poden trobar als museus o a cases especialitzades. 
No es descarta, però, en altres casos poder filmar amb els permisos necessaris, l’obra original. 
Una altra possibilitat, seria la de treballar sobre material realitzat pels mateixos alumnes: 
murals, muntatges, etc. 
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Activitat 6: 
 
Una altra activitat relacionada amb el cinema, i complementant l’activitat anterior, pot 
ser la correspondència amb els personatges fantàstics representats amb pel·lícules de 
ciència-ficció com pot ser la saga de La guerra de les galàxies. Alguns dels 
personatges d’aquestes pel.lícules estan inspirats en les figures híbrides que poblen 
els quadres de H. Bosch. Primer caldrà localitzar els personatges tant de l’obra 
pictòrica com  de la pel·lícula –aquests es poden trobar a Internet o a publicacions 
especialitzades-, per després situar-los en un ambient unitari.  
 
 
 
 
Procediments 
 
Per realitzar les activitats, es considera convenient que es formin diferents equips de 
treball. Caldrà organitzar la classe en grups de 4 alumnes. Mentre uns filmen, altres 
poden fotografiar i d’altres poden fer el tractament d’imatges o l’editatge. El que es 
necessita és que hi hagi més d’una reproducció de l’obra pictòrica -no tots els 
alumnes han de treballar necessàriament la mateixa obra-, també seria convenient, 
sempre que sigui possible, més d’una càmera de vídeo.  
 
És molt recomanable visionar els resultats conjuntament. La posada en comú de les 
obres realitzades, ajudarà a autoavaluar els resultats, al mateix temps que pot servir 
per enriquir la visió de l’obra o les obres triades. 
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COMENTARI DE L’OBRA  

Hieronymus Bosch (Hieronymus Van Aeken), també conegut amb el 
sobrenom de El Bosco a Espanya, va néixer a la ciutat de Hertogenbosch 
(Holanda), l’any 1453. De la seva vida no se sap gran cosa, tret que ja en el 
seu temps va assolir una sòlida reputació com a pintor. En contradicció a 
l’univers irreal i delirant de les seves pintures, va portar una vida ordenada de 
petit burgès. No consta que hagués fet grans viatges, per tant, la seva 
formació com a pintor, la realitzà dins l’àmbit de la tradició holandesa. El 1516 
mor a la mateixa ciutat on va néixer. 
 
La seva obra és de difícil classificació, malgrat ser contemporani de Leonardo 
da Vinci, l’estil és completament diferent. La pintura de H. Bosch pretén 
representar un espai oníric i fantàstic –segles després va ser un referent per 
als surrealistes-; mentre que en el cas de Leonardo hi ha la pretensió de 
dominar la realitat i plasmar l’esperit cientifista del Renaixement. Una altra 
diferència cultural i social a tenir en compte, és que mentre al sud d’Europa 
imperava el catolicisme, al nord anava prenent força el luteranisme; amb tots 
els efectes que provocà aquest moviment reformista, tant a la societat, com 
als moviments artístics.  
Això no va ser obstacle perquè Felip II s’interessés per l’obra d’aquest pintor i 
n’adquirís algunes peces per a la seva pinacoteca personal. És per aquesta 
raó, que alguns dels principals quadres d’aquest autor estiguin al Museu del 
Prado, com és el cas d’El Jardi de les Delícies.  
 
Aquesta obra va ser pintada entre els anys 1503-1504. És un tríptic, és a dir, 
un quadre amb dues portes que es tanquen sobre el tauler central.  
En el tríptic d’El Jardí de les Delícies, una vegada tancades les portes 
laterals, a la cara exterior hi ha pintada una esfera de vidre a vista d’ocell, que 
representa el tercer dia de la Creació.  
Alguns autors consideren aquesta obra com un compendi de símbols 
alquímics. Altres creuen que és la posada en escena dels principis d’una secta 
herètica (els Adamites) que propugnaven l’amor lliure i el retorn a la condició 
humana lliure del pecat original. 
 
Tauler esquerre. 
 
Amb les portes obertes, en aquest panell hi ha representada la creació d’Eva. 
L’arbre de la ciència –l’arbre prohibit- queda en segon terme. No és, contra el 
que primer es pugui pensar, el cactus situat a l’esquerra d’Adam. L’arbre amb 
la serp enroscada esta situat sobre la roca antropomòrfica situada a la part 
mitja-dreta del tauler. Possiblement, la intenció del pintor era desplaçar el 
centre d’atenció cap a l’acte de la creació, en detriment del concepte de 
culpabilitat. 
 
Els plans compositius tenen ritme circular. Totes les formes semblen 
animades: roques de formes antropomòrfiques, ocells descrivint una espiral i 
barreja d’animals reals amb mitològics. També hi són representats els primers 
conflictes: alguns animals comencen a devorar-se entre ells i d’altres tenen 
formes monstruoses. Al mig de la composició hi ha la font de la vida i de 
l’eterna joventut, podem veure en l’estudi compositiu com el seu punt més alt 
és el vèrtex d’un triangle isòsceles format respecte les figures d’Adam i d’Eva. 
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Tauler central. 
 
Hi ha representades figures humanes de diferents ètnies. Totes semblen 
capficades en el seu món, algunes d’elles totalment indiferents al que les 
envolta. Mirant aquest quadre, sembla que estiguem contemplant l’escenari 
d’un somni.  
 
La composició és organitzada respecte dues llacunes centrals. A la més 
petita, rodejant les figures que s’estan banyant, hi ha un conjunt de 
personatges que cavalquen diferents muntures. El llac situat a la part superior, 
suggereix la forma d’un ull. És un motiu que ja havia tractat H. Bosch en La 
Taula dels Pecats Capitals. 
 
En el quadre hi són representats diferents símbols, alguns presenten 
reminiscències del món medieval –mussol, papallona, corbs i fruites- i d’altres 
tenen un marcat caràcter sexual –tubs transparents, mitges llunes, petxines, 
etc-. La majoria d’experts accepten que alguns d’aquests símbols provenen de 
la tradició hermètica alquímica –representació d’esferes i d’estris químics, i 
sobretot, l’ús simbòlic del color-.  
 
A la part superior, edificacions que tenen aparença d’òrgans o de màquines, 
estan sobrevolats per éssers fantàstics, alguns d’ells, com la sirena, tornaran 
a ser representats a la part inferior del quadre. 
Tota l’obra presenta una gran unitat, malgrat la sensació d’aparent caos que a 
primera vista pugui donar. La mirada va focalitzant els detalls i lentament, va 
entrant en l’univers oníric que el pintor ens va voler mostrar. 
 
Tauler dret. 
 
En aquesta porta hi és representat l’infern. Trenca la uniformitat de color de 
les dues taules anteriors –encara que hi ha continuació en la línia d’horitzó-,  i 
abandona els tons lluminosos, per mostrar un paisatge tenebrós i sòrdid. Se 
l’ha descrit com a infern musical, encara que els crítics no es posen d’acord 
respecte al seu veritable significat. Algunes opinions diuen que es tracta del 
càstig als set pecats capitals, ja que es poden identificar fàcilment (Ira, luxúria, 
golafreria, avarícia, enveja, supèrbia i mandra), encara que de ben segur la 
vertadera interpretació vagi més enllà. 
 
L’home-arbre-ou protagonitza l’escena, simbolitza el gresol alquímic. El rostre 
representat, possiblement sigui l’autoretrat del pintor. Símbols sexuals –orelles 
amb el ganivet-, imatges escatològiques –au antropomòrfica menjant i 
defecant homes- i al·lusions anticlericals –porc vestit de monja abraçant  la 
seva parella- hi són representats explícitament. Altres símbols tenen un 
caràcter més hermètic, com la clau que penja del crani de cabra, que es pot 
interpretar com la clau que obre el coneixement ocult. 
 
Malgrat el canvi d’escenari, els personatges mostren el mateix estat absent 
que els representats al tauler central,  a l’igual que ells, semblen resignar-se a 
acceptar l’absurd com a realitat quotidiana. 
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EXEMPLES DE LES ACTIVITATS 
 
 
Anàlisi compositiu. (Activitat 3) 

Sobre la fotografia digitalitzada s’han de dibuixar amb un programa de dibuix assistit 
per ordinador (en aquest cas, s’ha fet servir el programa Corel Draw 9) les principals 
línies compositives.  
 
Les línies negres marquen la continuïtat del paisatge en els tres taulers, 
independentment del color. La línia blava assenyala la perfecta simetria del quadre. 
 
Es pot observar el protagonisme de la composició triangular: 
 
Esquerra: triangle format per la font i les figures d’Adam i d’Eva. 
 
Centre: Es poden veure dos triangles pràcticament iguals. En el superior s’hi aprecia 
la forma d’ull emmarcat en un triangle (representació omnipresent de la visió divina). A 
la part inferior del quadre es repeteix el mateix triangle. Les formes circulars centren 
l’atenció com a punts de concentració. 
 
Dreta: En aquest cas, la forma triangular no hi és tan evident, però aquesta apareix 
seguint la direcció de l’arpa, juntament amb  la inclinació de la figura de l’au que 
dirigeix la mirada cap a la punta del ganivet. 
 
Cal tenir en compte que el quadre també es podria interpretar segons diferents 
models  compositius. Un d’ells seria l’estructura en zig zag. Si considerem la visió de 
cada tauler per separat, es pot observar que la vista segueix aquesta direcció de 
lectura, que ve donada per la inclinació dels  plans que formen l’esquema compositiu. 
D’això es desprèn que pot haver-hi més d’una solució vàlida, sempre que aquesta 
sigui argumentada i raonada. L’objectiu final és que els estudiants aprenguin a 
observar i donar solucions coherents als problemes plantejats. 
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Tractament d’imatges. (Activitat 4) 
 
En aquesta activitat es proposa de 
reinterpretar digitalment les fotografies d’un 
detall del quadre. S’oferiexen dos 
exemples, per a la seva realització, s’ha 
utilitzat el programa Photo-Paint 9. 
 
 
Exemple 1 

 
S’ha augmentat el contrast de la fotografia i se li han aplicat efectes de solarització 
amb color (Efectos de color) . 
 
Exemple 2 

 
En aquesta imatge s’han invertit els colors i posteriorment s’ha potenciat el color de 
l’ou i de la font central. L’efecte de volum i ombrejat s’han aplicat amb l’eina aerògraf. 
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Anàlisi comparatiu. (Activitat 5) 
Aquesta activitat proposa la recerca de la possibilitat de trobar relacions o 
influències amb obres anteriors o posteriors. Girant i modificant les 
magnituds de les imatges, podrem fer més evidents aquestes relacions.   
La proposta es pot ampliar fent les modificacions que es creguin convenients. 

Dalt:El gran masturbador  1926  Salvador Dalí 
(Museu Nacional Reina Sofia. Madrid) 
 
Dreta: Detall del panell de la creació (esquerra) de  
El jardí de les delícies. H. Bosch  
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Recerca i muntatge d’imatges (Activitat 6) 
 
Aquesta activitat està relacionada amb el cinema. S’ha buscat una correspondència 
entre les imatges pictòriques i les cinematogràfiques. A partir d’aquí, es proposa de fer 
un fotomuntatge entre els dos mitjans. 
 
Proposem un joc: Hi ha dues imatges que no pertanyen al quadre, sinó que provenen 
de la pel·lícula Star Wars. On són?46 

                                                
46 El muntatge l’han de fer els alumnes organitzats en grups de dos, per després, pasar-lo als 
companys perquè trobin les imatges. 

Obra original 

Fotomuntatge 
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En aquesta activitat s’ha invertit el procediment, s’ha insertat un detall del quadre en 
un fotograma de la pel.licula L’atac dels clons extreta de la pàgina de Star Wars47 a 
Internet. Es pot plantejar el problema de la poca qualitat de les imatges procedents de 
la Web, però per fer les pràctiques de fotomuntatge aquests tipus d’imatges poden 
servir. 
 
 

 
 
Procediment: 
 
Mitjançant l’eina màscara es seleccionarà el detall de l’híbrid del quadre i es convertirà 
en un objecte. Posteriorment, s’enganxarà al fotograma, situant-lo en la zona que es 
cregui més convenient. Pot donar-se el cas que hi hagi diferència de definició en les 
dues imatges, llavors caldrà tornar a seleccionar l’objecte i desenfocar-lo perquè la 
imatge tingui unitat. Cal tenir en compte que potser caldrà difuminar el fons o, si és 
necessari, esborrar algunes figures. 

                                                
47 www.starwars.com 

Fotograma de Star Wars 
Correspon a la criatura 
anomenada Massif 

Detall del Jardí de les Delícies 
Tauler dret, part inferior 

Fotomuntatge  
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CINEMA 
 

 
La justificació de la incorporació del cinema en aquesta proposta d’activitats 
relacionades amb les Arts Visuals és òbvia. Ja fa molt de temps, que algunes de les 
seves produccions estan incloses dins el que es considera el 7è Art. L’objectiu 
d’aquest apartat és primordialment que l’estudiant adopti una actitud activa, crítica i 
analítica davant del visionat de pel·lícules. Normalment no és així, a la majoria dels 
casos, l’espectador de cinema està més pendent de l’acció –el cinema és també 
entreteniment!-, que d’observar com se li està explicant una història. Assolir els dos 
objectius: gaudir del cinema analitzant-lo, és la voluntat d’aquestes propostes. Ja s’ha 
comentat anteriorment que les activitats tenen vincles amb les altres seccions, com 
per exemple, amb els exercicis de tractament digital de la imatge. 
 
Seguint el fil conductor del projecte, la selecció de pel·lícules es delimitarà a obres 
que facin referència a Cinema i Pintura. Els films sobre l’obra de pintors48 han estat 
escollits en funció del seu interès pedagògic. Aquesta pot ser una manera d’entrar en 
contacte amb el món de l’art. En aquest aspecte, l’aprofitament és doble, ja que a 
través de l’adquisició del llenguatge i les tècniques cinematogràfiques –també una 
forma d’expressió creativa-, els estudiants poden iniciar-se en la comprensió d’obres 
pictòriques. 
 
Consideracions i aclariments. 
 
Sempre que sigui possible, és convenient visionar la pel·lícula sencera. De tota 
manera, a les propostes hi ha especificades les escenes sobre les quals es fan les 
activitats. En el cas dels DVD a cada activitat es fa constar el número i el nom de la 
seqüència donada per la productora.  
 
La majoria de les pel·lícules seleccionades estan contingudes en format DVD de 
distribució comercial; excepte Recuerda i Sommis que estaven enregistrades en 
format VHS. D’aquests dos films, les seqüències sobre les quals es basen les 
activitats, estan contingudes en el DVD de la biblioteca d’imatges de vídeo.  
 
Pel·lícules seleccionades. (Entre parèntesi s’especifica el nom del pintor sobre el qual 
es basa el film): 
 
Vincent & Theo. Robert Altman (Vincent van Gogh) 
Sommis. Akira Kurosawa (Vincent van Gogh) 
Recuerda. Albert Hitchcock (Dalí) 
Buñuel i la mesa del rey Salomón. Carlos Saura (Dalí) 
Más allà de los sueños. Vincent Ward (Hyeronimus Bosch) 
Goya en Burdeos. Carlos Saura (Goya) 
La Joven de la Perla. Peter Webber (Johannes Vermeer) 

                                                
48 Una de les pel·lícules escollides era Frida, que tracta sobre la vida i obra de la pintora Frida 
Kahlo, però al no estar enregistrada en còpia de distribució autoritzada legalment, s’ha optat 
per no oferir-la com a proposta, malgrat el seu innegable interès. 
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VINCENT & THEO  Fitxa tècnica i artística 
 
1990 Holanda / UK / França 
 
Gènere: Drama 
 
Director:  Robert Altman 
Producció:  Ludi Boeken 
Guionista:  Julian Mitchell 
Fotografia:  Jean Lepine 
Música:  Gabriel Yared 
Duració: 133 min. 
 
Interpretes: 
 
Tim Roth.................... Vincent van Gogh 
Paul Rhys.................. Theo van Gogh 
Adrian Brine...............Oncle Cent 
Jean-François 
Perrier ....................... Léon Boussod 
Yves  
Dangerfield.................René Valadon 
Hans Kesting..............Andries Bonger 
Peter Tuinman............Anton Mauve 
Marie Louise 
Stheins........................Jet Mauve 
Oda Spelbos...............Ida 
Jip Wijngaarden.........Sien Hoornik 
Anne Canovas........... Marie 
Sara Bentham ............Marie Hoornik 
Jean-Denis.................Emile Bernard 
Johana ter 
Steege........................Jo Bonger 
Jean-Pierre 
Castaldi...................... Pare Tanguy 
 
Els fotogrames de la pel.lícula s’han extret del DVD Vincent & Theo de la distribuidora 
VELLAVISION S.L. Torrelodones (Madrid) 
 

 
Sinopsi argumental: 
 
La pel·lícula mostra la vida dels dos germans Van Gogh; Vincent, el pintor, i Theo, el 
marxant d’art que no va poder comercialitzar cap dels quadres del seu germà. La 
narració va enllaçant dues vides paral·leles que estan marcades per l’estimació, la 
malaltia i la fúria creativa. El color esdevé protagonista, juntament amb la música que, 
de manera opressiva, recrea amb intensitat l’infern interior del pintor.  
 
Durant la projecció, l’espectador por arribar a sentir-se identificat amb  el paradigma 
de l’artista incomprès durant seu temps, malgrat que la seva obra va anticipar les 
avantguardes del segle XX. 
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Capítol 7 
 
La seqüència comença amb un pla sencer del 
quadre: El cafè de nit pintat per Van Gogh l’any 
1888. El veiem amb els ulls del pintor Paul 
Gauguin que en aquest moment és a casa d’en 
Theo, germà de Vincent. 
 
 
La música, que tindrà un marcat  protagonisme 
subratllant el canvi de les escenes, s’inicia amb 
un zoom endavant que acaba centrant-se en la 
llum del cafè i que donarà pas al fotograma  dels 
gira-sols. El crescendo de la banda sonora va 
elevant la tensió al llarg de tota la seqüència i va 
creant el clímax necessari per tal de mostrar-nos 
la lluita interna del protagonista. Només al final 
de l’escena anirà decreixent fins a desaparèixer, 
amb l’arribada de Gauguin. 
 
 
 
El canvi de llum és violent, passa de l’espai 
interior a l’exterior de manera sobtada. Aquesta 
diferenciació ve potenciada pel moviment frenètic 
de la càmera: comença en un primer pla dels 
gira-sols, per continuar amb ràpides 
panoràmiques que van de dreta a esquerra, 
acompanyades de zooms endavant i enrere. 
Aquest ritme vertiginós va augmentant, mostrar-
nos el paisatge a través de la mirada del pintor. 
És a dir, estem pintant amb ell, recorrent el 
paisatge amb els seus ulls, des del detall del 
gira-sol sec –tal com ell els acostumava a pintar- 
fins abraçar la visió global de tot l’espai. 
 
Tot d’una, el punt de vista varia. Ja no és Van 
Gogh qui mira. La càmera ha passat el relleu a 
l’espectador. Els gira-sols estan d’esquena i 
dirigits cap al pintor que apareix al fons amb el 
seu cavallet. La imatge ens el mostra sobresortint 
del camp de flors, compartint protagonisme amb 
un únic arbre que es retalla en l’horitzó, enlairant-
se cap el cel. Més endavant, aquest arbre aïllat 
esdevindrà motiu de molts dels seus quadres, 
simbolitzant  la solitud que serà la constant de la 
vida de Vincent van Gogh. 
 
 

1:00:53 
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La càmera ens mostra el pintor. Hi ha tres 
elements en la composició del fotograma: els 
gira-sols, l’home i l’arbre. Un quart protagonista 
no visible, però que imposa la seva presència 
és el vent de Mestral, durant tota l’escena –i en 
la realitat també ho va ser-, esdevé un obstacle 
més en el treball del pintor.   
 
Si no fos per la música que en aquest moment 
esdevé més dramàtica, es diria que és una 
imatge bucòlica; però el moviment frenètic del 
personatge, el vent i els moviments de la 
càmera ens anticipen que som espectadors 
d’una confrontació. 
 
 
Altra vegada tornem a entrar dins de la visió de 
l’artista. La mirada va fent salts –la càmera 
alterna les angulacions en picat i contrapicat-; 
els gira-sols semblen prendre vida per la força 
del vent, alhora que donen l’aparença que estan 
desafiant  al pintor.  
 
Podem considerar que en tota la seqüència hi 
ha tres classes de mirada: la del pintor, la de 
l’espectador i la de les flors. De fet, en alguns 
fotogrames sembla que aquestes actuïn com a 
ulls. El comportament d’aquesta planta  
–recordem que es gira a “mirar” el sol- ajuda a 
assimilar aquest simbolisme.   
 
Un altre aspecte a tenir en compte, és el valor 
simbòlic del color. Ens adonem que, 
pràcticament,  no hi ha verd; els colors es 
limiten al groc i una tonalitat de gris-ocre. Dóna 
la sensació que només hi ha el pintor i el groc, 
per sota d’aquest color no hi ha vida, sinó una 
massa erma i indiferenciada. 
 
Per uns moments, la  càmera s’atura i ens dóna 
un pla de detall d’un gira-sol sec, sense llavors. 
És l’element discordant, el que trenca la 
uniformitat. En els seus quadres sovint hi 
acostumava a incloure un element pertorbador, 
que actua com un toc d’atenció –a vegades és 
com un crit- a qui contempla la pintura.  
 
Sense transició, passem d’aquest primer pla, a 
un pla sencer del quadre i del pintor. Estem 
mirant per sobre de la seva espatlla. Hem 
recuperat el nostre paper d’espectador i com a 
tal, som testimonis dels esforços del pintor per 
intentar captar l’essència del paisatge.
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Aquesta sensació d’enfrontament ve subratllada 
pel moviment. El vent fa que s’agitin tots els 
objectes –quadre, plantes i el propi Van Gogh-, 
la càmera segueix movent-se amb moviments 
sincopats. Torna a enfocar els gira-sols que 
semblen mirar al pintor de manera sarcàstica. 
 
El proper pla ens mostra el personatge vençut. 
El quadre és una continuació del paisatge, però 
això no és el que volia representar Van Gogh. Ell 
pretenia plasmar el que és essencial, no una 
mera reproducció. Lentament, amb la ma tacada 
de pintura desfà el que havia pintat. Aquest gest 
amaga un simbolisme que es repeteix en 
diferents moments de la pel·lícula. Un d’ells és 
quan es pinta la cara, i l’altre, quan escriu a la 
paret: Jo soc l’esperit sant, tot jo soc esperit. Cal 
recordar que sobre l’empremta de la ma de 
Vincent, Theo posarà la seva com a signe 
d’identificació amb el germà.  
 
L’escena en que destrueix el quadre és la que 
il·lustra de manera més patent la idea de 
combat. Per una banda, hi ha el creador que 
intueix el que vol trobar, sense haver-ho assolit 
encara, i per una banda, podem veure la forma 
que es resisteix a ser captada, representada per 
l’exèrcit de gira-sols que simbolitzen l’evidència 
del fracàs. Tornem a tenir com a fons l’arbre 
solitari que sembla ser testimoni mut d’aquesta 
confrontació. No oblidem que la pintura de 
Vincent Van Gogh no era gens reconeguda en 
els cercles artístics de l’època. Tot sol estava 
portant a terme una nova forma d’interpretar la 
realitat. Encara ara, dins de l’àmbit artístic és un 
creador de difícil classificació. 
 
Desprès d’haver destroçat el quadre contra les 
flors, torna haver-hi un primer pla dels gira-
sols/ulls que observen impassibles la derrota del 
pintor. En un atac de fúria n’arrenca uns quants i 
avança a puntades de peu per entremig del 
camp. La mateixa agressió que abans havia 
comès en el quadre, ara la repeteix en el model. 
 
 
En els següents plans el veiem emprenent la 
retirada emportant-se les seves armes: el 
cavallet i els gira-sols. L’arbre solitari torna a ser-
hi present fins que, lentament, surt del camp de 
visió. La música decreix per uns moments i 
sembla seguir el recorregut del pintor. 
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A l’escena que ve a continuació, el canvi de 
llum torna a ser brusc. El que li dóna unitat amb 
l’escena anterior continua sent la música. Es 
tanca el cicle. L’escena de l’exterior havia 
començat amb un quadre pintat i acaba amb el 
mateix motiu, com un gran parèntesi.  
Ara estem dins l’habitació que serà destinada a 
Paul Gauguin. Comença amb una panoràmica 
que va d’esquerra a dreta. Va mostrant 
lentament la sèrie dels quadres –que en la 
seqüència primera de la pel·lícula es 
subhastaven- dels gira-sols. No ha pogut 
dominar al paisatge, però sí les flors 
arrancades. 
 
La panoràmica es va obrint cap a un angle de 
l’habitació on veiem  Van Gogh abatut desprès 
de la “victòria”. Aquesta no ha estat ni fàcil ni 
definitiva. A les cartes al seu germà Theo 
escriu: Jo cerco alguna cosa més dolorosa i 
més emocionant49. Respecte a la tècnica 
afegeix: Les flors(…) pintades a plena pasta i 
no per veladures, destacant-se sobre un simple 
fons. (…) Per el puntejat, (…) em sembla un 
veritable descobrimen,t però ja es pot preveure 
que aquesta tècnica, al igual que altres, no 
arribarà a ser un dogma universal50. 
 
 
 
La càmera, lentament, s’apropa a la figura 
asseguda i exhausta. A continuació,  fa l’acció 
de dirigir-se cap a la porta per sortir de 
l’habitació, mentre la música decreix fins a 
desaparèixer, actuant com un signe de 
puntuació.  
 
 
 
A fora, al carrer, veiem arribar Gauguin que 
busca l’entrada de la casa de Vincent. No tenim 
la sensació de canvi d’ambient. La llum pràcti-
cament no varia. L’únic que,  momentàniament, 
pot donar un bri d’esperança és l’obertura de la 
finestra de bat a bat, encara que sigui a 
aquesta realitat gris i boirosa. 

                                                
49 Vincent Van Gogh: Cartas a Theo  Barral Ed.  
Barcelona, 1987. p. 222 
50 op. cit. p. 253 
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LOS SUEÑOS DE AKIRA KUROSAWA (Akira Kurosawa’s Dreams)  
Fitxa tècnica i artística 
 
1990 Japò / USA 
 
Gènere: Fantasia/Drama 
 
Director:  Akira Kurosawa 
Producció: Warner Bros i Akira Kurosawa Production (USA) 
  Amb la col.laboració de Steven Spilberg i Georges Lucas 
Guionista:  Akira Kurosawa 
Fotografia:  Takao Saito, Masaharu Ueda 
Música:  Shinichiro Ikebe. Fragments de “In the village” del compositor Mijail 

Ippolitov-Ivanov 
 
Duració: 119 min. 
 
Interpretes:  
 
Akira Terao........................... Akira Kurosawa 
Mitsuko Baisho..................... Mare 
Toshie Negishi..................... Mare portant infant 
Mieko Harada ......................  Fada de la neu 
Mitsuno Isaki........................ Akira Kurosawa nen 
Toshihiko Nakano................ Noguchi 
Yoshitaka Zushi................... Treballador de la planta nuclear 
Hisashi Igawa.......................  Dimoni 
Chishu Ryu........................... Home vell 
Martin Scorsese................... Vincent Van Gogh 
Masayuki Yui........................ Membre de l’equip d’escalada 
 
Els fotogrames de la pel·lícula s’han extret de la gravació en VHS de la pel·lícula emesa per 
TV2. 

 
Sinopsi argumental: 

 
El film està dividit en vuit històries independents que, aparentment, no tenen un 
nexe d’unió entre si. Narra vuit somnis del director Akira Kurosawa. Per tant, vol 
ser una visió intima i personal. Les temàtiques dels somnis van des d’experiències 
infantils, fins a una visió crítica del fet absurd de la guerra, passant per la por a un 
hipotètic desastre nuclear. Les històries són una reflexió conscient –amb una certa 
dosi d’elements subconscients; no oblidem que són somnis-, de tot allò que ha 
marcat la vida del director. El visionat de la pel·lícula és una visita per l’univers 
interior d’Akira Kurosawa. 
 
