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1. I n t r o d u c c i ó 
 
1.1. Explicació del tema i finalitat del treball 

 
Aquest treball s’emmarca, dins l’apartat de currículum i innovacions, en la 
didàctica de l’educació artística, concretament en l’àrea d’educació visual i 
plàstica. És aplicable, tant al currículum d’Educació Secundària Obligatòria de 
primer i segon cicle, com al currículum del Batxillerat Artístic, en tant que proposa 
temes universals com excusa per treballar qualsevol aspecte de l’expressió plàstica, 
ja sigui tècnic o conceptual. S’adreça a tot el professorat i alumnat de visual i plàstica 
en relació amb diferents àmbits: dibuix, pintura, escultura, disseny, il·lustració, 
fotografia, vídeo, etc. També va dirigit a tots aquells professionals de l’ensenyament 
que fan de l’expressió plàstica una eina dinamitzadora dels centres, aplicada en 
camps tan diversos i alhora educatius com: muntatges teatrals o audiovisuals, 
il·lustració de textos, disseny i contingut de la revista del centre, exposicions dels 
treballs fets a l’aula, concursos de dibuix, pintura o fotografia, etc. I, per últim, a 
aquells que utilitzen la representació gràfico-plàstica com a eina de coneixement 
transversal: professorat de les àrees de llengua i literatura, naturals, socials, filosofia 
(estètica), entre d’altres. 

 
En la presentació dels resultats obtinguts (apartat 3.1.) podeu consultar la recerca 
iconogràfica portada a terme través de diferents representacions del cos i de 
l’entorn, tot parant atenció a les manifestacions artístiques des de mitjans del 
segle XX i fins l’actualitat. S’han establert cinc itineraris, en relació als dos àmbits 
següents:  
 

1. La figura humana: empremtes del cos. 
2. L’entorn. L’entorn natural: els arbres, el gos. L’entorn construït: la 

cadira, la banyera. 
 

El que s’ha tingut en compte, més que una anàlisi cronològica exhaustiva dels nous 
mitjans, estils o tendències, és escollir aquells exemples que millor il·lustrin a classe 
el ventall de possibilitats quant a maneres de concepció i representació. S’ha 
procedit d’aquesta manera amb la intenció d’oferir pautes d’actuació en l’educació 
visual i plàstica que despertin l’interès de l’alumnat d’una forma visual i clarificadora 
envers les qüestions que planteja l’art contemporani i la societat actual. A través de 
la recerca, es posa de manifest com els canvis produïts durant la segona part del 
segle XX i, en especial, durant les últimes dècades, ens conviden a reflexionar sobre 
la incorporació de nous plantejaments en el currículum de l’educació visual 
i plàstica. 
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En relació a l’apreciació dels continguts de les obres, s’ha elaborat una pauta 
general d’anàlisi actualitzada, tenint en compte les aportacions innovadores de 
les diferents manifestacions artístiques contemporànies (èmfasi pel procés creatiu i el 
concepte en detriment del resultat final, consideracions immaterials i temporals de 
l’obra, implicació directa de l’espectador...), per tal d’aplicar-la a totes les imatges 
seleccionades i redactar així el corpus teòric de la recerca iconogràfica. Aquesta 
pauta d’anàlisi ajudarà l’alumnat a afrontar d’una manera crítica la quantitat 
d’informació visual amb què convivim en l’actualitat. 

 
Aquesta recerca iconogràfica ve introduïda per una descripció del context artístic 
postmodern i les conseqüents consideracions curriculars postmodernes i es 
complementa amb l’elaboració de consideracions metodològiques innovadores 
d’aplicació a l’aula en relació a dos eixos fonamentals: l’observació dels nous 
plantejaments artístics i l’expressió personal.  
 
Per últim, s’ha dissenyat la pàgina web http://www.xtec.cat/~evalero6 que el 
professorat pot fer servir a classe amb la intenció de treballar algun dels itineraris 
proposats, tot establint un espai i un temps de reflexió amb l’alumnat. Aquest web 
ha esta creat també amb la intenció de proporcionar un espai de diàleg i intercanvi 
d’experiències entre els diferents centres educatius. 

 
1.2. Antecedents del tema objecte de l’estudi 

 
El mètode dels itineraris es va posar en pràctica amb els alumnes de l’IES Gabriel 
Ferrater de Reus implicats en el projecte educatiu: “El bestiari: literatura i art”. El 
projecte va néixer com un grup de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Rovira i Virgili, dins el Pla de Formació Permanent del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, durant els cursos 2003/2004 i 2004/2005.  

 
“El bestiari: literatura i art” va guanyar el Premi “Beques d’ajuda a l’escola de la 
Fundació Enciclopèdia Catalana” durant el curs 2003/2004 i això ens va animar a 
continuar desenvolupant el projecte durant un curs més. El Departament d’Educació, 
juntament amb l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili, n’han editat el CD interactiu de 
l’experiència.  

 
Es tractava de confeccionar un bestiari, escrit i il·lustrat per alumnes de 1r i 2n cicle 
d’ESO i batxillerat. El professorat de llengua i literatura va elaborar estratègies per 
estimular els alumnes en la creació de textos. Els professors de visual i plàstica vam 
investigar maneres d’orientar el treball d’il·lustració a l’aula. És per això que vam 
escollir el cavall com a referent iconogràfic de punt de partida i el vam analitzar 
a partir de diverses manifestacions artístiques al llarg del temps, des de la prehistòria 
fins a l’actualitat.  
 
Amb l’excusa del cavall, volíem posar de manifest la multiplicitat d’interpretacions i 
creacions artístiques diverses que prenen com a referent aquest animal, aplicable, 
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per extensió, a qualsevol altre. A partir de la recerca, alumnat i professorat vam 
poder reflexionar a classe sobre diferents aspectes a tenir en compte, per exemple: 
cal conèixer les proporcions del cavall tant per aconseguir una representació realista 
com per monumentalitzar-lo o caricaturitzar-lo; podem també aprofitar la capacitat 
expressiva de la línia, investigar sobre la psicologia del color, sobre el simbolisme de 
l’animal, sobre els éssers fantàstics o mitològics en els que hi participa (Pegàs, 
Unicorn, Centaure ...), etc. 
 
L’alumnat va poder experimentar, amb diferents tècniques i procediments segons 
l’aspecte de l’animal que volia representar, la textura de la seva pell, el 
comportament agressiu o dòcil de l’animal, la manera de moure’s, el medi en què 
vivia, etc. Van fer exercicis de descripció, simplificació, geometrització, 
descomposició en plans, aplicacions de color, etc. 
 
Durant el curs 2005/2006, en tornar a aplicar el mètode envers el tema de la cadira 
amb els alumnes de primer de batxillerat de l’IES Gabriel Ferrater, hem pogut 
comprovar a classe, a través de les imatges que configuren l’itinerari, com canvia el 
caràcter de la cadira representada segons qui està assegut; com la cadira pot 
esdevenir metàfora, símbol, empremta, somni...; com fer-la servir, en definitiva, com 
a vehicle d’expressió personal. Els resultats van ser del tot sorprenents, com ho 
demostren les imatges que s’adjunten, on es pot comprovar la manera en què 
l’alumnat s’ha apropat, a través de les seves creacions plàstiques, a conceptes tan 
actuals com art povera, art efímer, surrealisme, abstracció, intervenció plàstica o art 
d’acció. 
 
En desenvolupar aquesta investigació, s’ha continuat la mateixa línia de treball a fi 
d’apropar les manifestacions artístiques contemporànies a les aules i comprendre 
millor el món actual. Els cinc recorreguts iconogràfic plantejats en aquest projecte, 
pretenen configurar punts de partida per establir noves vies de treball a l’aula que 
apropin l’educació artística a la societat en què vivim. 

 
Per últim, cal assenyalar que els professionals de l’ensenyament tenen al seu abast 
innombrables tractats d’història de l’art, però no disposen de reculls iconogràfics 
classificats per temes. Això els suposa un esforç d’investigació a cada nou tema 
proposat en classe. Els itineraris proposats constitueixen una eina útil per al 
professorat que vol prendre la referència de l’art contemporani per 
actualitzar el treball a l’aula, tant en relació a educar la mirada com a fomentar 
la creació personal. 
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Albert Solé: Intervenció plàstica 

sobre una cadira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnau Casanoves: Cadira 
construïda amb materials  

de reciclatge  
i descontextualitzada. 

 

 
Salustià Álvarez: Intervenció 

plàstica sobre una cadira. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Baró: Cadira de ketchup 
sobre salsitxes de frankfurt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Baró: Intervenció plàstica 
amb foc sobre una cadira de 

creació pròpia. 

Iván Giménez: Relleu  
cobert amb guix sobre pissarra. 

Es necessita l’acció de 
l’espectador per descobrir la 

cadira. 

 
Anna Company: Linogravat. 

 
Iván Giménez: Linogravat. 

 
 

 
 

Núria Colom: Monotip. 
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1.3. Objectius i resultats proposats 

 
A causa de l’intens desenvolupament de les tecnologies audiovisuals en les societats 
contemporànies i la multiplicitat de concepcions i llenguatges artístics contemporanis, 
correm el risc que el treball a l’aula quedi desfasat en relació al que 
succeeix a la societat. 

 
Amb el punt de partida d’un recorregut temàtic pel cos i l’entorn, i per la cultura 
visual contemporània, el treball ha volgut identificar els eixos fonamentals a fi de fer 
aportacions a l’actual currículum d’educació visual i plàstica en relació a 
planificar maneres de treballar a l’aula per tal d’aconseguir, per una banda: donar 
pautes per estimular l’alumnat a l’apreciació dels nous models aportats per 
l’art contemporani i, per una altra banda: desenvolupar estratègies per aconseguir 
motivar l’alumnat envers noves maneres de representació/interpretació de la 
realitat plural en què vivim. 

 
Amb l’elecció d’un tema, per exemple: la cadira o el gos, alumnat i professorat poden 
establir un itinerari a la recerca de diferents manifestacions artístiques: dibuixos, 
pintures, escultures, fotografies, vídeos, etc. que han tractat el tema en qüestió des 
de punts de vista ben diferents. Amb el resultat de la recerca en format web, que es 
pot projectar a classe o consultar a l’ordinador, es pot afavorir el desenvolupament 
de la capacitat d’observació, ajudar a comprendre la intenció de l’artista, aprendre a 
identificar les diferents tècniques emprades i els estils dels diferents corrents 
artístics, intercanviar diferents lectures de la imatge, en definitiva: obrir els ulls a les 
múltiples maneres de representació. 

 
D’altra banda, l’experiència docent ens fa constatar una realitat a l’aula: en proposar 
un tema de representació, lliure o dirigit, succeeixen dues coses: o bé l’alumne cau 
en l’estereotip o bé en una representació que pretén ser realista i no ho aconsegueix. 
En cap dels casos existeix una reflexió davant de la realitat a representar, ni tan sols 
una investigació de les possibilitats d’abordar el tema en qüestió. Davant d’aquesta 
situació, el professorat compta amb una eina imprescindible de treball: l’anàlisi del 
fet artístic, que aportarà al treball de classe els referents que manquen a l’alumne. 

 
Algunes de les preguntes que s’han anant responent amb el desenvolupament de la 
recerca són:  

 
- Quina pauta d’anàlisi hem d’utilitzar a classe amb l’alumnat de 

secundària i batxillerat, per tal d’apropar el fet artístic contemporani a 
l’educació visual i plàstica avui? 
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- Quins aspectes defineixen els actuals plantejaments artístics i com 
s’han d’incorporar a l’actual currículum d’educació visual i plàstica a 
secundària i batxillerat (artístic), per tal que aquest no quedi desfasat  
davant del desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació i la multiplicitat de llenguatges artístics de nova 
incorporació? 

 
- Algunes preguntes relacionades amb l’anterior són: quines noves eines 

de recerca i expressió personal s’han d’incorporar a l’aula de visual i 
plàstica i com podem orientar l’alumne en la seva utilització? quines 
estratègies podem incorporar a classe, a fi d’animar els alumnes envers 
la interpretació i no pas a la descripció de la realitat? 

 
- Com pot afrontar el currículum de l’educació visual i plàstica les 

qüestions que defineixen la societat actual? (multicultural, no sexista, 
deconstructivista, inclusiva i democràtica) 

 
Objectius concrets del projecte 
 

- Il·lustrar els diferents àmbits mencionats a l’apartat 1.1. mitjançant 
imatges procedents de l’art contemporani per tal de posar de manifest 
la multiplicitat de maneres d’interpretar plàsticament la realitat. 

 
- Valorar el patrimoni natural i cultural propi i aliè, d’acord a un interès 

intercultural. 
 

- Elaborar una pauta general d’anàlisi actualitzada per tal de 
desenvolupar el sentit crític de l’alumnat envers la multiplicitat de 
missatges audiovisuals que reben cada dia de l’entorn. 

 
- Aportar una pauta de diàleg a l’aula entorn les imatges per tal 

d’extreure’n conclusions. 
 
- Apropar la consciència estètica contemporània a l’alumne.  
 
- Investigar maneres de motivar els alumnes envers les possibilitats 

d’elaborar discursos plàsticament d’acord al temps en què vivim. 
 
- Potenciar l’educació visual i plàstica com a eina d’integració i 

convivència en el centre. 
 

En definitiva, s’ha volgut identificar i treballar a través de les imatges aquells 
aspectes de la societat actual que afecten directament a les concepcions 
artístiques contemporànies, per tal d’incorporar-los al currículum. 
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2.   T r e b a l l   d u t   a   t e r m e 
 

2.1. Pla de treball 
 
La proposta inicial de planificació temporal de les activitats, amb la previsió de 
calendari, era la següent: 

 

 
 
 

 
Setembre/febrer 

 

- Recerca bibliogràfica a les biblioteques especialitzades en art 
contemporani de Tarragona i Barcelona. 
 

- Selecció i enregistrament digital de les imatges. 
 

- Elaboració de la pauta general actualitzada d’anàlisi del fet 
artístic contemporani.  
 

- Redacció de l’anàlisi de les obres escollides. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Març/juny 

 

- Elaboració d’un guió de comentari en grup de les imatges per 
tal d’afavorir el diàleg amb els alumnes a classe. El guió 
constarà de preguntes que els membres del grup hauran de 
respondre tot observant les imatges, mentre el professor actua 
de moderador.  
 

- Entrevistes amb especialistes de l’art com a teràpia amb nens 
discapacitats o amb trastorns de desenvolupament  i de 
conducta per tal de facilitar criteris d’actuació a l’aula de visual 
i plàstica. 
  
- Recerca bibliogràfica d’experiències didàctiques relacionades 
amb representacions del cos i de l’entorn.  
 

- Elaboració d’estratègies diversificades per aconseguir 
estimular els alumnes envers noves maneres de 
representació/interpretació de la realitat. 
 

- Plantejament de les propostes per tal d’apropar l’actual 
currículum (continguts, procediments, avaluació) de visual i 
plàstica a les qüestions que defineixen la societat actual. 
 

- Creació de la pàgina web i el CD interactiu. 
 

- Recerca telemàtica de webs d’interès i establiment dels 
hipervincles. 
 

 
Fins a l’1 d’octubre del 

2007 

 

- Redactat de la memòria final completa del treball realitzat 
amb un resum del seu contingut i una valoració personal. 
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Compliment del pla de treball 
 
El pla de treball s’ha complert, encara que queden moltes vies obertes d’investigació: 
l’ampliació dels itineraris establerts, la creació de nous itineraris o l’ampliació 
d’estratègies interdisciplinàries per tal de desenvolupar el treball de classe amb 
l’alumnat. 

 
2.2. Metodologia emprada 

 
Partint dels coneixements sobre història de l’art, estètica, semiòtica i psicologia de 
l’art adquirits en la Facultat de Belles Arts, i durant la meva experiència docent 
impartint classes tant de visual i plàstica (ESO) com d’història de l’art, fotografia, 
dibuix artístic i tècniques d’expressió gràfico-plàstica (BAT), s’han investigat diferents 
fonts documentals per tal d’identificar aquells exemples més representatius i 
enriquidors de finals del segle XX i fins l’actualitat. Les imatges seleccionades 
pretenen configurar els referents artístics imprescindibles perquè els estudiants 
s’introdueixin en el coneixement de diferents autors i tendències però, sobre tot, 
tinguin una exemplificació actualitzada de la diversitat de maneres de 
representació/interpretació de la realitat.  

 
Instruments de recollida de dades 

 
- S’ha elaborat una pauta general d’anàlisi actualitzada, tenint en compte 

les aportacions innovadores de les diferents manifestacions artístiques 
contemporànies (èmfasi pel procés creatiu en detriment del resultat 
final, consideracions immaterials i temporals de l’obra, implicació 
directa de l’espectador...) i s’ha aplicat a totes les obres triades, 
redactant així el corpus teòric de la recerca iconogràfica. 

 
- S’han fet entrevistes amb especialistes de l’art com a teràpia amb nens 

discapacitats o amb trastorns de desenvolupament i de conducta per 
plantejar les propostes didàctiques diversificades. 

 
- S’ha desenvolupat la recerca bibliogràfica en biblioteques de Tarragona, 

Barcelona i Lleida, especialitzades en documentació artística i, en 
especial, en art contemporani.  

 
- S’han enregistrat  digitalment les imatges seleccionades. 

 
- S’ha desenvolupat la recerca bibliogràfica en llibreries i biblioteques de 

centres universitaris d’ensenyaments artístics envers l’educació artística 
en general i en especial aquells que desenvolupen experiències 
didàctiques relacionades amb representacions del cos i de l’entorn. 
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- S’han realitzat visites a fires d’art contemporani (ARCO) i exposicions 
(museus i galeries), per consultar els serveis educatius de diferents 
institucions i s’ha establert un esquema de treball amb l’alumnat per 
desenvolupar estratègies de creació i expressió.  

 
- S’han utilitzat recursos telemàtics per desenvolupar la recerca d’imatges 

i webs relacionades amb el tema en Internet, i s’han establert 
hipervincles amb la pàgina web creada. 

 
2.3. Descripció de l’estudi 

 
Les consideracions curriculars 
 
El treball comença amb una descripció del marc de l’art postmodern, tot considerant 
els següents apartats: 
 

1. L’art com a producció cultural. 
2. Fluix temporal i espacial. 
3. Lectures múltiples. 
4. L’artista. 
5. Els espais d’art. 

 
Aquest primer apartat contextualitza les diferents manifestacions artístiques que 
s’analitzen més tard en forma de fitxes i ajuda a valorar-les en la seva complexitat. 
 
Després d’explicar els canvis socials i culturals produïts, es redacten les 
consideracions postmodernes del currículum d’educació visual i plàstica a partir d’una  
estructura que contempla quatre àmbits d’actuació: l’àmbit històrico-artístic, l’àmbit 
hermenèutic (interpretatiu), l’àmbit procedimental i l’àmbit estratègic. Aquest segon 
apartat actualitza el currículum i planteja qüestions de suma importància com 
l’abolició de les tendències elitistes de l’art i la democratització del currículum, la 
convivència intercultural, la reflexió sobre els contextos ètics, estètics i econòmics 
contemporanis, la innovació en les concepcions i els procediments artístics, etc. 
 
Els itineraris 
 
S’han establert cinc itineraris: el arbres, el gos, la cadira, la banyera i les empremtes 
del cos. Aquests cinc temes escollits són l’excusa per desenvolupar un mètode 
genèric de treball a l’aula que consisteix en prendre la referència de l’art 
contemporani per aconseguir, d’una banda, donar pautes per estimular l’alumnat en 
l’apreciació dels nous models artístics i, per una altra banda, generar estratègies per 
aconseguir motivar l’alumnat perquè s’interessi per noves maneres de 
representar/interpretar la realitat plural en què vivim. 
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Els diferents itineraris compten amb un capítol introductori que s’inicia amb un  breu 
comentari de les obres seleccionades i continua amb el desglossament d’objectius 
generals i procediments que es poden extreure dels diferents anàlisis elaborats en 
forma de fitxes i que són extrapolables al treball de l’aula. Al final del capítol, es 
proposen estratègies que el professorat pot reordenar, seleccionar i reinventar amb 
el propòsit d’explorar el tema en qüestió amb l’alumnat de visual i plàstica. 
 
Les fitxes que configuren cada itinerari s’han estructurat en 5 apartats: 
 

1. Nivell contextual: títol, autor, any, dimensions, tècnica, localització de l’obra, 
dades biogràfiques rellevants de l’autor i context històrico-artístic. 

2. Nivell formal: descripció, paper de l’autor i paper de l’espectador (si la 
concepció de l’obra li predisposa una actitud). 

3. Nivell interpretatiu: els materials, les formes, les consideracions dels artistes i 
les consideracions crítiques. 

4. Recursos: on line, bibliografia i procedència de la imatge utilitzada. 
5. Aplicacions a l’aula: en cada fitxa figuren les preguntes específiques del guió 

de comentari en classe, els objectius proposats en la concepció de l’obra 
artística i els procediments utilitzats. 

 
La importància de qüestionar 
 
El progrés intel·lectual de l’alumnat està directament relacionat amb el 
desenvolupament de les facultats analítiques i de la seva comprensió dels contextos 
d’anàlisi. Per això és tan important prendre consciència de la importància de la 
cultura en la producció i l’apreciació artístiques. La simple anàlisi formal moderna 
(formalista) resulta inadequada en el desenvolupament de les classes postmodernes, 
ja que es dedica a examinar elements de la sintaxi visual aïllats del seu context de 
producció. 
 
L’alumnat es familiaritza de seguida amb les imatges. Aquestes són un recurs 
fonamental a l’hora d’establir el diàleg a l’aula entorn dels temes claus que es vulguin 
treballar. El professorat, en formular preguntes sobre les imatges, li dóna 
l’oportunitat de manifestar-se i escoltar els altres. La conversa li planteja preguntes i 
interessos que més endavant necessitarà resoldre. El professorat pot anar afegint 
informació en aquest intercanvi sobre les imatges a mesura que nota que l’alumnat 
està interessat o quan sigui útil per enriquir la conversa. Els estudiants s’han de 
familiaritzar amb diferents maneres de qüestionar i descobrir respostes per tal 
d’accedir als aspectes fonamentals de l’art. Això pot suscitar interessants discussions 
durant la classe. 
 
Entre les preguntes proposades per Efland (2003:196) per tal d’accedir a la 
comprensió de les manifestacions artístiques destaquem aquelles que es poden 
relacionar directament amb l’art contemporani: 
 

1. En quina cultura ha estat produïda la forma artística? 
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2. Identifica i descriu els aspectes geogràfics del lloc on viuen els productors de 
l’objecte artístic. De quina manera han influït el clima, l’orografia, la vegetació 
i els recursos naturals en la forma artística produïda? 

3. Descriu l’aparença física de la forma artística. 
4. Quin aspecte és més important: el procés, el producte o el significat simbòlic?  
5. Quin és el significat social de la forma artística? 
6. Qui és l’artista? Quin sexe té? Quina edat? Quin status social? 
7. Com ha estat escollit per convertir-se en artista? 
8. Com va ser educat? 
9. Com s’està fent servir la forma artística en la cultura? 
10. Per què hem de considerar-la com a manifestació artística? 

 
Les propostes didàctiques 
 
Després de projectar a classe els diferents referents iconogràfics i establir el diàleg 
amb l’alumnat, el professorat compta amb unes orientacions per tal de desenvolupar 
un projecte de recerca i creació en relació a quatre eixos fonamentals d’actuació:  
 

1. Exploració conceptual interdisciplinària. Què treballarem? 
2. Exploració procedimental sensorial i motriu. Com podem començar? 
3. Exploració en el temps. Quan ho podem fer? 
4. Exploració procedimental comunicativa/expressiva. Com podem construir el 

discurs? 
 

Les propostes desenvolupades són orientatives i es poden seleccionar, distribuir i 
aplicar segons les característiques de cada context educatiu (1r o segon cicle d’ESO o 
Batxillerat, quantitat d’alumnes per classe, infrastructura de l’aula, etc.). 
 
L’avaluació 
 
Després de fer explícites les consideracions postmodernes al currículum d’educació 
artística i proposar els itineraris de treball, la recerca acaba amb un capítol dedicat a 
l’avaluació ja que, sense uns criteris d’avaluació, el professorat no podrà esbrinar les 
conseqüències del procés d’ensenyament i aprenentatge portat a terme en el cas de 
posar en pràctica algun dels itineraris. 

  
2.4. Descripció dels recursos utilitzats 

  
Recerca bibliogràfica 
 
La recerca bibliogràfica, inicialment prevista en les biblioteques especialitzades en art 
contemporani de Tarragona i Barcelona, s’ha ampliat amb la incorporació de Lleida, 
després d’identificar La Panera com un centre clau en la difusió de les últimes 
tendències artístiques i en l’elaboració de projectes d’educació artística a través de 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

14

l’art contemporani. Les biblioteques consultades per desenvolupar dels continguts del 
treball han estat les següents: 

 
TARRAGONA 

 
Biblioteca de Lletres 
Plaça Imperial Tàrraco, 1 
C P: 43005  
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21 h. 
Tel.: 977 55 95 24 
E-mail: biblq@urv.cat 
http://www.urv.net/biblioteca 
 
Biblioteca Pública de Tarragona 
C/ Fortuny, 30 
C P: 43001 
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h. 
Tel.: 977 24 83 04 i 977 24 83 05 
E-mail: bptarragona.cultura@gencat.net 
http://cultura.gencat.net/bpt 
 
Biblioteca del Museu d’Art Modern de Tarragona 
C/ Santa Anna, 8 
C P: 43003 
Horari: de dimarts a divendres de 9’00 a 14’30 h. 
Tel.: 977 23 50 32 
E-mail: mamt@altanet.org 
http://www.altanet.org/MAMT 
 

BARCELONA 
 
Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies 
C/ Aragó, 255 
CP: 08007 
Horari: de dimarts a divendres d’11 a 20h. 
Tel.: 93 487 03 15 
E-mail: museu@ftapies.com o bé gdomenech@ftapies.com 
http://www.fundaciotapies.org 
 
Biblioteca de l’Escola Massana 
C/ Hospital, 56 
C P: 08001 
Horari: de dilluns a dijous de 8’00 a 20’00 h., divendres de 8’00 a 16’00 h. 
Tel.: 93 442 20 00 
E-mail: info@escolamassana.es 
http://www.escolamassana.es/biblio/biblioh.htm 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

15

 
Mediateca de CaixaForum 
Av. Marqués de Comillas, 6-8 
C P: 08038 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 20 h., dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 h. 
Tel.: 93 476 86 44/51 
E-mail: prestecmediateca.fundacio@lacaixa.es 
http://www.mediatecaonline.net 
 
Biblioteques de la Universitat de Barcelona.  
Biblioteca del Campus de Mundet (Educació, Psicologia) 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (edifici de Llevant) 
C P: 08035  
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 20’30 h., dissabtes, diumenges i festius de 
10 a 21 h. 
Tel.: 93 402 10 35 
http://www.bib.ub.es 
 
Biblioteques de la Universitat de Barcelona.  
Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història 
C. Montalegre, 8 
C P: 08001  
Horari: de dilluns a divendres de 8’30 a 20’30 h., dissabtes, diumenges i festius de 
10 a 21 h. 
Tel.: 93 403 45 84 
http://www.bib.ub.es 
 
Biblioteca d’Història de l’Art del MNAC 
Palau Nacional de Montjuïc s/n, 1r pis 
C P: 08038  
Horari: de dilluns a divendres de 9’30 a 18 h., dissabtes de 9’30 a 14 h. 
Tel.: 93 622 03 60 
E-mail: biblioteca@mnac.es 
http://www.mnac.es 
 
Biblioteca del MACBA 
Plaça dels Àngels, 1 
C P: 08001 
Horari d’hivern: dilluns, dimecres, dijous i divendres d’11 a 14 h. i de 15 a 17’30 h. 
Tel.: 93 481 33 66 
E-mail: biblioteca@macba.es 
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=24&inst_id=1
5181 
 
 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

16

LLEIDA 
 
Biblioteca del Centre d’Art La Panera 
Plaça de la Panera, 2 
C P: 25002 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h., dissabtes d’11 a 14 i de 
16 a 20 h., diumenges i festius d’11 a 14 h. 
Telf.: 973 262 185 
E-mail: documentaciolapanera@paeria.es 
http://www.lapanera.cat 

 
Recursos on line 
 
A més de la bibliografia seleccionada, especificada a les diferents fitxes 
desenvolupades i a la bibliografia comentada de l’apartat núm. 5, s’han incorporat  
també recursos on line específics, sempre a manera d’hipervincle, per tal de facilitar 
la consulta directa per part de l’alumnat i el professorat. 
 
Recursos acadèmics 
 
Els recursos acadèmics, com l’assistència a conferències i cursos durant el període de 
llicència, han constituït un important intercanvi d’idees que han facilitat la tasca de 
comprendre i definir el marc de la cultura i l’educació postmodernes, entre ells:  
 
- Primer curs (2006/2007) del programa interuniversitari de doctorat Comunicació, 
art i educació (Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona) amb les assignatures: Art contemporani i educació; Art, imatges 
i multiculturalisme; Vídeo digital; Experiències d’Investigació en art, docència i noves 
tecnologies; Retòrica de la imatge i educació i Imatge documental fixa. 
  
- II Encontre professional La Pedrera: Patrimoni, creació i educació. El 
present com a futur, La Pedrera, Barcelona, 15,16 i 17 de març de 2007. Entre les 
intervencions més destacades d’aquesta trobada podem citar: la conferència de 
Juhani Pallasmaa: La memòria personal i el món, la presentació dels espais d’art 
contemporani Palais de Tokyo per Marc Sánchez i Centre d’Art La Panera de Lleida 
per Glòria Picazo i l’exposició audiovisual d’experiències pedagògiques portades a 
terme per Pihla Meskanen: Configurar espais amb la participació dels nens, entre 
d’altres. 
 
- Conferència a càrrec de Fernando Hernández, catedràtic de Didàctica de l’Expressió 
Plàstica de la Universitat de Barcelona: La recerca en la didàctica dels 
aprenentatges artístics, dins del cicle de conferències del programa de doctorat 
Comunicació, art i educació, Facultat de Formació del Professorat, Campus Mundet, 
Edifici Llevant, Barcelona, 24 d’abril de 2007. 
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- Conferència a càrrec d’Estela Rodríguez, doctoranda al departament d’escultura de 
la Facultat de Belles Arts de la UB (tesis en realització : Filles de la Diàspora. Dones 
artistes d’altres cultures a ciutats interculturals): Art i diversitat cultural a 
Catalunya: drets de ciutadania i drets culturals, dins de les IV Jornades de 
Pedagogia de l’art i museus: El museu i l’educació per a la diversitat cultural des de 
les arts, Museu d’Art Modern de Tarragona, 25 d’abril de 2007. 
 
- Conferència a càrrec de Ricardo Echevarria, artista multimèdia i president de 
l’Associació d’Artistes Visuals de Madrid (AVAM): Hipercreatius-cibercreatius. Les 
potencialitats creatives de les TIC, dins del Cicle Seminari per a pares i 
professors Joves entre pantalles. La cultura visual dels adolescents, CaixaForum, 
Barcelona,  26 d’abril de 2007. 
 
- Conferència a càrrec de Carles Guerra, artista i crític d’art: L’art que es fa a 
l’època d’Internet: net art i museus multitudinaris, dins del Cicle de 
conferències Mirar l’art del segle XX amb els ulls dels segle XXI, Fundació La Caixa, 
Tarragona, 2 de maig de 2007. 

 
Recursos humans 
 
Cal esmentar l’amabilitat i total disponibilitat amb què els artistes joves inclosos en 
els diferents itineraris (Antoni Alcàsser, Ester Ferrando, Gregorio Iglesias, Manel 
Margalef, Javier Muro i Lídia Pérez) han col·laborat en la redacció de la recerca 
iconogràfica. Tots ells s’han brindat a ser entrevistats i han aportat tota la 
documentació que tenien al seu abast (catàlegs, dossiers de premsa, fotografies) per 
tal de facilitar la confecció de les fitxes corresponents. En el cas del comentari de les 
obres de Javier Muro: Estat de conservació (2003) i de Lídia Pérez: Màrtirs o beates 
(2000), han estat els mateixos artistes els que han elaborat la fitxa corresponent 
seguint el guió d’anàlisi proposat. 
 
En relació als especialistes de l’art com a teràpia amb nens discapacitats o amb 
trastorns de desenvolupament i de conducta, cal esmentar la gentilesa d’Elvira Gil 
(Servei Educatiu de l’ONCE, Barcelona) per la seva predisposició a formar qualsevol 
persona interessada en l’educació dels cinc sentits, segons ella absolutament 
fonamentals en el desenvolupament integral de les persones i alhora tan oblidats en 
els diferents currículums educatius. Ella i Muntsa Plana, especialista en art-teràpia 
(escola-taller El Cavallet Blau, Tarragona), han donat orientacions valuoses per a la 
confecció de propostes didàctiques diversificades.  
 
El seguiment del tutor, Antonio Salcedo Miliani, professor titular d’Història de l’Art del 
Departament de Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, ha estat constant i encoratjador. Ha contribuït a traçar itineraris, 
descobrir recursos, definir vies d’investigació i, el que és més important, despertar un 
interès cada vegada més gran per les qüestions que defineixen les manifestacions 
artístiques contemporànies. 
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Recursos tecnològics 
 
En relació als recursos tecnològics, s’ha fet servir l’ordinador personal amb els 
següents programes: el processador de textos Microsoft Word per redactar el corpus 
teòric de la recerca, el programa d’edició i retoc d’imatges Adobe Photoshop per 
manipular les imatges que il·lustren aquesta memòria i la pàgina web i, per acabar, 
el programa de disseny de pàgines web Adobe Dreamweaver. Amb aquest últim 
programa s’ha confeccionat la pàgina web, gràcies a la col·laboració i el suport de 
Jordi Poveda (Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès) i Àngel Martínez (IES 
Gabriel Ferrater de Reus). 
 
La càmara fotogràfica digital s’ha fet servir, tant per enregistrar les imatges que 
il·lustren el treball realitzat pels estudiants en relació al tema de la cadira, com per 
reproduir, en alguns casos, l’obra comentada a la fitxa (sempre referenciant l’origen 
de la documentació). 

 
3.   R e s u l t a t s  o b t i n g u t s 

 
3.1. Presentació dels resultats obtinguts 

 
3.1.1. Marc de l’art postmodern 

 
L’art com a producció cultural 
 

- Es considera l’art com a forma de producció social i cultural estretament 
vinculada al context en què s’ha produït. 

- L’art occidental és només una de les múltiples manifestacions artístiques del 
gènere humà. Augmenta l’interès per l’art no-occidental i, dins de l’art 
occidental, es tenen en compte produccions artístiques marginals o no 
institucionalitzades. 

- Es valora el multiculturalisme, el feminisme i altres moviments encaminats a 
processos de democratització de l’art. 

- Es qüestiona la distinció entre cultura elevada i cultura popular. La 
postmodernitat manifesta la voluntat d’apropiar-se d’imatges de la cultura 
popular. 