En aquesta proposta, només es tractarà la història que fa referència a l’univers 
pictòric de Vincent Van Gogh. Casualment, la pel·lícula es va filmar al mateix any 
que la pel·lícula Vincent & Theo del director Robert Altman, que també tracta de la 
vida del pintor. Com a activitat suplementària, es pot fer un estudi comparatiu de 
les dues seqüències. 
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El somni que fa referència a la pintura de Vincent Van Gogh, és la història número  
cinc de les vuit que composen la filmació. Es titula Corbs (Crows) i té una durada de 9 
minuts i 48 segons51. 
 
Activitat: 
Desprès del visionat de la seqüència de la pel·lícula, redacteu-ne una breu sinopsi 
argumental i contesteu les preguntes següents. 
 
 

� Quins moviments fa la càmera a la primera 
seqüència davant del quadre La nit estelada?. 
(Fotograma 152). 

 
 
 
 
 
 
� Quants i quins quadres surten a l’escena?53.  

Digueu el seu títol i la data en què van ser realitzats. 
(Fotograma 2) 

 
 
 
 

 
 
� Observeu detingudament els canvis en l’acció que 

corresponen a aquests dos fotogrames. (Fotogrames 
3 i 4). Què signifiquen aquestes modificacions?.  

 
 
 
� Quines variacions observeu en la llum i el color entre 

la imatge pintada –la del quadre- i la imatge filmada?.  
S’hi aprecia algun canvi més?. (Fotogrames 3 i 4) 

 
 
 
 
 
� Abans de trobar-se amb Van Gogh, hi ha un 

recorregut del protagonista pel paisatge. Els colors 
que hi apareixen, són de la realitat o del món de la 
pintura?.  

                                                
51 No s’han reenquadrat els fotogrames, per no tallar el text subtitulat. 
52 Els fotogrames fan referència a les escenes de la pel.lícula, és a partir d’elles que s’han de 
contestar les preguntes. 
53 Són quadres molt famosos del pintor, és fàcil trobar-los en qualsevol monografia o en un 
manual d’Història de l’Art. 

1:00:53 
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� Van Gogh explica la seva relació amb el paisatge, 

què vol dir exactament?. 
 
 
 
� Què representa el fotograma de la dreta dins del  

relat?.  
Quins canvis s’aprecien en el ritme de la narració?. 

 
 
 
 
 
� El canvi de color en l’escena –correspon al 

fotograma de la dreta- té la funció d’un signe de 
puntuació, a quines imatges dóna entrada?. 

 
 
� Les tres imatges que vénen a continuació, com les 

definiríeu?. Penseu que la seqüència té l’atmosfera 
d’un somni?. Què està buscant el personatge?. 

 
 
 

 
� Per què el protagonista –recordeu que representa a Akira Kurosawa, el 

director- porta bastidors de quadres i estris de pintura?. Amb qui es podria 
identificar? 
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� El quadre que apareix al final, és l’últim que va 

pintar (1890), es titula Camps de blat amb corbs. 
Quin significat poden tenir els corbs?.  
A la pel·lícula, quan hi apareixen?. 

 
 
 
 
 
 
 
� Quins efectes sonors hi ha en aquesta escena 

última?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Al final, el protagonista es torna a posar el barret; hi 

ha alguna relació amb una altra escena?. Com es 
pot interpretar aquesta acció?. Té algun simbolisme 
especial?.  

 
 
 
 
 

 
� Feu un petit esquema de les diferents escenes en què està dividit el 

fragment de pel·lícula. Hi ha més d’un somni a la seqüència?.  
Hi ha alguna escena que vulgui representar el món real, o pel contrari, tot és 
part del que està somiant el director?.  

 

1:03:40 
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RECUERDA  (Spellbound)  
Fitxa tècnica i artística 
 
1945 USA 
 
Blanc i negre 
  
Gènere: Misteri 
 
Director:  Alfred Hitchcock 
Producció: Selznick International Pictures 
Guió:   Angus MacPhail  segons la novel·la de Francis Beeding 
Fotografia:  Georges Barnes 
Música:  Miklos Rozsa 
Duració: 111 min. 
 
Disseny de la seqüència del somni: Salvador Dalí 
 
Principals Interpretes: 
 
Ingrid Bergman..................... Dra. Constance Petersen 
Gregori Peck........................ John Ballantine, Anthony Edwards i John Brown 
Michael Chekhov................. Dr. Alexander “Alex” Brulov 
Leo G................................... Dr.Murchison 
Carrol R. Fleming................. Mary Carmichael 
John Emery.......................... Dr. Fleurot 
Norman Lloyd....................... Mr. Garmes 
 
Els fotogrames de la pel·lícula s’han extret de la gravació en VHS de la pel·lícula emesa per 
TV2. 
 

 

 
 
Sinopsi argumental: 
 

A la clínica psiquiàtrica de Green Manors arriba el jove i prestigiós Dr. Edwards 
(Gregory Peck) per tal de substituir el vell director. És rebut amb recel per la resta 
de metges, ja que mostra signes d’amnèsia i complex de culpabilitat. Edwards 
creu que és culpable d’un assassinat, però no és capaç de recordar ni les 
circumstàncies, ni el lloc en què es va cometre el crim. La doctora Constance 
Peterson (Ingrid Bergman) enamorada del doctor, intentarà, amb l’ajut del seu 
antic professor Alexander Brulov (Michael Chekhov) demostrar la seva 
innocència. 
 
El film, a més dels seus valors cinematogràfics, té l’interés afegit de mostrar 
alguns dels mecanismes de la psicoanàlisi. La seqüència que representa el 
somni, dissenyada per Salvador Dalí, es converteix en una galeria de quadres 
surrealistes, per mitjà dels quals entrem en el subconscient del personatge.  
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La pel·lícula pot ser un excel·lent pretext per tal d’estudiar l’obra del 
pintor surrealista català Salvador Dalí. Com és sabut, el moviment 
surrealista va tenir nombrosos punts de contacte amb les teories 
psicoanalítiques de Sigmund Freud. El film ajuda a entendre aquesta 
relació entre art i subconscient.  
 
Per a l’activitat només s’analitzarà l’escena en què el protagonista 

explica el seu somni. És en aquesta seqüència que Dalí va col·laborar en el guió i la 
realització dels decorats.  
 
Després del visionat del fragment –si es disposa de la còpia, és preferible veure la 
pel·lícula sencera-, la proposta d’activitat estarà relacionada amb el tractament digital 
d’alguns fotogrames, per a la seva posterior reedició. El DVD adjunt inclou la 
seqüència, la durada de la mateixa és de 5 m 15 segons.  
 
En aquest cas, els subtítols poden ser un inconvenient, però com es pot veure en els 
fotogrames capturats, hi ha imatges en què no hi ha text. De tota manera, res no 
impedeix que es tractin les imatges que tenen el text inclòs. Una altra possibilitat és la 
de treballar amb una versió doblada en què no apareguin els subtítols.  
 
 

 
 
 
Activitat:  Captura i tractament de fotogrames. 
 
Una vegada capturats els fotogrames amb el programa Studio 8, es poden manipular 
amb un programa de tractament d’imatges, aplicant els efectes que es creguin 
convenients. Per realitzar aquesta activitat, és preferible formar grups de treball, ja que 
d’aquesta manera, es poden tractar un nombre major d’imatges.   
 
Després de finalitzar la primera part del procés, s’hauran de tornar a inserir les imatges 
a la seqüència, substituint les originals per les noves. S’ha de  tenir en compte de no 
donar un temps massa llarg per no trencar la unitat d’acció. També es pot fer una 

Fotogrames de la pel.lícula Recuerda 
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edició dels fotogrames en un programa de presentació de fotografies, com pot ser el 
Power Point o el FotoAngelo.  
 
Com a complement a l’activitat, es pot canviar la banda sonora, incloent-hi una altra 
música o una nova veu en off. 
 

 
 
A l’exemple següent, es pot veure una de les moltes possibilitats que 
hi ha en reinterpretar una escena. En aquest cas, s’ha retallat el 
fotograma per tal de treure l’anagrama de TV2. Cal tenir en compte, 
però, que això afecta el format de la pel·lícula, ja que en inserir-la 
novament, es veuran unes franges negres a dalt i a baix del 
fotograma.  
 

El reenquadrament té sentit si s’ha de fer una presentació de fotografies, si pel 
contrari,  el fotograma s’ha de tornar a intercalar a la pel·lícula, sempre és millor 
conservar el format original. 
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BUÑUEL I LA TABLA DEL REY SALOMÓN  
Fitxa tècnica i artística 
 
2001 Espanya 
  
Gènere: Fantàstica 
 
Director:  Carlos Saura 
Producció: José Antonio Romero 
Guió:   Carlos Saura 
  Agustin Sanchez Vidal 
Fotografia:  José Luís Lopez-Linares 
Música:  Roque Baños  
Duració: 106 min. 
 
Premi Goya 2001: Millors Efectes Especials: 
 
Principals Interpretes: 
 
El Gran Wyoming.................. Luís Buñuel (vell) 
Pere Arquillué ..................... Luís Buñuel ( jove) 
Ernesto Alterio.......................Salvador Dalí 
Adrià Collado.........................Federico Garcia Lorca 
Juan Luís Galiardo............... Crític 
Amira Casar..........................Fàtima 
Armando De Razza............. Emilio Avendaño 
Eusebio Lázaro .................. Jueu errant 
Valeria Marini ..................... Ana Maria de Zayas 
Estrella Morente.................. Cantant 
Jean-claude Carrière ......... David Goldman 
 
* En aquest cas ha estat impossible capturar fotogrames de la pel·lícula, degut als sistemes de 
protecció del DVD. En la proposta d’activitat s’informa dels capítols on  surten les escenes que 
tenen relació amb obres pictòriques. Es fa referència al número de l’escena segons el DVD 
distribuït per la productora Filmax Home Video. 
 

 
 
Sinopsi argumental: 
 

El famós cineasta Luís Buñuel imagina la pel·lícula que li hagués agradat rodar 
sobre la seva  joventut, en companyia dels seus amics Salvador Dalí i Federico 
Garcia Lorca. Junts comencen una aventura fantàstica en busca de la mítica 
Taula del Rei Salomó. Qui la posseeixi, tindrà la facultat de veure el present, el 
passat i el futur.  
 
Amb aquesta pel·lícula, Carles Saura ha volgut rendir homenatge al seu amic i 
paisà, el cèlebre director aragonès Luís Buñuel. És el millor tribut que un director 
pot oferir a un altre: la seva obra, una pel·lícula de ficció en què li dóna el paper 
de protagonista . 
 

 
 



 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

122 

 
Aquesta proposta pot complementar 
l’activitat sobre la pel·lícula Recuerda 
d’Alfred Hitchcoch. En ella se seguirà 
aprofundint en l’estudi de l’obra del pintor 
Salvador Dalí. D’aquest film es 
treballaran les dues últimes escenes, 
concretament, l’ 11 i la 12,  ja que són les 
que presenten més efectes especials – la pel·lícula va 
guanyar un Premi Goya al Millors Efectes Especials-. 
Es recomana veure el reportatge que inclou el DVD 
sobre com van ser realitzats.  
 
 

 
Activitat 1 
 
Després del visionat de la pel·lícula 
contesteu les preguntes que fan 
referència a les dues escenes 
següents:  

 
 
Escena 11.  “En las entrañas” 
 
En aquesta escena, els protagonistes van a parar, a través d’un laberint, en mig d’una 
cambra on hi ha un personatge femení de ficció. 
 

� Com es poden interpretar els diferents canvis de color que hi ha al 
començament de l’escena?. 

 
� El personatge femení esmentat anteriorment, és un homenatge a una 

pel·lícula emblemàtica de la història del cinema. Sabríeu dir de quina 
pel.lícula es tracta?. Per què el director Carlos Saura, inclou aquest 
personatge a la narració?. 

 
� Hi ha un moment en què la monumental estàtua llança un raig vermell als 

tres artistes. Quin significat simbòlic pot tenir aquesta acció?.  
 
Escena 12.  “Visiones” 
 
Després de passar enmig d’una espessa selva d’arrels, els protagonistes troben, 
finalment, la Taula del rei Salomó. 
 

� Qui era aquest rei?. En quin famós llibre podem llegir la seva història?. 
 
 
� Els tres amics es reflecteixen a la Taula. Què hi veu cadascun d’ells?. 

Quines imatges surten en cada visió?. 
 
 
� La banda sonora és la mateixa a tots tres personatges?. Hi ha una 

identificació de la música a cadascun d’ells?. 
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� Observeu que al final de l’escena es pot veure tota la pel·lícula a l’inrevés. 

És un bon exemple de muntatge audiovisual. Podeu realitzar produccions 
semblants amb les imatges de les biblioteques de fotografia i de vídeo. 

 
Activitat 2 
 
Els quadres següents pertanyen al període que el mateix Dalí qualificà de Paranoic-
crític. En aquest procés, va treballar amb imatges dobles que segons Dalí són: La 
representació d’un objecte que, sense la més petita modificació figurativa o anatòmica, 
és al mateix temps, la representació d’un altre subjecte absolutament diferent. 
 
A l’exemple donat a continuació, es posa de manifest les diferents lectures que  poden 
tenir els personatges reproduïts en el quadre. Cal tenir en compte que no es poden 

percebre totes dues imatges a 
la vegada. En mil·lèsimes de 
segon, canviem la visió d’una a 
l’altra. 
 
Per mitjà del programa de 
tractament d’imatges, s’ha 
extret del context general del 
quadre la imatge doble que hi 
surt representada. Hi podem 
veure el rostre del pintor Diego 
de Silva Velázquez,  i una 
reinterpretació de La noia de la 
carta del pintor Johannes 
Vermeer. 
 
 

 

La imatge desapareix. 1938 
Salvador Dalí 
Oli sobre tela 56,2x50,5 cm 
Col.lecció particular 
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Dins de la biblioteca d’imatges a la carpeta Pintura/Dalí/ hi podeu trobar aquestes 
dues reproduccions de quadres del pintor.  
 
Per mitjà del programa 
de tractament d’imatges, 
seguint l’exemple donat 
anteriorment, aïlleu  els 
diferents objectes i 
subjectes que hi surten 
representats.  
 
En el quadre L’enigma 
sense fi, hi ha un total 
de sis formes que estan 
superposades.  
 
En el quadre El gran 
paranoic, a part de les 
imatges més evidents, 
intenteu trobar altres 
formes suggerides per la 
vostra imaginació. 

Superior: 
L’enigma sense fi. 1938 
Salvador Dalí 
Oli sobre tela 61 x 48 cm 
Col.lecció particular 
 
 
Dreta: 
El gran paranoic. 1936 
Salvador Dalí 
Oli sobre tela 62 x 62 cm 
Museum Boymans-Van 
Beuningen, Rotterdam 
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MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS (What Dreams May Come)  
Fitxa tècnica i artística 
 
1998 USA 
 
Gènere: Fantasia/drama 
 
Director:  Vincent Ward 
Producció: Barnet Bain 
Guionista:  Ronald Bass; bassat en la novel.la de Richard Mathenson 
Fotografia:  Eduardo Serra 
Música:  Michael Kamen 
Duració: 116 min. 
 
Interpretes: 
 
Robin Williams.......................Chris Nielsen 
Cuba Gooding..................... Albert 
Annabella Sciorra..................Annie Nielsen 
Jessica Brooks Grant............Marie Nielsen 
Josh Paddock ...................... Ian Nielsen 
Rosalind Chao.......................Leona 
Max von Sydow.................... Albert II 
 
En aquest cas ha estat impossible capturar fotogrames de la pel·lícula, degut als sistemes de 
protecció del DVD. En la proposta d’activitat s’informa dels capítols on surten les escenes que 
tenen relació amb obres pictòriques. 
 
 

 
 
Sinopsi argumental: 
 

Una parella perd els seus dos fills en un accident, més tard, l’home també mor. 
És a través dels quadres que pinta la seva dona que pot establir comunicació 
amb ella, creant un paradís imaginari. La soledat fa que la dona caigui en una 
forta depressió, desembocant en el suïcidi i, per aquesta raó, queda relegada a 
un espai que podriem definir com a infern. El marit, en un viatge que té moltes 
similituds amb el de Dante en la Divina Comèdia, intentarà rescatar-la i redimir-la. 

 
S’ha escollit aquesta pel·lícula degut a la gran quantitat d’efectes especials, molts 
d’ells relacionats amb  tècniques pictòriques. També són interessants els espais 
fantàstics i, alguns d’ells, onírics en què es desenvolupa l’acció.  
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El visionat d’aquest film pot oferir moltes 
possibilitats de relació i comparació amb 
diferents obres pictòriques que han tractat 
el tema de les visions del més allà del 
món real. En intentar plasmar el paradís i 
l’infern –tema recurrent en la iconografia 
religiosa occidental-, ha donat lloc a tota 
una sèrie d’imatges on la imaginació dels 
pintors ha pogut expressar-se lliurament. 
 
Les referències a obres gràfiques i pictòriques poden ser 
ampliades per altres obres que conegueu, ja que la 
pel·lícula recull àmpliament, imatges procedents de la 
història del dibuix i la pintura. Possiblement, la majoria 
de les obres pictòriques que acompanyen la proposta de 
treball us seran desconegudes. Això no és problema, 
només cal que presteu atenció a les imatges –a les del 
film i a les impreses- perquè més endavant estareu en 
condicions de relacionar-les, i fins i tot, amb aportacions 
pròpies. 
 
 

 
Abans de veure la pel·lícula, seria convenient llegir el qüestionari i 
donar una ullada a les reproduccions de gravats i dibuixos que 
s’adjunten a l’activitat –observeu que les dates en que van ser 
realitzades són molt anteriors al film-. Una vegada visionada la 
pel·lícula contesteu les preguntes: 

 
 

� La narració de la història, és linial?. Quins 
recursos cinematogràfics utilitza per 
explicar el relat?. 

 
� Escriviu una frase del film en què es faci 

una referència o un comentari sobre la 
pintura.  

 
� Quines escenes de la pel·lícula podrien 

estar inspirades en el fragment del 
quadre de la dreta (1)?. Què simbolitza la 
imatge? 

 
� Als capítols del 6 al 10 del DVD, els 

efectes especials tenen un protagonisme 
important.  La realitat és vista a través 
dels pigments, com si l’acció es 
desenvolupés dins de diferents quadres. 
Hi ha un paisatge que recorda la pintura 
d’un pintor molt famós. A quin artista fa 
referència?. Reconeixeu altres estils 

 
1.  Visions del més allà 1500-1504    
(Palau Ducal.Venecia) 
Hieronymus Bosch 
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pictòrics que hi apareixen?. 
 

� Al capítol 11 hi apareix la reproducció d’un quadre. De quin quadre es 
tracta?. Per què hi apareix aquesta obra?. 

 
� Quan comencen la travessia a l’infern, fan referència a un personatge 

anomenat Cerbero. Qui és?. Quina aparença té? 
 
� Al capítol 15 el protagonista camina sobre una cúpula invertida.  

Quin pot ser el seu significat?. 
 
� La barca és un dels objectes que apareix recurrentment a tota la pel·lícula. 

Què simbolitza?. (Si no ho sabeu, podeu consultar un diccionari de 
símbols). 

 
� Quina de les escenes de la pel·lícula transmet una sensació més inquietant. 

Per què?. 
 
� El concepte de cel i infern prové de la religió catòlica. Aparentment, la 

pel·lícula gira entorn d’aquesta tradició; però al final, hi ha un fet que no és 
propi o contradiu aquesta creença. Quin és aquest fet?. 

 
 
Totes les imatges que vénen a continuació provenen del camp artístic. Són de dos 
períodes molt diferenciats de la història de l’art. A quin estil pertanyen?. Descriviu 
breument les seves característiques.  
Hi ha escenes de la pel·lícula que s’inspiren directament en aquestes imatges?. Trieu 
cinc obres que considereu que tenen més similituds amb determinades seqüències del 
film. Relacioneu-les amb l’escena, indicant la situació i el temps en la filmació. 

 
 
 

 
2. Vista des de Dresde.  1824    
(Museu d’Art d’Hamburg) 
Gaspar David Friedrich 

 
3. Paisatge  (fragment).   1838 
(City Art Gallery. Bristol) 
Samuel Colman 
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4. 5. 6. 7. 8. Escenes de l’infern de Dante.   1861 
(Litografies) 
Gustave Doré 

4 

5 

7 

6 

8 
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11. Tríptic del fenàs (detall).   1500 - 1502 
(Museu del Prado. Madrid) 
Hieronymus Bosch 

 
10. Judici final (detall).   1510 (aprox.) 
(Academia de les Arts. Viena) 
Hieronymus Bosch 

 
9.  Temptacions de Sant  Antoni (detall).   1500 (aprox.) 
(Museu Nacional d’Art. Lisboa). Hieronymus Bosch 
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GOYA EN  BURDEOS   
Fitxa tècnica i artística 
1999 Espanya 
  
Premis: Premis Goya 2000. Millor actor: Francisco Rabal  -  Millor fotografia.  -  Millor 
direcció artística.  -  Millor disseny de vestuari.  -  Millor maquillatge i perruqueria. 
 
Gènere: Drama 
 
Director:  Carlos Saura 
Producció: Andrés Vicente Gómez 
Guió:   Carlos Saura 
Fotografia:  Vittorio Storaro 
Música:  Roque Baños  
Duració: 104 min. 
 
Principals Interpretes: 
 
Francisco Rabal.....................Goya 
José Coronado..................... Goya jove 
Maribel Verdú........................Duquesa d’Alba 
Eulalia Ramón.......................Leocadia 
Dafne Fernández................. Rosarito 
Emilio Gutiérrez Caba...........José de la Cruz 
Joaquin Climent.................... Moratín 
 
* En aquest cas ha estat impossible capturar fotogrames de la pel·lícula, degut als sistemes de 
protecció del DVD. En la proposta d’activitat s’informa dels capítols on  surten les escenes que 
tenen relació amb obres pictòriques. Es fa referència al número i al nom de l’escena segons el 
DVD distribuït per la productora Manga Films. S.L. 
 

 

 
 
Sinopsi argumental: 
 

En el seu exili a la ciutat de Burdeos, l’octogenari pintor Francisco de Goya 
recorda, a través de les seves obres, els moments més significatius de la seva 
vida. La utilització del flash back com a recurs narratiu, i la situació dels 
personatges en escenaris mig realistes, mig imaginaris –alguns d’aquests, són 
les obres del pintor-, fa que la història vagi envoltant l’espectador en cercles 
concèntrics, dels quals, contínuament, va entrant i sortint, fins a arribar al centre, 
que és el final o l’inici, segons es miri. 
 

Nota important: 
 

Per realitzar l’activitat, és necessari que els estudiants disposin d’alguna 
monografia de Goya en què hi hagi reproduïts el quadre de Els afusellaments 
del 3 de Maig i la sèrie de gravats de Els desastres de la guerra. 
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Aquesta proposta d’activitat vol ser una 
reflexió entorn la condició humana amb 
totes les seves contradiccions.  
 
La pel·lícula Goya en Burdeos, juntament 
amb l’obra pictòrica i gràfica del que -amb 
paraules d’André Malraux- va ser l’iniciador  de la 
pintura moderna,  són el reflex de l’absurd i la brutalitat    
que desencaden els conflictes bèl·lics.  És a causa 
d’ells, que la misèria i la mesquinesa humana afloren 
amb tota la seva cruesa. 
 
Francisco de Goya va voler deixar testimoni,  actuant 
com a cronista gràfic –en algunes obres escriu la frase: 
Yo lo ví- dels fets que ocorregueren a la seva època. Li 
va tocar viure un dels moments més convulsos de la 
història a Espanya: la invasió francesa i la Guerra de la 
Independència. Regnava l’inepte Carles IV, dins d’una 
cort corrupta i ignorant. La major part de la població era 
analfabeta i vivia enmig de condicions insalubres. De 
França arriben les proclames de Llibertat, Fraternitat i 
Igualtat de la Revolució Francesa, però, alhora, la 
invasió del territori. Alguns intel·lectuals que adopten les 
idees progressistes per tal de treure Espanya de l’ostracisme, són acusats 
d’afrancesats  per les classes dominants, que no volen perdre els seus privilegis.  
Goya, com a pintor de la cort, té contacte amb tots ells. Calla i observa el seu entorn. 
Ell és un patriota que no pot acceptar la invasió, però tampoc s’identifica amb la 
ignorància i l’endarreriment que la monarquia imposa al país. Malauradament, el 
dilema de Goya no ens sembla gens llunyà. El seu crit de rebel·lia seran les seves 
obres, en què abocarà tota l’amargor i el desencís envers l’home com a espècie. 

 
Abans de veure la pel·lícula, seria convenient llegir el qüestionari i 
donar una ullada a les reproduccions que acompanyen la proposta, 
d’aquesta manera es podrà centrar l’atenció en les imatges que 
s’hauran de treballar.   
 

Activitat 1 
 
L’activitat es centrarà en les escenes 11, 12, 18 i 19. Com s’ha comentat anteriorment, 
caldrà disposar de la suficient documentació de l’obra gràfica i pictòrica del pintor. Una 
vegada visionada la pel·lícula contesteu les preguntes: 
 

 
Escena 11.  “El mayor monstruo del universo” 
 

A l’escena hi ha tres personatges -Goya, Rosarito i Leocadia- que reaccionen 
de manera diferent davant de les Pintures Negres. Quin és el punt de vista 
que té cadascun dels personatges respecte les imatges pintades?.  

 
L’espai en què el director situa els personatges és real?. Argumenteu la 

resposta. 
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Escena 12. “Dolor”. 
  

� En aquesta escena la pintura i la realitat es confonen. Analitzeu i anoteu els 
moviments de la càmera des del minut 50 fins el minut 51,20. Cas que en la 
successió de les imatges hi hagi connexions –signes de puntuació- diferents 
al tall sec entre els plans, indiqueu on són, identificant el nom de la 
connexió. 

 
� Quin paper compleix la banda sonora a l’escena?. 
 
� Com s’interpreta el significat de la tela blanca, cobrint els personatges al 

final de l’escena?. 
 
 
Escena 18. “El espejo de Velázquez”. 
 

� En aquesta escena, mirem el quadre “Les Menines” de Velázquez amb els 
ulls de Goya. Hi ha un quadre d’aquest pintor que s’inspira directament en el 
quadre de Velázquez. Quin és aquest quadre?. 

 
� Durant aquesta escena, el protagonista diu aquesta frase: La pintura es el 

espejo deformante de la vida. Què vol expressar Goya amb aquestes 
paraules?. 

 
 
Escena 19. “Los fusilamientos”. 
 

� Hi ha un personatge en aquesta seqüència que fa de fil conductor. Quin és 
aquest personatge?. 

 
� Mentre es va desenvolupant l’escena, aquesta va tenyint-se de diferents 

colors. Digueu els  colors que hi apareixen i expliqueu el seu significat 
simbòlic, juntament amb l’efecte psicològic que pot actuar sobre 
l’espectador. 

 
� Amb les reproduccions de la sèrie de gravats de Els desastres de la 

guerra, tracteu d’identificar a les imatges cinematogràfiques, el màxim de 
gravats -mínim sis- dins de l’escena. (Hi ha deu gravats que són clarament 
identificables). 

 
Activitat 2 
 
La percepció de barbàrie que porta implícita la guerra, és una constant en l’obra de 
Goya. En ella, hi caben totes les calamitats i les aberracions de què l’home és capaç. 
Aquesta convicció queda reflectida al final de  l’escena 11, en què el protagonista 
explica a la seva filla que el pitjor monstre de l’univers és l’home.  
 
La visió desencisada i pessimista queda amplificada en la seva obra gràfica. En els 
gravats donats a continuació, Goya ens deixa el testimoni dels actes de crueltat portats 
a terme en els dos bàndols.   
 

� Desprès d’observar les imatges,  es pot considerar que Goya pren clarament 
partit per una o altra part?.  
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La sèrie de Els desastres 
de la guerra, constava de 
vuitanta gravats. Més tard, 
se n’afegiren tres més. 
Estan realitzats amb la 
tècnica de l’aiguafort. 
Aquesta tècnica consisteix 
en la corrosió que produeix 
l’àcid nítric sobre una planxa 
de coure. Abans, se li ha 
donat a la planxa un vernís 
protector, aquest es ratlla 
amb un burí seguint el 

dibuix final. Posteriorment, 
es fa la tirada dels gravats, 
entintant i premsant el 
paper. 
 