- Es desafia l’elitisme de la modernitat reivindicant, per exemple, el realisme 
figuratiu.  

- El concepte d’arts plàstiques es redefineix com a cultura visual i amplia la seva 
dimensió des de les disciplines artístiques tradicionals (pintura, escultura) fins 
a les manifestacions artístiques actuals com la performance, la instal·lació, el 
videoart, el net-art i altres camps com el disseny, la publicitat o l’oci 
audiovisual. 
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Fluix temporal i espacial  
 

- El temps ja no es concep linialment, sinó com un espai multidimensional. La 
història no es considera com un compendi de successos del passat sinó com 
una forma del present: vivim en la història i la història repercuteix en 
nosaltres. 

- La geografia també es reconceptualitza: la cultura no pertany a un territori 
determinat. Les cultures es barregen i es solapen donant lloc a entorns 
multiculturals. 

- Es desbanca la noció de progrés linial sostenint que la civilització no ha 
aconseguit cap avenç sense produir al mateix temps importants retrocessos.  

- Es reciclen elements del passat per a transformar-los i actualitzar-los. 
L’eclecticisme i l’apropiació d’elements històrics responen a un interès per 
integrar el passat en el present. El reciclatge d’objectes i imatges suggereix el 
col·lapse cultural del món i ens recorda que les imatges estan sotmeses a un 
procés constant de reapropiació. 

- Es dispersen les dimensions del temps i de l’espai com a conseqüència de l’ús 
de les tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús d’Internet com a 
suport i canal possibilita la immediatesa del missatge així com la interactivitat.  

-  Es generen plantejaments internacionals dels temes i dels mètodes de 
distribució i de difusió emprats. Aquesta dimensió internacional fa possible que 
la informació pugui arribar a tothom i que qualsevol persona pugui opinar 
sobre el fet artístic. 

 
Lectures múltiples 
 

- No hi ha patrons estilístics comuns en els contextos artístics. No existeix una 
única manera de treballar ni mètodes únics en l’elaboració de les obres. Cada 
artista és un món, no només en la utilització de les tècniques sinó també en el 
tractament dels temes. Els estils postmoderns són plurals, eclèctics, 
susceptibles de múltiples lectures i interpretacions. 

- Des de la perspectiva deconstructivista, la carència d’un significat fix de l’obra 
redueix l’autoritat de l’artista com a font primària de significacions. 

- Els espectadors es converteixen en artistes en interpretar l’obra lliurement.  
- Els diferents significats generats en l’apreciació de les obres són construïts 

socialment i canvien al llarg del temps.  
- Es considera el públic com a part fonamental que completa el sentit de l’obra 

ja sigui per la seva participació activa en el marc físic (art d’acció, instal·lació) 
o virtual (entorns telemàtics) o bé per la interpretació lliure dels seus 
significats. 

- Les diferents interpretacions s’originen en l’ús deliberat, per part de l’artista, 
de la contradicció, la ironia, la metàfora i l’ambigüitat, també anomenada 
doble codificació. 
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L’artista 
 

- No té necessàriament una formació acadèmica en àmbits artístics, pot 
desenvolupar el seu treball des de qualsevol disciplina. 

- No pertany a cap moviment artístic determinat, treballa de forma individual. 
- Reinterpreta la tradició. 
- Barreja llenguatges artístics diferents i utilitza instruments, materials i suports 

alternatius.  
- Generalitza l’ús de la fotografia i les noves tecnologies com a mitjans 

específicament postmoderns, encara que també revitalitza la pintura. 
- Tendeix a cultivar una bellesa dissonant o una harmonia inharmònica. 
- Manifesta un interès creixent per l’antropomorfisme o l’ús de formes humanes 

en l’art. 
- Ja no es correspon amb la figura del geni que treballa tancat al seu estudi. Si 

l’artista modern fou auto-reflexiu, l’artista postmodern busca la transcendència 
en un món material fragmentat i globalitzat. 

- Moltes vegades esdevé productor de la idea, més que artífex. 
- Redefineix les nocions modernes d’autoexpressió, originalitat i propietat. 

Concep el seu art com un comentari a les ideologies i formes de representació 
dominants. 

- Manté un diàleg amb les circumstàncies socials i polítiques del seu entorn 
immediat i llunyà. Reflexiona sobre els contextos ètics, estètics i econòmics 
per tal de configurar una visió crítica i política de la problemàtica social. 

- Les dones artistes susciten temes crucials sobre el paper de les dones en els 
contextos artístics i es proposen desmasculinitzar la cultura. Cal remarcar el 
pes i la importància que assoleixen les dones, com mai s’havia vist en la 
història de l’art. 

 
Els espais d’art 
 

- Els museus d’art contemporani proliferen durant les últimes dècades. 
Esdevenen un símbol de prestigi social i cultural que transforma les ciutats i 
involucra àmplies capes de població. 

- Aquests centres d’art orienten la seva activitat preferentment a la realització 
de mostres temporals tot i que també formen col·leccions permanents. 

- Sorgeixen noves concepcions sobre els espais expositius. La Tate Modern de 
Londres construeix històries sobre les obres, les reordena i contrasta fent que 
l’obra no sigui un objecte de culte per la seva bellesa formal, sinó que ens 
remeti a un context històric. Le Palais de Tokio, amb seu a París, ha estat 
concebut com un centre de trobada i de circulació de gent, es va inaugurar 
pràcticament buit, el seu principal objectiu és el debat públic.  
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- Els serveis educatius s’han fet extensius a tots els museus d’art. S’adrecen a 
escoles, famílies i col·lectius amb la intenció d’apropar les manifestacions 
artístiques contemporànies al públic en general, fent-les més intel·ligibles. 

- Des dels centres d’art s’organitzen cicles de conferències, simposis, taules 
rodones, tallers, que volen afavorir el debat i l’intercanvi cultural. 

- Es genera un negoci al voltant del sistema de l’art que converteix els centres 
d’art en un fenomen massiu. L’espai cultural ofereix alhora espais alternatius 
d’oci com restaurant, bar, botiga de llibres i articles de regal. 

- Paral·lelament a les grans mostres internacionals d’art contemporani com la 
Biennal de Venècia o la Documenta de Kassel (de caràcter quinquennal) es 
fan biennals d’art alternatives a Johannesburg, Istanbul, etc. per tal d’afavorir 
l’economia dels països organitzadors i catalitzar canvis socials per la pau i la 
valoració positiva del lloc que generen. 

- Cal assenyalar el paper dels comissaris, tan important o més que el dels propis 
artistes.   

- Alguns artistes opten per fer intervencions efímeres a l’entorn urbà o natural. 
Documenten gràficament el fet, per després exposar i comercialitzar l’obra a 
través de vídeos o fotografies de l’esdeveniment.  

- Un espai d’art que contribueix a la seva desmaterialització és Net-art. Utilitza 
Internet com a mitjà de producció, publicació, distribució, promoció, 
intercanvi, consum i crítica. 

 
3.1.2. Consideracions curriculars postmodernes 

 
Els aspectes que defineixen el marc de l’art postmodern proporcionen orientacions 
per tal d’establir algunes consideracions per a una educació artística postmoderna. 
Aquestes consideracions s’han distribuït segons el quadre proposat per Agirre 
(2005:123) per a l’avaluació dels continguts. 
 

 
 
 
 
 
 

Àmbit 
històrico-

artístic 
 

 
- L’art és una forma de producció social i cultural i, per tant, 
tots els tipus de cultura visual (formes multiculturals, belles 
arts, mitjans de comunicació, etc.) s’han d’incloure en 
l’educació artística. Aquesta orientació curricular proporciona 
una abolició de les tendències elitistes de l’art i una 
democratització del currículum. 
- Cal posar de manifest a la classe com la vida social influeix 
en la creació de coneixements i la construcció de la pròpia 
identitat. 
- A part d’estudiar els referents artístics occidentals, cal ser 
receptius amb l’art no-occidental, l’art de les minories, l’art de 
les dones i l’art de la cultura popular. 
- Comprendre el context en què han estat produïdes les 
diferents manifestacions artístiques és necessari per al seu 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

22

enteniment. 
- Cal considerar el multiculturalisme no només com a font 
d’intercanvi cultural, sinó com una possibilitat de millorar les 
relacions socials per tal d’aconseguir la convivència 
intercultural assegurant la igualtat d’oportunitats i el respecte 
mutus. 
- Descobrir l’art com una oportunitat d’afavorir la pau i la 
prosperitat econòmica dels països més necessitats. 
- Posar de manifest l’actitud compromesa de molts artistes 
contemporanis serveix d’exemple per a reflexionar sobre 
alguns aspectes propis de la contemporaneïtat com són: la 
necessitat de conservar el medi ambient, la importància de la 
integració social, la vulnerabilitat mediàtica, el qüestionament 
del sistema de l’art, etc. 
- Solidaritzar-se, des de la plàstica, amb la problemàtica social 
construint obres que reflexionin sobre els contextos ètics, 
estètics i econòmics contemporanis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit 
hermenèutic 

(interpretatiu) 

 
- Ajudar l’alumnat a identificar la barreja de llenguatges 
artístics procedents de diferents mitjans de creació i 
comunicació visual i audiovisual existents en les 
manifestacions artístiques contemporànies. 
- Donar a l’alumnat un ampli espectre de referències 
artístiques i múltiples vies de recerca i exploració per tal 
d’afavorir la construcció personal del discurs plàstic. 
- Afavorir un espai i un temps de treball a classe en què 
predomini l’atenció al procés i al concepte per damunt del 
resultat final. 
- Potenciar la creació d’obres en col·laboració amb altres 
alumnes i amb l’espectador. La consideració de la pluralitat de 
lectures que ofereix l’obra dóna protagonisme a l’espectador 
com a principal font de significacions des del seu context 
social i cultural. 
- Considerar les tècniques reproduïbles, els materials efímers 
o els suports immaterials o interactius com a elements 
intrínsecs a la creació artística, més enllà de la concepció 
moderna de l’obra auràtica. 
- Obrir els ulls a la dimensió internacional del fet artístic 
mitjançant la visita a museus, galeries i fires d’art 
contemporani (fent palès no només la procedència 
internacional de les obres, sinó també la multiculturalitat dels 
seus visitants) i considerant altres canals de difusió com els 
diaris, les revistes, la televisió, Internet, etc. 
- Reflexionar sobre la manera en què les TIC influeixen en els 
mecanismes de producció, publicació, distribució, promoció, 
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intercanvi, consum i crítica de l’obra. 
- Afavorir el debat a classe sobre qüestions relatives tant al 
contingut com a la forma de les expressions artístiques 
contemporànies i les pròpies del mateix alumnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit 
procedimental 

 

- Utilitzar tècniques i procediments ja siguin propis de l’art 
tradicional com de les manifestacions artístiques 
contemporànies. En relació a les creacions bidimensionals 
podem esmentar: dibuix, pintura, gravat, collage, decollage, 
fotografia, infografia... en relació a les creacions 
tridimensionals: escultura, assemblage, disseny, intervenció 
plàstica sobre objectes manufacturats o d’ús quotidià, 
intervenció plàstica en entorns urbans o naturals... en relació 
a les creacions en un espai i un temps: diaporama, videoart, 
instal·lació, performance, accions col·lectives, etc. 
- Incloure les noves concepcions sobre els materials, els 
instruments i els suports artístics proposats pels artistes 
contemporanis. Nous materials: objectes d’ús quotidià, 
elements procedents de la natura... nous instruments: el 
propi cos, les noves tecnologies... nous suports: la pròpia 
natura, entorns telemàtics, etc. 
- Utilitzar les noves tecnologies per tal de fer servir el collage i 
el muntatge com a principals formes de discurs postmodern. 
Aquesta noció és aplicable en particular a aquells mitjans que 
permeten apropiar-se i modificar imatges de la cultura actual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit 
estratègic 

 

- Valorar el tractament multidisciplinar de continguts i 
procediments. 
- Valorar les TIC com a mitjans d’integració del context social 
i cultural en l’entorn educatiu.  
- Potenciar les noves tecnologies com a mitjans de 
documentació, recerca i creació, sense oblidar els beneficis de 
començar a treballar a partir de l’experimentació directa amb 
els cinc sentits. 
- Apropiar-se d’imatges i objectes de la tradició artística i la 
cultura popular. 
- Integrar l’espectador en la realització i la interpretació lliure 
de l’obra. 
- Proposar a través de l’obra significats oberts mitjançant l’ús 
de la retòrica de la imatge: ironia, metàfora, comparació, etc.  
- Utilitzar la intertextualitat, fent referències a diferents 
discursos culturals, on es barregin l’alta cultura i la cultura 
popular. 
- Documentar gràficament els procés de creació artística. 
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D’acord amb aquesta línia de treball, a continuació es proposen cinc itineraris: La 
cadira, La banyera, Els arbres, El gos i Les empremtes del cos que parteixen 
de l’anàlisi de referents artístics contemporanis per establir processos postmoderns 
de recerca, creació i comunicació a l’aula de visual i plàstica de l’educació secundària 
i del batxillerat artístic. 
 

3.1.3. Itinerari CADIRA 

 
Presentació de l’itinerari  
 
La cadira és un objecte concebut per al descans, la reflexió, la lectura, la conversa... 
la seva estructura ergonòmica s’acobla perfectament amb la nostra anatomia 
proporcionant-nos sensació de benestar, és per aquestes raons que la cadira s’ha 
convertit en un objecte indispensable en la nostra cultura. Si bé és cert que qualsevol 
cosa pot utilitzar-se com a seient (una pedra, un tronc, un desnivell del terreny, una 
capsa...) la cadira ha estat font d’inspiració per a dissenyadors i artistes des de 
temps immemorials i, a la vegada, objecte de diversificacions tan específiques com el 
tro reial, la cadira elèctrica o la cadira de muntar, entre d’altres. 
 
L’itinerari Cadira està representat pels artistes Joseph Beuys, Andy Warhol, Antoni 
Tàpies, Pereajume, Pepón Osorio, Lídia Pérez, Javier Muro i Manel Margalef. S’han 
triat aquestes manifestacions artístiques contemporànies amb l’objectiu d’oferir una 
mostra de la diversitat de materials, tècniques, procediments i concepcions que el 
referent de la cadira ha suscitat. Disposem d’exemples en què la cadira ens convida 
a seure per a reflexionar sobre problemàtiques socials com la falta de comunicació 
(Manel Margalef) o la necessitat de comunicació (Lídia Pérez), la marginació social 
(Pepón Osorio), l’estètica de quiròfan (Javier Muro) o la pena de mort (Andy 
Warhol); uns altres exemples de cadires evoquen la pròpia condició humana, com és 
el cas de la Cadira amb greix de Joseph Beuys o la Cadira i roba d’Antoni Tàpies; 
algunes s’eleven fins al cel com en el cas del Núvol i cadira de Tàpies o, en el cas de 
Perejaume, ens presenten la pròpia natura com a espectacle. 
 
Després d’un resum que comenta cadascuna de les obres seleccionades, es  
concreten els objectius generals i els procediments que es poden extreure de les 
diferents anàlisis elaborades en forma de fitxes i que són extrapolables al treball a 
l’aula. Per últim, es proposen estratègies que el professorat pot reordenar, 
seleccionar i reinventar amb el propòsit d’explorar el tema de la cadira amb l’alumnat 
de visual i plàstica. 
 
Manifestacions artístiques que configuren l’itinerari 
 
Joseph Beuys (Krefeld, Holanda, 1921- Düsseldorf, Alemanya, 1986) estén un 
pendent de greix sobre el seient d’una vella cadira per tal de realitzar la seva obra 
Cadira amb greix (1963). Beuys aporta una dimensió metafòrica als materials: 
relaciona el greix amb processos i sentiments interns i la cadira amb una part de 
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l’anatomia humana (l’àrea dels processos càlids de digestió i defecació, dels òrgans 
sexuals). En alemany hi ha un joc de paraules implícit, ja que “stuhl” (cadira) es 
també una forma educada de dir “stool” (excrement). Els objectes-escultura emprats 
per Beuys formen part de la seva vida quotidiana. Han estat triats després de 
conviure amb ells i aporten al fet artístic una dimensió humana ja que, segons 
Beuys, tot ésser humà és un artista. 

 
 

 
Joseph Beuys: 

Cadira amb greix, 1963. 
 

 
 

 
Andy Warhol: 

Cadira elèctrica, 1967. 
 

 

 

Antoni Tàpies: 
Cadira i roba, 1970. 

 
Antoni Tàpies:  

Núvol i cadira, 1988. 

 
Perejaume: 

Pintura i representació, 
1989. 

 
Pepón Osorio: 

 A la barberia no es plora, 
1994. 

 
 
 

 

Lídia Pérez: 
Màrtirs o beates?, 2000 

 

 
Javier Muro:  

Estat de conservació, 2003 

 

 
Manel Margalef:  
Vis à vis, 2003 
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Els diaris van constituir l’origen dels motius de la sèrie Disasters de l’artista Andy 
Warhol (Pittsburgh, Pensilvània, Estats Units, 1928 – Nova York, Estats Units, 1987) 
de la que forma part la serigrafia Cadira elèctrica (1967). Warhol no busca la 
fotografia original, sinó el document que ha tingut la màxima difusió. La sèrie és una 
mena d’història documental de les catàstrofes modernes: terratrèmols, suïcidis, 
accidents aeris o d’automòbil, la bomba atòmica o la cadira elèctrica. L’actitud de 
Warhol és la de l’home modern acostumat a presenciar impassible els horrors més 
esfereïdors. Amb la seva producció serigràfica, no tractava només d’incorporar als 
processos artístics els productes en sèrie i la informació dels mitjans de comunicació, 
sinó també de considerar l’art com un objecte de consum de masses. A Warhol no li 
van interessar mai les temàtiques elevades, ni el caràcter crític de les propostes, ni el 
virtuosisme manual, ni el sentit únic de l’obra, li interessaven els mecanismes de l’art 
comercial, la relació entre el producte i la imatge, la personalització del producte i 
l’acceptació d’articles de consum com a art. Esborrar la frontera entre publicitat i art 
va ser el primordial objectiu al qual es va enfrontar i que el va fer diferent de la resta 
d’artistes. El seu treball com a publicista li va permetre subvertir l’ordre clàssic: 
convertir allò inferior en superior, la subcultura en art i la cultura en quotidianitat. 
 
Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) amuntega desordenadament gran quantitat de 
roba bruta i vella sobre una cadira de fusta per tal de realitzar la seva obra Cadira i 
roba (1970). La cadira real, amb roba real a sobre, forma part d’una arqueologia 
personal, simple i quotidiana, que representa un temps i una vivència individuals, 
però que participa també de l’imaginari col·lectiu. La cadira és un objecte molt 
apreciat per Tàpies perquè convida a la reflexió. Les teles també són una constant a 
l’obra de Tàpies, sovint fan referència a situacions humanes o sentiments, idees o 
problemes sense resoldre. En el cas de la seva escultura pública Núvol i cadira 
(1988), l’artista senyalitza l’edifici de la Fundació Tàpies de Barcelona amb una 
escultura que reprèn el motiu iconogràfic de la cadira, aquesta vegada acompanyada 
per un núvol. La necessitat d’expressar simbòlicament la nova identitat de l’edifici 
pressuposava, en primer lloc, un respecte envers la identitat i la història d’aquesta 
obra de Domènech i Montaner. Per això Tàpies tria un núvol com a símbol. Com que 
aquest no s’imposa a la façana sinó que la sobrevola, mai no arriba a apropiar-se de 
la personalitat, la morfologia i el sentit històric de l’edifici. La cadira és considerada 
en aquest context com a element que incita a l’actitud meditativa i a la contemplació 
estètica. 
 
Perejaume (Sant Pol de Mar, Girona, 1957) trasllada 35 butaques del Palau de la 
Música Catalana fins el Delta de l’Ebre per tal de fer la fotografia a color  Pintura i 
representació (1989). La idea de la natura com a espectacle, i de l’espectador com 
a participant del diàleg entre il·lusió i representació, és l’eix central d’aquesta i 
moltes altres obres de l’artista. 
 
Pepón Osorio (Santurce, Puerto Rico, 1955) recrea una barberia amb diferents 
imatges de vídeo, cadires de barber de vellut vermell, un billar disponible per jugar i 
multitud d’objectes relacionats amb el nacionalisme portorriqueny i l’orgull masculí en 
la seva instal·lació A la barberia no es plora (1994). A les seves obres inclou 
objectes decoratius propis de les cases boríqües dels Estats Units. Osorio homenatja 
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la gent ordinària que transforma els articles de consum de masses en objectes 
carregats de contingut cultural i sentimental. 
 
Seguint el seus referents kistch familiars, Lídia Pérez (Reus, 1971) manipula una 
vella cadira de perruqueria per donar-li un sentit molt diferent del que tenia en un 
principi. L’obra Màrtirs o beates? (2000) parteix de la cadira-assecador com 
evocació de l’univers de les perruqueries, un ambient molt femení on les dones, 
moltes vegades, van a parlar i a explicar el seus problemes quotidians amb la 
psicòloga més social que hi ha: la perruquera. 
 
Javier Muro (Pamplona, 1968) embolica una cadira amb film transparent i li afegeix 
en el lloc del seient una fotografia de tres guatlles passant per tubs d’acer inoxidable. 
L’obra Estats de conservació (2003) parteix de la idea de perentorietat i de 
brevetat vital, a més de la impossibilitat de la conservació de l’estat vital, sotmès als 
avatars de l’existència. Idees com la decadència, l’afany curatiu, l’estètica de 
quiròfan, la permanència de la mort, la mudança, constitueixen el marc on es 
desenvolupen les seves obres. 
 
Per acabar, cal esmentar el sentit que tenen els mobles a l’obra de Manel Margalef 
(Amposta, Tarragona, 1963). En les seves fotografies i instal·lacions, els mobles 
adquireixen una dimensió metafòrica, es tornen subjectes i expressen conflictes, 
emocions, històries particulars. El format fotogràfic li permet traslladar al format 
bidimensional les característiques pròpies dels diferents materials (brillantor, 
textura...) i alhora allunyar els objectes, privant-los de la seva materialitat, per 
convertir-los en conceptes, en el cas de Vis à vis (2003): la incomunicació entre dos 
éssers. 
 
Recapitulació d’objectius generals extrets de l’itinerari CADIRA 

 
- Diluir la distinció entre cultura elevada i cultura popular. 
- Considerar els objectes de l’entorn en les seves qualitats estètiques i també en 
el seu rerafons sentimental, polític, històric, simbòlic, etc. 
- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels considerats propis de 
la pintura o l’escultura). 

    - Reflexionar sobre la dimensió metafòrica dels materials a emprar. 
- Reflexionar sobre les relacions entre publicitat, mitjans de comunicació i consum 
en la nostra societat. Identificar la repercussió que això pot tenir sobre els 
aspectes formals, tècnics i de difusió de l’obra artística. 
- Reconsiderar el concepte d’autoria de l’obra artística després de Warhol. 
- Considerar els temes d’actualitat com a font d’inspiració artística. 
- Reconèixer la capacitat de denúncia social de l’obra artística.  
- Considerar l’escultura urbana en relació amb la morfologia i la història del seu 
entorn. 

    - Propiciar l’associació d’idees en l’espectador en utilitzar la tècnica de 
l’assemblage. 

    - Afavorir la contemplació i el respecte envers el patrimoni natural. 
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- Reflexionar sobre les relacions actuals i universals entre l’home i la natura. 
- Descobrir la natura com un entorn possible de creació artística. 
- Conèixer el concepte d’instal·lació. 
- Establir relacions entre pintura, escultura i instal·lació. 
- Establir semblances i diferències entre escenografia i instal·lació. 
- Concebre l’obra a partir de la intervenció en un espai determinat. 
- Comptar amb la presència de l’espectador en la instal·lació. 
- Incloure els cinc sentits en l’experiència de l’obra artística (l’oïda, l’olfacte, el 
tacte, el gust i la vista) 
- Canviar l’ús habitual que fem dels objectes del nostre entorn. 
- Definir el concepte de kistch. 
- Comptar amb la participació de l’espectador. 
- Considerar els materials del nostre entorn en les seves possibilitats 
metafòriques. 
- Entendre la fotografia no només com un mitjà de representació sinó també com 
instrument d’interpretació de la realitat. 
- Reflexionar sobre la multiplicitat de lectures que pot tenir l’obra artística. 
- Democratitzar l’art (exposant-lo en entorns públics desvinculats amb el món 
artístic o introduint objectes de la cultura popular, per exemple). 
 

Recapitulació de procediments extrets de l’itinerari CADIRA 
 
Procediments bidimensionals 

- Utilització i manipulació d’imatges procedents dels mitjans de comunicació. 
- Ús de tècniques reproduïbles: fotocòpia, fotografia, manipulació digital 
d’imatges, serigrafia, etc. 
- Combinació de tècniques reproduïbles amb tècniques pictòriques tradicionals. 
 

Procediments tridimensionals 
- Manipulació d’objectes d’us quotidià. 
- Creació d’un objecte kistch. 
- Selecció i ordenació (agrupació, escenificació, descontextualització...) d’objectes 
del nostre entorn per tal d’expressar una idea. 
- Realització d’un assemblage. 
- Ús d’objectes manufacturats com a part integrant de l’obra. 
- Intervenció plàstica sobre objectes manufacturats. 
- Realització d’un projecte d’intervenció en un espai urbà. 
- Intervenció plàstica en espais naturals. 
- Creació d’una instal·lació. 

 

Procediments àudio-visuals 
- Ús de mitjans de documentació gràfica (fotografia, vídeo) per tal d’enregistrar el 
procés de creació de l’obra. 
- Creació d’una vídeoinstal·lació. 

 

Procediments generals  
- Ús de materials no convencionals. 
- Realització d’obres que interaccionin amb l’espectador. 
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Orientacions per treballar amb l’alumnat el tema de la cadira 
 
A continuació s’ofereix un guió possible de treball que el professorat pot adaptar 
segons la situació per tal de convertir el referent de la cadira en un tema de recerca 
i expressió plàstica de l’alumnat. S’han considerat quatre grans apartats: 

 
1. Exploració conceptual interdisciplinària. Què treballarem? 
2. Exploració procedimental sensorial i motriu. Com podem començar? 
3. Exploració en el temps. Quan ho podem fer? 
4. Exploració procedimental comunicativa/expressiva. Com podem construir el 
discurs? 

 
El professorat compta amb l’anàlisi exhaustiva dels referents artístics contemporanis 
inclosos a l’itinerari, però haurà de facilitar un espai de recerca i diàleg durant la 
classe per tal de desenvolupar l’apartat 1. El següent apartat està dirigit a l’estudiant 
que (individualment o en grups) haurà d’explorar el referent en qüestió, generalment 
fora de classe, segons les accions indicades. L’apartat 3 contempla diferents 
moments en el procés de treball, mentre que l’apartat 4 es centra en estratègies 
d’expressió plàstica i comunicació que es desenvoluparan íntegrament a l’aula 
d’educació visual i plàstica. Amb aquesta seqüenciació es pretén no només aportar 
noves maneres de veure i representar sinó també estimular la comunicació i 
la transmissió d’idees a través de diferents mitjans i procediments.  
 

EXPLORACIÓ CONCEPTUAL INTERDISCIPLINÀRIA  
Què treballarem? 

   
 

HISTÒRIA DE LA 
CADIRA 

(Ciències socials) 
 

 
 

- Història de la cadira a l’Orient i a Occident. 

 
FABRICACIÓ DE 

L’OBJECTE 
(Tecnologia) 

 

 
- Tipus de cadires. 
- Materials de construcció. 
- Producció artesana i producció industrial. 
 

 
 

REFERENTS 
ARTÍSTICS 

CONTEMPORANIS 
INCLOSOS A 
L’ITINERARI 

(Història de l’art) 
 

 
- Joseph Beuys: Cadira amb greix, 1963. 
- Andy Warhol: Cadira elèctrica, 1967. 
- Antoni Tàpies: Cadira i roba, 1970. 
- Antoni Tàpies: Núvol i cadira, 1988. 
- Perejaume: Pintura i representació, 1989. 
- Pepón Osorio: A la barberia no es plora, 1994. 
- Lídia Pérez: Màrtirs o beates?, 2000. 
- Javier Muro: Estat de conservació, 2003. 
- Manel Margalef: Vis à vis, 2003. 
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ALTRES 
REFERENTS 
CULTURALS 

 
- La cadira com a objecte de disseny industrial.  
- La cadira com a referent en diferents disciplines artístiques (la 
representació teatral SIT del Tricicle, per exemple) Com s’ha 
utilitzat? 
- La cadira com a referent en la cultura visual (el “confessionari” 
de  reality-shows  televisius, per exemple).  Com s’ha utilitzat? 
- La cadira com a referent multicultural. Donar veu als alumnes 
de procedències diverses. 
 

 
EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL SENSORIAL I MOTRIU  

Com podem començar? 
 

AMB UNA CADIRA DETERMINADA 
 

 
 

TACTE 

 
- Tocar la cadira amb els ulls tancats. Verbalitzar (primer 
oralment i després per escrit) les sensacions que ens provoca: 
com és la textura dels materials, quant pesa, és còmoda? 
 

 
 

OÏDA 

 
- Amb els ulls tancats, sentir els sons de l’espai que envolta la
cadira. Pot tractar-se d’una cadira del menjador escolar, d’un 
hospital, d’un bar, el seient d’un autobús, d’un pianista... 
- Enregistrar aquests sons. 
 

 
 

OLFACTE 
 

 
- Amb els ulls tancats, ensumar l’espai que envolta la cadira. 
Verbalitzar (primer oralment i després per escrit) la sensació. 
 

 
 
 
 
 
 

VISTA 

 
- Establir paral·lelismes entre l’estructura de la cadira i la d’altres 
objectes i/o éssers (una taula, un quadrúpede). 
- Fixar-se en la relació que s’estableix entre les seves parts. 
Imaginar i verbalitzar què passaria si capgiréssim aquestes 
relacions. 
- Fixar-se en els colors de la cadira. Relacionar-los amb els 
colors de l’espai circumdant (harmonia, contrast). 
- Fixar-se en les proporcions entre les diferents parts de la 
cadira. Imaginar i verbalitzar què passaria si capgiréssim 
aquestes relacions. 
- Posar la grandària de la cadira en relació amb els elements 
circumdants (més gran que..., més petita que...). Imaginar i 
verbalitzar què passaria si capgiréssim aquestes relacions. 
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ACTIVITAT 
MOTRIU 

 
- Seure còmodament. 
- Canviar la posició habitual de la cadira (sobre les quatre potes) 
per una altra d’inusual, donant-li una funció útil o absurda. 
- Construir una cadira de forma improvisada (entrellaçant els 
braços amb una altra persona, amuntegant roba o coixins, etc.) 
 

 
EXPLORACIÓ EN EL TEMPS  

Quan ho podem fer? 
 

 
EN UN SOL DIA 

 

 
- Si es tracta d’una cadira pública, documentar la gent que s’hi 
ha assegut durant el dia i l’ús que n’ha fet. 
 

 
DURANT EL 
TREBALL 

 

 
- Recopilar els esbossos, les anotacions, les fotografies, etc. en 
un diari de treball per tal de reconstruir el procés 
d’aprenentatge. 
 

 
AL FINAL DE 

L’EXPERIÈNCIA 
 

 
- Posada en comú dels resultats, un cop acabada l’exploració 
procedimental comunicativa/expressiva. 
- Exposició col·lectiva dels treballs realitzats. 

 
 

EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL COMUNICATIVA /EXPRESSIVA  
Com podem construir el discurs? 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERBAL 
 

 
- Buscar i escriure la definició de cadira al diccionari. 
- Per escrit i amb ordinador, fer una descripció objectiva d’una 
cadira de casa: material, color, textura, disseny, utilitat, qui la fa 
servir, com ha arribat a casa, etc. 
- Si la cadira fos molt gran, enorme, perquè la podríem fer 
servir? Explicar-ho oralment, per escrit o amb mitjans gràfico-
plàstics. 
- Si la cadira fos mot petita, diminuta, per què la podríem fer 
servir? Explicar-ho oralment, per escrit o amb mitjans gràfico-
plàstics. 
- Inventar una història breu (trista, alegre, fantàstica...) amb la 
cadira. Es pot resoldre per escrit o plàsticament, en forma 
d’auca, còmic, seqüència fotogràfica, vídeo, etc. 
- Un cop elaborats els apartats plàstics que es proposen a 
continuació, crear textos a partir de les configuracions 
plàstiques. 
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PLÀSTICA 
(amb una cadira 

de casa) 
 
 

 
- Fer un dibuix de la cadira sencera amb grafit, carbonet o 
retolador negre (fi o gruixut), intentant reproduir les proporcions 
correctes entre l’alçada i l’amplada. 
- Dibuixar la cadira sencera amb la mà dreta, amb la mà 
esquerra, amb línia contínua (sense aixecar el retolador del 
paper), amb els ulls tancats. 
- Quan algú estigui assegut, representar-ho amb tècnica lliure. 
- Demanar-li a gent d’edats molt diferents que dibuixi o pinti la 
cadira com vulgui. 
- Fer alguna fotografia d’algú que la faci servir de forma inusual 
(fer aquesta proposta al model). 
- Fer alguna fotografia de la cadira sencera o d’un detall, des de 
diferents punts de vista. 
- A partir de les fotografies realitzades, fer una manipulació 
digital amb la intenció d’expressar una idea. 
- Treure la cadira del seu context habitual i fer-li una altra 
fotografia. 
 

 
 
 
 
 
 

PLÀSTICA 
(amb qualsevol 

cadira) 

 
- Retallar cadires de diferents revistes, diaris o trobades a 
Internet. Poden ser decoratives o funcionals (la cadira del 
dentista, una cadira de rodes, la trona d’una criatura...) Fer 
exercicis de collage en què hi apareguin una o més de les 
cadires retallades combinant el collage amb altres tècniques 
pictòriques. Què s’ha volgut expressar? 
- Sobre el motiu de la cadira, pintar amb tècnica lliure sobre un 
suport no convencional (una pedra, una fulla seca, una ampolla, 
una llesca de pa, una capsa...). Prestar atenció a les 
característiques del suport abans de començar a pintar. Quina 
relació s’has establert entre el suport i la imatge? 
- Fer una intervenció plàstica (enganxar-li xinxetes, embolicar-la 
amb un drap...) sobre una cadira de joguina o construïda pel 
propi estudiant amb cartró, suro, fang, porexpan...). Què s’ha 
volgut expressar? 
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Anàlisi de les obres que configuren l’itinerari CADIRA 
 

 
Joseph Beuys: Stuhl mit Fett (Cadira amb greix) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

Stuhl mit Fett (Cadira amb greix) 
 

 

AUTOR 
 

Joseph Beuys  
(Krefeld, Holanda, 1921- Düsseldorf, Alemanya, 1986) 
 

 

ANY 
 

1963 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

100 x 47 x 42 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Intervenció plàstica sobre un objecte d’ús quotidià 
 

 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Hessisches Landesmuseum, Bloque Beuys, Darmstadt, Alemanya 
(on es troba la col·lecció més completa d’obres de Beuys) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

La seva família era catòlica i vivia en Kleve, petita localitat industrial 
propera al Rin i a la frontera germano-holandesa.  
 