Els gravats varen ser 
realitzats entre els anys 
1810 i 1820. En ells, Goya 
més que representar la 
guerra, mostra les seves 
conseqüències:  bestialitat, 
deshumanitzaciò i pillatge. 
 

 
Sota els gravats, Goya va 
escriure frases que, en 
alguns casos, actuen com a 
títol i en altres com a 
posicionament del pintor 
davant del fet: Lo merecía. 
També alguns escrits al peu 
del gravat donen fe, com a 
notari de l’horror, del seu 
testimoni: Yo lo ví. 
 
 

Gravat número 2 
Con razón o sin ella 

7 

Gravat número 3 
Lo mismo 

Gravat número 5 
Y son fieras 
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Activitat 3 
 
Goya va pintar el quadre Els afusellaments del 3 de maig en plena maduresa de la 
seva carrera. El va compondre en diagonal; situant la figura principal, enmig del 
creuament de la secció àuria respecte el format de la tela. Elimina els elements 
superflus, centrant l’atenció en els dos punts de llum principals: la camisa blanca i la 
llanterna. Els cossos sense rostre dels soldats, alineats com una maquina de matar, 
fan desviar la mirada cap a les víctimes. La visió d’aquestes pot tenir afinitat amb una 
seqüència cinematogràfica, les podem seguir en el tràgic procés: abans, durant i 
desprès de l’execució. 
 
A l’escena 19 de la pel·lícula hi ha una reinterpretació del quadre, observeu que tota la 
seqüència es desenvolupa en un espai pràcticament neutre, sense fons, com si fossin 
els decorats d’una obra de teatre: 
 
 

� Penseu que la composició de les imatges de la pel·lícula i la del quadre són 
semblants?. Com estan situats els personatges en ambdós casos?. Feu un 
anàlisi comparativa entre les dues imatges.   

 
� De segur que heu contestat correctament la pregunta 8 de la primera 

activitat. Podeu identificar aquest personatge en el quadre?. (Només una 
petita pista: abans de la restauració tothom pensava que era una ombra). 

 
 

Els afusellaments del 3 de maig. (266x345 cm) 1814 (Museu del Prado. Madrid) 
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10 octubre 2004 

6 gener 2005 30 setembre 2004 

� L’actitud de la figura de la camisa blanca, amb quin personatge guarda un 
cert paral·lelisme?. 

 
 
� Desprès d’observar els personatges del quadre, es pot afirmar que hi ha la 

intenció de mostrar heroisme en les víctimes?. Què intenta representar 
Goya?. 

 
 
Activitat 4 
 
Aquestes fotografies són imatges que volen testimoniar l’evidència d’un conflicte. En 
totes elles hi ha reflectida la desproporció de forces. Fins i tot a la imatge de la noia 
que porta el fusell, es pot apreciar la incomoditat i la falta de convicció en agafar una 
arma –la bossa de mà que té al costat, deixa veure la falta d’esperit militar de la noia, 
tampoc l’actitud és de bel.ligerància-. Són les circumstàncies que li han tocat viure i 
així s’ha d’actuar. No estem tan lluny dels gravats de Goya on les dones han de 
comportar-se com soldats, fins i tot, amb els fills penjats a l’esquena.  

 
 
Mira amb atenció aquestes fotografies i contesta les preguntes: 
 
 

� Quina d’elles consideres que transmet més dramatisme?. Per què?. 
 
 
� Creus que la societat està anestesiada davant d’aquest tipus d’imatges?. 

Coneixes algun cas que hi hagi hagut alguna reacció?. 
 
 
� Cerca fotografies de premsa que denunciïn situacions de desigualtat, 

injustícia o de discriminació. 
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22 novembre 2004 

13 octubre 2004 8 novembre 2004 

25 novembre 2004 
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LA JOVEN DE LA PERLA  (Girl with a Pearl Earring) 
(Fitxa tècnica i artística) 
 
2003 Regne Unit, Luxemburg 
 
Gènere: Drama 
 
Director:  Peter Webber 
Producció: Archer Street/Delux 
Guió:   Olivia Hetreed segons la novel·la de Tracy Chevalier 
Fotografia:  Eduardo Serra 
Música:  Alexandre Desplat 
Duració: 100 min. 
 
 
 
Principals Interpretes: 
 
Colin Firth............................. Johannes Vermeer 
Scarlett Johansson................Griet  
Tom Wilkinson...................... Van Ruijven 
Judy Parfitt............................ Maria Thins 
Cillian Murphy....................... Pieter 
Essie Davis........................... Catharina Vermeer 
Johanna Scanlan...................Cornelia Vermeer 
Chris McHallem..................... Pare de Griet 
Gabrielle Reidy.......................Mare de Griet 
 
Ha estat impossible capturar fotogrames de la pel·lícula, degut als sistemes de protecció del 
DVD. En la proposta d’activitat s’informa dels capítols on surten les escenes sobre les quals es 
basa l’activitat. Es fa referència al número i al nom de l’escena segons el DVD distribuït per 
DeAPlaneta. 
 

 

 
 
Sinopsi argumental: 
 

La pel·lícula narra la història de Griet, una noia de Delft,  que es veu obligada a 
treballar de minyona, a causa d’un accident del seu pare, a la casa del pintor 
Johannes Vermeer. A partir d’aquí, descobreix l’amor, el món de la pintura i, al 
mateix temps, la mesquinesa del petit cercle social on li toca viure. 
 
És un film de caire preciosista, on el color i la llum són els primers protagonistes. 
A la major part dels plans es poden reconèixer les obres del pintor o de l’escola 
flamenca del segle XVII. 
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A través d’aquesta pel·lícula 
s’estudiarà l’obra del pintor holandès 
Johannes Vermeer. Cal aclarir, però, 
que el film ofereix múltiples lectures. 
A partir de la narració es poden 
analitzar diferents arquetips del 
comportament humà. 
 
No es coneix gran cosa de la vida de Johannes 
Vermeer (1632-1675). Va néixer a la ciutat holandesa 
de Delft  on aviat va ser  reconegut com a pintor, 
encara que  tenia dificultats per vendre la seva obra. 
Cal aclarir, però, que el preu dels seus quadres 
estava molt per sota del que, a l’època, valien els 
bulbs de les tulipes més preuades. Això era degut al 
fet que en el segle XVII, els pintors no eren 
considerats artistes creadors –de fet, eren equiparats 
als artesans- i la seva obra no tenia el reconeixement 
social que més tard va adquirir. 
 
De tota manera, Veermer es podia haver dedicat a la 
reproducció seriada com molts dels seus col·legues, però al contrari d’ells, la seva 
producció era extremadament  reduïda. Es calcula que durant els més de vint anys 
que va durar la seva carrera, va pintar entre quaranta-tres i seixanta quadres, per tant, 
no més de dos quadres de gran format per any. D’aquests, només se’n conserven 
trenta-cinc.  
 
Johannes era un pintor lent que es recreava en la seva obra. Els temes –tret de dues 
vistes de la ciutat de Delft- eren escenes d’interior, la majoria d’elles corresponien a 
habitacions de casa seva. Pintava els objectes –mapes, miralls, quadres d’altres 
pintors, etc.- del seu entorn; però quan calia, els deformava i alterava el color segons 
les necessitats compositives de cada quadre. Va enregistrar amb una precisió fins 
aquell moment mai aconseguida, la imatge retiniana dels objectes, pintant-los amb els 
petits punts que caracteritzen la seva tècnica. Però la seva fita més important, va ser la 
d’atrapar la llum fins a donar la sensació que sorgeix del fons del llenç, fent oblidar a 
l’espectador que la imatge que contempla només es tracta de pigments. 
 
És possible que s’ajudés d’una càmera fosca. Això justificaria perquè els seus 
quadres, en els quals utilitza els punts de vista forçats de la fotografia, s’acosten a un 
enregistrament mecànic de la realitat, com si fossin un organisme autònom on 
s’imprimeixen les imatges,. El crític d’art Hoogstraten, contemporani del pintor va 
afirmar: “La pintura és una ciència que enganya l’ull amb formes i colors”, Veermer no 
intenta representar la realitat com un artifici, sinó reinventar-la dins del univers de la 
tela. 
 
Quan a l’edat de quaranta-tres anys va morir ofegat pels deutes i la impossibilitat de 
mantenir els seus onze fills, quasi ningú va ser conscient de l’aportació que Vermeer 
havia fet a la pintura. Van haver de passar dos segles perquè, mai més ben dit, la seva 
obra brillés amb llum pròpia. 
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Activitat 1: 
 
L’activitat es centrarà en les escenes 6, 7, 8 i 13 de la pel.lícula La Joven 
de la Perla. 

 
Consideracions generals 
 
La narració té l’estructura d’un cercle que es tanca. Es pot observar que al 
començament i al final, la càmera realitza una angulació en picat on hi apareix una 
gran estrella al terra, sobre la qual camina la protagonista. Aquesta imatge actua com 
a metàfora visual: l’estrella dels plans finals està més desdibuixada, actua com a reflex 
del desencís de la noia. L’acte de travessar el pont, també ens transmet la idea de unir 
–o separar- dos móns.  
 
És una pel·lícula de mirades, la composició dels quadres es va configurant a través 
dels ulls dels protagonistes. El director fa que, en molts casos, sigui la participació 
activa de la noia qui determini l’obra final.  La visió dels quadres –a l’estil de la pintura 
de Vermeer- és donada amb un cert distanciament: a través d’una porta o d’una 
cortina. La distància entre els dos espais, el real i el creatiu, està profundament 
diferenciada. Al primer hi habita la quotidianitat, al segon, el temps es congela i només 
hi poden accedir els que comprenen les seves lleis. 
 
La llum actua com un personatge més. La fotografia d’Eduardo Serra va teixint les 
escenes de la pel·lícula amb els quadres del pintor, també es pot veure com els 
moviments de la càmera van acariciant els objectes, que són tractats amb la mateixa 
delicadesa amb què els va pintar Vermeer. 
 
Desprès de visionar les escenes, contesteu el qüestionari: 
 
Escena 6.  “Nuevo cuadro” 
 

� Descriu els moviments de la càmera des del començament de l’escena fins 
el minut 00:30:50 (Total 2 m). 

 
� Explica el funcionament de la càmera fosca. Per què la imatge que es veu a 

la pel·lícula no està invertida?. 

 
Ús de la càmera fosca. 
Dreta: Caixa de perspectiva (1658-1660) 
*Il·lustracions procedents del catàleg de 
l’exposició de Vermeer i l’interior holandès  
Museu del Prado. Madrid 2003 
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� De quin element diu Vermeer que està feta la imatge?. 
 
� Quina altra imatge sorgeix a partir d’aquest descobriment?. 
 
� La rajola trencada, té algun altre significat?. 

 
Escena 7.  “No son blancas” 
 

� Quin és el nom de l’estri que fa servir el pintor per recolzar la ma amb que 
pinta?. 

 
� Quan Vermeer descriu la tècnica que fa servir per pintar el quadre, utilitza el 

terme veladura. En què consisteix aquesta tècnica?. 
 
� A l’escena de la descripció dels núvols, Griet descobreix el color i aquesta 

revelació la transforma. La seqüència va precedida d’una acció que es 
repeteix al final. Quina és aquesta acció i quins canvis es produeixen en la 
il·luminació?. 

 
Escena 8.  “Pigmentos rubios” 

 
� Al començament de la seqüència, Vermeer fa una descripció dels 

components que utilitza per elaborar les pintures. De quin tipus de pintura 
es tracta?. 

 
� Quins colors dominen a tota l’escena?. 

 
Escena 13.  “Miradas de pasión” 
 

� Fes una breu descripció del que succeeix en aquesta 
escena. Hi ha accions que es poden relacionar a nivell 
simbòlic?. 

 
� El quadre que pinta en aquesta escena –La noia de la 

perla-, és l’únic de la seva producció que té el fons 
negre. Quin pot ser el motiu?. 

 

 
 
 
 
Activitat 2: 
 
Dins de l’arxiu pintura contingut en el 
CD nº 1 hi ha la reproducció del 
quadre La noia de la perla (1665-
1666), amb el programa de 
tractament d’imatges, reinterpreteu 
l’obra.  
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VÍDEO 
 
Actualment,  a les sales d’exposicions i en grans manifestacions 
artístiques, com la Biennal de Venècia, és fàcil constatar que els 

muntatges audiovisuals han pres terreny i s’estan imposant a les tècniques pictòriques 
tradicionals. El vídeo ha deixat de ser un suport informatiu o de promoció –vídeo clips- 
per convertir-se en un mitjà artístic amb un llenguatge propi. Les seves possibilitats 
van molt per davant del que el gran públic coneix, ja que encara no l’ha assimilat com 
una opció creativa més. Però no és difícil trobar l’obra de grans creadors com Bill 
Viola o Lars Siltberg en prestigiosos museus. La tecnologia digital està tot just 
començant, estem assistint als inicis de noves formes de mirar i percebre, només és 
qüestió de temps perquè formin part del nostre entorn més immediat.  
 
El Departament d’Educació ha dotat últimament als centres de secundària de càmeres 
de vídeo, fotografia i programari informàtic per l’edició. Aquest material sovint, està 
infrautilitzat. La causa principal és que, ara per ara, no hi ha cap programació oficial 
que contempli la inclusió d’aquesta matèria; si des d’alguns centres s’imparteixen 
activitats relacionades amb els audiovisuals, és gràcies al voluntarisme de professors i 
professores; ara per ara, es pot dir que impartir l’assignatura d’audiovisuals, forma 
part de la clandestinitat. Els ensenyants es veuen immersos dins del gruix de les 
activitats habituals que obliga la tasca diària docent; posar-se a elaborar noves 
propostes didàctiques, esdevé una feina afegida. A tot això, cal afegir el temps que es 
necessita per familiaritzar-se amb l’ús del nou maquinari. És per això, que aquesta 
secció pretén oferir material elaborat i propostes de treball que poden resultar força 
engrescadores per als alumnes i facilitar, en allò que sigui possible, la tasca del 
professorat. 
 
A ningú se li escapa que cada vegada més, les noves tecnologies han simplificat tant 
la feina de filmació –les càmeres cada vegada han esdevingut més lleugeres i 
manejables-, com, sobretot, la tasca d’edició. La incorporació de programes d’edició, 
com  és el  cas del STUDIO 8,  ha estat un avanç que ha convertit aquesta activitat -
sovint feixuga pels estudiants, quan editaven en format analògic- en una part 
apassionant de la producció.   
 
Només cal animar els docents a utilitzar aquestes eines que, si bé poden comportar 
variacions en l’estructura de la classe convencional –i possiblement, feina extra-, fan 
que els beneficis aportats als alumnes respecte el domini del llenguatge i la producció 
audiovisual siguin notablement importants. 
 
Principals objectius: 
 

· Coneixement del funcionament i de les prestacions de la càmera fotogràfica. 
· Assoliment del llenguatge fílmic. 
· La imatge en moviment com a prolongació de la nostra percepció. La càmera 

com a nova forma de visió. 
· Anàlisi crítica de produccions. 
· Elaboració de guions narratius i documentals. 
· Percepció de l’espai fílmic.  
· Presa de consciència del moviment de la càmera com a prolongació del propi 

cos. 
· Aprendre a seleccionar les imatges en funció de l’expressivitat de la narració. 
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· Reconèixer i controlar el ritme en el muntatge. 
· Conèixer l’edició digital. 
· Filmació de curts.  
· Saber escollir la banda sonora 
· Producció d’efectes especials. 

 
Consideracions i aclariments. 
 
Els clips de vídeo que s’adjunten són de més duració que la que, possiblement, seria 
òptima. La consideració de donar uns segons més obeeix al propòsit que els 
estudiants es familiaritzin a retallar i valorar la durada correcta de les imatges segons 
els objectius del muntatge audiovisual. No és igual elaborar un vídeo didàctic o 
informatiu, que un que persegueixi finalitats estrictament creatives; en aquest últim 
cas, les imatges poden tenir un ritme molt més subjectiu. 
 
Totes les imatges de la biblioteca han estat enregistrades amb càmeres domèstiques. 
La raó principal és la de demostrar que amb mitjans no professionals, es poden 
aconseguir imatges de qualitat acceptable. Als clips de vídeo se’ls ha suprimit el so, 
perquè la majoria d’ells presentava soroll de fons sense cap interès de cara al 
muntatge. 
 
En estar enregistrats en diferents dies, pot ser que els clips presentin canvis de llum, 
aquest és un inconvenient que no s’ha pogut evitar. Un altre obstacle ha estat 
l’afluència massiva de visitants als edificis de Gaudí; s’ha hagut de filmar a primeres 
hores del dia per evitar la presència de protagonistes espontanis, ja que aquests 
edificis són un dels principals atractius turístics de Barcelona.  
 
Cal recordar que en els muntatges audiovisuals es poden utilitzar fotografies de la 
biblioteca i a l’inrevés: dels clips de vídeo també es poden capturar imatges que, 
d’aquesta manera, es converteixen en fixes; encara que no tenen el grau de definició 
de les fotografies. 
 
Només cal desitjar que el treballar i conèixer l’obra de Gaudí sigui, tal com el seu 
cognom significa,  motiu de satisfacció. 
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PROPOSTA 1 
FILMACIÓ DEL SIMULACRE D’EVACUACIÓ DEL CENTRE 
 
En els últims anys una de les prioritats del Departament d’Educació ha estat la 
prevenció de riscos en els centres. L’activitat proposada, a part de ser una eina de 
gran utilitat, té l’avantatge d’implicar els estudiants i  totes les persones del centre, 
de forma entusiasta. Els esforços dedicats a la realització es veuen gratificats amb 
el resultat i amb la utilitat del material elaborat. Una de les aplicacions més 
immediates pot ser, per exemple, un visionat del vídeo a l’inici del curs acadèmic 
per tal que els alumnes puguin conèixer el centre i la forma d’evacuar-lo, en cas de 
qualsevol incident. Té el valor afegit que està realitzat en el propi edifici, i per tant, 
queda clarament especificat l’itinerari de les sortides. Les normes indicades no són 
de caràcter abstracte o aplicades a un centre hipotètic, sinó que fan referència 
explicita als espais on els alumnes acostumen a estar.  
 
La seva realització comporta una tasca de preparació i planificació. A primera cop 
d’ull pot semblar una feina ingent, però si es porten a terme unes senzilles normes 
organitzatives, es pot acabar el vídeo en pocs dies. Naturalment, dependrà de la 
complexitat del guió; si aquest és de tipus narratiu i “dramatitzat, on calgui la 
intervenció d’actors, la tasca es pot complicar notablement, encara que queda 
recompensada per la qualitat narrativa de la filmació. 
 
A l’exemple que s’adjunta en el material del DVD, es va optar per aquesta última 
modalitat. Es va estructurar el guió en tres grans blocs: 
 

a) Situació de l’acció. Sinistre. Normes i recorreguts. Evacuació i recompte 
dels alumnes. 

b) Allò que NO s’ha de fer: situacions de perill, actuacions i evacuació 
incorrectes. Aquesta part té caràcter còmic, cosa que va afavorir que els 
alumnes tinguessin una actitud més entusiasta i col·laboradora. Les 
aportacions al guió foren molt divertides i ocurrents, encara que algunes es 
van haver de desestimar perquè posaven en perill la integritat dels actors i 
del centre. 

c) Recordatori de les normes de seguretat. Per raons òbvies, no podíem 
acabar el vídeo amb els alumnes sortint en desbandada del centre. Per 
tant, la filmació s’acaba amb un petit resum de les principals normes a tenir 
en compte.54 

 
Val a dir que aquesta és una opció, però que poden haver-hi moltes més segons 
les característiques del centre, la col·laboració del professorat i la participació dels 
alumnes. Una altra possibilitat seria que es realitzés la filmació dels recorreguts de 
l’evacuació sense alumnes, mentre s’informa de les normes de seguretat. 
Posteriorment, es pot afegir la filmació amb els alumnes, aprofitant un dels 
simulacres que periòdicament s’han de fer als centres. Tant en un cas com en 
l’altre, es pot assegurar que el material elaborat pot servir de gran ajuda als 
docents a l’hora d’explicar com s’ha d’actuar en cas de produir-se un sinistre. Per 
últim, cal afegir que la realització de la filmació obliga a estudiar i sistematitzar el 
pla d’evacuació de cada centre. A part de les indicacions donades pel Departament 
d’Educació, és convenient demanar informació al Cos de Bombers de la zona, per 

                                                
54 A l’annex adjunt hi ha un breu repàs d’aquestes normes ressaltades en negreta i 
il·lustrades amb fotogrames del vídeo. 
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tal que ens assessorin en el disseny dels recorreguts i de les actuacions a portar a 
terme. 
 
A continuació, hi ha referides unes senzilles indicacions que poden servir de guia 
per a la realització de la filmació i del muntatge.  
 
 
Grup de treball amb alumnes 
 
L’activitat està pensada per el segon cicle d’ESO, preferentment per a 4t, encara 
que, més simplificat, podria realitzar-se també, al primer cicle. La dinàmica és, 
òbviament, la de treball en equip i, preferentment, en grups no gaire nombrosos. 
Dins del marc d’un Crèdit Variable de no més de dotze alumnes, seria la situació 
ideal, ja que els grups més grans dificulten la tasca de coordinació dels alumnes. 
Caldrà establir grups de treball per a cada activitat: filmació, decorats, il·luminació, 
presentadors, actors, etc. L’experiència demostra que, en pocs dies, cada alumne 
troba de manera natural el seu rol. No s’han de forçar les situacions: alumnes que 
es queden totalment bloquejats davant la càmera, poden ser excel·lents tècnics de 
so o eficients script55.  
Una vegada repartides les tasques, seria convenient que tots els alumnes facin les 
activitats bàsiques: filmar i editar. Amb l’edició digital és possible editar diferents 
seqüències alhora, distribuint-les en els ordinadors on han estant assignats els 
grups de treball. Caldrà que el professor/a, hagi establert, abans, les directrius i les 
normes d’edició perquè  la producció final tingui uniformitat de ritme i de narració. 
 
 
El guió 
 
Elaborar un guió és una tasca complexa que requereix visualitzar la producció final. 
Cal començar per redactar la sinopsi argumental, i a continuació, estructurar el guió 
desglossat en imatges i so.  
En el nostre cas, vam establir grups de treball de tres persones. Cada grup va 
elaborar una proposta de guió que, posteriorment, va ser comentada a classe. 
Aquest mètode permet avaluar una primera fase i acotar el treball de cada 
estudiant. Com es comentarà posteriorment, l’avaluació del crèdit de vídeo és més 
complexa que a les assignatures convencionals, en què el treball personal dels 
alumnes queda més delimitat.  
Una vegada acabades les exposicions dels guions, els grups voten el guió que 
considerin més idoni, sense descartar seqüències o aportacions fetes a les altres 
propostes que es poden incorporar al guió elegit. D’aquesta manera, es perfila el 
guió definitiu, que és consensuat per tots els grups. El redactat final haurà d’estar 
supervisat i corregit pel professor/a. 
 
Com a norma general –sobretot en el cas de guions dramatitzats- s’intentarà que 
les escenes més impactants de la narració quedin pel final, mantenint el ritme i el 
nivell d’atenció a tota la filmació. Per simplificar la lectura i la localització de les 
escenes, el guió s’organitza, normalment, en quatre columnes. La redacció ha de 
ser clara i concisa, però sense deixar de banda cap de les instruccions necessàries 
per a la filmació. En cap cas s’han de donar indicacions ambigües que poden 
originar confusions als càmeres o als actors. 
 

                                                
55 Persona que vigila que hi hagi unitat d’acció en el rodatge, a més de tenir cura dels 
detalls de vestuari, maquillatge, decoració i ambients. 
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El disseny fílmic del guió s’estructura en plans –unitats de presses- i aquests són 
agrupats en seqüències –conjunt de plans amb unitat espaial, temporal o 
narrativa-; cal fer constar la durada dels plans i les seqüències. Per identificar-los 
es sol emprar la numeració decimal. Per exemple: 5.12 significa: Seqüència 5, Pla 
12. Val a dir, que en el muntatge final sovint s’altera l’ordre de filmació en intercalar 
plans d’altres seqüències. A l’especificació del plans no es pot oblidar la posició i 
angulació de la càmera, ni la transició entre les imatges.  
Un aspecte que no es pot descurar és el de la banda sonora. Cada pla ha d’estar 
acompanyat dels corresponents efectes sonors: diàlegs, so directe, veu en off, 
música o efectes sonors especials. Cal especificar el volum i la intensitat amb que 
han d’estar reproduïts.  
A la columna d’observacions s’indicarà l’actitud dels personatges i la 
caracterització: vestuari, maquillatge, etc.  Un exemple d’estructura de guió podria 
ser el següent: 
 

 
Seqüència 

i Pla 

 
Especificació pla, 

angulació, moviments, 
transicions. 

 
Banda sonora, 
diàlegs,efectes sonors, 
música. 
 

 
Observacions: 
Actitud, vestuari, 
maquillatge, etc 

 
3. 32 

 
Pla General (P.G)   18 s. 
Posició de la càmera en 
diagonal.  
Alumnes aixecant-se i 
ajudant el company que 
porta crosses. 

 
Veu en off: 
- Cas d’haver-hi algú que 
no es pot desplaçar pel 
seu propi peu, caldrà 
ajudar-lo. 
 

 
L’alumne que porta 
crosses, se l’ha de 
situar de forma que 
prengui protagonisme 
en la composició del 
pla. 
 

 
 
La filmació 
  
El procés de filmació ha d’estar totalment planificat amb antelació. Imaginem-nos 
una seqüència que s’ha de filmar en un exterior; després d’haver fet el trasllat de 
les càmeres i el material, i d’haver desplaçat els actors i l’equip tècnic, ens 
adonem, que per manca de previsió, ens hem oblidat de filmar determinats plans. 
Aquesta situació, a l’àmbit audiovisual, és més comú del que tothom pensa i, a 
vegades, pot ser dramàtica. La falta de plans necessaris per el muntatge final, 
sovint  obliga a tornar a fer desplaçaments que es podrien haver evitat si hagués 
hagut una previsió més acurada. 
A l’activitat proposada, és possible enregistrar amb anterioritat escenes soltes, com 
per exemple la filmació del recorregut. Aquest es pot reforçar amb imatges del 
plànol del centre o amb els senyals indicadors de les sortides.   Aquestes escenes 
–no oblidem mantenir el raccord56 i la uniformitat en la il·luminació!-  es poden fer al 
llarg del crèdit amb tranquil·litat, alhora que serveixen perquè els estudiants es 
familiaritzin amb l’equip de filmació.  
En el rodatge del simulacre pròpiament dit, és convenient col·locar diferents 
càmeres a llocs estratègics –sempre hi ha algun alumne que s’ofereix a portar la 
seva, encara que això pot suposar una responsabilitat afegida-, per tal de cobrir 
amb suficients imatges l’evacuació del centre en la seva totalitat. Cal assegurar 
que l’enregistrament de les imatges sigui correcta ja que, per norma general, és 
                                                
56 El raccord és la continuïtat entre plans. És el que confereix unitat a l’acció per tal de no 
trencar en l’espectador la il·lusió de cohesió de les imatges. 
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difícil repetir la filmació.  No oblidem la complexitat que suposa dirigir un nombre 
important de persones en una acció que es desenvolupa simultàniament en 
diferents espais. És en aquest punt, quan tot l’equip de filmació ha d’estar 
perfectament sincronitzat. Caldrà comptar amb la tasca dels ajudants de direcció 
encarregats de  donar suport als càmeres mentre dirigeixen l’operació de sortida. 
 
En cas de disposar de més d’una càmera, es poden diversificar els plans, de 
manera que una enregistri plans generals i les altres primers plans o diferents 
angulacions. 
 
Avaluació dels alumnes 
 
Aquest és un dels apartats que poden semblar més complicats per als professors 
que acostumen a avaluar els alumnes amb proves objectives o exàmens escrits. 
En ser un treball  que es realitza majoritàriament en equip, la feina individual de 
cada alumne pot quedar diluïda en el grup de treball. Això obliga el professor a 
portar un control més acurat de cada estudiant.  
 