De molt jove es va interessar per les ciències naturals i la música, 
disciplines que mai no abandonarà. 
 

Va ingressar a les Joventuts Hitlerianes com a reacció a l’ambient 
familiar. L’any 1940, abans de començar els estudis de medicina, fou 
destinat a la Luftwaffe com a telegrafista i pilot d’avions. Durant la 
guerra va ser ferit de gravetat cinc vegades i li van extirpar la melsa. 
Va obtenir diverses condecoracions, però la seva indisciplina va fer 
que el degradessin i que acabés la guerra com a soldat ras i presoner 
dels anglesos al nord d’Alemanya. 
 

L’any 1946 va iniciar els estudis artístics en la Staatliche 
Kunstakademie de Düsseldorf. Començà a perfilar el que serà el seu 
“concepte ampliat de l’art” on es veu la influència de Rudolf Steiner i 
la seva antroposofia, que es pot resumir en: igualtat en els drets, 
fraternitat en l’economia i llibertat de l’esperit. Volia acabar amb 
l’omnipotència de l’Estat, unir creativitats i forces individuals per 
sanejar la societat. 
 

Les seves privacions materials, la no-obtenció de l’èxit artístic, les 
seqüeles físiques de la guerra i un desengany amorós, el van fer caure 
en una depressió profunda. Es va recuperar en la granja dels Van der 
Grinten, que més tard esdevindrien col·leccionistes de la seva obra. 
 

El 1959 va contraure matrimoni amb Eva Wurmbach, filla d’un 
conegut zoòleg. Dos anys després, va ser nomenat catedràtic 
d’escultura monumental en la Staatliche Kunstakademie de 
Düsseldorf. L’ensenyament era un element central en la seva teoria 
artística que pretenia desenvolupar un tipus d’art antropològic, que 
contemplés tots els mitjans d’expressió humans. 
 

La seva activitat en Fluxus començà l’any 1962 i també la seva 
projecció internacional. 
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Durant els anys setanta va mantenir un compromís polític envers una 
educació progressista. Va qüestionar el procés de selecció i va 
admetre a classe a més de 140 alumnes rebutjats. Això li va provocar 
la destitució com a professor de l’Acadèmia de Düsseldorf, l’any 1972. 
 

Amb Heinrich Böll, premi Nobel de literatura, va fundar el 1974 la 
“Universitat Lliure Internacional”, sense seu, amb la intenció de posar 
en pràctica les seves idees pedagògiques: la creativitat com a ciència 
de la llibertat i la interrelació entre l’art i la vida.  
 

L’any 1979 es va presentar a les eleccions al Parlament Europeu com 
a candidat dels Verds, però sense èxit. 
 

Durant la Documenta VII de Kassel (1982) va començar el projecte 
“7000 roures” amb la intenció de plantar en Kassel 7000 arbres al 
costat d’altres tantes columnes basàltiques, com a representació de la 
transformació alquímica de les pedres en arbres. La mort li va impedir 
acabar l’acció de cinc anys de durada, que van continuar els seus 
seguidors. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Joseph Beuys ha recorregut totes les regions de la investigació 
artística de la segona meitat del segle XX: art conceptual, body-art, 
minimal, land-art, art povera, informal, etc. Es vincula a l’art 
conceptual quant a la preeminència del pensament i els processos 
artístics per sobre el resultat final. El contacte de l’artista amb Fluxus 
s’estableix en el marc del neodadaisme fruit d’un gest negador dels 
valors estètics burgesos però, en lloc de encaminar-se a la 
desmaterialització de l’objecte artístic, Beuys penetra en el món de les 
matèries més pobres i comunes, fet que el relaciona amb l’art povera 
i, en particular, amb Mario Merz. 
 

Els objectes de Beuys prenen la referència immediata del ready-made
de Duchamp, tot i el qüestionament a què sotmetrà l’artista en la seva 
acció El silenci de Marcel Duchamp es sobrevalora, l’any 1964. 
 

Les seves idees sobre la creativitat provenen del romanticisme 
alemany i del plantejament de Schiller entorn a l’educació estètica 
com la via per aconseguir la llibertat i la superació de tota degradació. 
 

Va estar compromès amb la tragèdia alemanya i la seva obra 
representa el penediment encaminat a la redempció, en favor de la 
llibertat i la fraternitat. 

 
 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

DESCRIPCIÓ 
 

Vella cadira de fusta amb una pendent de greix sobre el seient. 
 

 

 
PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

Associa dos elements aparentment dispars. Utilitza un objecte 
manufacturat i disposa sobre ell una substància orgànica susceptible 
de canvis d’estat segons la temperatura. 
 

Beuys pretén despertar les percepcions inconscients de l’espectador. 
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3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 

Beuys aporta una dimensió metafòrica als materials. 
 

Greix: matèria orgànica nutritiva i protectora, aïlla del fred. Durant la 
segona guerra mundial, quan el seu avió va ser abatut per la defensa 
antiaèria russa en Crimea, es va fracturar el crani, costelles, cames i 
braços. Els tàrtars nòmades que el van trobar malferit el van salvar 
d’una mort segura, untant-lo amb greix animal i tapant-lo amb feltre.  
 

La meva intenció inicial en fer servir el greix era provocar una 
discussió. M’atreia la flexibilitat del material, particularment la seva 
resposta als canvis de temperatura. Aquesta flexibilitat és 
psicològicament efectiva: la gent, de forma instintiva, sent que es 
relaciona amb processos i sentiments interns. Buscava una discussió 
sobre el potencial de l’escultura i la cultura, el que significaven, quin 
era el seu llenguatge, què vol dir això de la producció i la creativitat 
humana. Així que vaig optar per la posició extrema en l’escultura, i per 
un material que era molt bàsic en la vida i en absolut era associat amb 
l’art.  
Paraules de l’artista recollides al llibre de Tisdall, Caroline: Joseph 
Beuys, Museu Guggenheim, Nova York, 1979, pàg. 72. 
 

El greix va ser per mi un gran descobriment, ja que era un material 
que podia aparèixer com a molt caòtic i indeterminat. Podia influir 
sobre ell amb calor o amb fred i podia transformar-lo per mitjans no 
tradicionals de l’escultura, com la temperatura. Podia transformar així 
el caràcter d’aquest greix d’una condició caòtica i flotant a una 
condició molt dura. 
D’aquesta manera, el greix passava d’una condició molt caòtica a una 
condició de moviment per acabar en un context geomètric. Disposava 
llavors de tres camps de poder i allí residia la idea de l’escultura. Era 
el poder en una condició caòtica, en una condició de moviment i en 
una condició de forma. Aquests tres elements –forma, moviment i 
caos- constitueixen l’energia no determinada d’on havia tret la meva 
teoria de l’escultura, de la psicologia de la humanitat com a poder de 
voluntat, poder de pensament i poder de sensibilitat. Vaig descobrir 
que es tractava de l’esquema adequat per comprendre tots els 
problemes de la societat. Es tractava, així mateix, per la implicació 
orgànica, del problema del cos social, de la humanitat individual, de 
l’escultura i de l’art en si. Necessitava mitjans d’expressió. Ja tenia el 
greix. 
Fragment de l’entrevista a Joseph Beuys realitzada per Bernard
Lamarche-Vadel a l’agost de 1979 i publicada en el llibre del mateix 
autor: Joseph Beuys, Ed. Siruela; Madrid, 1994, pàg. 70. 
 

Cadira: els objectes emprats per Beuys es diferencien dels ready-
made de Marcel Duchamp en què molts són objectes d’ús personal, 
part de la vida quotidiana del propi Beuys. Han estat escollits després 
de conviure amb ells, són objectes-escultura que donen al fet artístic 
una dimensió humana, ja que segons Beuys, tot ésser humà és un 
artista. 
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LES 
FORMES 

 

L’artista ens convida a reflexionar sobre l’essència dels materials més 
que sobre la forma que aquestos adopten. 
 

Segons Beuys, el concepte de forma és irregular i variable. La seva 
obra es genera com a metàfora dels canvis i les transformacions 
dinàmiques de les substàncies. El feltre, el greix i la mel són sovint 
emprats per Beuys perquè fan que l’objecte artístic deixi de ser 
immutable o definitiu per convertir-se en un procés de reaccions 
químiques, fermentacions, canvis de color, degradacions, etc.  
 

En la base del seu plantejament teòric es troba la diferència que 
marca entre el “principi cristal·lí”, que és la raó, i el “principi orgànic” 
que és la intuïció, a la qual dóna preferència. 
 

Triangle: quan treballa un element geomètric ho fa amb materials 
tous i perfils imprecisos, susceptibles a processos de dilatació i 
contracció, com és el cas del greix. 
 

 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

La cadira recrea una espècie d’anatomia humana, l’àrea dels 
processos càlids de digestió i defecació, dels òrgans sexuals i d’un 
canvi químic interessant que es relaciona psicològicament amb la 
voluntat. En alemany hi ha un joc de paraules implícit, ja que “stuhl” 
(cadira) es també una forma educada de dir “stool” (excrement).  
Tisdall, Caroline: Joseph Beuys, Museu Guggenheim, Nova York, 
1979, pàg. 72. 
 

 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 
 

 

En “Fettdose”, el greix es converteix en l’aliment; en la “Cadira”, el 
greix dipositat sobre el seient s’oposa, en tant que matèria orgànica, a 
la forma construïda i simbolitza la funció d’excreció oposada a la 
funció de nutrició que simbolitza la pròpia cadira; per últim, el greix 
sobre la cadira reconcilia la natura i la cultura, l’excreció animal i la 
indústria humana. 
Lamarche-Vadel, Bernard: Joseph Beuys, Ed. Siruela; Madrid, 1994, 
pàg. 24. 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

www.galeriabarcelona.net/html/beuy000.html 
Nota biogràfica i currículum de Joseph Beuys, així com d’altres artistes 
vinculats a la Galeria Barcelona. 
www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Joseph_Beuys.htm 
Pàgina de l’Associació d’amics de l’art i la cultura de Valladolid, que 
compta amb tot un seguit d’articles culturals i entrevistes a diferents 
personalitats del món de les arts plàstiques, la literatura, la música, 
etc. L’entrevista a Joseph Beuys està realitzada per Peter Holffreter, 
Susanne Ebert, Manfred Köning i Eberhard Schweigert. 
Konununi1cation, núm.1, Düsseldorf, 1973. 
 

www.uclm.es/cdce/sin/sin5/Beuys.htm 
El Centre de Creació Experimental de la Universitat de Castilla-La 
Mancha transcriu, en format digital, les cartes de George Maciunas a 
Joseph Beuys, l’acta de l’Assemblea Constitutiva del Partit Alemany 
dels Estudiants del 22 de juny de 1967, l’esborrany del projecte de la 
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Universitat Lliure, la carta de Beuys al Ministre d’Investigació i Ciència, 
entre d’altres documents de cabdal importància per entendre la 
postura de Joseph Beuys com artista i professor. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bernárdez, Carmen: Joseph Beuys, Ed. Nerea, Hondarribia 
(Guipúscoa), 2001. 
Lamarche-Vadel, Bernard: Joseph Beuys, Ed. Siruela; Madrid, 1994. 
Stachelhaus, Heiner: Joseph Beuys, Ed. Parsifal, Barcelona, 1990. 
Tisdall, Caroline: Joseph Beuys, Museu Guggenheim, Nova York, 
1979. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Bernárdez, Carmen: Joseph Beuys, Ed. Nerea, Hondarribia 
(Guipúscoa), 2001, pàg. 48. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Què significa per tu una cadira? 
- Com és aquesta cadira? 
- Es pot fer servir de cadira? 
- D’on prové el greix? 
- Quin significat pot tenir el greix? 
- Què li passa al greix si el calentem? 
- Quina relació s’estableix entre el greix i la cadira? 
- Creus que l’artista persegueix un sentit estètic? Doncs... què 

creus que li pot interessar? 
 

 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Considerar els objectes de l’entorn en les seves qualitats 

estètiques i també en el seu rerafons sentimental, polític, 
històric, simbòlic, etc. 

- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels 
considerats propis de la pintura o l’escultura). 

- Reflexionar sobre la dimensió metafòrica dels materials a 
emprar. 

 
 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 

 

 

PROCEDIMENTS 
- Ús d’objectes manufacturats com a part integrant de l’obra. 
- Ús de materials no convencionals. 
- Intervenció plàstica sobre objectes manufacturats. 
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Andy Warhol:  Electric chair (Cadira elèctrica) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Electric chair (Cadira elèctrica), de la sèrie Disasters 
(Desastres). 
 

 

AUTOR 
 

Andy Warhol (Pittsburgh, Pensilvània, Estats Units, 1928 –  Nova 
York, Estats Units, 1987) 
 

 

ANY 
 

1967 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

137,2 x 185,3 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Serigrafia sobre tela 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Centre Georges Pompidou, Museu d’Art Moderne, París 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Era el tercer fill d’Andrej i Julia Warhola, emigrants txecoslovacs 
instal·lats a Pittsburgh, es deia Andrew. El seu pare treballava a les 
mines de carbó i va morir quan Warhol tenia catorze anys. La família 
va viure de prop la misèria. 
 

L’any 1945 va ingressar a l’Institut Carnegie de Tecnologia de 
Pittsburgh, on va estudiat disseny. Durant les vacances d’estiu 
treballava com a aparadorista en uns magatzems, on va establir 
contacte, per primera vegada, amb el que seria el seu ambient 
específic: el món del consum i de la publicitat. 
 

L’any 1948 va presentar a l’exposició anual d’Artistes Associats de 
Pittsburg la seva pintura La dona em va donar la cara, però puc triar 
el meu propi nas, la qual va ser rebutjada pel jurat i va passar a 
exhibir-se en una mostra alternativa. Aquesta obra fa palès la seva 
insatisfacció amb el seu físic, fet que li va portar a dur les seves 
famoses perruques a partir de 1950 i sotmetre’s a una operació de 
cirurgia estètica el 1957. 
 

L’estiu de 1949, després de graduar-se a l’Institut Carnegie, va marxar 
amb el seu amic Philip Pearlstein a Nova York. Andrew Warhola va 
passar a ser Andy Warhol i començà una nova vida. Va treballar 
d’il·lustrador comercial a revistes tan importants com ara Glamour, 
Vogue, Seventeen, The New Yorker, Harper’s Bazaar i Tiffany & Co. 
 

Warhol va reprendre la pintura el 1960, després de triomfar com a 
il·lustrador en el món publicitari. El 1963 va experimentar amb el 
cinema. Allò que l’atreia, tant del cinema com de la fotografia, era la 
seva immediatesa i la mínima intervenció manual que requerien. 
 

L’any 1963 va traslladar el seu estudi al número 231 del carrer 47 Est, 
lloc que començarà a ser conegut com The Factory (La Fàbrica). On 
l’artista dirigia un seguit de treballadors que produïen obres com en 
una cadena de muntatge. The Factory era també casa seva, hi van 
passar tot tipus de personatges: estudiants, artistes joves, actors, 
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músics, poetes, filòsofs, i va esdevenir el veritable centre del món 
cultural de la ciutat. 
 

L’any 1968, la feminista radical Valerie Solanis el va disparar i el va 
ferir de gravetat, la qual cosa el va obligar a restar hospitalitzat durant 
alguns mesos. 
 

Va fundar la revista Interview l’any 1969, amb el propòsit de 
promoure el cinema underground i les seves pròpies pel·lícules. 
 

Va morir en un hospital de Nova York a conseqüència de 
complicacions postoperatòries després de ser intervingut 
quirúrgicament de vesícula biliar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

El Pop art va néixer a les dècades dels 50 i 60 a les societats 
industrialitzades, abocades al consum desenfrenat, on els mitjans de 
comunicació imposaven la seva hegemonia. El Pop art anglès, el 
col·lectiu Fluxus, els Nous Realistes francesos i el Pop art americà van 
ser els agents del gran canvi que comportaria la fi de les 
avantguardes. Modificaren els aspectes formals i temàtics de les 
obres, redefiniren el concepte d’autoria, qüestionaren el caràcter únic i 
irrepetible de l’obra així com la intervenció manual de l’artista. 
 

Va ser a la Gran Bretanya, als anys 50, quan el crític Lawrence 
Alloway i els artistes Eduardo Paolozzi i Richard Hamilton, entre 
d’altres, van perfilar el que serien les característiques de l’art Pop: 
popular, passatger, jove, econòmic, enginyós, sexy, evasiu, atractiu i 
rendible.  
 

Abans del Pop pròpiament dit, el Neo-Dadà, juntament amb el Nou 
Realisme constituïren l’alternativa al subjectivisme de l’expressionisme 
abstracte de l’Escola de Nova York. Artistes com Robert Rauschenberg 
i Jasper Johns van ser els impulsors del gran canvi. Roy Lichtenstein, 
Andy Warhol, Tom Wesselmann, Jim Dine, James Rosenquist i Claes 
Oldenburg foren els màxims representants de l’art Pop. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 
 

DESCRIPCIÓ 
 

Serigrafia de gran format, en versió vermell de cadmi clar i blau ceruli, 
en què apareix una cadira elèctrica buida, aïllada en una cambra nua i 
solitària. 
 