Ja hem dit anteriorment, que una part de les activitats del crèdit sí que poden ser 
acotades, com és el cas del disseny del guió. Per a la resta, sempre hi ha 
estratègies que poden ajudar. Personalment, porto una agenda –una espècie de 
diari de ruta- on anoto de manera molt esquemàtica l’actitud de l’alumne a classe: 
col·laboració, cooperació amb els companys, assistència fora de l’horari lectiu –
algunes seqüències s’han de rodar fora de l’horari escolar-, comportament, 
responsabilitat i cura envers el material, etc. A tot això, cal afegir l’actitud i 
aprofitament de les hores en què es fa l’edició de les imatges. Finalment, es tindrà 
en compte la creativitat i l’aportació d’idees en tot el procés. Tot plegat, ajudarà a 
determinar la qualificació final que obtindrà l’estudiant. 
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ANNEX 
 
 
“QUÈ S’HA DE FER EN CAS DE SINISTRE?” 
 
Vídeo del simulacre d’evacuació de l’IES Montsoriu d’Arbúcies.  
 
Com s’ha comentat anteriorment, el guió està estructurat en tres grans blocs de 
diferent durada:  
 

1. Incident. Actuacions correctes. 
2. Què no s’ha de fer. 
3. Recordatori de les normes bàsiques. 
 

En els comentaris als fotogrames de la filmació, es recorden –en negreta- alguns 
dels aspectes generals que s’han de tenir en compte per a la seguretat als centres. 
Aquestes normes generals poden servir de pauta perquè cada centre, amb 
assessorament qualificat, dissenyi el seu propi pla d’evacuació. 
 
 
 
Comença la filmació amb l’arribada dels alumnes 
amb autocar. Per tal de situar l’acció, es veu com 
els alumnes travessen el pont.  A continuació, les 
imatges ens mostren l’entrada dels alumnes al 
centre. La música serveix de fons a la veu en off 
que explica el començament d’una jornada 
escolar. 

 
 
 
 
Seguidament, apareixen una sèrie de plans on es 
pot veure l’entrada a classe de la professora. A 
continuació, li segueixen diferents imatges dels 
estudiants, alguns d’ells amb cara d’avorriment, 
mentre la veu en off diu: “Sempre la mateixa 
rutina, mai passa res...” 
 
 
 
 
 
Diferents plans segueixen mostrant les 
explicacions de la professora i els alumnes 
treballant, mentre la veu en off aprofita per 
comentar una de les normes de seguretat 
bàsiques: Els passadissos han d’estar lliures 
d’objectes i les portes fàcilment 
franquejables. Per tal de reforçar les imatges es 
veu un tràveling amb punt de vista baix –realitzat 
amb una cadira de despatx amb rodes- que 
mostra els espais entre les taules sense res al 
terra.  
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La música dóna continuïtat a les imatges, que 
mostren una professora de guàrdia fent el 
recorregut habitual per tal de comprovar que tot 
està en ordre. Enmig de la seqüència s’insereix  
un pla de detall de la caldera en què, per crear un 
clima de tensió i suspens, s’hi afegeix el so del 
tic-tac d’un rellotge. Seguidament, hi ha l’explosió. 
La imatge d’aquesta, juntament amb totes les de 
l’incendi, estan extretes de la pel·lícula El coloso 
en llamas. 
 
 
 
La música esdevé més ràpida i la veu en off 
comença a donar instruccions: El conserge 
obrirà les portes del centre i a continuació 
avisarà  les classes amb cinc timbres. Val a dir, 
que hi ha centres que disposen d’un timbre 
especial per a les emergències, de ser així, seria 
convenient d’enregistrar-ne el so per tal que els 
alumnes l’identifiquin fàcilment. 
 
 
 
 
El so dels cinc timbres se sent a través de 
diferents plans: 
Els dos primers en un pla mig del conserge; el 
tercer en un primer pla de la mà prement el 
timbre, i els dos últims, a la classe amb la 
professora. Qui, en el cinquè, comença a donar 
les següents instruccions als alumnes: 
 
“Atenció nois, no perdeu la calma, recordeu el 
company del costat i sortiu ordenadament, 
abans, però, ajudeu el Robert (noi amb 
crosses)” 
 
 
 
A continuació, es veu com la classe va essent 
desallotjada, mentre l’última en sortir és la 
professora, assegurant-se que no hi queda 
ningú. Seguidament, tanca la porta per evitar 
que s’originin corrents d’aire, ja que en el cas d’un 
incendi podria atiar el foc. 
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Una de les precaucions essencials a tenir en 
compte en cas de sinistre, és la de 
desconnectar el corrent elèctric. Aquesta tasca 
la portaran a terme els conserges, encara que 
seria convenient que alguns professors 
estiguessin informats de la ubicació i el 
funcionament dels quadres elèctrics. 
 
 
 
 
Simultàniament, les aules es van buidant 
d’alumnes. Abans però, cal observar les següents 
normes: 
 

· No sortir d’una aula sense haver-se 
assegurat que l’aula anterior ha estat 
desallotjada. 
 

· Cal caminar cap a la sortida 
ordenadament en fila, sense entretenir-
se, però sense córrer. 
 

· El professor vigilarà en tot moment 
l’operació de sortida. 

 
Els alumnes van baixant per les escales. En 
aquesta seqüència, es van alternant els primers 
plans, amb les angulacions en picat i contrapicat. 
La música segueix el ritme de les imatges. Com 
es pot veure a la filmació, els alumnes es 
desplaçaran en tot moment, prop de les parets 
i uns darrera els altres. 
 

· Mai s’ha de tornar enrere, excepte si hi 
ha un obstacle que impedeix avançar. 

 
 
 
 
Les escenes que vénen a continuació són les que 
podríem definir d’efectes especials. Per crear 
aquests efectes, vàrem utilitzar bombes de fum 
com les que s’utilitzen en teatre. Cal tenir la 
precaució de proporcionar la suficient ventilació 
per tal d’evitar irritacions als ulls i a las mucoses. 
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Les instruccions que es donen a continuació són 
normes de seguretat de caràcter general: 
 

· No s’ha d’obrir mai una porta tancada 
de la qual surti fum. 
 

· En cas de trobar-se en aquesta 
situació, cal comunicar-ho 
immediatament. 

 
 
 

En casos límits: 
 
· Si es troba fum pel camí, cal ajupir-se i 

continuar a quatre grapes. 
 

· És necessari contenir la respiració i 
tancar els ulls de tant en tant, 
procurant no desorientar-se. 

 
 

 
 
 
Seria convenient tenir nocions de com funciona 
un extintor per poder ser utilitzat en situacions 
extremes. Cal advertir, però, que, per norma 
general, aquest material només pot ser utilitzat 
per personal qualificat: 
 

· Cal estirar i treure l’anella superior. 
 

· Prémer la maneta. 
 

· Enfocant a la base del foc, buidar el 
contingut de l’extintor. 
 

 
Per la filmació d’aquesta seqüència vàrem 
aprofitar un simulacre dels que habitualment 
s’han de realitzar als instituts.  
 
Com s’ha dit anteriorment, cal situar diferents 
càmeres –sempre que sigui possible- en  tot el 
recorregut. Això permetrà a l’edició final inserir 
diferents punts de vista de l’acció, la qual cosa fa 
que es mantingui el ritme i que la narració guanyi 
en dinamisme. 
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No s’ha d’oblidar el raccord en l’edició dels plans 
filmats amb diferents càmeres. Sobretot, en el cas 
que s’hagin de repetir algunes escenes. Aquí  
juga un paper molt importat l’script, recordem que 
és el tècnic que ha de tenir cura que els actors 
vagin vestits, pentinats i amb la mateixa 
caracterització que als rodatges anteriors. 
 
 
 
 
 
Per tal de donar realisme a la filmació, com s’ha 
comentat anteriorment, es poden inserir –fent-ho 
constar, ja que cal tenir en compte els drets 
d’autor- imatges de pel·lícules. Recordem que 
nosaltres vàrem elegir la de El coloso en llamas. 
En aquest cas, per sort i casualment, les imatges 
s’ajustaven bastant a l’aspecte dels espais 
interiors del nostre centre. Aquesta escena –amb 
el més pur estil de les pel·lícules d’acció- la vam 
inserir quan l’últim alumne sortia del centre. 
 
 
 
 
A mesura que els alumnes es dirigeixen cap el 
patí, s’han d’agrupar per classes i intentar 
localitzar el company que seia al seu costat. 
Els professors faran el recompte de tots els 
nois i noies que eren a la seva aula. 
 
 
 
 
 
 
Aquesta primera part de la filmació s’acaba amb 
un pla general en panoràmica que comprèn tot el 
pati amb els alumnes agrupats en funció de l’aula 
on estaven abans de l’evacuació.  
 
Sembla que la filmació s’ha acabat però apareix 
una pantalla en negre i la veu en off dels 
narradors que proposen explicar una altra visió, 
aquesta, per descomptat, molt més atractiva pels 
alumnes...  
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QUÈ NO S’HA DE FER 
 
Aquesta segona part del rodatge va ser realment molt divertida. El grau d’implicació 
i participació dels alumnes, com s’ha comentat, va ser molt gran. Cal afegir que 
pràcticament tota aquesta part de la filmació –degut al xivarri que s’originava- es va 
haver de fer fora de l’horari lectiu -dimecres i divendres a la tarda- malgrat això, el 
grau d’assistència fou unànime.  En algunes 
ocasions, la interpretació dels actors va ser tan 
realista que es pot dir que no hi va haver 
simulació, simplement era el que sempre havien 
desitjat  fer, per tant, la satisfacció per ambdues 
parts –actors i espectadors- va ser total. Sovint la 
professora responsable havia d’imposar normes 
molt estrictes, per tal que els protagonistes no 
s’excedissin en el grau de versemblança de 
l’actuació.  
 
 
Comença l’acció en el laboratori de 
Química, on per uns moments, la 
professora s’ha d’absentar. Els 
alumnes aprofiten l’ocasió per fer 
de les seves. La música és festiva i 
fa recordar la de les pel·lícules 
mudes. Enmig de la seqüencia de 
plans dels estudiants fent diferents 
trapelleries, hi ha intercalats primers 
plans dels productes perillosos. 
 

 
Es pot dir que aquesta escena era decisiva, ja que 
si fallava la filmació, almenys per aquell dia, no 
teníem possibilitat de repetir-la. La professora de 
Química havia preparat un reactiu –absolutament 
inocu- del qual, només en teníem per a una 
explosió. Aquesta va resultar ser més 
espectacular que el que en un principi haviem 
esperat. Els primers sorpresos varen ser els 
alumnes que no esperaven tant de realisme. Una 
vegada recuperats de l’ensurt, segons el guió, 
havien de  sortir en desbandada del laboratori,  
atropellant  la professora que tornava a classe. 
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A partit d’aquest moment, es succeixen tota una 
sèrie de situacions estrafolàries i còmiques: des 
d’un professor que es tancat a classe pels 
alumnes, a un altre que surt corrent el primer 
passant per davant dels nois i noies. 
 
La disbauxa és general i tothom surt com pot. 
Les empentes i corredisses estan, com es pot 
veure, en primer pla.  
 
 
L’escena del fotograma de la dreta ens mostra 
què passa, quan una alumna torna sobtadament 
enrere en el moment que s’adona que s’ha 
oblidat la cartera a classe. 
 
Un altre alumne carregat amb  llibres –cosa que, 
òbviament, no s’ha de fer-, té molta cura a 
recollir-los quan se li cauen per una escala, 
provocant  l’entorpiment del pas. 
 
Mentre, el professor tancat a l’aula se les 
empesca per sortir al passadís on els estudiants 
corren descontrolats. 

 
 
A continuació, es poden veure escenes 
d’histèria, fins al punt que un alumne decideix 
llançar-se per la finestra, mentre els seus 
companys s’ho miren alegrament. 
 
Cal fer constar que la finestra està situada a la 
planta baixa de l’edifici i que el noi va aterrar 
sense cap problema, sobre tres matalassos de 
20 cm cadascun; els mateixos que s’utilitzen en 
les classes de gimnàstica.  
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Seguim amb la disbauxa general. Uns alumnes 
no poden sortir perquè el conserge s’ha oblidat 
d’obrir les portes –hi ha una imatge que el mostra 
amb uns auriculars a les orelles escoltant 
música, sense adonar-se de res del que passa-, 
després de molt colpejar, aconsegueixen obrir la 
porta. 
En aquesta seqüència els alumnes estaven 
maquillats per tal de donar l’efecte que havien 
travessat per mig del fum i les flames. Encara 
que, en realitat, ningú resulta ferit ni malmès. 
 
A les escenes següents podem veure com tot el 
centre és desallotjat desordenadament. Els 
alumnes demostren apassionadament la seva 
satisfacció perquè el centre resulta cremat, i amb 
ell,  exàmens i exercicis. 
 
L’última imatge ens mostra els professors sortint 
corrent darrera dels nois i noies amb la intenció  
–per altra banda, ara inútil-, de passar-los llista i 
verificar si tothom hi és. 
 
 
 
Per descomptat no es pot acabar d’aquesta 
manera, un vídeo que pretén ser didàctic i 
informatiu respecte les normes a seguir,. Per 
tant, en una tercera part i de forma molt 
esquemàtica, hi ha un recordatori de les 
actuacions correctes. 
 
Només cal afegir que en el visionat al centre, hi 
ha un segon muntatge, a la manera d’un casolà 
making off, on s’inclouen les presses errònies 
que tenen un marcat caràcter còmic. No cal dir 
que aquest apartat, com és fàcil d’imaginar, té 
una gran acceptació per part dels espectadors. 
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Proposta 2. 
CAPTURA I DESCRIPCIÓ DE FOTOGRAMES DE LES SEQÜÈNCIES DE 
VÍDEO 
 
Aquesta activitat va dirigida a simplificar la tasca d’edició. Es tracta de seleccionar 
de les escenes filmades, el fotograma més representatiu. A sota, en un requadre, 
es fa constar la durada, els moviments de la càmera i el punt de vista que té cada 

seqüència. El principal objectiu d’aquesta proposta, és saber triar la 
imatge més significativa de tota l’escena tant a nivell descriptiu com a 
nivell qualitatiu. 
 
 
En un principi pot semblar una feina molt laboriosa, però si el treball es 
porta a terme en equip, el temps emprat queda compensat per la 

facilitat a la selecció de les escenes, ja que, d’aquesta manera, la part inicial del 
muntatge es pot fer com si es tractés d’un guió escrit, sense la necessitat d’estar 
davant de l’ordinador. Cal aclarir que per a l’edició, cal tornar a visionar les imatges 
en moviment, ja que, possiblement, es modificarà la durada de l’escena. 
 
A continuació s’adjunten dos exemples. Els fotogrames s’han extret de dos  vídeos 
(7 matí i 8 matí) corresponents a la Casa Batlló. Resulta molt útil fer una petita 
descripció del moment i les condicions en què van ser filmades les escenes,  ja que 
aquesta és una informació molt valuosa pels posteriors equips d’edició. 
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EXEMPLE 1 
 
 
Fotogrames de les escenes contingudes al clip de vídeo de la Casa 
Batlló/Façana/7matí.57 
 
(Duració total: 38,16 segons) 
 
 
La façana de la casa Batlló, en tenir la seva  orientació en direcció est, només està  
il·luminada pel matí a primera hora. En aquestes quatre seqüències s’ha pretès 
enregistrar l’efecte de llum naixent, encara que també pot donar la sensació de 
crepuscle. Per la seva total il·luminació caldrà veure el clip de vídeo anomenat 
8mati. Cal afegir que aquesta és la millor hora per filmar i fotografiar l’edifici, ja 
que, deixant de banda la il·luminació; el tràfic i els vianants sovint fan impossible la 
filmació a altres hores del dia. 
 
El temps de les escenes és una mica més llarg que la resta, ja que s’ha considerat 
que degut a la baixa lluminositat de les imatges, cal més temps per observar-les. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
57 Els fotogrames han estat seleccionats en funció de la informació de l’escena, no 
necessàriament fan referència al començament o al final d’aquesta. 

Pla fix 
5,13 seg. 
 

Pla fix 
7,12 seg. 
 

Zoom enrera 
11,06 seg. 
 

Panoràmica E/D 
14,11 seg. 
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Pla fix 
5,03 seg. 
 

Panoràm. E/D 
6,4 seg. 
 

Pla fix 
4,23 seg. 
 

Panoràm. Dalt/Baix 
12,23 seg. 
 

Pla fix 
6,18 seg. 
 

EXEMPLE 2.  Fotogrames de les escenes contingudes en el clip de 
vídeo de la Casa Batlló/Façana/8matí.58 (Duració: 7minuts 5 segons) 
 

 

 
                                                
58 Els fotogrames han estat seleccionats en funció de la informació de l’escena, no 
necessàriament fan referència al començament o al final d’aquesta. 

Pla fix 
7 seg. 
 

Pla fix 
5,17 seg. 
 

Pla fix 
8,12 seg. 
 

Zoom enrera. Des 
d’imat.ant. 6,02 seg. 
 

Pla fix 
5,10seg. 
 

Pla fix 
6,04 seg. 
 

Pla fix 
3 seg. 
 

Pla fix 
7,09 seg. 
 

Panoràmica D/E 
6,02 seg. 
 

Pla fix 
6,24 seg. 
 

Pla fix 
6,08 seg. 
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Pla fix 
7,01 seg. 

Pla fix 
5,15 seg. 
 

Pla fix 
5,03 seg. 
 

Pla fix 
4,08 seg. 
 

Panoràmica E/D 
8,4 seg. 
 

Panoràm. Dalt/Baix 
12,23 seg. 
 

Panoràm. Baix/Dalt 
8,22 seg. 
 

Pla fix 
5,03 seg. 
 

Panoràmica E/D 
3,22 seg. 
 

Panoràm. Dalt/Baix 
12,03 seg. 
 

Panoràm. Baix/Dalt 
6,08 seg. 
 

Pla fix 
3,15 seg. 
 

Pla fix 
5,14 seg. 
 

Pla fix 
5,13 seg. 
 

Pla fix 
5,03 seg. 
 

Pla fix 
4,13 seg. 
 

Pla fix 
5,15 seg. 
 

Panoràm. Baix/Dalt 
12,12 seg. 
 

Pla fix 
5,22 seg. 
 

Pla fix 
5,06 seg. 
 



 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

159 

 
 

Pla fix 
4,04 seg. 
 

Zoom enrera  
7,12 seg. 
 

Panoràmica D/E 
5,22 seg. 
 

Panoràmica E/D 
5,06 seg. 
 

Zoom enrera 
7,19 seg. 
 

Zoom enrera  
8,13 seg. 
 

Panoràmica D/E 
10,03 seg. 
 

Pla fix 
3,20 seg. 
 

Panoràm. Dalt/Baix 
10,17 seg. 
 

Pla fix 
4,19 seg. 
 

Zoom enrera 
11,12 seg. 
 

Pla fix 
4 seg. 
 

Zoom enrera 
9,19 seg. 
 

Pla fix 
3,19 seg. 
 

Zoom enrera 
6 seg. 
 

Panoràm.  Dalt/baix 
5,06 seg. 
 

Zoom enrera lateral 
7,21 seg. 
 

Pla fix 
5,19 seg. 
 

Panoràmica D/E 
5,22 seg. 
 

Panoràmia D/E 
11,23 seg. 
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Aquestes escenes complementen el clip de vídeo 7mati. 
 
 
 

Pla fix 
3,07 seg. 
 

Zoom enrere  
6 seg. 
 

Zoom enrera 
5,22 seg. 
 

Pla fix 
4 seg. 
 

Zoom enrera 
7,03 seg. 
 

Pla fix 
4,03 seg. 
 

Pla fix 
5,03 seg. 
 

Pla fix 
4 seg. 
 

Panoràm.  Dalt/baix 
11,11 seg. 
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Proposta 3 
PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES DE LA FAÇANA DE LA PASSIÓ.  
 
Contingudes al CD2 corresponent a la Sagrada Família estan les fotografies dels 
grups escultòrics de la façana de la Passió, amb la 
visió general de la façana i detalls de les escultures. 
 
Al capítol que fa referència a la Sagrada Família, 
s’explica que la disposició de les escenes no segueix 
el sentit de lectura habitual –de dalt a baix i d’esquerra 
a dreta-, sinó que obeeix a un ordre particular. 
 
L’activitat relacionada amb aquest tema contempla la 
realització amb un programa de presentació de 
fotografies com el FotoÀngelo, el Power Point o el 

mateix Studio 8, d’un fotomuntatge on l’ordre 
de les escenes sigui el mateix que, segons la 
història explicada als Evangelis, van ocórrer els 
fets. Podeu intercalar les imatges de detall que 
cregueu convenient, afegint-hi, al final, una 

banda sonora que estigui en consonància amb el ritme 
de les imatges. 
 
*Les fotografies estan a la carpeta: 
Fotos/gaudi/sagrFamilia/façanes/passió/11escenes 
Per a la resta: 
Fotos/gaudi/sagrFamilia/façanes/passió/detalls o escult. 
Hi ha un exemple amb un muntatge de La Pedrera (P4) dins 
del CD nº 1. 
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Proposta 4:  
FILMACIÓ I EDICIÓ D’UN CLIP DE VÍDEO DE LA FAÇANA DEL 
NAIXEMENT. 
 
Aquesta activitat pot ser complementària de l’anterior però, potser per la 

complexitat d’aquesta façana, seria preferible que les imatges 
fossin fotografiades i filmades pels estudiants; ja que d’aquesta 
manera, aquests podran adquirir una visió més global del conjunt 
arquitectònic. Per tant, estaria inclosa dins d’una activitat 
extraescolar en la qual es contemplaria una visita al temple.  Això 
no exclou que les fotografies i els clips de vídeo inclosos en el 
DVD, puguin ser de gran utilitat per a la preparació de la visita. 
Més tard, per a la posterior edició, poden ser un complement a 
les imatges filmades o fotografiades pels alumnes. 

 
 
Cal recordar que la millor hora per fotografiar i filmar aquesta 
façana, és a les primeres hores del matí, des de les 8 h –s’ha 
de filmar des de fora, ja que obren a les 9 h-, fins, depenent de 
l’estació de l’any, les 11 h. Sempre que sigui possible, és millor 
enregistrar les imatges durant els mesos de tardor i hivern, ja 
que la llum és més òptima i l’atmosfera més neta. 
 

 
L’activitat es pot complementar amb la filmació de l’ascensió a les torres, 
enregistrant imatges de la visió que ofereix 
cadascuna de les obertures a l’exterior. 
D’aquesta manera, s’obtindrà un reportatge 
de tot el recorregut. És convenient que es 
vagin prenent anotacions dels llocs dels 
quals s’han obtingut les imatges, per tal de 
facilitar la tasca d’elaboració del guió. 
 
Per tal d’optimitzar el desplaçament, seria 
convenient, si és possible, portar més d’una 
càmera de filmar. També cal complementar 
les filmacions amb fotografies59. Aquestes 
poden ser de detalls. Recordem que el 
programa Studio 8 permet inserir fotografies 
dins de les escenes vídeo. 
 
Per últim, recordar la conveniència de portar 
un trípode. Cal demanar permís a l’entrada 
per utilitzar-lo. 

                                                
59 Es recomana consultar l’activitat Proposta 5 dins la carpeta activitats/video/activgaudi     
de l’apartat de vídeo, per tal de fotografiar en visió panoràmica. 
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Proposta 5:  
EDICIÓ D’UN MUNTATGE AUDIOVISUAL AMB EFECTES ESPECIALS 
DEL TERRAT DE LA CASA MILÀ (La Pedrera) 

 
Per aquesta activitat s’utilitzaran els recursos d’efectes especials que 
ofereixen els programes de tractament d’imatges, o del programa 
d’edició, Studio 8. Es pretén que l’audiovisual s’acosti més al camp 
experimental i de creació, que no pas al vídeo informatiu o didàctic. Les 
fotografies i escenes de vídeo poden ser extretes de la biblioteca 
d’imatges o bé, aprofitant una visita cultural, enregistrades pels alumnes.  
 
La documentació sobre l’edifici està inclosa en la secció Gaudí, l’obra, 

en el capítol dedicat a la Casa Milà. 
 
A continuació, s’adjunten exemples dels 
efectes especials, tant en fotografia –imatge 
de les golfes de La Pedrera-, com en vídeo. 
s’ha utilitzat l’opció: Ajustar color  y efectos 
visuales.  
 
Recordem que la suma d’aquests elements:  
ritme, efectes de color, velocitat de les 
imatges i, molt especialment, la banda 
sonora; farà que el muntatge adquireixi 
expressivitat pròpia.  
 
Proposta 5 
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Proposta 6. EDICIÓ D’UN CLIP DE VÍDEO CENTRAT EN UNA PARTICU-
LARITAT DE L’ARQUITECTURA D’ANTONI GAUDÍ.  
 
 
Aquesta activitat proposa treballar diferents aspectes que es poden trobar als 
edificis de Gaudí. És una manera de diversificar el treball en equip,  ja que cada  

grup pot fer-se responsable d’un àmbit de l’obra de l’arquitecte. Les 
realitzacions poden ser clips independents o, si es creu convenient, es 
poden fusionar en una producció més àmplia. En cas d’optar per 
aquesta segona possibilitat, caldrà donar criteris comuns per tal que el 
producte final tingui unitat. La durada dels clips no ha de ser 
excessiva, entre tres i cinc minuts és suficient per donar la informació 
bàsica sobre el tema escollit. Això comporta, necessariament, agilitzar 
el ritme de la narració mitjançant una acurada  tria de les imatges. 

 
Una vegada s’hagi realitzat el muntatge de les seqüències, caldrà afegir la banda 
sonora: text, música i si s’escau, efectes especials. 
 
 
Activitats: 
 
Seleccioneu de la biblioteca, imatges –de vídeo i fotografia- que tractin les 
temàtiques que es donen a continuació, totes elles estan relacionades i són 
presents a l’obra de l’arquitecte. Hi ha informació sobre els diferents temes al 
capítol: Gaudí, les idees. Per descomptat, les imatges de la biblioteca es poden 
complementar amb altres que fotografieu vosaltres, tant d’edificis de Gaudí, com de 
motius que tinguin relació amb els temes proposats, com per exemple, de formes 
naturals. 
 
 
 
 
 

Audiovisual 1 
 
 
 

 
 
Audiovisual 2 

La Geometria 
 

Les formes naturals i orgàniques 
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Audiovisual 3 

 
 
 
Audiovisual 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Recordem que les fotografies i clips de vídeo estan en els CDs i DVD de la 
biblioteca d’imatges, caldrà revisar els arxius corresponents als diferents edificis 
per tal de destriar les imatges que fan referència als temes proposats. 

El ferro, la ceràmica  
i les tècniques artesanals 

 

Els símbols: 
 

Religiosos 
 

Mitològics 
 

Hermètics 
 

Catalans 
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GAUDÍ 
 
Desprès del rebombori mediàtic que va portar el 2002 –l’Any 
Gaudí-, en què es celebrava el cent-cinquantè aniversari del seu 

naixement, sembla ser que la figura de l’arquitecte hagi caigut en l’oblit i ja no sigui 
necessari organitzar activitats que tinguin relació amb la seva obra. Durant aquest 
any he pogut comprovar com persones d’arreu del món vénen expressament a 
Barcelona per contemplar els seus edificis. No podem perdre de vista que és 
l’atractiu turístic més importat d’aquesta ciutat; puc assegurar, desprès de moltes 
hores passades dins de les construccions de Gaudí, que en entrar a alguna d’elles, 
la primera reacció dels visitants és el silenci, seguit d’exclamacions d’admiració. 
L’obra de Gaudí en un primer moment pot desconcertar, no és fàcil d’entendre; 
però, quan l’espectador comença a percebre la seva particular visió de l’espai, la 
lògica interna de la construcció acaba per imposar-se i fer-se evident. Segons 
Cirlot: Entendre, la majoria de vegades, no és altra cosa que relacionar 
degudament60. 
 
L’obra de Gaudí actua com a síntesi de les arts: l’arquitectura, l’escultura i el color 
guarden una perfecta simbiosi,  fins al punt que és difícil valorar el predomini d’un 
element respecte els altres. La façana de la Casa Batlló és un exemple prou 
evident. La concepció que Gaudí té de l’arquitectura, fa que els seus edificis siguin 
espais de reflexió i d’observació, on la ment pot projectar el subconscient. La frase 
tan famosa del mestre: L’originalitat consisteix a retornar a l’origen61, reprèn el seu 
significat profund.  
 