 

 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

 

El contrapunt a la frivolitat i la quotidianitat de la vida americana són els 
temes relacionats amb la mort, pels quals Warhol semblava sentir una 
estranya atracció. Tots formen una mena d’història documental de les 
catàstrofes modernes, tan naturals com artificials. Terratrèmols, suïcidis, 
accidents aeris o d’automòbil, la bomba atòmica o la cadira elèctrica 
s’afegeixen a la iconografia de l’artista. L’actitud de Warhol és la de 
l’home modern acostumat a presenciar impassible els horrors més 
esfereïdors. Com a cronista de la seva època, Warhol presenta les 
imatges tal com són; no hi afegeix comentaris, la crítica rau en l’elecció 
de la imatge. 
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Per les característiques de la tècnica serigràfica, l’autor concep l’obra a 
partir d’un clixé fotogràfic, sense que sigui necessària la seva 
participació directa en el resultat final. El tiratge pot confiar-se a 
qualsevol ajudant del taller. La gran quantitat d’obres produïdes per La 
Factory va canviar radicalment el concepte d’autoria de l’obra artística 
establert fins aleshores. 
 
 

No es tractava tan sols d’incorporar a l’art els productes en sèrie i la 
informació dels mitjans de comunicació, sinó també de produir obres 
d’art com a productes de masses. A Warhol no li van interessar mai les 
temàtiques elevades, ni el caràcter crític de les propostes, ni el 
virtuosisme manual, ni el sentit únic de l’obra, li interessaven els 
mecanismes de l’art comercial, la relació entre el producte i la imatge, la 
personalització del producte i l’acceptació d’articles de consum com a 
art. Esborrar la frontera entre publicitat i art va ser el primordial objectiu 
al qual es va enfrontar i el que li va fer diferent de la resta d’artistes. El 
seu treball com a publicista li va permetre subvertir l’ordre clàssic: 
convertir allò inferior en superior, la subcultura en art i la cultura en 
quotidianitat. 

 
 

 
 

3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 

 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 
 

Retalls de premsa: els diaris van ser, majoritàriament, l’origen dels 
motius de la sèrie Disasters. Warhol no busca la fotografia original, sinó 
el document que ha tingut la màxima difusió i que, a causa del procés 
d’impressió, ja ha perdut nitidesa.  

 

El taller serigràfic: El maneig irregular de la rasqueta amb què 
s’oprimeixen els sedassos contra el suport, les possibles obstruccions de 
la pantalla, l’aplicació irregular del color, l’atzar i l’ús no professional de 
la serigrafia fan que cada imatge impresa tingui alguna particularitat 
que la distingeix de les altres. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

El recurs d’utilitzar imatges ja reproduïdes té conseqüències tècniques. 
L’ampliació a què l’artista sotmet la imatge fa destacar les trames i li 
confereix un caràcter d’irrealitat. 
 

L’Electric Chair del Centre Pompidou forma part d’una sèrie d’imatges 
anàlogues realitzada l’any 1967. Comparada amb les versions anteriors, 
es caracteritza per un reenquadrament que apropa la cadira a 
l’espectador. Aquest apropament del punt de vista, més que potenciar el 
dramatisme de la imatge, el debilita, ja que ens impedeix situar la cadira 
en l’amplitud de l’espai buit que, a més, contenia un cartell de “silenci” 
pressuposant la presència de públic a l’execució. L’ús del color actua en 
el mateix sentit, ja que els fons monocroms i contundents de les sèries 
anteriors han estat substituïts per colors vibrants però decoratius. 
Aquests aspectes formals trivialitzen el tema de la mort, convertida en 
un espectacle més pels mitjans de comunicació. 
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Warhol va arribar a reproduir pàgines senceres de diaris, tot atorgant-
les una aparença de ready-made. A la majoria d’aquestes obres repeteix 
obsessivament les imatges estranyament acolorides i juxtaposades, amb 
la qual cosa multiplica la tragèdia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

La sèrie de la mort que vaig fer estava dividida en dues parts: la 
primera sobre la mort de famosos i la segona sobre persones que ningú 
no coneixia i que em semblava que la gent havia de recordar: la noia 
que va saltar des de l’edifici Empire State, o les dones que van menjar 
tonyina enverinada i la gent que mor en accident de cotxe. No és que 
em sàpiga greu, és només que la gent va fent i en el fons tant els fa 
que mori algú desconegut. Per això vaig pensar que estaria bé que 
fossin recordats pels qui, normalment, no hi pensarien. 
Declaracions d’Andy Warhol a l’entrevista Res a amagar: Entrevista amb 
Andy Warhol realitzada per Gretchen Berg, Cahiers du Cinéma (Nova 
York), vol. 10, 1967, pàg. 42 i recollides al catàleg Andy Warhol. 
Coches. Fundación Juan March, Madrid, 1991, pàg. 105. 
 

Crec que va ser amb motiu de la fotografia del gran avió que s’havia 
estimbat, publicada a la primera pàgina d’un diari: 129 DIE (129 morts). 
Estava també pintant els retrats de Marilyn. Em vaig adonar que tot el 
que estava fent es relacionava amb la mort. Era Nadal o el dia del 
treball – un dia festiu- i cada vegada que posava la ràdio deien alguna 
cosa semblant a “quatre milions moriran”. Això em va fer començar. 
Però quan es veu una imatge espantosa una vegada rera altra, ja no té 
realment cap efecte. 
Declaracions d’Andy Warhol a l’entrevista realitzada per G.R. Swenson a 
Jim Dine, Robert Indiana, Roy Lichtenstein i Andy Warhol, Arts News, 
vol. 62, novembre 1963, pàg. 60 i recollides al catàleg Andy Warhol. 
Coches. Fundación Juan March, Madrid, 1991, pàg. 105. 
 

No creurien la quantitat de persones que penjarien un quadre d’una 
cadira elèctrica a la seva habitació, especialment si el color del quadre 
combina amb les cortines. 
Declaracions d’Andy Warhol al llibre d’Erika Billeter (ed.) Andy Warhol. 
Ein Buch zur Ausstellung 1978 im Kunsthaus Zürich, exh. cat. Kunsthaus 
Zurich, 1978, pàg. 122 i recollides al catàleg Andy Warhol. Coches.
Fundación Juan March, Madrid, 1991, pàg. 105. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 
 

 

És una obra sense afectes, que transcriu l’impacte banal dels clixés 
comercials i la confusió visual dels colors brillants i cridaners de la 
televisió. Inclús a les sèries més dures, lligades a la tragèdia humana, 
com les titulades “Suicide”, “Crash”, “Electric Chair” o “Thirteen Most 
Wanted Men”, no hi ha crítica, no hi ha intenció de denúncia, ni possible 
interpretació sinó l’acceptació de la tragèdia com una forma de destí, 
com un resultat més, inherent al desenvolupament social. 
Olaizola, Artemis: Warhol Superstar. Claustro de Exposiciones del 
Palacio Provincial, Cádiz, 1998, pàg. 15. 
 

Les seves obres resulten ambivalents i contradictòries, distanciades i 
fredes. Així provoquen una oscil·lació en la percepció de l’observador: 
l’encant sensual de les superfícies, d’un efecte seductor calculat amb 
precisió, atreu al “consumidor d’imatges”; de seguida, emperò, el 
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contingut de la imatge, d’aparença generalment anodina, “buidada de 
sentit”, i sovint també repulsivament brutal o grotesca, el fa recular 
espantat (...) Sense l’exemplaritat d’Andy Warhol com artista i com a 
persona, no hi hauria ni l’art d’un Jeff Koons ni el d’un Richard Prince. 
Creadors americans més joves ben importants, com ara Allan 
MacCollum, Robert Gober, Sherrie Levine o Cindy Sherman, també duen 
molt a la perversa realització plàstica de Warhol. 
Schwander, Martin: L’artista oportú en el moment oportú, extracte del 
catàleg Andy Warhol, Fundació Joan Miró, 19 de setembre-1 de 
desembre 1996, pàg. 23. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.guggenheim-
bilbao.es/caste/exposiciones/las_exposiciones.htm 
Recorregut per la vida i obra de l’artista a càrrec de Vivien Greene, 
comissària adjunta de l’exposició Andy Warhol: A Factory, realitzada al 
Guggenheim de Bilbao, del 19 d’octubre de 1999 al 16 de gener del 
2000. 
 

http://canales.elcorreodigital.com/guggenheim/andywarhol/Indice.html
Pàgina del correu digital que reuneix extensa informació sobre l’artista 
en relació a la seva exposició al Museu Guggenheim, d’octubre a gener 
del 2000. Podem consultar la cronologia, la relació de Warhol amb la 
pràctica del cinema i de la música, les activitats de La Factory, així com 
altres enllaços d’interès. 
 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
pop_art/ENS-pop_art.htm 
Dossier educatiu del Centre Pompidou que ofereix una presentació 
general sobre el Pop Art, una selecció d’obres comentades amb la 
biografia de l’autor, textos de referència, cronologia i bibliografia 
selectiva. 
 

http://www.warhol.org/ 
Web del Museu Andy Warhol de Pittsburg, amb extensa informació 
sobre l’artista i l’època i múltiples propostes educatives. 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
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Olaizola, Artemis: Warhol Superstar.  Claustro de Exposiciones del 
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PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://collection.centrepompidou.fr 
Catàleg de la col·lecció del Centre Pompidou de París, amb una relació 
d’artistes i les dades tècniques de les seves obres. 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Quin tipus de cadira és? 
- Qui la fa servir i per què?  
- On es troba? 
- Per què creus que l’artista ha fet servir aquests colors? 
- Quina intenció creus que persegueix l’artista amb la realització 
d’aquesta obra?  
 

 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Reflexionar sobre les relacions entre publicitat, mitjans de 
comunicació i consum en la nostra societat. Identificar la repercussió 
que això pot tenir sobre els aspectes formals, tècnics i de difusió de 
l’obra artística. 
- Reconsiderar el concepte d’autoria de l’obra artística després de 
Warhol. 
- Considerar els temes d’actualitat com a font d’inspiració artística. 
- Reconèixer la capacitat de denúncia social de l’obra artística.  
 

 

 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Ús de tècniques reproduïbles: fotocòpia, fotografia, manipulació 
digital d’imatges, serigrafia, etc. 
- Utilització i manipulació d’imatges procedents dels mitjans de 
comunicació. 
- Combinació de tècniques reproduïbles amb tècniques pictòriques 
tradicionals. 
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Antoni Tàpies: Cadira i roba 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Cadira i roba 
 

 

AUTOR 
 

Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) 
 

 

ANY 
 

1970 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

94 x 76 x 73 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Assemblage 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

La seva família burgesa, culta i catalanista, immersa des de mitjans del 
segle XIX en una tradició editorial i llibretera, li va despertar l’amor pels 
llibres i la lectura. 
 

Durant els anys 1942 i 1943 va patir una malaltia pulmonar amb una 
llarga convalescència. En aquell temps va copiar Van Gogh i Picasso i 
s’interessà per la història de la filosofia, el pensament budista i la 
música romàntica, així com per tota la ideologia estètica del 
romanticisme i del postromanticisme alemany. 
 

L’any 1944 va iniciar els seus estudis de Dret a la Universitat de 
Barcelona, però els va abandonar poc abans d’acabar. En l’Acadèmia 
Valls de Barcelona, on estudiava dibuix, va conèixer el poeta i crític d’art 
Josep M. Junoy, que va influir decisivament en la seva determinació de 
dedicar-se a l’art. 
 

L’any 1948 va fundar la revista Dau al Set amb els artistes Joan Ponç, 
Joan Josep Tharrats, Arnau Puig, Modest Cuixart i Joan Brossa, i va 
desenvolupar un interès creixent pel surrealisme, la psicoanàlisi i la 
ciència moderna. 
 

L’any 1950 és becat pel govern francès. Durant la seva estada a París 
s’interessà pel marxisme. Sota la influència del pensament marxista i 
preocupat per la situació política d’Espanya sota el règim franquista, 
l’any 1951 realitzà nombroses pintures de tema social. 
 

Del 1952 al 1954 la seva obra va adquirir un caire marcadament 
abstracte com a reacció del període anterior. A París, havia conegut la 
pintura matèrica de Wols, Fautrier o Dubuffet. A més, Tàpies havia 
quedat molt impressionat per les fotografies de murs que Brassaï feia 
aleshores. Ben aviat va començar a utilitzar nous materials com la pols 
de marbre, la sorra i les terres de color, entre d’altres. A les pintures 
matèriques, els materials deixen de ser mitjans sotmesos a l’expressió 
d’una idea per convertir-se en la idea mateixa. Es produeix una 
identificació entre matèria i forma, entre concepte i llenguatge. L’any 
1954 es va casar amb Teresa Barba Fàbregas, amb qui tindrà tres fills: 
Antoni, Clara i Miquel. 
 

Va participar en una reunió clandestina, l’any 1966, al Convent dels 
Caputxins de Sarrià, a Barcelona, on estudiants i intel·lectuals debatien 
la creació del primer sindicat universitari democràtic des del final de la 
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guerra Civil; després d’alguns dies de tancament, va ser arrestat i 
multat juntament amb els altres participants. 
 

Durant l’any 1968 va escriure diversos textos per a diferents mitjans de 
comunicació en els quals reflexionava sobre el paper de l’art 
contemporani en la societat i la situació de l’art i la cultura a Catalunya i 
Espanya. 
 

L’any 1970 va participar en una assemblea clandestina que es celebrà al 
monestir de Montserrat per protestar per l’anomenat Procés de Burgos, 
en el qual, un tribunal militar jutjava els opositors a la dictadura del 
general Franco. Al llarg de l’any intensificà la producció d’objectes 
escultura. 
 

Va contribuir amb una litografia i un cartell a la campanya promoguda 
per diverses entitats cíviques per demanar l’abolició de la pena de mort 
a Espanya, l’any 1975, i va participar en diferents accions organitzades 
per opositors al règim franquista en favor de l’amnistia a presos polítics i 
del retorn definitiu de les llibertats democràtiques. 
 

Va crear, l’any 1984, la Fundació Antoni Tàpies a Barcelona, amb 
l’objectiu de donar a conèixer les manifestacions estètiques 
contemporànies. Sis anys després, s’inaugurà l’escultura monumental 
Núvol i cadira que corona la seu de la Fundació, l’antiga Editorial 
Montaner i Simon. 
 

A finals dels anys vuitanta es va interessar cada vegada més per la 
cultura oriental i per una nova generació de científics que entenen la 
matèria com un tot canviant i en formació constant. L’any 1988 va ser 
investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona; en el seu 
discurs d’investidura abordà temes relacionats amb la funció de l’art 
com a via de coneixement i mitjà de transformació de la consciència i de 
la conducta, la vigència de certes experiències espirituals i 
contemplatives i la seva adaptació a les necessitats actuals, i la 
importància de l’artista com a contribució a la lluita contra el 
mercantilisme i la banalització. 
 

Les obres dels últims anys són, sobretot, una reflexió sobre el dolor, tan 
físic com espiritual, entès com a part integrant de la vida. Tàpies 
considera que un major coneixement del dolor permet fer més dolços 
els seus efectes i, per tant, millorar la qualitat de vida.  
 

 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Tàpies fou partícip d’una sensibilitat generalitzada que va afectar 
artistes d’ambdues bandes de l’Atlàntic arran de la Segona Guerra 
Mundial (1939-1945). La presa de consciència de la bomba atòmica i els 
descobriments científics van comportar una forta curiositat per la 
ciència, les noves idees sobre l’espai-temps i la substància, alhora que 
els invents com el microscopi electrònic van oferir una nova visió de la 
natura. 
 

Va començar llavors un procés històric de dissolució de les formes i 
s’elevà la matèria com a protagonista de l’obra. Aquesta tendència rep 
el nom d’Informalisme i té en Tàpies un dels seus màxims exponents. 
 

L’obra d’Antoni Tàpies s’emmarca, més concretament, en un context 
dominat per la dictadura franquista en Espanya i les seves 
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conseqüències. A finals dels anys seixanta i començament dels setanta, 
el seu compromís polític s’intensifica i les obres d’aquest període tenen 
un marcat caràcter de denúncia i de protesta. Coincidint amb l’art 
povera a Europa i el postminimalisme als EUA, Tàpies accentua el seu 
treball amb objectes i incrementa el nombre d’experiències en el camp 
de l’assemblage. A principis dels anys vuitanta, un cop restaurat l’Estat 
de dret a Espanya, l’interès de Tàpies per la tela com a suport 
s’intensifica. 
 

 

2. NIVELL FORMAL 
 

 

DESCRIPCIÓ 
 

Cadira de fusta sobre la qual s’amuntega desordenadament gran 
quantitat de roba bruta i vella. 
 

 

 
PAPER DE 
L’AUTOR 

 

  

L’autor ha tret de context la vella cadira i la roba, la disposició de la qual 
ha fixat amb cola. La cadira, després d’aquesta intervenció, ha perdut la 
seva funcionalitat. Presentada com a peça de museu, adquireix una 
presència forta i misteriosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’ESPECTADOR 

 

 

L’objecte posseeix una gran força expressiva i Tàpies vol arribar a 
l’espectador a través d’ell. Són objectes que permeten infinitat 
d’interpretacions gràcies a la forta dosi d’ambigüitat que contenen, 
conviden l’espectador a continuar i completar l’obra. 
 

Penso que una obra d’art hauria de deixar perplex l’espectador, fer-lo 
rumiar sobre el sentit de la vida. Tots sabem que, gràcies als anuncis, la 
propaganda, la publicitat i el consum com ens el suggereixen 
constantment els mitjans de comunicació de masses, les persones es 
troben en un estat més greu d’alienació. Crec que l’artista encara és una 
illa de llibertat, i per això encara pot dur les persones a reflexionar, 
perquè les idees que la majoria de la gent té del que és una vida normal 
no es correspon amb la vida vertadera, sinó amb un sistema de vida 
que els han imposat. (...) He observat que, quan dibuixem les coses 
només d’una manera al·lusiva, l’espectador ha de completar-les amb la 
seva pròpia imaginació. Això implica la seva participació, una 
participació en l’acte creatiu, la qual cosa considero molt important.  
Fragment de les declaracions de Tàpies al llibre de Barbara Catoir: 
Converses amb Antoni Tàpies, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1987, pàgs. 
84-85. 
 