És curiós com cadascú hi pot  trobar noves relacions i interpretacions, persones de 
diferents nacionalitats creuen reconèixer imatges que els recorden elements de la 
seva cultura. Potser perquè actua com una gran pantalla on –segons les teories de 
Jung- es pot reflectir el subconscient col·lectiu, aquell que, genèticament, és comú 
a tota la humanitat. 
 
L’obra de Gaudí està encara oberta. No deixen d’aparèixer noves interpretacions 
dels seus símbols, les possibilitats d’observació i de relació que ofereix no es 
poden desaprofitar. El que d’entrada sorprèn, és que, proporcionalment, hi hagi 
més grups escolars estrangers que no pas del país. Això hauria de canviar. Els 
nostres alumnes han de conèixer el treball i l’obra d’un personatge que, a mida que 
es va aprofundint en ell, resulta entranyable i molt proper; intensament arrelat a la 
terra, però mirant cap a l’espai on ell  ja podia veure les torres del temple acabat. 
 
Som molt afortunats per assistir a la construcció d’un temple, que és un símbol que 
va més enllà d’una determinada religió. La Sagrada Família és la materialització 
d’un ideal, tothom qui treballa coincideix a dir que imprimeix caràcter, és un esforç 
col·lectiu que no deixa indiferent ningú que hi col·labora. Els treballs que es porten 
a terme a l’oficina tècnica són un referent per a moltes facultats d’arquitectura 
d’arreu del món, una de les últimes col·laboracions ha estat amb l’arquitecte Frank 
O. Gehry i amb la Universitat de Melbourne. Ara per ara, el Temple és un element 
viu que contínuament va canviant, possiblement, la nostra generació el veurà 
finalitzat,  tal com Gaudí volia que fos: un espai místic, creador d’estats elevats de 
consciència.

                                                
60 Juan-Eduardo Cirlot. El arte de Gaudí. Ediciones Omega. Barcelona, 1965. Pàg.13 
61 Isidre Puig-Boada. El pensament de Gaudí. Editorial Dux – Barcelona 2004. Pàg. 99 
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Gaudí, l’home 
 
Antoni Gaudí i Cornet va néixer el 25 de juny de 
1852. És molt probable que nasqué al mas de la 
Calderera en el terme municipal de Riudoms, 
però com que va ser batejat a Reus, les dues 
poblacions es disputen el fet de ser l’escenari del 
naixement del que serà l’arquitecte més universal 
de Catalunya. 
 
De petit, Antoni Gaudí va ser un nen malaltís que 
patia freqüents atacs de reumatisme que li 
impedien caminar. Els seus pares el van 
matricular al Col·legi de les Escoles Pies de 
Reus, però les escapades a Riudoms el van 
posar amb contacte amb la llum, l’espai i els 
colors del Camp de Tarragona. Quan va complir 
els disset anys, ja acabat el batxillerat, va decidir 
continuar els estudis superiors a Barcelona i l’any 
1873 començà la carrera d’arquitectura, que 
durarà quatre anys més. 

 
 
 

 
Els primers anys de vida de Gaudí a Reus, no foren aïllats respecte el món cultural. 
Reus era, aleshores, centre d’activitat intel·lectual i econòmica. Personatges de 
projecció internacional nascuts a la ciutat, foren: el general Prim,  militar 
progressista, revolucionari i més tard polític a Madrid; i sobretot, una figura cabdal 
de les arts plàstiques: el pintor Marià Fortuny, que assolí renom a tota Europa. Cas 
de no haver mort prematurament a l’edat de 36 anys, es creu que hagués avançat 
els moviments pictòrics que es varen donar a finals del segle XIX. 
 
Quan Antoni Gaudí arriba a Barcelona l’any 1869, on s’instal·la amb la seva família, 
la ciutat era escenari de canvis socials, polítics, culturals i, tanmateix, del disseny 
de la mateixa ciutat. Com a conseqüència de l’aprovació del pla d’ampliació de 
Barcelona, conegut com a Pla Cerdà (1859), la ciutat quedava unida –Eixample- 
amb els pobles dels voltants i la ciutat vella. El traçat de la ciutat s’ordenava 
seguint una retícula perpendicular, amb la intenció de ser un reticle igualitari de 
carrers, sense concessions jeràrquiques. Barcelona creixia més enllà de l’antic 
perímetre de les muralles. Comença un període d’eufòria constructiva62. 
 
El mateix any (1873) de començar els estudis d’arquitectura a Barcelona, és 
proclamada la primera República, la Diputació de Barcelona comença a actuar com 
a Govern de Catalunya. Aquesta va durar poc temps, menys d’un any. El cop 
d’estat del general Pavia, l’any 1874, posa fi a la República. La monarquia fou 
tornada a instaurar. De tota manera, el període de 1875 a 1882 va ser una època 
de gran prosperitat per a la burgesia. Eren els anys de la “febre de l’or” lligada a 
l’expansió econòmica i demogràfica de la ciutat. 

                                                
62 Part de la informació ha estat extreta de l’article Breve semblanza de una época de 
Jaume Carbonell, publicat en el catàleg de l’exposició Antoni Gaudí realitzada al Museu 
Español de Arte Contemporaneo a Madrid l’any 1885. 

Antoni Gaudí l’any 1878 
Desprès de finalitzar els estudis 
d’arquitectura    Context històric 
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El poeta Jacint Verdaguer publica en 1877 el poema èpic L’Atlàntida, més tard, 
coincidiria amb els postulats modernistes. Gaudí s’inspira en aquest poema per la 
decoració de la Finca Güell. 
 
Barcelona començava a 
preparar-se per a l’Exposició 
Universal de 1888. L’arqui-
tecte Lluís Domenech i 
Montaner edificà per a l’esde-
veniment, el Gran Hotel i el 
Café-Restaurant de l’Expo-
sició. Aquest edifici, conegut 
popularment com el Castell 
dels Tres Dracs, es considera 
el punt de partida del 
modernisme arquitectònic. 
L’Eixample propicia la 
construcció de nous habi-
tatges. S’edifiquen blocs de 
pisos on conviuen la burgesia 
(principals i primers pisos) i la 
classe obrera (pisos 
superiors), alhora que als afores de la ciutat s’hi construeixen residències, en 
alguns casos, autèntics palaus, que queden allunyats del tràfec urbà. 
 
Coincidint amb els moviments europeus comencen a prendre força els moviments 
obrers.  De manera espontània, sense estar lligats a cap organització, neixen a 
Barcelona, moviments àcrates que acaben desembocant en actes terroristes. 
L’atemptat del Liceu (1893) i el de la processó de Corpus (1896) varen portar fortes 
repressions als moviments de les associacions obreres, incloent-hi condemnes a 
penes de mort. 
 
La situació econòmica entra en crisis degut a la pèrdua de les guerres colonials. El 
1898, Cuba i Filipines aconsegueixen la seva independència, mentre Puerto Rico 
passa a ser un protectorat dels Estats Units. La política fiscal del govern per tal 
d’eixugar les pèrdues del desastre militar va crear descontentament en la majoria 
de sectors de la població, que van arribar a negar-se a pagar impostos. 
 
Paral·lelament, creix el sentiment nacionalista català. A l’Assamblea de la Unió que 
es va celebrar a l’Ajuntament de Manresa  l’any 1892, va elaborar-se la proposta 
de les 17 bases per a la Constitució Regional Catalana. Seran conegudes com a 
“Bases de Manresa”. En elles, s’afermava el catalanisme amb voluntat europeista, 
amb la convicció que el progrés per a Catalunya hauria d’estar vinculat als 
moviments intel·lectuals europeus. 
 
Aquesta creença feu que Catalunya, i sobretot Barcelona, s’incorporés de manera 
entusiasta al moviment estètic anomenat Modernisme, que, amb diferents 
denominacions, es va estendre per Europa a finals del segle XIX.  El terme va 
aparèixer per primera vegada a Catalunya l’any 1884 a la revista L’Avenç, i a partir 
d’aquí, va ser patrimoni dels intel·lectuals més europeistes, ja que els posava en 
contacte amb els moviments francesos –París era la capital del món cultural- i 
anglesos del moment. El centre de reunió dels intel·lectuals i dels joves artistes era 
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la cervesseria-cabaret Els Quatre Gats, que més tard, seria freqüentada per Pablo 
Ruiz Picasso. 
 
El  moviment obrer havia entrat en crisi  com a conseqüència del fracàs de les 
últimes vagues anarquistes de 1901 i 1902. El canvi de segle porta canvis al 
govern: el 1905 guanya les eleccions la Lliga, partit fundat per Enric Prat de la Riba 
i Francesc Cambó, de caire conservador i defensor dels interessos de la burgesia.  
 
El 16 de juny de 1909 s’inicia una vaga general en contra de la mobilització de 
soldats per anar a la guerra del Marroc. Es declara l’estat de guerra i les tropes 
varen sortir al carrer. Els partits polítics no varen reaccionar i alguns vaguistes, 
instigats per demagogs,  cremaren convents i es van aixecar barricades al mig de 
la ciutat. Tot va passar en una setmana, que es coneix com la Setmana Tràgica. La 
posterior repressió va ser brutal. Foren detinguts, condemnats a presó i confinats, 
anarquistes, dirigents obrers i republicans. Després de més de dos mil processos i 
cinc condemnes a mort, el moviment obrer es va radicalitzar encara més. 
 
La guerra mundial de l’any 1914 va ocasionar un període d’enriquiment ràpid a 
conseqüència del subministrament dels productes bàsics als bàndols bel·ligerants. 
La vida nocturna era intensa: casinos, music-halls, cine, i representacions d’opera 
van proliferar. Gràcies a això, Barcelona va  experimentar una transformació; ara 
tenia les característiques de les ciutats opulentes. La demografia de la ciutat creixia 
ràpidament. Però seguien les tensions entre el govern central i les aspiracions 
autonomistes. El punt més àlgid va ser la celebració dels Jocs Florals de 1920, que 
va acabar amb el trencament de relacions entre el governador civil i el president de 
la Mancomunitat. 
 
Seguien les tensions entre la burgesia i els moviments obrers. El sindicalisme es va 
enfortir, alhora que desenvolupava els seus postulats. El 1919 es va convocar la 
vaga de la Canadiense (la primera empresa d’electricitat de Barcelona). La forta 
repressió va desencadenar una vaga general a la ciutat  que va durar quinze dies. 
Gràcies a la intervenció de Salvador Seguí  “el Noi del sucre”, la vaga fou pacífica, 
malgrat això, va ser durament reprimida pel general Milans del Bosch.  Les 
patronals van donar suport a la repressió amb l’acció d’agents provocadors i 
pistolers i, d’acord amb les autoritats, amb la mobilització del sometent.  
 
Un any després, a causa d’una altra vaga general, va haver-hi la consigna 
d’exterminar tots els dirigents sindicals i es tornà a instaurar l’anomenada “llei de 
fugues”. Varen ser assassinades 230 persones, entre elles hi havia l’advocat 
sindicalista  F. Layret i Salvador Seguí. La turbulenta situació va ser aprofitada pel 
nou capità general Miguel Primo de Ribera -molt popular gràcies a les guerres a 
l’Àfrica-, perquè el setembre de 1923 s’aixequés amb un cop militar i proclamés un 
govern dictatorial. Cal puntualitzar que el cop d’estat obtingué l’aprovació tant del 
rei Alfons XIII, com de bona part de la burgesia catalana. 
 
Pel que fa a l’ambient cultural, comencen a manifestar-se els canvis que donaran 
caràcter propi al segle XX. Pablo Picasso, tanca la seva època blava, deprimida i 
trista, evolucionant cap a l’època rosa, més optimista i vital. S’instal·la 
definitivament a París.  
Joaquim Mir, a Mallorca, pinta els seus quadres amb orquestracions de color que 
recorden notes musicals i, al mateix temps, les formes de l’arquitectura de Gaudí. 
Anteriorment, havia pintat La catedral dels pobres, on al fons es veu la Sagrada 
Família en construcció. 
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El Noucentisme va influir, amb els nous models estètics, a l’obra de Pau Gargallo, 
de Joaquim Sunyer i de Manolo Hugué. Tots tenen en comú l’estudi de la forma i 
l’espai, a més de la voluntat  d’obrir nous camins a les arts plàstiques.  
 
Pel que fa a la literatura, Josep Carner publica Els fruits saborosos, que es 
considera la primera obra literària del Noucentisme.  
Eugeni d’Ors, Xènius, inicia la publicació del llibre Glossari, mentre que descarrega 
furioses crítiques contra el Modernisme.  
L’any 1918 apareix la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, que l’Institut d’Estudis 
Catalans va adoptar i acceptar com a oficial. Tenia el seu precedent a la Gramàtica 
de la llengua catalana de l’any 1912, fruit de molts anys de treball i estudi dedicats 
a la tasca de normalitzar i unificar el català. 
 
Vista aquesta ràpida panoràmica històrica, podem entendre amb quina mesura 
Antoni Gaudí va ser un home del seu temps. Tant participant dels esdeveniments, 
com reaccionant en contra i anant a contracorrent, com no podia ser d’una altra 
manera, en una personalitat tan intensa com la seva. 
 
Un dels seus biògrafs i estudiosos, Joan Bassegoda i Nonell, el descriu com:   
De caràcter fort i personal que caracteritza els homes del Camp de Tarragona. De 
vegades, poètic i tossut d’altres, enamorat de la seva professió a la qual dedicà 
totes les hores de la seva vida, sense concedir-se ni el consol d’una família ni altre 
luxe que no fos el seu treball i les seves devocions. D’estatura menuda i ulls blaus i 
penetrants que, en veu dels seus ajudants, doblegaven i captivaven el seu 
interlocutor.63 
 
A l’obra Homenots Josep Pla, parlant de la seva mirada, la descriu de la següent 
manera:  
En la seva cara, de faccions normals dintre l’habitualitat pagesa (romana) del  
Camp de Tarragona, els ulls foren els que des del primer moment impressionava 
més. Els tenia blaus. Els ulls de Gaudí! Els seus ulls blaus eren gairebé 
desproveïts de mobilitat nerviosa, però la calma en què es mantenien era d’una 
singularíssima intensitat; no era pas una calma de tendència extasiada i blanca, 
sinó una calma plena de força, de passió i de vida. Totes les persones que 
tractaren Gaudí recorden els seus ulls com l’element impressionant, fascinador, de 
la imatge que en tenen. Semblava que amb els ulls s’emportava les coses i la gent; 
els ulls li donaven una presència constant. Aquesta presència excloïa tota 
possibilitat física d’humana arrogància, que és la característica més genèrica de 
l’esser humà i que en un o altre aspecte o moment tots presentem. No era pas una 
seriositat que, mantinguda amb enravement i sense defallir, acaba fent riure. Més 
aviat era un candor insondable fos amb una tenacitat molt visible, una humanitat 
molt viril sense cap subratllat exterior, però tendra, encisada, flotant en una vida 
interior vastíssima, plena d’elements sensibles i d’una intel·ligència formulada, 
claríssima. La presència dels seus ulls era tan decisiva, que, encara que hagués fet 
un esforç més acusat per desdenyar la seva persona, no hauria aconseguit sinó 
augmentar-la, imposar-la. La veu l’acompanyava: absolutament àtona i cortesa en 
l’habitualitat de la vida, de vegades es manifestava amb una contundència tallant i 
clara64. 
 
S’ha considerat convenient incloure aquestes dues descripcions, perquè estan 
realitzades segons testimonis directes de persones que van conviure estretament 

                                                
63 Joan Bassegoda. Gaudí. Publicaciones Españolas. Madrid, 1971 
64 Josep Pla. Homenots. Primera sèrie. O. C. Edicions Destino. Barcelona, 1970.  Pàg. 226 
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amb l’arquitecte, deixant constància de l’empremta que el tracte amb Gaudí els va 
provocar. 

 
 
 

Acabats els estudis preparatoris, comença la carrera a l’Escola Provincial 
d’Arquitectura, instal·lada a la Llotja, té especial predilecció per les assignatures 
d’art o de matemàtiques. Poc acadèmic, deixa de banda algunes matèries per 
decantar-se cap als projectes que li bullen al cap. 
 
Quan acaba la carrera, el 1878, ja feia tres anys que treballava com a delineant per 
pagar-se els estudis i col·laborava en els estudis dels seus professors a diferents 
projectes, un d’ells el Parc de la Ciutadella. Com a anècdota, cal apuntar que els 
càlculs per abastir d’aigua la cascada de la font, varen ser resolts brillantment per 
Gaudí i de manera totalment original per l’època, tant és així, que li serví com a 
examen de l’assignatura de Resistència de Materials.  Elies Rogent, director de 
l’Escola, en el moment d’atorgar-li el títol, comentà als seus companys: No se si 
l’he concedit a un boig o a un geni. 

 
 
 

 
En els primers anys a Barcelona, a les tertúlies 
del Cafè Pelayo, forma part de cercles de 
lliurepensadors i anticlericals. En contradicció 
al que serà l’ascetisme final de la seva vida, en 
els anys de primera joventut vesteix com un 
dandi i en alguns àmbits és considerat com un 
excèntric. Sovintejava a les manifestacions 
culturals i era un assidu de les representacions 
teatrals i d’òpera al Liceu. 
 
Mai va formar part de cap partit polític. En una 
ocasió declarà:  
El polític ha de tenir unes qualitats essencials: 
una gran passió per la cosa pública i una gran 
força de voluntat per a contenir i menar 
eficaçment aquesta passió; jo tinc sens dubte 
la primera condició, però em manca per 
complet la segona. D’aquí es pot deduir la 
poca disposició que tenia Gaudí per fer 
concessions a les formalitats i a les servituds 
que el tracte amb els polítics i amb les esferes 
del poder comporta. 
 

On demostrà un fort convenciment i una defensa aferrissada, fou en les idees 
nacionalistes. Sovint incloïa elements de la simbologia catalana en els seus 
edificis, encara que estiguessin fora de Catalunya, com és el cas de la col·locació 
d’una escultura de Sant Jordi al portal de la Casa Botines a León. 
 
La fidelitat a la llengua catalana arribà a ser una obsessió, cada vegada que el 
català era objecte d’atac o de discriminació tenia en Antoni Gaudí un defensor 
incondicional. Per aquesta causa el van detenir quan tenia 72 anys. Els fets varen 
succeir de la següent manera:  

Antoni Gaudí l’any 1888 
Foto carnet per a  
l’Exposició Universal 

Estudis 

Evolució personal 
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El dia 11 de setembre de 1924 tenia el propòsit d’assistir a una missa a l’església 
de Sant Just en commemoració dels caiguts l’11 de setembre de 1714. En arribar 
davant del temple, uns policies li impedeixen l’entrada, Gaudí prova d’entrar per 
una porta lateral, però també li és barrat el pas pels policies. En preguntar-los 
quina és la raó de la impossibilitat d’assistir a la cerimònia religiosa, els policies, 
sense tenir en compte la seva condició de persona gran, l’insulten i li demanen que 
parli en castellà, a la qual cosa Gaudí s’hi nega rotundament. La fermesa que 
demostra, irrita encara més els militars que, de manera brusca, se l’emporten 
detingut. La seva detenció va durar quatre hores, fins que els seus col·laboradors 
van pagar les 50 pessetes de la fiança.  

 
No és l’única anècdota que protagonitza 
Gaudí entorn aquesta qüestió.  Una altra 
molt famosa és la que fa referència a la 
visita d’Unamuno a la Sagrada Família 
en companyia del poeta Joan Maragall. 
Durant tota la trobada, Gaudí es va dirigir 
a l’escriptor en català –Maragall feia de 
traductor- perquè no li perdonava uns 
comentaris despectius que Unamuno 
havia fet envers la llengua catalana. 
Davant de les explicacions de Gaudí 
respecte la racionalitat de l’estructura del 
temple, el basc anava posant objeccions, 
fins que l’arquitecte enfadat digué:  
És un ciclop! Només té un ull al mig del 
front i només veu en una sola direcció.  
Aquesta frase, Maragall no s’atreví a 
traduir-la. 
 
Contràriament a allò que s’ha dit, Gaudí 
no era l’arquitecte que feia i desfeia de 
manera aleatòria, sinó el tècnic que 

abans d’alçar la construcció la té pensada i calculada. 
 
Un dels mites –infundats- sobre Gaudí fa referència al seu caràcter agre. Un dels 
seus biògrafs, Cèsar Martinell, que el va conèixer personalment, ha escrit: 
 
Alguns diuen que el seu tracte era esquerp. No és cert. Durant els últims onze anys 
de la seva vida que el vaig tractar, sempre l’he trobat amable i bondadós. Això no 
treu que si tenia un judici clar respecte alguns temes, i que creia encertat, no 
acceptava rèplica i la insistència del interlocutor podia convertir les seves respostes 
decidides en contundent polèmica. Aquesta actitud, acompanyada del costum de 
manar com a arquitecte director, el feia semblar autoritari. L’arquitecte no executa 
personalment més que el projecte. Tota la resta d’una obra ho ha de realitzar per 
ordres als seus subalterns i això, obliga amb freqüència a parlar alt, clar i sense 
ambigüitats, més encara en el cas de Gaudí que va haver d’anar contracorrent. Va 
ser autoritari perquè ho havia de ser, però no ho fou amb acritud. Les seves frases 
àgils i encertades tenien més de sornegueria que de mordacitat. 
 
Una altra de les seves obsessions va ser el temple de la Sagrada Família. Fou 
l’obra de la seva vida, des de que se’n va fer càrrec quan tenia trenta-un anys, fins 
al mateix dia del seu accident. Molts dels projectes que acceptava eren per a 
finançar la construcció del temple. Ell vivia pobrament. Mentre visqué la seva 
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neboda, la seva llar era a una de les construccions del Parc Güell, a la mort 
d’aquesta, es traslladà a viure a l’obrador de la Sagrada Família.  Josep Pla ens 
descriu aquesta situació: 
 
Aquest sosteniment65 es mantingué en els límits de la més absoluta exigüitat, entre 
altres raons perquè fou un practicant de les doctrines alimentàries i higièniques del 
sacerdot alemany Kneipp. Dormia amb la finestra oberta. Caminava molt. Era 
vegetarià.  (...) En definitiva, fou un home de molt bona fusta, que arribà sense 
dificultats grosses gairebé a setanta-quatre anys. La seva vitalitat física li permeté 
treballar, literalment, com un gegant. Quan hom pensa que, a part els altres 
importantíssims encàrrecs que realitzà, creà l’estructura de la Sagrada Família, no 
seguint les fórmules de l’arquitectura tradicional i concretament evadint-se de les 
fórmules de la catedral gòtica –creant, en una paraula la catedral sense crosses i 
vestint aquesta estructura amb tota l’esplendor d’un simbolisme litúrgic, 
enormement ric i complicat, tenint cura dels detalls més petits-, l’obra de Gaudí fa 
una impressió única, esborronadora, sensacional. Com que cada persona és un 
món, és segur que, a Gaudí l’ascetisme li provà. No fou, en cap cas, un destorb en 
la seva obra –al contrari. És factible d’imaginar que la seva concepció del món no 
fou en cap moment incompatible amb formes de la misèria molt acusada.66 
 
 
 
 
Pel que fa a les seves conviccions 
religioses, hi ha una evolució sorprenent. 
Les idees anticlericals de la primera 
joventut són transmutades  en el misticisme 
dels últims anys. L’única explicació és 
l’obra, aquesta modifica a l’home, talment 
com l’alquimista és transformat a través del 
contacte amb la matèria. Eduardo Cirlot ho 
explica així: 
 
El  hombre cuyas convicciones religiosas 
no estaban muy arraigadas, al ser 
encargado de la dirección de las obras de 
la Sagrada Familia va entrando lenta y 
seguramente en la ortodoxia más cerrada. 
Contrariamente, a medida que su vida se 
va sumiendo en la cisterna mística, 
negándose posiblemente a una serie de 
solicitudes, su arte se va haciendo cada 
vez más duro, menos recargado, en lo que 
respecta a elementos ambientales; más 
tétrico y huraño, más personal en el sentido 
de más desconocido.67 
 
 
 
 

                                                
65 Fa referència a la subsistència cotidiana. 
66 Josep Pla. Op. cit. Pàg. 227 
67 Juan Eduardo Cirlot. El arte de Gaudí. Ediciones Omega. Barcelona, 1965. Pàg. 24 
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Gaudí, cada dia, tenia el costum d’anar a l’església de Sant Felip Neri. En sortir de 
la Sagrada Família, cap a les vuit, es dirigia a la plaça Urquinaona per comprar el 
diari La Veu de Catalunya i, després de les oracions, tornava al Temple. Hi anava 
caminant, possiblement absort en els seus pensaments, quan un tramvia que 
passava entre els carrers Gran Via i Bailen, el va envestir i tirar a terra. Ningú no el 
va reconèixer, uns vianants el van recollir i conduir amb cotxe a la casa de socors 
de la Ronda de Sant Pere, des d’on fou traslladat a l’Hospital de la Santa Creu. El 
cop va ser molt fort, tant, que va perdre el coneixement. No duia cap documentació 
i a les butxaques només portava panses i cacauets.  
 
Mentrestant, a la Sagrada Família estaven inquiets pel retard. Varen recórrer les 
cases de socors. Només a l’esmentada de la Ronda de Sant Pere varen dir que, 
per descomptat no hi havia el senyor Antoni Gaudí, només havien portat un home 
entrat en anys, molt humil i vestit pobrament.  
 
Una vegada localitzat l’arquitecte a l’hospital, tots els metges s’hi van abocar –val a 
dir que abans d’això, les atencions no havien estat gaire diligents-, intentant 
reanimar-lo.  
En un moment de lucidesa, Gaudí demanà que li fossin administrats els Sants 
Sagraments. Quan el Cap de Cerimonial de l’Ajuntament de Barcelona li parlà de 
traslladar-lo, en nom del municipi a una clínica particular, Gaudí respongué: El meu 
lloc és aquí, entre els pobres...  
 
Morí tres dies després de l’accident. Al seu enterrament hi assistiren les màximes 
personalitats de Barcelona i -això és el que l’hagués complagut més- una multitud 
silenciosa de gent del poble que, emocionada, rendia l’últim homenatge al 
constructor de la catedral dels pobres. 
 
 
 

 
 

No és a escarpa i martell com esculpida 
vida i sentit prengué la pedra dura, 
fou dels ulls sapients a la llum pura, 
del palp febrós al tacte reblanida. 
 
Cada pedra pren lloc, basta o polida, 
brillant al sol o als fonaments obscura, 
simbolitzant la plenitut futura 
de l’Eterna Ciutat de l’altra vida. 
 
 
Carles Cardó. 
L’enterrament d’Antoni Gaudí 

La mort 
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Gaudí, les idees 
 
El pensament de Gaudí ens arriba a 
través de les converses amb els 
seus col·laboradors i, per 
descomptat, per l’observació de les 
seves obres. Darrere d’elles hi ha 
una profunda reflexió i l’anàlisi 
rigorosa de les formes. Una qualitat 
de Gaudí destaca per sobre de la 
resta: la seva imaginació. Ell la 
diferenciava  respecte  la fantasia. 
La imaginació –deia- és la facultat 
anímica de veure formes noves dins 
del propi cervell i saber, amb l’ofici 
ben aprés, convertir-les en edificis o 
obres d’art. En canvi, la fantasia és 
la capacitat onírica d’inventar 
absurds o impossibles. La primera 
és una facultat conscient, la segona, 
inconscient. 
 
Una altra de les aptituds innates que posseïa, és la capacitat de percepció. La 
sensibilitat envers la llum i el color, juntament amb la comprensió de les formes i, 
sobretot, de l’espai, fan de la seva arquitectura una obra global que es pot 
considerar com a suma de totes les arts plàstiques. En els seus edificis, la pintura i 
l’escultura es fonen amb l’arquitectura amb un tot coherent. 
 
Les imaginatives formes de Gaudí poden semblar fantasioses, però aquesta 
apreciació és falsa. Basada en un sòlid estudi de la naturalesa, la seva arquitectura 
és la d’un home amb els peus ben assentats sobre terra, encara que la seva ment 
s’enlairés cap a les esferes més altes de la creació.  
 
S’ha parlat d’univers respecte l’obra de l’arquitecte. Per tal de sistematitzar-lo, el 
compartimentarem en diferents àmbits que no són aïllats, sinó que alguns d’ells, 
estan íntimament connectats i és difícil saber on comença un i on acaba l’altre, com 
és el cas de la naturalesa i la geometria. Aquesta última no l’aprèn únicament en 
els tractats d’aquesta matèria, sinó que és a través de l’observació directa de les 
formes naturals que arriba a deduir la resistència de les formes lligada a la  
funcionalitat. 

 
El seus estudis queden reforçats pel 
coneixement dels oficis artesanals. Creia que 

un arquitecte no ha de estar aïllat al seu despatx dibuixant el planells dels edificis. 
De fet, queden pocs dibuixos arquitectònics convencionals –plantes i alçats- dels 
edificis que va construir. Preferia realitzar maquetes perquè, d’aquesta manera, els 
operaris es podrien fer una idea més fidedigna del que seria l’obra acabada. 
Considerava que si l’arquitectura és espai i volum, per tant, tres dimensions, queda 
distorsionada quan es representa bidimensionalment en un paper 
 
Molts dels models els va realitzar personalment. La pràctica ja l’havia exercitat en 
el taller de caldereria del seu pare a Reus. Comentava que la seva facilitat en la 
visió de l’espai li va ser donada genèticament, ja que era l’ofici de vàries 
generacions de la seva família. Ho expressà de la següent manera:  

Sostre del vestíbul 
Casa Milà (La Pedrera) 

 

    OFICIS ARTESANALS 
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Jo tinc aquesta qualitat de veure l’espai, perquè sóc fill, nét i renét de calderers. El 
meu pare era calderer, l’avi també, el besavi, també; a casa de la meva mare eren 
calderers, el seu avi era boter (que és el mateix que calderer), un avi matern era 
mariner, que també són gent d’espai i de situació. Totes aquestes generacions de 
gent d’espai donen una preparació. El calderer és un home que d’una planxa plana 
ha de fer un volum. Abans de començar la feina ha d’haver vist l’espai. Tots els 
grans artistes del Renaixement florentí eren ciselladors, que també fan volums d’un 
pla, per bé que els ciselladors no es separen gaire de les dues dimensions. Els 
calderers les abracen totes tres, i això crea, inconscientment, un domini de l’espai 
que no tothom posseeix. Hi ha arquitectes que els falta la caldereria.68  
 
A Barcelona, va freqüentar els tallers d’Eudal Puntí –fuster i serraller- i de Llorenç 
Matamala –modelista i escultor-, que més tard serien els seus col·laboradors. 
Aquesta pràctica, poc freqüent en els arquitectes, dóna a les seves construccions 
un segell molt personal, moltes solucions estructurals, eren la síntesi de diferents 
oficis.   
 
Aquest contacte directe amb els materials, segurament li van augmentar el seu 
poder imaginatiu. Quan ja era gran, a l’obrador de la Sagrada Família, estava 
treballant en làmpades de bronze i cristall de roca que estava construint amb les 
seves pròpies mans. 
 
Una altra faceta que desenvolupà, va ser la del disseny de mobles. Estaven 
pensats per a una vivenda en concret. En aquesta línia, va dissenyar els mobles 
del menjador de la casa Vicens i, més tard, els de la casa Batlló. Així mateix, els 
marcs i portes dels seus edificis també tenien el segell de l’arquitecte. 
 

Pel que fa als treballs realitzats amb metall. Una de les solucions més originals i 
avantguardistes –encara avui estan vigents- és el disseny dels panys de les portes 
de la casa Milà (La Pedrera).  Les seves formes  s’adapten ergonòmicament a les 

                                                
68 Cesar Martinell. Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix. Pàg. 92 
Editorial Cossetània. Valls, 1999 
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Casa Milà (La Pedrera) 
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Casa Batlló 
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de la mà. Algunes d’elles són buidats en bronze dels models de fang pressionat 
pels dits del propi Gaudí. 
 
Els treballs en ferro forjat tingueren un protagonisme principal en la seva obra. 
Molts d’ells són obres artístiques de primer ordre, on el Gaudí creador deixar fluir 
tota la seva imaginació. És aquí on aplica tot el que va observar al taller patern. 
Retorça el ferro imprimint-hi ritmes compositius totalment originals 

 
 A finals del segle 
XIX una corrent 

romàntica s’estenia per tota Europa. Hi havia components de  neogoticisme i 
d’orientalisme a parts iguals. Per una banda, l’estil gòtic transportava el misticisme 
medieval i, per l’altra, Orient evocava imatges exòtiques de cultures desconegudes 
i fantàstiques. 
 
Gaudí rebutjà les solucions arquitectòniques del gòtic. Quan parlava d’art sostenia 
que, del Mediterrani n’ha sortit l’essència i la realitat.  Deia:  
 
Que no es vagi al Nord a cercar l’Art i la Bellesa; aquesta es troba a la 
Mediterrània, de les seves riberes –Egipte, Assíria69, Grècia, Roma, Espanya, nord 
d’Àfrica- han sortit totes les obres d’art.  
Al nord i als tròpics, no reben la llum a 45 graus, que és la que millor il·lumina els 
objectes per a una visió perfecta; en haver-hi escassetat de llum o venir aquesta 
massa zenital, els objectes, amb il·luminació inadequada, apareixen deformats; els 
nòrdics, més que no pas l’objecte veuen el fantasma de l’objecte; el cap se’ls 
omple de fantasmes, i en ells predomina la fantasia. Al Nord, la literatura és 
fantàstica i l’arquitectura gòtica també, el mateix que les obres d’art i els poemes 
de l’Índia. Els de la Mediterrània no tenim els ulls acostumats a fantasmes, sinó a 
imatges; som més imaginatius que fantàstics, i, per tant, més aptes per a les arts 
plàstiques70.      
 
Conseqüència d’aquesta visió, se sentí fortament atret per l’arquitectura oriental. 
Tret d’un viatge al sud d’Espanya i a Tanger, tota la informació de les construccions 
                                                
69 Regió septentrional de Mesopotàmia. El període artístic predominant comprés els segles 
IX, VIII i VII a. JC. 
70 Isidre Puig Boada. El pensament de Gaudí. Editorial Dux – Barcelona 2004. Pàg. 90 
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dels països asiàtics i africans l’obtingué a través 
d’una col·lecció de fotografies que va adquirir a 
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. A partir 
d’aquí, no dubta a incorporar elements decoratius 
de fusta i ceràmica vidriada, així com la utilització 
del maó vist a les façanes, propi de les 
construccions islàmiques. 
 
Pel que fa a la concepció del volum, sembla tenir 
més punts de contacte amb l’arquitectura de 
l’Índia, Persia o de països del nord d’Àfrica. 
 
De l’arquitectura àrab, utilitza el recurs de la 
superposició de maons o altres materials 
estructurals, ordenats progressivament en voladís, 
aquesta solució origina resultats altament estètics. 
Ja des del principi, Gaudí va incorporar el color als 
seus projectes, combinant la totxana amb peces de 
ceràmica. Més endavant, arribarà a la màxima 
plenitud amb la utilització creativa i personal del 
trencadís. 
 
Com a element de tancament i per tal de 
resguardar la privacitat, fa servir la gelosia  –un altre recurs àrab-, que al mateix 
temps que dóna un aire exòtic, deixa circular l’aire a través dels espais configurats 
per les formes geomètriques.  
 
Hi ha comentaris de Gaudí que ens apropen a la seva a personalitat:  
La virtut està en el punt mitjà; Mediterrani vol dir al mig de la terra. (...) La nostra 
força plàstica és l’equilibri entre el sentiment i la lògica. (...) Les arts mediterrànies 
tindran sempre una superioritat marcada sobre les nòrdiques, perquè s’apliquen a 
l’observació de la Naturalesa: els pobles nòrdics produeixen a tot estirar obres 
boniques, però no cabdals, i per això compren les creacions mediterrànies; en 
canvi estan molt dotats per a l’anàlisi, la ciència, la industria... 

 
Temple indú 

Kajuraho - Índia 

Finca Güell - Barcelona 
Coberta de la cúpula  

Finca Güell - Barcelona 
Coberta de la galeria de la torre  
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Les meves qualitat gregues són per causa del Mediterrani, la visió del qual 
constitueix per a mi una necessitat. Necessito veure el mar sovint, i molts 
diumenges me’n vaig a l’escullera. El mar és l’única cosa que sintetitza les tres 
dimensions-espai. A la superfície, s’hi reflecteix el cel, i a través d’ella veig el fons i 
el moviment. El meu ideal seria veure tot això a la platja del Miracle a Tarragona, 
on la llum i els colors tenen uns altres matisos; però m’haig de conformar veient-ho 
des de l’escullera71. 
 

La curiositat fou una constant en 
el vida de l’arquitecte de la 
Sagrada Família. Des dels inicis 

del temps, la humanitat s’ha apropat a la naturalesa amb la intenció de dominar-la. 
Gaudí s’hi acosta amb respecte amb l’íntim convenciment que, només sense 
violentar-la, li seran revelats els seus secrets. D’aquesta manera, comencen les 
llargues observacions d’arbres, roques i animals. La seva mirada escrutadora 
estava entrenada per veure l’essència de les formes, molt més enllà que qualsevol 
altra persona. Amb la paciència que el caracteritzava, anava aprofundint cada 
vegada més en les lliçons magistrals que la natura li oferia. 
 
El gran llibre, sempre obert i que cal esforçar-se a llegir, és el de la Naturalesa; els 
altres llibres72 són trets d’aquest i hi ha les equivocacions i interpretacions dels 
homes. (...) Tots els estils són organismes emparentats amb la natura; els uns fan 
la penya aïlladora, com els grecs i els romans, els altres fan les carenes i els cims 
com els indis. Tots consisteixen en el suport mínim (que és allò que té caràcter), o 
sia, la columna i les parts horitzontals suportades; en conjunt és l’arbre; i ses 
proporcions són similars a la figura humana, de manera que no és l’arbre-arbre 
(puix té altres funcions l’edifici que un bosc), sinó l’arbre-home. I això comprèn i 
explica tots els estils; l’arbre-home egipci, grec, bizantí, gòtic, etc.73 

 
Les muntanyes, penya-segats i roques erosionades poden servir de model per a 
l’arquitectura, ja que van ser creades seguin les lleis de l’equilibri i la gravetat. La 
façana de la casa Milà és un exemple d’aquesta concepció de muntanya urbana. 
Vista des de baix, recorda un penya-segat marí erosionat per el mar. 
 

                                                
71 Isidre Puig-Boada. Op. cit. Pàg. 89 
72 Fa referència a l’obra de l’home 
73 Isidre Puig-Boada. Op. cit. Pàg. 91-92 

     LA NATURALESA.  Font d’estudi 
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Un capítol a part mereix l’estudi de 
les formes vegetals. Gaudí observà 
que el creixement de les branques 
dels arbres segueixen una disposició 
prefixada per la seva estructura que li  
permeten suportar tot el pes de la 
capçada. Aquesta dinàmica és la que 
incorporà al disseny de les columnes 
de la Sagrada Família, inventant una 
solució totalment original: la columna 
arborescent. No amaga la 
procedència de la seva troballa,  en 
una ocasió comentà als seus 
col·laboradors: Aquest arbre proper al 
meu obrador: aquest és el meu 
mestre!74.  
 
De fet, la primera sensació rebuda en 
entrar a l’interior del temple, és la 
mateixa que la d’endinsar-se en un 
bosc d’arbres gegants. 
 
L’interès de Gaudí per la vegetació arriba fins al 
punt d’incorporar-la dins de l’arquitectura 
(fotografia de la dreta). El Parc Güell és un bon 
exemple. El va repoblar amb especies 
mediterrànies i, fins i tot, va adaptar les 
construccions per tal de respectar les espècies 
vegetals ja existents. 

 
Observant el comportament dels talussos i terraplens naturals, va trobar la solució 
constructiva dels viaductes del Parc Güell: edificant murs i columnes inclinades per 
tal de contrarestar les forces de pressió del terreny. 

                                                
74 Isidre Puig-Boada. Op. cit.  Pàg. 92 

 
Interior de la Sagrada Família 

Columnes arborescents 
 

Parc Gúell 
Dalt: 
Torretes i bancs amb atzavares 
Esquerra: 
Mur de contenció del viaducte 
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Els resultats de les observacions 
dels éssers vius és aplicat tant a 
les representacions naturalistes, 
com a les solucions estructurals.   
 
La inclusió  de formes animals en 
la seva arquitectura també es pot 
interpretar a nivell simbòlic, ja 
que cadascuna d’elles pot tenir 
un significat específic.  
 
 

 
 

Park Güell    Sagrada Família 
Reixa      Motius vegetals dels pinacles 

Sagrada Família. Detall de la 
façana del naixement.  
Comparació amb formes 
d’aigua gelada. 

Superior esquerra: 
Drac del Parc Güell 
 
Esquerra i superior: 
Escala de cargol i escultura de les 
torres de la façana del Naixement. 
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Les formes naturals 
representades a 
l’arquitectura de 
Gaudí. 
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Les formes estructurals emprades per Gaudí són radicalment diferents a les 
utilitzades pels seus contemporanis. Degut al seu sentit de la forma i l’estabilitat, va 
fer servir des del començament l’arc parabòlic. És l’únic arc que se sustenta 
sense necessitat de murs laterals, és a dir, que es pot aguantar per ell sol; 
pràcticament l’inclou en la construcció de totes les obres civils. Els exemples més 
famosos els tenim en les golfes de la La Pedrera i  la Casa Batlló, i al passadís del 
Convent de les Teresines. 
 

Formes naturals de la façana de la Casa Batlló. Sostre i balcó principal. 

   LES ESTRUCTURES  

Superior: 
Golfes de la Casa Batlló i la Casa Milà  
 
Dreta: 
Quadra de la Finca Güell (actualment seu 
de la Càtedra Gaudí) 
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Una altra estructura que utilitza –aquesta inspirada 
en les construccions àrabs-, és la de l’arc fals. 
Consisteix a disposar els maons en diferents filades 
que van sobresortint progressivament; la forma final  
s’assembla a l’arc parabòlic. 
 
Però les formes geomètriques que realment donen 
personalitat a les construccions de Gaudí són les 
superfícies reglades. Aquestes formes 
tridimensionals de curvatura estan formades per 
línies rectes. Hi ha quatre tipus de superfícies 
reglades: d’hiperboloide, l’helicoide, el paraboloide 
hiperbòlic i el conoide.  Totes elles, utilitzades per 
Gaudí en les seves estructures, les va aplicar a les 
voltes, als murs i als pilars.  
 
 

 

 

 

1. Hiperboloide. Sagrada Família (Coberta) 
2. Pilar amb intersecció de polígons estrellats. Sagrada 

Família 
3. Pilars hiperbòlics. Casa Batlló. (Façana) 
4. Escala helicoïdal. Sagrada Família 
5. Hiperboloide d’ una fulla. Parc Güell. 

1 2 

3 4 

5 
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L’ús imaginatiu d’aquestes superfícies, 
ha influït en l’obra d’arquitectes 
posteriors, com és el cas de Le 
Corbusier, Eduardo Torroja, Pier Luigi 
Nervi i,  més recentment, en els 
treballs de Santiago Calatrava. 
 
Els mètodes de treball de Gaudí, 
tenien un fort component empíric. 
Calculava els volums mitjançant la 
maqueta estereofunicular. Aquesta 
està formada per cordills penjats del 
sostre als quals se li pengen uns 
saquets de sorra, la forma resultant és 
un arc catenari, segons el pes o la 

Coverta generada per conoides. 
 
Aquestes superfícies són formades per 
totes les rectes que recolzen 
ordenadament en una recta. A diferència 
del con –d’aquí prové el seu nom- no 
convergeixen en un punt (vèrtex), sinó 
en una recta.  
Gaudí va construir les Escoles 
Provisionals de la Sagrada Família, 
utilitzant aquestes formes geomètriques. 
La curvatura de la coberta augmentava 
notablement la resistència d’aquesta 
lleugera construcció, assegurant-ne el 
desguàs com a conseqüència de 
l’alternància de la concavitat i la 
convexitat. 

 
 
Esquerra: 
Columnes 
helicoïdals 
(Parc Güell) 
 
 
 
Dreta: 
Intersecció 
(macles) de 
poliedres i 
esferes. 
(Pinacle 
Sagrada 
Família) 
 

 
Maqueta estereofunicular exposada a la Casa 
Mila (La Pedrera) 
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distància entre els pesos, la curvatura varia.  
 
Gaudí ho explica d’aquesta manera: 
 
“Ho calculo tot: primer, suposant uns pesos per 
buscar el funicle; i desprès vesteixo el funicle 
trobat amb formes i materials, els pesos dels 
quals torno a revisar, i a vegades vario 
lleugerament els funicles. D’aquesta manera 
surt la forma lògica nascuda de les 
necessitats75”. 
 
Un cop realitzada la maqueta i recoberta per 
una tela, li afegia color i la fotografiava. 
Aquesta fotografia, al girar-la li oferia la visió 
de l’estructura de la construcció. 
 
Els mètodes utilitzats no van ser compresos pels seus contemporanis. Cesar 
Martinell, el seu deixeble comenta:  
“Els qui poguérem rebre, baldament fos de manera indirecta, les lliçons del mestre, 
ens condolguérem que amb la seva mort es perdés per sempre l’eficàcia personal 
de la seva clarividència76”.  
 
Avui a través dels programes de dibuix en 3D (CAD), podem començar a 
comprendre l’excepcional visió de l’espai que posseïa Antoni Gaudí.   
 
S’ha de reconèixer que en alguns casos la geometria de Gaudi i els seus 
plantejaments constructius poden quedar dissimulats darrere d’una decoració 
exuberant, superfícies texturades i riquesa de color que són les que l’han fet 
popular arreu del món. Això no pot fer oblidar que encoberta per aquest embolcall, 
s’obre pas la geometria que articula l’obra d’arquitecte, posant en evidència 
l’estreta simbiosi entre tècnica i art. 

                                                
75 Josep Gómez-Serrano.Gaudí. La recerca de la forma. Pàg. 97 
Ajuntament de Barcelona. Lunwerg Editores.Barcelona, 2002 
76 Cesar Martinell. Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix. Pàg. 14 
Edicions Cossetània. Valls, 1999 
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FINCA GÜELL 
(1884 – 1887)77 

 
El 1883 Eusebi Güell va comprar 
els terrenys de la finca a Les 
Corts de Sarrià, encarregant a 
Gaudí la construcció de les 
portes, pavellons d’entrada, 
reforma de la casa i elements 
complementaris del jardí. En 
aquesta construcció va utilitzar 
murs de tàpia, pedra del Garraf i 
parets d’obra vista. En les 
cavallerisses, el picador i la casa 
del porter, utilitzà per a les 
cobertes, la volta catalana de 
forma paraboloïdal o hiper-
boloïdal, formes que permeten 
una excel·lent distribució de la llum.  Les xemeneies, ventiladors i coronacions les 
va decorar amb trencadís, tècnica que més tard desenvoluparà àmpliament, però 
que va ser utilitzada per primera vegada a la Finca Güell.  
 
La senzillesa dels materials, queden compensats per la brillant utilització del color. 
A l’elegància decorativa se li suma la novetat de les solucions estructurals, amb 
arcs diafragmàtics a les cavallerisses, entre els quals, s’estenen voltes 
parabòliques. 

 
Tota l’edificació està concebuda seguint un significat simbòlic concret. Representa 
la llegenda mitològica del Jardí de les Hespèrides, reinterpretada per Mn. Cinto 
Verdaguer en el poema èpic de L’Atlàntida i visualitzada per Antoni Gaudí a la 
Finca Güell. La llegenda ens parla d’un dels treballs d’Hèrcules, concretament 
l’onzè. La feina que se li va imposar consistia a arrencar les pomes d’or del jardí 
custodiat per un drac que no dormia mai. Hèrcules aconsegueix la fita ajudat per 
                                                
77 Actualment és la Seu de la Càtedra Gaudí 
 

 
Voltes de les cavallerisses 

 
Cúpula hiperboloïdal del llanternó 
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Atlas, mentre que el drac com a càstig és projectat cap al cel en forma de 
constel·lació.  
 

Segons l’arquitecte Joan Bassegoda 
i Nonell, responsable de la Càtedra 
Gaudí, a la finca hi són 
representades les Hespèrides -els 
déus les convertiren en arbres com a 
càstig per deixar-se arrabassar el 
tresor- en els salzes, pollancres i 
oms que omplen el que fou un gran 
parc, mentre que el pilar de l’entrada 
hi ha esculpits quatre tarongers i, 
sobre d’ells, un cinquè fet d’antimoni 
que representa l’arbre de les pomes 
d’or que hi havia al jardí mitològic de 
les Hespèrides.  A la meitat del 
mateix pilar, hi ha un octògon que 
conté la lletra G on s’enrosquen 
branques amb fulles i flors de roser 
boscà en honor dels premis dels 
Jocs Florals. 

 
 
 

 
A la porta d’entrada hi és representat el drac. És una obra mestra de ferro forjat. La 
forma del cos segueix la de la posició de les estrelles en les constel·lacions del 
Drac i d’Hèrcules, la cua  descriu l’Ossa Menor i senyala la posició de les estrelles 
mitjançant boles de punxes. Originàriament, devia de ser policromat, seguint les 
instruccions de la memòria del projecte que Gaudí realitzà per als fanals de la 
plaça Reial78. 
 

                                                
78 Joan Bassegoda i Nonell. Gaudí. Arquitectura del futur. Salvat Editores. S.A. Barcelona 
1984 

 
Drac de ferro de l’entrada 

 
Detall de les esferes assenyalant la posició 
de les estrelles 

 
   Pilar de la porta principal 
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A part de les seves innegables qualitats estètiques i expressives, la porta estava 
concebuda de manera que tingués la màxima funcionalitat. Joan Bergós explica el 
seu mecanisme: 
 
La tanca del portal és una obra mestra de 
forja, i el drac que la decora està construït 
anatòmicament; dóna volum a l’espinada 
un enrotllament espiralat del qual ixen el 
cap amb la boca oberta amenaçadora, les 
ales i les potes ungloses; una d’aquestes 
es mou espantosa quan es fa girar la porta, 
puix que això tensa una cadena que actua 
sobre la palanca. Tot és fet amb ferros 
laminats als quals ha fet perdre l’antipàtic to 
comercial amb acanalaments o ondulacions 
de les aletes I picats de les crestes; el cos 
es completa amb planxes repujades I les 
ales amb teles metàl·liques79. 
 
 
Gaudí acaba les cobertes dels edificis de la 
finca amb cúpules hiperboloïdals 
rematades per ventiladors que recorden els 
basars de ‘Orient Mitjà. Els recobreix amb 
decoracions a base de rajola de trencadís. 
Cal destacar que els colors vermell i groc hi 
són absents. Aquests queden compensats 
pels colors càlids dels maons amb què 
estan construïts els murs exteriors. 
 
 
Les construccions de la Finca Güell són la 
primera obra monumental gaudiniana. 
Seran el pròleg a la construcció del Palau 
del carrer Nou de la Rambla.  Es podrien 
considerar com un antecedent de 
l’arquitectura modernista, però el seu 
contingut estructural, les fa anar més enllà. 
Amb el temps, estructura i decoració es 
fondran en una sola cosa, però ja en 
aquestes primeres obres, el volum i l’espai 
es manifesten amb personalitat pròpia, 
deslligant-se de qualsevol referent 
contemporani. 
 
 
 

                                                
79 Joan Bergós. Antoni Gaudí, arquitecte genial. Vida i obra. Editorial Millà. Barcelona, 1972 
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PARC GÜELL 
(1900 – 1914) 

 
A finals del segle XIX, Ebenezar Howard va publicar 
un text sobre les ciutats jardí. Aquesta publicació va 
caure en mans d’Eusebi Güell en un dels seus 
freqüents viatges a Anglaterra80, país que visitava 
amb assiduïtat per motius comercials. Això li donà la 
idea de construir una urbanització en un terreny que 
havia adquirit a la part alta de Gràcia, a l’indret 
anomenat Muntanya Pelada. El projecte inicial 
consistia en un conjunt de seixanta cases amb jardí 
dintre d’un recinte tancat, com si fos una petita 
població dins la ciutat. No cal dir que aquesta 
concepció d’habitatge era totalment desconeguda a 
Barcelona. 
 
L’any 1900 Gaudí va rebre l’encàrrec d’estudiar les 
possibilitats del terreny, que a primera vista no oferia 
moltes facilitats per a l’edificació, ja que es trobava 
en un indret rocallós, amb pendent i amb mancances 
d’aigua.  Va estudiar topogràficament el relleu i va 
començar a dissenyar el traçat dels carrers, que havien de ser forçosament de 
formes corbes per tal de salvar els desnivells del turó. Per respectar el perfil de la 
muntanya,  en lloc de desmuntar i aplanar el terreny, va edificar un sistema de 
pons i viaductes sobre els quals va construir la xarxa de camins. Aquets viaductes 
són fets de maons i revestits de pedra,  recordant  formes naturals, de manera que 
s’integren totalment en el paisatge. 
El parc és un exemple del respecte de Gaudí per l’entorn. Va respectar la 
vegetació existent, incorporant-la a l’arquitectura. Més tard, la va incrementar amb 
la repoblació d’espècies autòctones mediterrànies, tant d’arbres –garrofers, pins i 

                                                
80 És per aquesta raó que en els plafons d’entrada al parc figura la paraula Park escrita en 
anglès. 

 
Mur de contenció de la plaça 

 
Viaducte del Garrofer 
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palmeres-, com de plantes aromàtiques –farigola, romaní i ginesta-. 
 
Tot el parc va ser tancat per un mur amb diferents entrades, en un principi se’n 
projectaren set, però al final  només en foren tres. Destaca la de porta principal, al 
carrer d’Olot, on s’edificaren els pavellons situats a cada costat de l’entrada, 
l’escalinata monumental i l’anomenat temple dòric. Aquesta és la part més colorista 
i espectacular del parc, on Gaudí hi projecta la seva concepció d’arquitectura 
urbanística.  
 
Pavellons 
Els dos pavellons de l’entrada estaven dedicats a  porteria i serveis. Estan 
construïts amb murs de pedra vista combinats amb trencadís de ceràmica. Aquest 
està situat a les teulades i en els marcs de les finestres. El contrast entre les 
textures dels dos materials, dóna una gran expressivitat a les edificacions. La llum 
del sol dóna relleu a la rugositat de la pedra, al mateix temps que fa brillar les 
teulades de ceràmica on la llum hi incideix directament. 
 
Les dues construccions estan sota el domini absolut de la línia corba. Les 
ondulacions dels murs i les teulades donen la sensació de moviment continu. 
Aquesta expressió és reforçada per les curvatures de la torre hiperboloide del 
pavelló de l’esquerra, que s’enlaira amunt fins ser coronada per una creu 
tridimensional també curvilínia. 
 
Sembla que Gaudí hagués volgut establir un joc de similituds i diferències entre 
tots dos pavellons. És cert que guarden una certa simetria respecte la situació a 
l’entrada del recinte, però els volums de les edificacions fa que difereixin l’un 
respecte l’altre: el de l’esquerra –en el sentit de l’entrada al Park des del carrer 
d’Olot- més esvelt i té direcció ascendent, mentre que el de la dreta presenta un 

 
Pavelló dret 

Porteria 

 
Pavelló esquerre 

Serveis 
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aspecte més sòlid i pesat.   
Tornant als paral·lelismes, es pot comprovar que hi ha elements que, més o menys 
evidents, tenen una rèplica en cadascuna de les dues construccions. D’aquests 
elements cal destacar la creu i el motiu ornamental de l’acabat de les cobertes, que 
molts autors interpreten  com a bolets verinosos (amanita muscaria). Sembla 
suggerir que Gaudí volgués representar la unió dels contraris. 
 
En els dos acabats es pot observar que mentre que en el de l’esquerra predominen 
les formes buides, en el de la dreta tenen més rellevància les formes amb relleu. 
Com a curiositat, cal destacar que aquestes últimes formes estan fetes amb 
trossos de gots i tasses  de ceràmica. 