 

3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 

Tàpies utilitza sovint materials aliens a l’expressió plàstica academicista i 
té un afany d’experimentació envers les noves tècniques i materials. Les 
pintures matèriques formen un part substancial de l’obra de Tàpies i 
constitueixen un projecte que es continua desenvolupant avui dia. 
Tàpies creu que la noció de matèria s’ha d’entendre també des de la 
perspectiva del misticisme medieval com a màgia, mímesi i alquímia. En 
aquest sentit podem comprendre el desig de l’artista que les seves 
obres tinguin el poder de transformar el nostre interior. 
 

Els objectes que Tàpies utilitza no són mai nous ni elegants, són pobres. 
El seu art “pobre” representa una defensa d’allò que no té valor dins la 
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nostra societat de consum. Per això es diferencia bàsicament de l’art 
povera italià, que apunta a una poesia de l’atractiu superficial que 
sorgeix en oposar materials pobres amb productes industrials d’acabat 
impecable. L’art povera es dirigeix als sentits òptics i tàctils; l’art pobre 
de Tàpies, d’altra banda, desprèn renúncia i humilitat. 
 

La cadira real, amb roba real a sobre, posa de relleu l’interès de 
Tàpies envers les coses velles, impregnades de rastres humans. Formen 
part d’una arqueologia personal, simple i quotidiana, que representa  un 
temps i una vivència individuals, però que participa també de l’imaginari 
col·lectiu.  
 

 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

La cadira és un objecte molt apreciat per l’artista perquè convida a la 
reflexió. Si ens hi fixem atentament, però, a l’obra de Tàpies no apareix 
mai un objecte sol, l’associació d’idees és bàsica.  
 

Les teles també són una constant a l’obra de Tàpies: teles que es 
doblen, s’arruguen, es lliguen en nusos, amaguen o tapen parcialment 
objectes. De vegades fan referència a situacions humanes o sentiments, 
com quan una tela abonyegades s’assembla a un ventre o com quan 
una tela nuada recorda un farcell amb els nusos de les nostres passions, 
idees o problemes sense resoldre. 

 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Mireu l’objecte més senzill. Agafem, per exemple, una vella cadira. 
Sembla que no és res. Però penseu en tot l’univers que ella comprèn: 
les mans i les suors tallant la fusta que un dia va ser arbre robust, ple 
d’energia, al mig d’un bosc frondós en unes altes muntanyes, l’amorós 
treball que la va construir, la il·lusió que la va comprar, els cansaments 
que ha alleujat, els dolors i les alegries que haurà aguantat, qui sap si 
en grans salons o en pobres menjadors de barriada... Tot, tot participa 
de la vida i té la seva importància! 
 

Fins i tot la més vella cadira porta dintre seu la força inicial d’aquelles 
sabes que pujaven de la terra, allà als boscos, i que encara serviran per 
donar escalf el dia que, feta estelles, cremi en alguna llar. 
 

Fragment del text El joc de saber mirar, escrit per Antoni Tàpies per als 
joves lectors de la revista Cavall Fort, núm. 82, gener de 1967, 
Barcelona. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

No! Tàpies fou rotund; No convencionalismes, prejudicis, sotmetiments, 
aparença, mentida, engany, perjur, falsedat, no injustícies tota mena, 
lucre, dol, poders absoluts, dictatorials, guerra, mites establerts; 
ignorància fomentada; no cops d’estat, explotació home, monopolis 
classe, creences ultrapassades; no art lligat, aturat, repetit, tergiversat, 
acadèmic, estatificat, dirigit, xafardejat, esmerdegat, cagat... 
 

Sí! pau entre homes, justícia social, distribució, participació, afanys 
col·lectius; sí, senzills, humiliats, ànimes netes, bona fe; sí, intercanvi 
idees, propòsits, projectes, just preu; sí, valors esperit, democràcia. Sí, 
DADA iconoclasta, rebutjador interessos aferrissats; sí, art viu, art 
pobre, pobra gent; progrés, ciència, coneixement; llibertat creació, 
expressió; ensenyament gratuït tots nivells; aprofitament totes 
capacitats intel·lectuals, manuals; sí, veritables revolucions; dret pa, 
cultura, treball; sí, plena dignitat humana sense entrebancs. 
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Vallés Rovira, Josep: Tàpies empremta (Art-vida), Ed. Robrenyo, 
Sèrie Ara i avui, Barcelona, 1982, pàg. 28. 
 

A partir de la cadira, Tàpies obté una nova objectualitat, que en la seva 
realitat física recorda una figura asseguda del culte religiós. 
Franzke, Andreas: Tàpies, Polígrafa, Barcelona, 1992, pàg.: 154. 
 

 

4. RECURSOS 
 

 
ON LINE 

http://www.fundaciotapies.org/site/rubrique.php3?id_rubrique=279 
Pàgina de la Fundació Tàpies amb extensa informació sobre la biografia 
i l’obra de l’artista. 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Agustí, Ana: Tàpies. Obra completa. Vol 3 (1969-1975), Polígrafa, 
Barcelona, 1992. 
 

Catoir, Barbara: Converses amb Antoni Tàpies, Ed. Polígrafa, 
Barcelona, 1987. 
 

Combalia Dexeus, Victòria: Tàpies, Polígrafa, Barcelona, 1984. 
 

Corredor-Matheos, José: Antoni Tàpies. Matèria, signe, esperit, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992. 
 

Franzke, Andreas: Tàpies, Polígrafa, Barcelona, 1992. 
 

Vallés Rovira: Tàpies empremta (Art-vida), Ed. Robrenyo, Sèrie Ara i 
avui, 1982, Barcelona. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Tàpies. Grandes Genios del Arte Contemporáneo Español. El siglo XX, 
Biblioteca El Mundo, Ciro ediciones, Barcelona, 2006, pàg. 93. 
 

 

5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Per què creus que l’artista ha disposat la roba sobre una cadira i 
no sobre qualsevol altre objecte com, per exemple, una taula o 
un cistell? 

- Quines diferències formals i conceptuals hi hauria entre una 
cadira nova amb roba neta i aquesta obra d’en Tàpies? 

 
 

 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Considerar els objectes de l’entorn en les seves qualitats 

estètiques i també en el seu rerafons sentimental, polític, 
històric, simbòlic, etc. 

- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels 
considerats propis de la pintura o l’escultura). 

- Reflexionar sobre la dimensió metafòrica dels materials a 
emprar. 

- Propiciar l’associació d’idees en l’espectador en utilitzar la tècnica 
de l’assemblage. 

 
 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Ús d’objectes manufacturats com a part integrant de l’obra. 
- Ús de materials no convencionals. 
- Intervenció plàstica sobre objectes manufacturats. 
- Realització d’un assemblage. 
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Perejaume: Pintura i representació 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Pintura i representació  
 

 

AUTOR 
 

Perejaume (Sant Pol de Mar, Girona, 1957) 
 

 

ANY 
 

1989 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

135 x 122 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Fotografia 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció Laboratoris Salvat 

 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Perejaume viu i treballa a Sant Pol de Mar. En el seu treball, s'hi 
barregen pràctiques literàries i visuals.  
 

La pintura, l’escultura, l'escriptura i les caminades han contribuït en la 
seva obra a una redefinició del paisatgisme. La seva actitud és la de 
l’artista romàntic que troba refugi i complicitat a la natura. En la seva 
exaltació de la natura, l'autoria apareix i desapareix amb un marcat 
sentit territorial. Exposicions com Postaler (1984), A 2.000 metres de 
pintura sobre el nivell del mar (1988), Fragments de monarquia (1989), 
Galeria Joan Prats, Coll de pal, Cim del Costabona (1990), Girona, 
Pineda, Sant Pol i la Vall d'Oo (1997) i Deixar de fer una exposició
(1999) són el testimoni del seu particular sentit del paisatge. 
 

Més que no pas una evolució en les formes o en els conceptes, l'obra de 
Perejaume ha constituït, amb els anys, un cos complex que combina les 
propostes teòriques amb la producció artística. Això és particularment 
notori en la seva producció escrita, on, a l'hora d'elaborar un discurs, ho 
fa amb una llengua rica i genuïna que és, a la vegada, objecte i 
instrument. Així esdevé en llibres seus com Ludwig-Jujol. Què és el 
collage sinó acostar soledats? (1989), La pintura i la boca (1993), El 
paisatge és rodó (1995) i Oïsme (1998). 
 

 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Perejaume comença a exposar a mitjans dels anys setanta, en un 
moment en què valors com la llibertat i la identitat movien els qui, des 
de disciplines molt variades, advocaven i lluitaven per una democràcia 
que no havia de trigar a consolidar-se. Es caracteritza (i es diferencia 
dels artistes de la seva generació) per la decisió de construir la seva 
obra sota l’influx de les avantguardes històriques, els fenòmens locals 
de la cultura catalana (el paisatgisme del segle XIX, per exemple) i les 
poètiques desenvolupades en l’obra de Foix, Joan Miró, Antoni Tàpies i 
molt especialment Joan Brossa. 
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2. NIVELL FORMAL 
 

 
 

DESCRIPCIÓ 
 

Fotografia a color que mostra una gran extensió de sorra amb 
muntanyes al fons i 35 cadires de teatre just al centre de la composició. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

  

L’autor descontextualitza un grup de cadires de teatre traslladant-les a 
un entorn natural per tal de situar-nos com espectadors de la natura. 
 

Hi ha diferents obres de Perejaume titulades Pintura i representació.
L’any 1990, el New Museum of Contemporary Art de Nova York va 
convidar Perejaume a    realitzar una peça específica pel seu aparador 
de Broadway. L’obra resultant, Pintura i representació, es va inaugurar 
el maig de 1991. La peça consistia en dues fileres de butaques de vellut 
blau instal·lades dins de l’aparador, en direcció al carrer. Es va obrir una 
porta que permetia l’accés del públic a aquell espai sense haver de 
passar per l’entrada del museu. Els que gosaven entrar a l’aparador, 
asseien a les butaques i passaven una bona estona, captivats per 
l’espectacle de la gent i l’activitat del carrer. Per la seva part, els 
transeünts quedaven fascinats per la gent que estava asseguda dins de 
l’aparador i que, mentre observaven, parlaven animosament, reien i 
assenyalaven el que veien, configurant així el seu propi espectacle. 
Perejaume va aconseguir establir un diàleg entre l’interior i l’exterior del 
museu. 
 

L’any 1986, la idea de la natura com a espectacle, i de l’espectador com 
a participant del diàleg entre il·lusió i representació, s’havia convertit en 
l’eix central de la seva obra. L’any 1988, Perejaume va col·locar una 
sèrie de butaques del teatre Maria Guerrero a l’aparador de la galeria 
Montenegro a Madrid; en una altra ocasió, va col·locar 5 fileres de
butaques del Palau de la Música Catalana a la graderia del teatre romà 
de Sagunt. En relació a l’obra que ens ocupa, l’autor trasllada les 
butaques del palau de la Música Catalana fins al Delta de l’Ebre i 
després fa la fotografia. 
 

La inquietud de Perejaume a exposar la seva obra a llocs desvinculats 
del món de l’art, a més de fer-ho en galeries i museus, i el seu desig de 
captar audiències que no tinguin cap relació amb l’art contemporani és 
intrínsecament política i qüestiona l’elitisme de l’art.  
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Perejaume recupera el paisatge en l’art contemporani. 
 

Les cadires de teatre constitueixen la metàfora per tal de qüestionar 
l’autoria de l’obra, en què l’artista, la natura i nosaltres mateixos 
formem part. 
 

La fotografia i el vídeo són els mitjans de documentació amb què 
Perejaume enregistra les seves actuacions a la natura. Aquesta 
documentació gràfica forma part del procés de creació, juntament amb 
l’acció mateixa i els textos escrits. 
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LES 
FORMES 

 

La fotografia presenta un punt de vista en picat, de manera que ens 
sembla sobrevolar les cadires. Ha estat presa segurament a la tarda, 
quan el sol produeix ombres allargassades, motiu que dota de relleu a 
les cadires. Els colors de la composició resulten ser els tres colors 
primaris: el groc de la sorra, el blau del cel i el vermell de les cadires. 
Sobre la sorra podem observar les empremtes de les persones que han 
recorregut la zona i que ara ja no hi són. No albirem cap presència 
humana, només 35 cadires de vellut que ens conviden a seure i 
contemplar la natura. La gran extensió de sorra evoca l’infinit, i la 
solitud del lloc convida al silenci i la introspecció.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

El pigment és avui bosquer, errant, rodamón, i ens increpa amb un 
esguard alhora pietós i maligne com si ens digués: -No podeu pas pintar 
allò que ja ho està, i allò altre que resta per pintar és tan escadusser 
que no gosareu pas pintar-ho.  
Perejaume: El paisatge és rodó, Eumo, Vic, 1995, pàg.: 78. 
 

A les acaballes del segle XIX era per impediment d’un llenguatge 
narratiu que volia atènyer les coses extensament però en una 
panoràmica única, apaïsada i successiva. Cent anys després és per 
l’excés d’estratègia, després que hem vist com tot mitjà és excessiu i 
alhora insuficient en un món, ja de llenguatge, que cap llenguatge no 
abasta. 
Perejaume: La pintura i la boca. Suro i soroll. Tres exposicions. 
Pessebrisme, La Magrana, Barcelona, 1993, pàg.: 19. 
 

Cada any hi penso: -Quan vingui el bon temps, anirem a fer els concerts 
a la Serra de Busa o a la Vall de Ribelles o al Cim de Catiu d’Or. Però 
mai no ha estat així i preferim resguardar el teatre de les xafogors de 
l’estiu, condicionant-lo amb aires frescals i flonjors d’herba tendra, 
cloent les finestres i engruixint els aïllants, no sabem massa si per 
incrementar encara més l’artifici, per fer més indefugible el llenguatge, 
més real la distància, que no pas allò que la distància relata, o bé per 
protegir-nos del natural quan, al punt on ens trobem, d’allò que hauríem 
de començar-nos a protegir és, justament, del llenguatge. 
Perejaume: Garatge Liceu, al catàleg Perejaume. Galeria Joan Prats. 
Coll de Pal-Cim del Costabona, Galeria Joan Prats, Barcelona, juny, 
juliol i setembre, 1990. 

 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Es tracta, en el fons, d’una denúncia del realisme pictòric i de les seves 
pretensions de convertir les teles i les pigments en vehicles d’un 
trassumpte fidel de la realitat contemplada. 
Crespo, Angel: Perejaume. El grau de veritat de les 
representacions, Galeria Soledad Lorenzo, Madrid, del 29 d’octubre al 
28 de novembre de 1991, pàg.: 17. 
 

La seva és una operació de serenitat i de totalitat. Ell es troba en el 
centre d’un món pur –el seu- i ha de deixar de costat segles de colors i 
de traços, de paraules i de músiques, per donar amb la paraula i amb la 
música, amb el color i amb el traç nous. 
Especialment a la tardor, quan tot el món sigui amfiteatre, i en ell la 
música ascendeixi i els traços hagin de descendir, i tot recuperi la unitat 
en un ordit infinit. El traç anirà més enllà de la música i el cant es farà 
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traç. Tota la realitat serà escena. Tot el món serà amfiteatre. Rosetons 
com espirals vers horitzonts d’infinit. 
Colinas, Antonio: El vespre morat, al catàleg Perejaume, Galeria 
Soledad Lorenzo, Madrid, del 13 de maig al 12 de juny de 1999, pàg.: 
11. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.enfocarte.com/3.21/perejaume.html 
Article sobre una exposició realitzada per l’artista en la Galeria Soledad 
Lorenzo de Madrid. Es pot accedir al text del catàleg escrit per Manuel 
Guerrero. S’ofereix també el correu de la Galeria per contactar amb 
Perejaume. 
 

http://www.galeriajoanprats.com/art_works1.php?id=18 
Obres de l’artista vinculades a la galeria Joan Prats, Barcelona. 
 

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/altrespoetes/perejaume.html 
Poemes i biografia de Perejaume. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
(ordenada 

cronològicament) 

 

Perejaume. Galeria Joan Prats. Coll de Pal-Cim del Costabona, 
Galeria Joan Prats, Barcelona, juny, juliol i setembre, 1990. 

 

Perejaume. El grau de veritat de les representacions, Galeria 
Soledad Lorenzo, Madrid, del 29 d’octubre al 28 de novembre de 1991. 
 

Pasajes. Actualidad del Arte español, Expo’92, Sevilla, del 20 d’abril 
al 12 d’octubre de 1992.  
 

Perejaume: La pintura i la boca. Suro i soroll. Tres exposicions. 
Pessebrisme, La Magrana, Barcelona, 1993. 
 

Perejaume: El paisatge és rodó, Eumo, Vic, 1995. 
 

Tres dibujos. Perejaume, Centro Galego de Arte Contemporánea, 
Xunta de Galícia, 1997, amb textos de Carles Guerra, Jaume Trabal i 
Gloria Moure. 
 

Perejaume. Dejar de hacer una exposición. Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, Barcelona, 1999, amb textos de Marcía 
Tucker, Boris Groys, Carles Guerra, Pere Gimferrer i Perejaume. 
 

Perejaume, Galeria Soledad Lorenzo, Madrid, del 13 de maig al 12 de 
juny de 1999. 
 

La realitat i el desig, Fundació Joan Miró, Barcelona, del 22 de 
setembre al 7 de novembre de 1999. 
 

Dobles vidas, del 14 de maig al 26 de setembre de 1999. 
 