 
 
Pel que fa a les creus, a 
totes dues construccions 
hi és present la creu 
grega. L’única diferència 
és la tridimensionalitat 
del de l’esquerra, en 
oposició a l’aparent 
bidimensiona-litat del de 
la dreta.  
 
En aquest pavelló, 
algunes interpretacions 
populars han volgut 
veure-hi la representació 
del conte d’Hansel i 
Gretel dels germans 

Grimm, on es narra la llegenda de la bruixa que tenia una casa de xocolata per 
atreure els nens.  
 
Respecte al pavelló oposat, Josep Mª Carandell hi reconeix la figura d’un elefant, 
amb les següents correspondències: la torre seria la trompa, la teulada la sella, i 
els grans lòbuls de les finestres, les orelles81.  

                                                
81 Josep Mª Carandell. Park Güell. Utopia de Gaudí. Barcelona,1999 

 
Pavelló dret Ventilador 

 
Pavelló esquerre Ventilador 



 

La visió calidoscòpica de la imatge digital 
 

193 

Un altre aspecte a tenir en compte, és la diferent disposició i disseny de les 
finestres.  Mentre que en un domina el ferro de les reixes; en l’altre, els 
protagonistes són el vidre i la fusta. 
 
És fàcil observar com hi ha una complementarietat entre totes dues finestres, tant 
pel que fa al color, com pel que fa als volums. En la de l’esquerra el volum tendeix 
a ser negatiu, mentre que en la de la dreta la forma avança cap enfora de l’edifici. 
El mateix passa amb el color: el fons i les formes s’inverteixen. 
 

 
 
Escales i columnes dòriques. 
  
L’escalinata principal presenta un aplacat de 
trencadís. Està flanquejada per murs ondulats, 
també recoberts de ceràmica. Al centre de 
l’escala es troba l’escultura del drac82. 
Inicialment, aquesta figura era el sobreeixidor de 
la cisterna situada just sota de la sala hipòstila i 
que, per l’interior d’unes canals situades dintre 
de les columnes, recollien les aigües pluvials 
que queien a la plaça superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
82 S’ha volgut identificar l’espècie que representa, alguns autors consideren que es tracta 
d’una salamandra o d’un tritó. 

 
Escala d’accés a la plaça poticada 

Detall del drac 

Finestres exteriors dels pavellons 
 

Fot. superior: Pavelló esquerra 
Fot.dreta: Pavelló dret 
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Joan Bassegoda interpreta la simbologia d’aquesta figura com: 
(...) això pot significar que aquest drac sigui Pitó, que  Apol·lo matà i l’enterrà sota 
l’onfalos83 del temple de Delfos. El drac es troba prop de la font i és considerat el 
protector de les aigües subterrànies. Apol·lo va matar Pitó perquè volia convertir-se 
en oracle de Delfos i anunciar les seves profecies des de dalt del trípode, que en 
aquest cas seria l’escultura de la part superior. Sigui com sigui, un significat o altre 
ha de tenir aquesta figura, atès que Gaudí no deixava mai res a l’atzar.84 
 
Una altra interpretació podria ser en clau alquímica. Tot el conjunt representaria la 
recerca dels alquimistes de la Pedra Filosofal  i de la Font de la Vida. Segons 
aquest punt de vista, la gran escala de l’entrada ens transmet la idea d’ascensió 
cap al coneixement i els diferents nivells d’iniciació. El drac/salamandra és la 
representació del foc, en l’alquímia equival al sofre i al foc secret dels místics. I, per 
últim, hi ha el trípode que es tanca a la part superior semblant a un recipient i que 
simbolitzaria el gresol on es porten a terme les transmutacions. Dins d’aquesta 
forma mig oberta, mig tancada està entronitzada la Pedra Filosofal que culmina 
l’obra.  
 
No cal oblidar l’escultura amb el gran cercle 
que emmarca la bandera catalana d’on surt 
el cap d’un animal que, també, ha donat 
peu a diferents interpretacions. No està clar 
de quina espècie es tracta; alguns autors 
consideren que és una serp, però també 
pot representar un gos (Fotog. de la dreta). 
En ambdós casos, sembla clar que la seva 
funció és la de protegir la identitat i la 
cultura catalanes, de les quals Gaudí era 
un gran defensor. De tot això, es pot 

desprendre que els significats estan 
oberts a diferents perspectives. Per ara, 
no hi ha constància de la vertadera 
intenció de Gaudí respecte la inclusió 
d’aquestes figures, potser el que realment 
volia, és que, com la poesia,  cada 
persona hi trobés el significat profund que 
necessita. 
 
La sala hipòstila de columnes dòriques 
tenia la funció de mercat cobert i de 
suport de la gran plaça central situada al 
damunt. Guarda relació amb el concepte 
de teatre grec. (Fotog. de l’esquerra). 
Consta de 84 columnes de maçoneria 
arrebossada amb la part baixa recoberta 
de trossos de rajola blanca. Algunes 
d’elles tenen diferent inclinació. El sostre, 
                                                

83 Paraula grega que significa melic. 
84 Joan Bassegoda.  Gaudí. Arquitectura del futur. Salvat Editores. Barcelona, 1984 
pàg. 108 
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format per peces esfèriques de 
volta catalana, estan situats els 
famosos plafons policromats de 
gran riquesa plàstica i cromàtica.  
N’hi ha quatre de grans de 
diferents colors, estan situats 
simètricament en el centre,  al lloc 
on hi falten quatre columnes.  
Poden interpretar-se tant com a 
món estel·lar -el sol  estaria 
representat de colors diferents 
segons les estacions-, o bé, 
complementàriament, com a món 
aquàtic. En aquest cas, estaríem 
contemplant un fons marí sobre els 
nostres caps.  
 
Carandell s’inclina per la primera 
interpretació. Cadascuna de les 
rodelles solars, estaria circumdada 
per quatre plafons més petits 
situats en els intersticis de les 
columnes. Aquests últims 
correspondrien a les fases de la 
lluna en cada estació. 
 
Tots ells estan confeccionats amb 
la tècnica del trencadís. En alguns 
motius decoratius hi són incrustats 
trossos de ceràmica. Tots ells són 
obra de l’arquitecte Josep Maria 
Jujol, sota la direcció de Gaudí. 
 
Bancs de la plaça 
 
On Jujol va desenvolupar la 
utilització més creativa de la 
ceràmica, és en el revestiment dels 
bancs de la plaça, fins al punt que 
anticipa al collage i a l’abstracció 
que es manifestaran a la pintura en 
les dècades següents.  
 
El banc es va construir entre els 
anys 1910 i 1913, està concebut 
com un seguit de formes ondulants 
que recorren la plaça en un gran 
arc. L’aspecte és la d’una gran 
serp multicolor que en moure’s va 
creant espais semicirculars on els 
visitants poden seure. El 
dinamisme visual que aquestes 
formes originen és el que fa que 
sigui una de les places amb més 

Fotog. superior: Rodella de la sala hipòstila 
Fotog. mitja i inferior: conjunt i detall del banc 
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personalitat de tot el món. 
 
La plaça és, alhora, un gran mirador des d’on es pot abastar tot el conjunt de 
l’entrada amb l’escalinata i els dos pavellons. 
 
Cova-cotxera. 
 
Davant del pavelló de la dreta hi ha una construcció força peculiar. En un principi 
fou pensada com a cotxera però, alhora, pel seu format i la seva textura pot 
representar, també, un elefant.  

 
Josep Mª Carandell el descriu d’aquesta 
manera85: 
 
Només -referint-se a la forma d’elefant- se li 
veuen el ventre i les potes, però si se l’observa 
amb deteniment, per dins i per fora, arribarem a 
descobrir-li la trompa i la cua i, amb una mica més 
d’esforç, fins i tot el seu caminar feixuc de 
paquiderm. Al barri hi ha vells que encara li diuen 
“l’elefant”, i és probable que al·ludís a algun 
record d’infància de Güell, i del propi Gaudí, de 
quan l’Índia fou dominada, a mitjans del segle 
XIX, pels anglesos i es féu famosa a Europa pel 
seu exotisme. 
 
Cal destacar la forma hiperboloïdal de la columna 
central. L’interior és buit, anteriorment hi faltava 
una pedra per tal que els visitants ho poguessin 
comprovar. 

                                                
85 Josep Mª Carandell. Op.cit. pàg. 16 

Interior i exterior del refugi de carruatges 
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Columnes inclinades 
 
On Gaudí posa en pràctica solucions constructives que neixen de l’observació de la 
natura i la gravetat, és en els murs de contenció dels viaductes, sobretot, en  el de 
les columnes inclinades. Estudia l’acció de les forces tectòniques i el resultat és 
brillant en la seva simplicitat: la millor manera per contrarestar la pressió del talús, 
és inclinar el mur de contenció i  les columnes. Gaudí ho justifica d’aquesta 
manera: 
 
Em preguntaren perquè feia columnes inclinades. els vaig dir: “Per la mateixa raó 
que el caminant cansat, quan es para, s’apuntala amb el bastó inclinat, puix que 
posat vertical no el descansaria. 
 
(...) Al món no hi ha una sola columna 
que sigui vertical (encara que en 
nombrosíssimes ocasions s’hagin 
proposat que ho siguin); la naturalesa 
de les coses demana que sigui 
inclinada; cal només estudiar fins a 
quina inclinació es admissible portar-
la.86 
 
L’espai que se’n deriva és insòlit, en 
avançar pel passadís, les referències a 
la verticalitat –en què sovint ens 
movem- queden suprimides, això fa que 
el vianant quedi desconcertat per 
aquestes noves coordenades.  
 
Hi ha persones que hi creuen veure una 
gran onada i la relacionen amb l’onada 
protectora que, segons La Bíblia, es va 
obrir al Mar Roig deixant passar el 
poble hebreu mentre fugia de l’exèrcit 
del faraó d’Egipte. 
 
Altres símbols 
 
Repartits per tot el parc hi ha multitud 
de detalls que, si més no, fan 
reflexionar sobre el motiu de la seva  
inclusió. Ja ha quedat constatat que 
l’obra de Gaudí no deixa marge per a 
les concessions estètiques o merament 
decoratives. Darrera de les formes 
sempre hi ha una raó –ja sigui tècnica o 
simbòlica- que la justifica. Una altra 
cosa és que siguem capaços 
d’interpretar-les correctament i entendre 
el seu veritable significat. 
                                                
86 Isidre Puig-Boada. El pensament de Gaudí. Compilació de textos i comentaris.  Pàg.169 
Editorial Dux. Barcelona 2004 

 
Vista interior del pas cobert amb les columnes i 
el mur seguint l’angle natural del terreny 

 
Revolt final del passadís anterior amb columnes 
helicoïdals inclinades. 
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Alguns d’aquests símbols són de fàcil comprensió, com les tres creus situades a la 
part més alta del parc. Òbviament fan referència a la crucifixió de Jesús enmig dels 
dos lladres. El que no està tan clar respecte el seu veritable sentit, és la raó per la 
qual, a diferència de les dues restants, una de les tres –la que correspondria al bon 
lladre- té forma de fletxa apuntant al cel.  Alguns estudiosos87 de l’obra de Gaudí 

l’han relacionada amb la piràmide maçònica. En fotos antigues la forma piramidal  
hi era més accentuada que a l’actualitat. Una mirada més atenta ens fa veure que 
a les altres creus aquesta forma també està repetida a la part superior de les altres 
creus. La base que les sustenta, en forma de talaiot balear, és buida; es creu que 
hi ha una capella interior sense cap porta d’accés, l’única entrada de la qual seria 
subterrània, comunicant aquest recinte amb les velles mines de ferro que, 
antigament, existien a la zona. 
 
 
 
En relació a la simbologia hermètica maçònica hi ha 
altres detalls que sovint passen desapercebuts, un 
d’ells és l’estrella invertida de cinc puntes de l’entrada. 
Aquest símbol fa referència al pentagrama de Salomó i 
a l’estrella flamejant maçònica. Al seu costat i del 
mateix color hi ha la destral, símbol del treball i, amb un 
significat més profund, símbol de llum. Expressa la 
facultat de discernir els contraris, la sagacitat i la 
potència d’aquest discerniment profund88.  
 
Paral·lelament, la lletra G també té diferents 
interpretacions. A més de fer referència, per 
descomptat, al nom de Güell –i de Gaudí-, guarda 
relació amb les paraules Gnosis, Geometria i 
Generació. 
 
 
                                                
87 Eduard Rojo. Antoni Gaudí, aquest desconegut: El Park Güell.. Barcelona,1986 
Josep Mª Carandell. Op. cit. 
88 Diccionario de los símbolos. Jean Chevalier i Alain Gheerbrant. Editorial Herder.  
Barcelona, 1993 
Diccionario de símbolos. Juan-Eduardo Cirlot. Editorial Labor. Barcelona, 1978 
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Pel que fa a altres símbols 
catalanistes, no tan evidents com el de 
l’entrada, podem observar a sota dels 
bancs de la plaça, les quatre barres de 
la senyera, amb les gotes de sang. 
Segons una altra versió,  representen 
les llàgrimes del poble català per la 
pèrdua dels seus drets.  
 
Cal aclarir que Gaudí acostumava a 
sobreposar diferents simbolismes en 
un mateix objecte, cosa que necessà-
riament obliga a fer interpretacions 
prudents, alhora que flexibles.  
 
 
Altra vegada farem us de les paraules de Carandell89:  
 
...hi ha, al Park, construccions que  
reflecteixen l’esperit de les religions primitives, 
els celtes i els seus sacerdots druides; dels 
déus grecs i romans; i de les religions 
existents, d’hinduisme, el judaisme, el 
cristianisme i, dins d’aquest, el catolicisme, el 
protestantisme o l’anglicanisme. I les 
doctrines i pràctiques iniciàtiques, com 
l’alquímia espiritual, els Rosa-Creu luterans o 
catòlics, i, en fi, la maçoneria d’humanisme 
integral, que és el tronc del qual surten 
gairebé totes aquestes rames d’antiga 
saviesa. 
 
 
 
Tant Güell com Gaudí s’instal·laren a viure al 
parc l’any 1906: el mecenes a l’antiga casa 
senyorial de la finca,  l’arquitecte a la casa de 
mostra construïda per Francesc Berenguer i 
en la qual actualment hi ha la Casa Museu 
Gaudí. Cal recordar, però, que el projecte 
com a tal va fracassar, de les 60 cases que 
s’havien de construir, només se n’edificaren 
dues. Des del 1923 passà a ser parc públic 
municipal. 
 
L’any 1984 va ser declarat per la UNESCO patrimoni cultural de la humanitat. 
 
 
 

                                                
89 Op. cit. pàg. 125 
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CASA BATLLÓ 
(1904 – 1906) 

 
La casa Batlló és fruit d’una reforma. Gaudí va 
refer en la seva totalitat aquest edifici que, en els 
seus orígens, era una construcció sense cap 
personalitat. L’arquitecte va jugar amb les 
possibilitats de la llum i el color per tal de crear 
una visió fantàstica que dialoga amb els edificis 
veïns90, en el tram del Passeig de Gràcia en el 
qual ja hi havia les construccions de Puig i 
Cadafalch – la Casa Ametller- i de Domenech i 
Muntaner -la Casa Lleó Morera-, cosa que li va 
valdre el sobrenom d’Illa de la Discòrdia.  
 
La intervenció de Gaudí a l’edifici que datava de 
l’any 1877 va consistir en la substitució dels 
baixos i la façana  per una nova estructura de 
pedra de Montjuïc que puja fins a la tribuna del 
primer pis i una part del segon amb unes 

obertures ondulades i 
columnes que recorden la forma dels ossos. La resta de la 
façana té forma ondulada i està recoberta amb aplacat de 
mosaic vitri i discos ceràmics policromats. Va instal·lar 
nous balcons de ferro pintats de color os i afegí un cinquè 
pis i dobles golfes, cobertes amb escates ceràmiques de 
múltiples colors. Adossada a la façana hi ha una torre 
cilíndrica coronada per una forma bulbosa que acaba en 
una creu de sis braços. 
 
Les interpretacions que se li han donat a la façana són 
diverses. Se l’ha relacionat amb un estany ple de 
nenúfars; segons aquesta idea, els balcons serien les 
granotes que emergeixen a la superfície de l’aigua.  

 
Una altra versió tindria a veure amb la llegenda de Sant Jordi: és fàcil identificar la 
teulada amb un gran sauri travessat per una llança amb forma de creu. Les 
columnes dels pisos principals representarien els ossos de les víctimes causades 
per l’animal mitològic, mentre que els balcons serien les calaveres. 
 
Per últim, és podria interpretar com una al·legoria al Carnaval. Segons aquest punt 
de vista, l’aplacat ceràmic esdevé confeti, els balcons es transformen en màscares 
–fa alguns anys estaven pintades de negre, reforçant aquesta visió- i. per últim, la 
teulada seria el barret de l’Arlequí. 
 
Totes i cadascuna de les versions poden ser encertades. L’obra de Gaudí permet 
aquests múltiples significats, coexistint i superposant diferents lectures. Juan José 

                                                
90 Gaudí va tenir molt en compte els dos edificis adjacents. A l’esquerra per no entrar en 
conflicte amb la Casa Amatller, que Puig i Cadafalch havia aixecat cinc anys abans, va 
enretirar la façana del cinquè pis i hi va posar una motllura que s’emparella amb la de 
l’edifici preexistent. A la dreta, una altra motllura helicoïdal resseguia els accidents de la 
casa veïna fins a arribar a la cornisa, encara que en aquest cas l’efecte va quedar 
perjudicat per l’ampliació irrespectuosa de dos pisos. 
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Lahuerta la descriu com una vanitas immensa exposada al passeig més elegant de 
Barcelona: (...) brollant inesperadament del luxe de la casa burgesa, la fugacitat de 
totes les coses i el seu destí, la mort; d’altra banda, mantenint obertes les portes 
del ventre de la naturalesa, és la imatge de la germinació, del principi sempre 
repetit de totes les coses. El poder de la naturalesa, representat a través de 
l’eterna metamorfosi, sembla el tema de la casa Batlló; el temps devora la matèria i 
la matèria retornant contínuament al caos, anhela sense treva la forma al remolí del 
seu “perpetuum mobile”91. 
 
El vestíbul condueix el visitant cap el començament de dues escales, una -

privada-que porta directament al pis on vivien els Batlló,  i una altra –pública- que 
permet d’accedir a la resta d’apartaments.  
 
 
És a l’espai corresponent a l’escala privada on la interpretació aquàtica de la 
façana pren sentit. La sensació de trobar-
nos dins d’una cova marina va guanyant 
terreny en la percepció del visitant. Les 
parets prenen formes ondulades imitant el 
moviment de l’aigua. Les claraboies de 
forma el·líptica semblant a bombolles d’aire 
ajuden a reforçar aquesta impressió. 
L’escala, de fusta de roure, és el principal 
centre d’atenció, els esglaons es 
succeeixen en sentit ascendent, figurant les 
vertebres de l’espinada d’un animal 
prehistòric. 
 

                                                
91 Juan José Lahuerta. Casa Batlló. Triangle postals S.L. Barcelona 2003. Pàg. 62 
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L’escala de veïns dóna accés als 
diferents apartaments, que són 
dos per planta. La llum arriba a 
través de dos celoberts coberts 
amb claraboies de ferro i vidre. 
Tota l’escala està revestida de 
lloses de ceràmica, algunes llises i 
d’altres en relleu. Aquí el 
tractament cromàtic deixa veure 
l’estudi profund de la llum i el 
color. Gaudi distribueix el color de 
manera que en els pisos 
superiors, les tonalitats de blau es 
van alternant entre el blau 
ultramar i el blau cobalt, mentre 
que en els pisos inferiors les 
games oscil·len entre el blanc, el 
gris perla i el blau celest.  La raó 
d’aquesta composició cromàtica és deguda al fet que en els pisos superiors, la llum 
incideix amb més intensitat; per tal d’igualar-la amb la part inferior ho compensa 
aclarint els colors de les plantes baixes. D’aquesta manera, tant si és mira des de 
dalt, com des de baix, el color es percep com uniforme. 
 
També les dimensions de les finestres estan en funció de l’entrada de llum. Les 
superiors són més petites que les dels pisos inferiors, d’aquesta manera, iguala les 

condicions lumíniques de tots els apartaments. 
 
 
El pis principal o planta noble era la residència dels Batllò. Està distribuïda  en 
dues parts. Els espais més públics de la casa són els salons de la façana del 
passeig de Gràcia, darrera la tribuna de pedra. A l’altre extrem de la vivenda, estan 
situats els menjadors i dormitoris, espais més privats que donen al pati de l’illa de 
cases. 
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Entre l’escala i el saló principal es troba un petit 
espai de formes arrodonides que conté una llar 
de foc. El material és de ceràmica refractària. 
Està encastada en una cavitat de la paret, als 
laterals hi ha uns bancs per asseure’s. És l’espai 
més íntim de tota la casa, la sensació de 
protecció que transmet, porta a associar-la amb 
el claustre matern. 

Els salons principals s’obren al 
carrer a través de la gran obertura 
de la tribuna, A la part superior, la 
llum queda matisada pels vitralls 
en forma de cercles que es van 
repetint al llarg de tot el finestral. 
 
Els tancaments, de formes molt 
variades, són de fusta de roure. 
Gaudí va idear un sistema molt 
complex,  ja que a més dels 
batents habituals, poden obrir-se 
petites reixetes de fusta, 
independents, que permeten la 
circulació permanent d’aire. 
 
 
Com és habitual en les construccions de Gaudí la línia recta és pràcticament 
absent. Les parets del saló principal reben el moviment de la gran espiral central 
que s’origina al centre de l’estança. Tot l’espai participa d’aquest vòrtex central que 
va configurant les ondulacions dels murs verticals en un dinamisme continu. A part 
de l’impacte visual que provoca aquesta forma –mai es tanca, és infinita-, cal tenir 
en compte el seu simbolisme profund. L’espiral és la forma generadora de la vida, 
està present en les gran nebuloses i, a una escala molt més petita, en l’estructura 
genètica. Gaudí, en incloure-la a les seves obres, ens fa participar del procés de la 
creació, tant a nivell còsmic, com a nivell humà.  
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A la darrera planta de l’edifici hi ha les golfes, estan construïdes amb voltes 
aparedades de perfil parabòlic, enguixades i pintades de color blanc. Es troben al 
voltant dels celoberts i servien com a magatzem, safareigs i lloc per estendre la 
roba quan plovia. Mitjançant una escala de cargol s’accedeix al terrat i, des d’una 
escala a l’interior de la torre cilíndrica, al petit pas de ronda que hi ha a la façana 
principal.  
 
Sota la teulada del drac es troba la zona més àmplia de les golfes, que té sortida a 
un petit balcó. La sensació en entrar en aquest espai quasi místic, és la de trobar-
nos dins del costellam d’un esser viu –de fet, estem dintre del drac-, la successió 
de les voltes imprimeix, al desplaçar-se a través d’elles, un ritme molt semblant a 
un batec. Les formes orgàniques inspirades en la naturalesa prenen total 
protagonisme, no només en la decoració, sinó en les solucions estructurals. 
L’escala de cargol és l’exemple més evident, la relació resistència-pes en la 
utilització de les voltes, prové de l’observació de les formes naturals. Gaudí modula 
l’espai amb la perspectiva creada pels arcs catenaris, la seva culminació arribarà 
amb les golfes de la casa Milà. 
 
La il·luminació i la ventilació dels passadissos es produeixen mitjançant unes 
gelosies que deixen passar una llum tamisada que llisca suaument per les parets i 
els sostres, potenciant els volums i desplegant, al mateix temps, una escala infinita 
de grisos. 
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El llom del drac que corona la façana, 
està recobert, a la part que dóna al 
carrer, per grans escates ceràmiques 
que van des del color verd fins a tons 
ocres i taronges.  
Els acabats esfèrics de la cresta també 
van canviant el  color a mida que 
dibuixen el perfil de l’animal. Cal 
observar que la canal  que els sustenta 
té el color invertit respecte aquests.  
La part interior, esta revestida per 
trencadís de ceràmica, formant una 
gradació de color que va des del marró 
fins al blanc . 

 
Al terrat crearà un escenari fantàstic de formes i colors. Servirà d’assaig i pròleg 
per al terrat de la seva propera construcció: la Pedrera. És en aquests espais poc 
freqüentats –la seva única utilitat era per anar a estendre la roba-, que Gaudí pot 
expressar-se sense traves i deixar fluir la seva  creativitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les xemeneies s’enlairen en grup des de les seves bases compactes. El tronc és 
de forma helicoïdal, totes elles estan revestides de trencadís de vidres de colors. 
Acaben en un caputxó de forma piramidal coronat per una esfera que, 
originàriament, era de vidre farcit de sorra de diferents colors. El paviment també 
era policromat, estava format per peces de mosaic de Reus disposades a l’atzar. 
 
 
La concepció d’art total es posa de manifest en la casa Batllò. El color, l’espai, la 
llum i la forma queden integrats en una arquitectura que té molt a veure amb la 
cultura mediterrània, sempre mirant al mar. Malgrat els components dramàtics, és, 
possiblement, la obra més festiva de Gaudí. Després de la construcció d’aquest 
edifici, començarà a emergir el Gaudí més tràgic i introvertit.                                                                                                                                                                                              
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CASA  MILÀ 
(La Pedrera) 
1906 -  1910 

 
Mentre Gaudí reformava la Casa 
Batlló va rebre l’encàrrec de 
realitzar un projecte per un bloc de 
pisos que estaria situat al solar del 
xamfrà del Passeig de Gràcia amb 
el carrer Provença. Els clients eren 
Pere Milà i Camps i la seva 
esposa Roser Segimon i Artells, 
aquesta última propietària dels 
terrenys. 
 
La proposta fou molt ben acollida 
per Gaudí, ja que es tractava 
d’ocupar un solar de més de mil metres quadrats en una zona privilegiada de 
l’Eixample. Serà l’obra civil més important de l’arquitecte, que la dissenyà seguint 
models tradicionals, però donant-li una interpretació totalment original. Consta d’un 
semisoterrani, cinc pisos i, sota el terrat, unes golfes que envolten els dos patis de 
llum situats a les entrades de l’immoble. Aquest edifici és el resum de les 
investigacions de l’arquitecte, que, amb una imaginació desbordant, la va anar 
concebent a través de maquetes i models.  
 
La façana construïda amb pedra del Garraf 
a la primera planta i amb pedra de 
Vilafranca del Penedès els pisos restants, 
no sustenta –en contra del que pot 
semblar a primera vista- la construcció. 
Aquesta es recolza sobre un sistema de 
columnes i pilars semblants a les 
construccions actuals. Per tant, la façana 
només és decorativa, no constructiva. 
 
Les pedres de la façana les transportaven 
per la carretera de la costa, i un cop a 
Barcelona, les dipositaven en un solar del 
Passeig de Gràcia on les acabaven de 
tallar i polir. La col·locació fou més 
complexa del que en un principi es pensà. Gaudí ho solucionà amb pilars sobre  
del quals es recolzaven jàsseres de ferro, d'on sortien angles que s’encastaven en 
els arcs de pedra. Això encarí, notablement, el preu de l’obra i obligà a ampliar el 
pressupost inicial. Una vegada emplaçades totes les pedres de la façana, va ser 
necessari retocar-les, per tal d’unificar els volums. És per aquesta raó, que la 
façana de La Pedrera té un caràcter rotundament escultòric. 
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Les dues portes d’entrada de ferro de forja i 
d’obertures de diferents mides –més grans 
les de la part de dalt per deixar passar millor 
la llum- recorden a formes orgàniques; tant 
poden ser una estructura d’ala d’insecte, 
com nervis de fulles vegetals. Encara que hi 
ha fonts que diuen que Gaudí es va inspirar 
en la closca de les tortugues.92 Un cop 
travessades les portes, s’accedeix a dos 
patis de llums descoberts. De forma circular 
el de l’entrada de Passeig de Gràcia i de 
forma més el·líptica el de l’entrada del 
carrer Provença. 
 

Les pintures que representen motius florals i aquàtics acompanyen les formes 
ondu-lants de l’espai. Són el contrapunt de color als ritmes lineals del ferro forjat de 
les baranes de l’escala i les finestres.93 
 
Mentre les obres anaven avançant, les discussions amb la propietària també 
augmentaven. L’estil tan innovador de la vivenda no era del gust de Roser 
Segimon. El seu referent era la Casa Batlló, molt més festiva i amable que La 
Pedrera. A tot això, cal sumar-hi que mentre s’anava construint, l’edifici era motiu 
d’acudits i comentaris sarcàstics als diaris i publicacions, cosa que, per 
descomptat, féu que augmentés el rebuig de la clienta. Val a dir que no es va 
atrevir a canviar res de la decoració fins després de la mort de Gaudí. Aleshores 
manà que recobrissin de guix les columnes i els sostres, superposant-hi una 
decoració de tipus clàssic. Una vegada més, la neciesa s’imposà a la genialitat. 
 
A part del seu aspecte sorprenent, és important destacar que la construcció té una 
estructura extremadament racional; estava dotada d’elements molt innovadors per 
l’època, ja que l’accés als pisos superiors es feia amb ascensors elèctrics –menys 
el servei que havia de pujar per l’escala del mateix nom, com era costum a les 
cases acomodades- i disposava de calefacció per radiadors. A més, Gaudí havia 
previst un sistema de regatge automàtic de les plantes, que havia de confondre’s 
amb els ferros dels balcons. 
                                                
92 Comentari de l’escultor Joan Matamala, col.laborador de Gaudí. 
93 Sembla ser que l’autor de les pintures va ser Iu Pascual. Anteriorment, s’havien atribuït a 
Aleix Clapés. 
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Un dels espais de la vivenda més suggerent i màgic són les golfes. La successió 
d’arcs catenaris va creant ritmes dinàmics a través del recorregut. Encara més que 
a les golfes de la Casa Batlló, s’imposa la sensació d’habitar dins del ventre d’un 
animal immens.  
 
Gaudí les va muntar sobre el darrer forjat, mitjançant arcs de mitja rajola de forma 

catenària. Com que l’obertura dels forjats és diferent, aquests arcs també ho són, 
no solament pel que fa a l’obertura, sinó també pel que fa a la fletxa, ja que són 
fets pel simple procediment de la catenària de forces. 
 
Un dels seus arquitectes col·laboradors Josep Bayó explicà com els van fer. De 

primer arrebossaren i lliscaren un 
ampli parament, després Canaleta 
donava l’obertura de cada arc i Bayó 
clavava un clau a cada punt 
d’arrencada de l’arc, a la part alta 
del mur. D’aquests claus penjaven 
una cadena de manera que el punt 
més baix coincidís amb la fletxa de 
l’arc. Aleshores dibuixaven sobre la 
paret el perfil que, per ell tot sol, 
traçava la cadena, i sobre aquest 
perfil el fuster Casas feia la cintra 
corresponent. En acabat giraven la 
cintra i la col·locaven a lloc. A sobre 
hi feien tres filades de rajoles 
posades de pla, i els carcanyols es 
feien amb filades horitzontals de 
rajola. 
 

Per travar més els arcs, Gaudí va fer un eix longitudinal de tres filades de rajola 
que unia tots els arcs per la clau.94 
 
 

                                                
94 Joan Bassegoda i Nonell. La Pedrera de Gaudí. Fundació Caixa de Catalunya, 1987.  
Pàg. 34 

 
Maqueta de les golfes de La Pedrera 
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Damunt els arcs de rajola hi feren el 
terrat, que presenta una forma 
escalonada i ondulant, deguda a les 
diferents altures dels arcs. Per mitjà 
d’una escala de cargol s’accedeix al 
terrat. La visió del conjunt és impactant. 
És aquí on la dimensió escultòrica es 
manifesta plenament. El grup 
arquitectònic-escultòric està format pels 
badalots de les escales, les xemeneies 
i el ventiladors. Per dissenyar-los 
Gaudí utilitza models de guix a escala 
1:10. 
 
 
L’arquitecte Joan Bassegoda responsable de la Càtedra Gaudí descriu la manera 
de construir-les:  
Els ventiladors i les xemeneies són de volta de maó de pla, és a dir, de rajoles 
posades de pla amb només dos gruixos. Com que les xemeneies tenen formes 
corbes i són de relatives dimensions, les voltes foren fetes amb fragments de rajola 
i no pas amb rajoles senceres.  
Les sortides d’escala tenen una volta interior de forma troncocònica, que comprèn 
l’escala de cargol que comunica les golfes amb el terrat. 
Als paraments inclinats exteriors posaven parets primes formant unes costelles 
perpendiculars al parament. Després retallaven aquestes parets per adaptar-les a 
les formes helicoïdals definitives. Sobre aquestes línies sinuoses anaven les noves 
fulles de volta de rajola, que, un cop arrebossades i lliscades amb morter de calç, 
aplacaven amb trossos de lloselles de marbre.95 
 
El conjunt consta de sis sortides d’escala. Estan 
distribuïdes per tot el terrat. Les formes es 
repeteixen per parelles, és a dir, hi ha tres tipus 
de morfologia.  
La primera parella la trobem molt prop de la 
façana i és visible, des del carrer. Estan situades 
aproximadament sobre les dues entrades de 
l’edifici. Aquests dos badalots són, potser, els que 
tenen les formes més expressives. La creu 
tridimensional situada al capdamunt sembla 
generar la forma helicoïdal que fa girar la 
construcció. Acaba el gir en una espiral contínua 
que sembla tornar a empènyer el moviment altra 
vegada cap dalt, en un gest infinit. 
 
Una segona parella està recorreguda de línies 
sinuoses que van perfilant arestes ondulants. 
També estan rematades per creus 
tridimensionals, encara que no tan evidents com 
les anteriors, ja que estan inscrites en una 
el·lipse. 
 
                                                
95 Op. cit. pàg. 44 
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La parella restant recorda  la forma 
d’una tenda de campanya. A la part 
superior torna a ser representada la 
creu tridimensional. 
 
El significat del conjunt és una síntesi 
entre simbolisme i funció. Gaudí no 
especificà clarament la simbologia del 
grup de construccions. Algunes 
interpretacions apunten cap a la 
intenció de Gaudí de representar un 
exèrcit de cristians –d’aquí vindria la 
inclusió de les creus- davant d’un 
exercit de musulmans representat pels 
acabats de les xemeneies que podrien 
recordar els cascs dels àrabs. De tota 
manera, no hi ha cap constància que 
aquest fos el propòsit de Gaudí,  ja que 
creia en la unió dels pobles i les 
cultures. 
 
L’altre grup escultòric el formen els 
ventiladors i les xemeneies. Recorden a 
les de la Casa Batlló, però a diferència 
d’aquestes, no estan revestides de 
ceràmica. L’excepció és un grup de 
xemeneies que està revestit amb 
trossos de vidre d’ampolla de xampany.  
Gaudí només va decorar d’aquesta 
manera un sol grup, perquè considerà 
que desdibuixava el volum i les formes 
lineals de la torsió de l’helicoide. 
 
Al llarg del segle XX La Pedrera ha 
sofert diferents transformacions, no 
totes elles encertades. Les golfes es 
reconvertiren en apartaments i deixaren 
l’edifici abandonat als interessos 
especulatius. Afortunadament, l’any 
1984 fou declarat per la UNESCO 
Patrimoni Mundial de la Humanitat. A 
partir de l’any 1986 fou adquirida per 
una entitat bancària i va ser objecte 
d’una acurada restauració.  
 
Ara a punt de complir cent anys, la 
“muntanya de pedra” del Passeig de 
Gràcia s’ha convertit en un dels edificis 
emblemàtics de Barcelona. La ciutat, 
finalment, ha sabut compartir la mirada 
visionària de Gaudí96. 

                                                
96 Per a activitats didàctiques, és molt recomanable l’adreça: www.lapedreraeducacio.org 

Dalt: Badalot de l’escala amb xemeneies. 
 
Mig: Grup de xemeneies (és l’únic recobert amb 
trossos de vidre. 
 
Baix: Patí interior vist des del terrat. 
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SAGRADA FAMÍLIA 
(1882 – 1926...) 

 
El temple de la Sagrada Família forma part de la 
història de Barcelona, fins el punt d’esdevenir-ne 
el símbol que la identifica arreu del món. És, 
també, la construcció més coneguda de Gaudí, 
va ser l’obra de la seva vida; a la qual s’hi va 
dedicar de manera exclusiva els seus darrers 
anys, fins i tot, els últims mesos va viure dins del 
temple, al gabinet on treballava.  
 
L’inspirador del temple va ser Josep Maria 
Bocabella, fundador de l’Associació Josefina. El 
19 de març de 1882, en un terreny situat entre 
els carrers Mallorca, Marina, Provença i 
Sardenya, es posava la primera pedra del 
temple. Dins d’ella, en un forat cilíndric, es va 
col·locar una ampolla de vidre amb diverses 
monedes i medalles, juntament amb un pergamí 
escrit. S’acabava de plantar la llavor d’un símbol 
universal.  
 
Inicialment, l’arquitecte encarregat de les obres fou Francisco de Paula del Villar 
però al cap d’un any va abandonar el projecte que va ser ofert a un jove i 
desconegut arquitecte.  Antoni Gaudí se’n va fer càrrec a partir de 1883, per no 
deixar-lo fins la seva mort. Va haver de partir d’una obra ja començada de base 
gòtica: temple de tres naus, amb transsepte i girola. La cripta ja estava construïda, 
això va condicionar l’orientació del temple. Les façanes del Naixement i de la 
Passió que Gaudí hagués volgut que estiguessin orientades a llevant i ponent 
respectivament, van haver de ser desviades lleugerament. 
  
Descripció 
 
El temple de la Sagrada Família és un edifici basilical de cinc naus amb creuer de 
tres, que formen una creu llatina, els braços de la qual són gairebé de la mateixa 
llargada.  L’absis és lobulat, format per set capelles i dos cossos d’escales 
circulars. 
 
Dues façanes corresponen als braços del creuer, com ja s’ha comentat 
anteriorment, l’orientada a llevant està dedicada a la representació del Naixement i 
la infantesa de Jesús, mentre que la que mira a ponent està destinada a la passió i 
mort. L’extrem de la nau principal correspon a una tercera façana, orientada a 
migdia, més important que les altres dues construïdes, que serà dedicada a la 
Glòria. A l’esquerra d’aquesta façana, hi haurà el Baptisteri, i a la dreta, la capella 
del Sant Sagrament. 
 
A la banda nord i a cada costat del l’absis, dues grans sagristies formaran un cos 
apart. Un claustre exterior, circumdarà i enllaçarà el conjunt descrit.  
 
El temple està elevat uns quatre metres respecte el nivell del carrer, la qual cosa fa 
que l’accés a les portalades d’entrada sigui mitjançant grans escalinates. 
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Entre els tres portals, es poden veure 
dues grans columnes acabades en 
forma de palma i que es recolzen en 
tortugues de pedra, marina la del 
costat de mar i terrestre la que dóna a 
la muntanya. Les tortugues 
simbolitzen allò que és immutable i 
garanteixen –segons antigues 
tradicions- l’estabilitat del cosmos. 

El volum exterior del temple estarà constituït per un gran cimbori al centre del 
creuer, d’uns 170 m d’alçada, serà la torre dedicada a Jesucrist. Estarà voltada de 
quatre cimboris més petits que representaran els quatre evangelistes. Sobre l’absis 
s’aixecarà la torre de la Verge. 
 
El temple de la Sagrada Família està concebut dominant l’alçada sobre les altres 
dimensions, la seva composició és, doncs, de predomini de la verticalitat. En 
aquest sentit ascensional, va implícit –com va ser en el gòtic- el desig de 
materialitzar un espai místic i espiritual. 

 
 
 

La primera visió de la façana del Naixement97 és 
aclaparadora, costa discernir els elements i la 
multitud de personatges que l’habiten. Pot donar 
una sensació de confusió i, potser, de caos. Però 
una vegada superada la primera impressió, en 
deixar que la vista  vagi recorrent  les ondulacions i 
les diferents escenes, és fa evident la lògica de 
l’estructura de la narració va emergint i allò que 
Gaudí ens va voler transmetre: els cicles de la vida 
en constant transformació. 
 
Aquesta façana va ser la primera que es va 
acabar, Gaudí va veure finalitzada només la torre 
de Sant Bernabé, la primera de l’esquerra. La 
façana està composta per tres pòrtics i quatre 
torres. Les entrades corresponen respectivament 
d’esquerre a dreta a l’Esperança, la Caritat i la Fe. 
Son la representació de les virtuts. Pel que fa a les 
torres, també d’esquerra a dreta, corresponen als 
apòstols: Bernabé, Simó, Judes Tadeu i Maties. 
 

 

                                                
97 La millor hora per contemplar-la, és a primera hora del matí, quan el sol li dóna de ple i 
queda totalment il·luminada, destacant els volums.  

     Façana del Naixement 
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L’escena representa l’Encarnació. 
L’àngel posa la seva mà sobre Maria. 
El grup està envoltat dels signes 
zodiacals, molt dissimulats, enmig 
d’una pluja d’estels. A la dreta, es pot 
distingir clarament els signes de 
Tauró i els Bessons.  

 
Gaudí volia que aquesta façana fos policromada, ho justificava d’aquesta manera: 
“Els grecs, els temples dels quals eren de marbre pantèlic, un marbre cristal·lí com 
sucre, transparent i d’una formosor no gens vulgar, no dubtaren a pintar-los; 
perquè el color és vida, i nosaltres no hem de menysprear aquest element per tal 
d’infondre-la a les nostres obres98”. 
 
El pòrtic del centre, anomenat Pòrtic de la 
Caritat, expressa –segons Gaudí- la il·lusió 
i el goig de viure, té la doble funció de ser 
l’entrada principal al temple i portal de 
Betlem en forma de cova. Damunt està el 
grup del naixement: Josep protegeix  Maria 
i el nen Jesús, amb el bou i la mula seguint 
la tradició popular. 
 
Per sobre del grup i pujant en sentit 
ascendent, com si fos una estela de llum, hi 
ha l’estrella que guia els Mags. Darrere, 
estan situats els vitralls de J. Vila Grau.  
 
Per realitzar les nombroses escultures de la façana, 
Gaudí va treure motlles dels rostres i cossos de les 
persones que treballaven al temple. També va 
calcular la deformació que hauria de tenir cada 
figura segons la seva situació, variant les 
proporcions en funció de la distància a què haurien 
de ser observades. 
 
Van ser realitzades per diferents escultors, 
destacant principalment Joan Matamala i Jaume 
Busquets, autors de la majoria d’imatges en temps 
de Gaudí. 

                                                
98 Cesar Martinell. Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix.  
Cossetània Edicions. Valls, 1999.   Pàg. 17 
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A la cova superior, formada per 
caramells de gel, hi ha la 
representació de la Coronació de 
la Verge per Jesús, en aquest cas, 
contradient les interpretacions 
tradicionals, es substitueix la figura 
de Deu Pare per la de Sant Josep, 
què és, en definitiva, el patró del 
temple. 
 
A l’esquerra del portal central es 
troba el Pòrtic de l’Esperança, 
els motius que hi són representats, 
no són precisament optimistes, 
però possiblement, Gaudí va voler 
transmetre la  idea de la superació 
de les adversitats.  

 
Les escenes que estan situades als costats de l’entrada (fotografies superiors) 
corresponen a la matança dels innocents i a la fugida a Egipte. Per a la primera, 
l’home que va servir de model per al soldat romà, era el mosso d’una taverna de 
prop del temple que feia més de dos metres d’alçada. Es va donar el cas que tenia 
sis dits a cada peu. L’escultor Matamala va voler dissimular aquest defecte, però 
Gaudi li ho va impedir, ja que, d’aquesta manera, la monstruositat de l’infanticidi 
quedava reflectida a la deformitat dels peus. A la part central, es veu un nen –
Jesús- que porta un colom ferit i l’ensenya a Sant Josep, als seus peus hi ha 
diversos estris d’artesà.  
 
Sant Josep –encara que la figura guarda una semblança molt accentuada amb la 
fotografia de Gaudí, a la processó de Corpus- apareix més amunt, al següent nivell, 
assegut en una barca, davant d’una llanterna de grans proporcions. El conjunt és 
força enigmàtic. La interpretació oficial diu que Sant Josep guia la barca de 
l’Esglèsia. Però donat que aquesta simbolitza la idea de trànsit i traspàs, l’escultura 
podria representar la consciència de Gaudí del seu proper final. Per sobre del grup 
hi ha una gran roca que, per a molts, representa Montserrat (fotografies pàgina 
següent). 
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A la part superior del pinacle, hi apareix 
la mà amb l’ull. Simbolitza la mà del 
Déu protector, però que alhora, tot ho 
veu i coneix. 

A la dreta hi ha el Pòrtic de la Fe, estan 
representats alguns passatges evangèlics i 
dogmes religiosos que fan referència a 
aquesta virtut.  
 
Entre diferents figures i grups escultòrics es 
poden veure: La Visitació, La Casa de 
Nazaret on Jesús treballà com a fuster i San 
Joan Bautista quan era nen. Al nivell superior, 
hi ha el grup de la Presentació de Jesús al 
temple. 
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A dalt de tot de la façana del Naixement hi ha un pinacle 
que representa un xiprer. És un arbre sagrat a moltes 
cultures; degut a la seva longevitat i al fet que sempre està 
verd, se’l anomena Arbre de la Vida. També és un símbol 
de benvinguda i acollida, no és casualitat que hi siguin 
representats coloms que hi busquen refugi.  
 
A la punta de l’arbre hi ha una T grega (tau). És la primera 
lletra del nom de Déu en grec. Està pintada de color 
vermell i travessada per dues bandes daurades en forma 
de X. Dalt de tot hi ha un colom que representa l’Esperit 
Sant. 
 
Sota del xiprer, de color blanc, hi són representats una 
família de pel.lícans. Aquest animal sovint apareix a les 
imatges medievals com a símbol del sacrifici. Existia la 
creença que s’obria el ventre amb el bec, per alimentar les 
cries. Davant, i poc visible, hi ha un ou daurat i vermell. És 
l’origen de la vida i la visió còsmica de la naturalesa.  
Una parella d’àngels recullen la saba  sagrada de l’arbre 
per escampar-la per tot el món. Destaca de tot el conjunt, 

l’anagrama amb 
les lletres JHS 
sobre una creu. 
Les escales que 
pugen cap al xiprer 
volen representar 
el camí de la 
iniciació i 
l’assoliment de la 
saviesa, així com 
la superació de 
tots els obstacles. 
 
A Gaudí li 
agradava de jugar 
amb els significats 
i els sím-bols, era 
enemic de les 
evidències. És per 
això que en els 
extrems de la 
façana hi inclou 
dos cama-leons, 
ells mateixos 
també molt 
camuflats, com 
donant a enten-dre 
que cal observar i 
saber veure més 

enllà de les aparences. 
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Aquesta façana mira a ponent, Gaudí li va donar aquesta 
orientació simbòlica perquè coincidissin el final del dia amb la 
representació de la mort.  
 
Hi és narrada la història de l’última setmana de la vida de Jesús. 
És la porta oposada a nivell simbòlic i físic a la del Naixement. Si 
en aquesta última podria haver-hi elements estilístics del 
Modernisme – exuberància i sinuositat-, a la de la Passió regna 
l’expressionisme i l’angulositat. 
 
El profund atri de l’entrada intensifica el dramatisme de llums i ombres d’aquesta 
façana. És inquietant i pertorbadora. Sis pilars inclinats empenyen cap amunt la 
coberta, sobre la qual, segons el projecte de Gaudí, estarà resseguida per una 

filera de columnes-ossos, ara en construcció. 
La tensió al límit, que la composició arquitectònica transmet a través de la pedra, 
vol ser un reflex del dramatisme de les escenes narrades. Gaudí deia que si 
hagués començat per aquesta façana, la gent s’hauria espantat i no hagués donat 
suport a la construcció del temple.  
 
Les escultures que es reparteixen per aquest espai són obra recent. Són obra de 
l’escultor Josep Maria Subirachs. Va començar –no sense polèmica99- a realitzar 
l’encàrrec l’any 1989. En una espècie d’escenari de tres pisos, va distribuint les 
escenes. Segueix fidel al seu propi estil escultòric, però a la vegada, també està 
impregnat de l’essència de l’obra de Gaudí.  
                                                
99 Va haver-hi fortes discrepàncies al Patronat de la Sagrada Família, ja que als anys 
seixanta Subirachs havia signat el manifest en contra de la continuació de les obres. 

     Façana de la Passió 
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En algunes figures -el petó de Judes o el rostre 
de Jesús en el drap de la Verònica- suprimeix la 
forma i només deixa entreveure el volum a 
través del motlle en negatiu. La figura orant de 
la fotografia de l’esquerra, representa Gaudí. 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’estructura narrativa no segueix un ordre lineal, el 
visitant pot optar per crear el seu propi ordre 
narratiu com una mena de flash back evangèlic. O 
bé, seguir el fil conductor en forma de S invertida 
que dóna Subirachs –començant per l’escena del 
sopar-; d’aquesta manera, seguint els passos de 
Gaudí, invita  l’espectador a no caure en mirades 
superficials. La clau ens la dóna el criptograma 
situat a l’esquerra de l’entrada. En qualsevol dels 
sentits en què es llegeixi sempre suma 33, l’edat 
de Jesús quan va morir. Com a complement al 
criptograma, a la part dreta de la façana, seguint la 
tradició de les catedrals gòtiques, Subirachs hi 
situa un laberint. 
 
A l’entrada, Jesús està representat lligat a una 
columna trencada – ecce homo-, al seu darrere les 
monumentals portes de bronze van desgranant els 
versicles de la Passió segons Sant Joan. Al 
capvespre, la llum del sol il·lumina les lletres 
daurades: I què és la veritat?. 
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Durant el mes de maig de 2005, es va col·locar a  
la façana  de la Passió, a 60 m d’alçada, la imatge 
de l’ascensió de Jesús. L’escultura de Josep Mª 
Subirachs, està feta de bronze. Representa la 
culminació després de la mort. La imatge, que té la 
vista de Barcelona als seus peus, està en actitud 
d’acomiadament, però alhora, de protecció cap la 
ciutat. 
 

 
A l’escena de l’enterrament, la figura de la 
dreta que està asseguda, és l’autoretrat 
de Josep Mª Subirachs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gaudí va construir la Sagrada Família –a 
diferència de la majoria d’edificis, que van 
pujant horitzontalment de forma progressiva- 
per fases verticals. Aquesta decisió era 
deguda al fet que Gaudí volia mostrar als 
seus contemporanis, l’aspecte que tindria el 
temple un cop acabat i, d’aquesta manera, 
es poguessin implicar –emocional i 
econòmicament- en la tasca col·lectiva de 
construir-lo.  
 
Quan el dia 30 de novembre de 1925, es va 
coronar la torre de Sant Bernabé, l’única 
construïda en vida de Gaudí, la satisfacció 
de l’arquitecte va ser molt gran, ja que va 
veure materialitzada la seva idea de com 
seria el temple. 
 
Les torres són calidoscòpiques, tant per 
dintre com per fora. L’ascensió per l’escala de cargol dirigida per una línia 
helicoïdal, és una experiència única. A cada volta ofereix  una perspectiva nova, 
però si es mira cap el forat que s’obre al centre –l’escala no té baranes-, la visió 
que s’obté, s’acosta molt a la idea de l’infinit. A través de passeres es possible 
desplaçar-se d’una torre a l’altra. En recórrer l’interior, es perden els punts de 

     Les torres 
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Escala de cargol i perspectiva superior.  
Esquerra: Torres de la façana del Naixement. 
Dreta: Torres de la façana de la Passió. (Cal observar com a 
les torres d’aquesta façana, la secció és el·líptica). 
Foto vertical: Vista des d’un balcó de les torres anteriors. 

referència de l’espai, ja que les escales de la dreta giren en sentit invers que les de 
l’esquerra. Josep Mª Carandell les descriu com un immens laberint vertical. 

 
Ja s’ha comentat que les torres estan dedicades a cadascun dels apòstols, 
arrenquen de terra amb planta quadrada, i a mesura que van enlairant-se canvien 
la secció en  forma circular, les del Naixement, i en el·líptica les de la Passió. 
 
 
 
A l’exterior,  els pinacles –de 25 m d’alçada- estan 
revestits de colors per mitjà del mosaic venecià. Quan 
la llum hi incideix, queda multiplicada pels petits 
miralls poligonals, encenent els pinacles com fars. 
Estan més prop d’una concepció d’escultura abstracta 
que no pas figurativa, encara que amb aquestes 
formes, és possible que Gaudí volgués representar el 
bàcul, i la mitra dels bisbes. 
 
Cada element cobra sentit i obeeix a una estricta 
funció: les obertures que en forma de viseres perforen 
les torres estan dirigides cap a baix. La seva missió és 
la de projectar el so de les campanes cap a la ciutat. 
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Ja s’ha comentat que el temple és una basílica de cinc naus, de les quals, la 
central és la més alta. És en aquesta nau on la passió d’Antoni Gaudí per la 
geometria abraça l’espai. La planta, sense l’absis, te forma de Tau grega, l’alçat, 
recorda a un bosc d’arbres-columnes, que es van obrint i ramificant a la part 
superior, permetent sustentar sense esforç la coberta, ja que cada branca suporta 
el pes que li correspon. És la gran solució estructural de Gaudí, ja que amb 

aquesta solució, pot eliminar els 
contraforts exteriors, tant necessaris a 
les estructures gòtiques. Això fa que 
reinventi la columna, modificant les 
seccions transversals que, a mida que 
guanyen alçada, es van transformant, 
de polígons estrellats a formes 
cilíndriques.  

 
Les transicions entre la ramificació de les columnes, les uneix amb capitells formats 
per interseccions de formes el·lipsoïdals. 
 

L’edifici guanya amb aquestes 
solucions estructurals, en estabilitat i 
lleugeresa. Resol de manera brillant 
la il·luminació natural, forada la volta 
per mitjà d’hiperboloides100. Això fa 
que la llum sigui projectada amb força 
des de les obertures. La coberta 
queda convertida en la vegetació dels 
arbres, o en pluja d’estrelles, segons 
la mirada de l’espectador. Enllaça les 
superfícies reglades –paraboloides, 
conoides, hiperboloides i helicoïdals- 
amb el pla, amb aquesta unió les 
formes es van transformant unes en 
les altres de manera contínua. 

                                                
100 És una superfície reglada semblant a una doble bocina. 
 

     Les naus interiors 
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Aquesta evolució transmet la idea de pedra viva i 
en continu moviment, on els materials –basalt, 
granit, pòrfir i formigó- formen part de la mateixa 
cadència, fonent-se rítmicament en un espai 
unitari. 
 
Els vitralls de vidre de Murano realitzats per J. Vila 
Grau, afegeixen a la llum, el color. A determinats 
moments del dia, segons hi incideixi el sol, les 
pedres s’encenen en games de colors sempre 
canviants. 

 
La Sagrada Família segueix en construcció, hi ha qui pensa que és millor que 
sempre sigui així, i d’aquesta manera, entri a formar part dels edificis utòpics. Ara, 
encara és possible visualitzar-la acabada segons la imaginació de cadascú, de fet, 
ens podem sentir afortunats de ser testimonis de l’aixecament d’una catedral i 
seguir-ne la seva evolució, no totes les 
generacions han tingut aquest privilegi. Les obres 
van avançant a un ritme cada vegada més 
accelerat –gràcies a les visites turístiques i a les 
donacions-, hi ha qui diu que en un termini de vint 
anys estarà finalitzada. Aquesta era la voluntat de 
Gaudí. Volia pensar que la seva obra seria 
portada a terme per les generacions futures. És 
per això, que la va començar a construir en 
vertical i va deixar les seves instruccions en forma 
de models tridimensionals. Cal agrair-li. Ell ha 
estat, de ben segur, l’últim constructor de temples 
amb dimensió transcendent. És el creador de 
l’arquitectura animada, no només en el sentit de 
moviment, sinó com a dipositària de l’element 
intangible que anomenen ànima. 
 
 
 
 
 
* Nota: S’han tractat només les zones del temple que són més característiques, per 
aprofundir més en la gènesi de l’edifici, es recomana consultar la bibliografia.

     Elevació d’un pinacle  
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