Retrotabula. Perejaume, Artium (Vitòria) i Centro José Guerrero 
(Granada), 2003, amb textos de Javier González de Durana, Yolanda 
Romero, Jorge Mestre, Ivan Bercedo, Jon Kortazar, Alexandre 
Vanautgaerden i Perejaume. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

 

Perejaume. Dejar de hacer una exposición. Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona, Barcelona, 1999, pàg.: 83. 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

 

- Quin tipus de cadires apareix en aquesta fotografia? 
- En cas que féssim ús d’aquestes cadires, quina “representació” 
estaríem presenciant? 
 

 
 
 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Afavorir la contemplació i el respecte envers el patrimoni natural. 
- Reflexionar sobre les relacions actuals i universals entre l’home i la 
natura. 
- Descobrir la natura com un entorn possible de creació artística. 
- Democratitzar l’art (exposant-lo en entorns públics desvinculats 
amb el món artístic, per exemple). 
 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Descontextualització d’objectes per tal d’expressar una idea. 
- Intervenció plàstica en espais naturals. 
- Ús de mitjans de documentació gràfica (fotografia, vídeo) per tal 
d’enregistrar el procés de creació de l’obra. 
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Pepón Osorio: En la barberia no se llora  (A la barberia no es plora) 
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2. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

En la barberia no se llora (A la barberia no es plora) 
 

 

AUTOR 
 

Pepón Osorio (Santurce, Puerto Rico, 1955) 
 

 

ANY 
 

1994 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

Variables 
 

TÈCNICA 
 

 

Instal·lació 
 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció del Museo de Arte de Puerto Rico (originàriament creada per 
exhibir-se en Hartford, Connecticut, en un barberia abandonada del 
barri llatí, on viuen uns trenta mil porto-riquenys). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va néixer a Puerto Rico, illa en què han confluït diverses cultures: 
l’espanyola, l’africana, la taïna o indígena i la nord-americana. Va 
estudiar durant dos anys a la Universitat de Puerto Rico.  
 

L’any 1975 es va traslladar a Nova York i residia en el barri de South 
Bronx, en el si de la comunitat llatina. El van admetre a l’Escola de 
Treball Social, des d’on es va traslladar al Herbert H. Lehman College, 
Departament de Sociologia, ambdues a Nova York. L’any 1980 va 
començar a treballar a l’Administració de Recursos Humans, 
Departament de Serveis Especials per a Nens, a la unitat de prevenció 
de víctimes d’abusos i negligències. Entre el 1984 i 1985 va ser admès a 
la Facultat d’Educació Columbia University. A partir d’aquest moment, 
l’artista va centrar el seu treball en la cultura popular del Carib. Va 
realitzar llavors la instal·lació Ay Gran Poder de Dios i la seva primera 
peça ornamental La Bicicleta. De 1985 a 1989 va estudiar i es va 
graduar a l’Institute of Core Energetics & nbsp.  

 

En el treball d’aquest artista conflueixen les relacions socials i entre 
sexes, els problemes socials de les comunitats porto-riquenyes, la 
influència mediàtica i la falta de sensibilitat dels mitjans de comunicació 
envers aquestes comunitats, les grans malalties del segle com el sida, la 
pobresa, la tradició, els mites i rituals, la vida familiar, les relacions 
generacionals en el si de les famílies llatines desplaçades del seu 
ambient original, el racisme, o la pròpia mort, temàtiques a propòsit de 
la seva experiència personal. 
 

Actualment resideix a la ciutat de Filadèlfia. 

  
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

L’herència literària del Realisme Màgic, sorgida a l’Amèrica llatina durant 
la segona meitat del segle XX, està present en les seves obres. A l’igual 
que escriptors com Gabriel Garcia Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas 
Llosa, o Alejo Carpentier, Osorio barreja la realitat i la ficció amb la 
finalitat de crear obres d’art  de significació profunda. 
 

El sentit de l’excés i la decoració són característiques fonamentals de la 
seva obra heretades del barroc. Aquesta herència constitueix un dels 
seus vincles més forts amb la cultura hispana. 
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3. NIVELL FORMAL 
 

 

 
DESCRIPCIÓ 

 

L’obra recrea una barberia amb diferents imatges de vídeo, cadires de 
barber de vellut vermell, un billar disponible per jugar i multitud 
d’objectes relacionats amb el nacionalisme porto-riqueny i l’orgull 
masculí. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

La seva experiència com assistent social en un context depauperat i 
desarrelat ha marcat profundament el seu recorregut artístic. La seva 
metodologia de treball s’apropa a la del sociòleg: observa, investiga i 
analitza el dia a dia dels seus veïns i dels membres de la comunitat en 
què viu, per després convertir les històries privades en obres d’art. 
L’interessa especialment l’esfera domèstica, el que succeeix a l’interior 
de les cases. 

Els seus formats artístics són sempre híbrids, combina la performance
amb la dansa, la música, la instal·lació, la pintura, l’escultura, el teatre. 
Quasi sempre treballa en col·laboració amb persones que pertanyen o 
no als àmbits artístics. Amb l’interès d’apropar les seves obres a la 
comunitat, les exhibeix en espais molt variats que no pertanyen 
necessàriament als circuits artístics convencionals. 

Les instal·lacions de Pepon Osorio combinen elements populars per 
tractar assumptes polítics i culturals corresponents a la vida quotidiana 
de les comunitats llatines als Estats Units. El seu afany és provocar 
canvis socials mitjançant la seva activitat artística. El seu llenguatge 
visual aporta referències a la memòria, la nostàlgia, la cultura popular i 
els espais urbans amb instal·lacions monumentals que qüestionen els 
cànons tradicionals de bellesa i estètica. 

Pepón Osorio construeix un territori d’identitat portàtil. Col·lecciona 
objectes que reprèn de la seva pròpia infància (fill d’una dona que es 
guanyava la vida cuinant pastissos que decorava amb recordatoris de 
tota mena) i apropa la història personal a l’estètica del gran museu. 
D’aquesta manera, l’artista qüestiona els preceptes culturals que 
moderen el que mereix ser reconegut i atresorat com a obra d’art.  

En la barberia no se llora tracta especialment el tema de la 
representació cultural de la masculinitat. L’artista escull els objectes de 
la vida quotidiana que per ell representen el masclisme de la comunitat 
porto-riquenya i el racisme de què és objecte. 

 

 
PAPER DE 

L’ESPECTADOR 
 

 

L’autor ha concebut l’obra convidant els altres a participar de la 
instal·lació, per exemple, jugant al billar. La configuració teatral de 
l’espai és molt accessible al públic i de seguida provoca intenses 
emocions. 
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4. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

 

A les seves obres inclou elements de la cultura popular del seu país 
d’origen com banderes, figures religioses, flors de plàstic i records. 
Aquests objectes són molt comuns a les decoracions de les cases 
boríqües dels Estats Units. Osorio ret homenatge a la gent ordinària que 
transforma els articles de consum de masses en objectes carregats de 
contingut cultural i sentimental.   

Un breu llistat d’objectes utilitzats en La barbería confirma la seva 
autenticitat: la bandera porto-riquenya, les flors tropicals de plàstic, les 
sandàlies de goma que cobreixen les potes de les cadires de la barberia 
(el mateix calçat barat que porten milions d’obrers en Amèrica llatina) i 
les fotografies de celebritats llatines. També emblemàtics són els retalls 
de cabells que Osorio va recollir de diferents barberies de Puerto Rico i 
del South Bronx en Nova York. 
 

Els vídeos de culturisme, el billar, los “tapacubos”, la recreació de la 
barberia com espai exclusivament masculí, són elements directament 
relacionats amb el tema de la masculinitat. El títol de la instal·lació 
també fa referència al masclisme de la cultura porto-riquenya: els 
homes no ploren. 
 

Els monitors sobre les cadires mostren imatges a l’estil MTV que 
juxtaposen una imagineria inesperada i atractiva, com la imatge d’un 
bebè a qui se li està practicant la circumcisió o el vídeo que ensenya 
com li tallen el cabell arrissat a un home negre amb la maquineta 
elèctrica, introduint així el tema del racisme. Uns altres vídeos presenten 
imatges documentals en blanc i negre de vells immigrants de la 
comunitat explicant les seves experiències. 
 

La figura de San Lázaro inclosa en la instal·lació representa les creences 
religioses de Puerto Rico. El sant és el defensor dels malalts i dels 
pobres.  

 

 
 
 

LES 
FORMES 

 

 

El fet d’utilitzar la instal·lació com a suport de creació artística ve 
donat per la seva experiència com a creador d’escenografies teatrals en 
col·laboració amb la seva dona (la coreògrafa i artista de performance 
Marian Soto) i per la seva intenció de transcendir espais artístics 
tradicionals com el museu o la galeria. 
 

L’horror vacui característic de les seves instal·lacions, deriva en una 
profusió d’elements, textures i colors cridaners superposats. L’artista 
construeix així ambients bigarrats que ens produeixen una sensació de 
saturació i ens imposen una activitat d’exploració incessant. 

 

 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

 

Treballava amb molt elements vinculats amb la cultura de Puerto Rico, 
dels llatins en general. Els assumptes que m’interessaven en aquell 
moment provenien de la meva experiència com assistent social. Llavors, 
en oposició a les visites que realitzava a les diferents famílies, l’art es va 
convertir per a mi en un lloc d’introspecció. No és que la meva intenció 
sigui transformar o buscar alternatives... he iniciat una recerca constant 
sobre el que estic fent, és a dir, sempre estic buscant una alternativa 
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per mi mateix i tractant d’imaginar amb què puc contribuir. A través de 
l’art vaig ser capaç de trobar això. 
 

Fragment de l’entrevista realitzada per Berta Sichel a l’artista i publicada 
a Atlàntica Internacional: revista de arte y pensamiento, núm. 12, 1995-
1996, pàgs. 37-43, recollit a Sichel, Berta: Medalla de honor y otras 
historias, Espacio uno. Un espacio. Villa Iris, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Ministerio de Educación y Cultura, Fundación Marcelino 
Botín, Madrid, 1998, pàg.: 111. 
 

 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Per a ell, la novetat no constitueix un rebuig del passat, ja que se 
n’apropa com si es tractés d’un bagatge cultural al qual es remet 
cercant les seves arrels, el seu present i el seu futur.  
Sichel, Berta: Medalla de honor y otras historias, Espacio uno. Un 
espacio. Villa Iris, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio 
de Educación y Cultura, Fundación Marcelino Botín, Madrid, 1998, pàg.: 
111. 
 

 
5. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.tutv.puertorico.pr/tutv/guias_estudios/gde_barberia_index.h
tm 
Guia de treball a l’aula sobre l’obra de Pepón Osorio: En la barberia no 
se llora, amb vídeos i una relació de recursos disponibles a Internet. 
 

http://www.tutv.puertorico.pr/tutv/guias_estudios/gde_inventando_inde
x.htm 
Guia de treball a l’aula sobre l’obra artística de Pepón Osorio, amb 
vídeos i una relació de recursos disponibles a Internet. 
 

www.ipsonet.org/congress/5/papers_pdf/lar16.pdf 
Document escrit per Lola Aponte Ramos, de la Universitat de Puerto 
Rico, sobre la qüestió d’identitat a l’obra de Pepón Osorio. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Sichel, Berta: Medalla de honor y otras historias, Espacio uno. Un 
espacio. Villa Iris, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio 
de Educación y Cultura, Fundación Marcelino Botín, Madrid, 1998.  
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://www.pbs.org/art21/slideshow/?slide=967&showindex=90 
 
 

 
6. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

 

- Quins elements pots identificar que s’hagin afegit a la cadira? 
- De quin país és la bandera col·locada als peus de la cadira? 
- Veiem tot un seguit de pilotes de beisbol. D’on són els millors equips 
de beisbol del món? D’on són els millors jugadors de beisbol del món? 
- Quins elements afegits a la cadira són propis d’una perruqueria? 
- Creus que està pensada per fer-la servir com cadira de perruqueria? 
Per què? 
- Quines idees podem extreure del títol: A la barberia no es plora ? 
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CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Conèixer el concepte d’instal·lació. 
- Establir relacions entre pintura, escultura i instal·lació. 
- Establir semblances i diferències entre escenografia i instal·lació. 
- Concebre l’obra a partir de la intervenció en un espai determinat. 
- Comptar amb la presència de l’espectador en la instal·lació. 
- Incloure els cinc sentits en l’experiència de l’obra artística (la oïda, 
l’olfacte, el tacte, el gust i la vista) 
- Diluir la distinció entre cultura elevada i cultura popular. 

 
 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Selecció i organització d’objectes del nostre entorn per tal d’expressar 
una idea. 
- Creació d’una instal·lació o vídeoinstal·lació. 
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Lídia Pérez: Màrtirs o beates? 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Màrtirs o beates? 
 

 

AUTOR 
 

Lídia Pérez Requena (Reus, 1971) 
 

 

ANY 
 

 

2000 
 

DIMENSIONS 
 

 

60 x 60 x 160 aprox. 

 
 

TÈCNICA 
 

 

Cadira-assecador de perruqueria, folrada amb hule de cuina. Instal·lació 
de bombetes més grans de l’habitual imitant la llum d’espelma i conjunt 
de roses de roba, tot això situat al casc de l’assecador. Final de carrera 
(mena de sensor) damunt del seient que fa engegar la instal·lació de 
llums en detectar pes. 
 

 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció privada de l’artista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

 
Filla de mare pintora, vaig anar a classe de pintura des de ben petita. 
Un cop finalitzats els estudis obligatoris i, abans d’anar a la universitat, 
vaig cursar dos anys a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de 
Tarragona. Al finalitzar el tercer curs (em van convalidar el primer) un 
professor de l’Escola d’Art em va animar a estudiar Belles Arts. Li vaig 
fer cas i vaig cursar l’especialitat de gravat.  
 

De tradició pictòrica i amb la llicenciatura en gravat, vaig tenir un 
enfrontament amb el tipus d’estètica i continguts conceptuals que volia 
treballar. Em vaig adonar que, ni amb la pintura ni amb el gravat, podia 
expressar continguts de caire social referents a les dones, 
principalment, i amb una estètica del kistch.  Necessitava objectes que, 
en intervenir-hi, tinguessin la força de la idea que volia explicar i això 
m’ho proporcionaven els objectes de la cultura popular.  
 

Així doncs, vaig provar amb la fotografia per acabar, finalment, amb 
objectes de caire quotidià manipulats per mi. Podien ser objectes que 
tenia per casa o objectes que trobava a la brossa. Els objectes passaven 
alguns mesos al meu estudi per acabar sent manipulats d’una manera 
molt radical. Generalment, acabaven perdent la seva identitat per 
adquirir una de nova, molt més complexa i amb més càrrega 
conceptual. Vull comunicar la idea que tinc i els mitjans són simplement 
el camí per arribar a explicar allò que vull, indistintament de la manera 
com ho faci. 
 

Combino la meva feina de professora de dibuix en un institut de la costa 
amb la meva altra feina (no afició, com pensen alguns) que és la 
d’artista plàstica. Aquesta segona feina em permet fer el que 
veritablement vull, sense cap mena d’imposició ni condicionant, podríem 
dir que sóc lliure quan creo i això és el millor. 
 
 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Com he dit anteriorment, provinc d’una formació pictòrica no 
academicista de Belles Arts (Departament del PEP), on ens feien provar 
diferents materials i tècniques, el mateix que en gravat, on vaig 
descobrir el plaer de “fer cuineta”. Però el que em preocupava era el 
contingut. Havia treballat primerament amb el referent familiar per 
comprovar que aquest desembocava en un tractament de temes que 
feien referència a la meva família i a d’altres que vivien i sentien el 
mateix que la meva. De classe social mitjana i família obrera, és o era 
habitual trobar a casa meva calcomanies de verdures, flors i fruites, 
llums de formes indescriptibles, gerros amb flors artificials,  juntament 
amb figuretes i souvenirs que decoraven el meu menjador i les de 
moltes altres famílies. Espais reduïts i arquitectures reduïdes per tot el 
recordatori d’una vida.   
 

El gravat em va facilitar aquesta posada en escena familiar ja que, 
gràcies a la lito-offset, podia treballar imatges familiars i intervenir-hi 
per recalcar allò que m’interessava: la imposició social del matrimoni, les 
feines domèstiques de la mestressa de casa, el paper de l’home, les 
relacions entre home i dona, la dona i el seu ambient social... Amb la 
fotografia vaig veure un camí probable per explicar allò que feia 
referència al meu univers familiar i que a l’hora era una mica 
“universal”.  En aquella època els meus referents eren Pep Sala i Carlos 
Pazos. No eren referents conscients, simplement simpatitzava amb les 
seves obres, però mai no hi vaig veure una relació directa, sinó algun 
punt en comú. 
 

Després de la fotografia, vaig començar a combinar fotografia i 
objectes. Va ser la manera d’introduir l’objecte que tant havia estat 
desitjant, d’una manera que estigués integrada en l’obra i no afegida. 
Va tornar a sortir el nom d’en Carlos Pazos, d’estètica kistch i amb 
referència a d’altres temes, però amb el mateix tractament pel que fa 
als objectes. I així va aparèixer la cadira-assecador, un object-trouvé a 
la manera duchampiana però de caire més “hortera”, en la línia de la 
meva estètica familiar. 
 

Persegueixo l’ideal antiburgès molt social, no polític i reivindicant una 
estètica de classe mitjana que és considerada inferior i es tracta d’una 
manera despectiva. Idees molt d’esquerres on l’art el fa el poble i és pel 
poble, a l’igual que defensava Beuys “en tot home hi ha un artista”, 
reivindicant aquest caire social i antielitista de l’art. 
 

Sempre utilitzo elements que em recorden al meu passat, a la meva 
infantesa, una espècie de “Cuéntame” personal que m’agrada recordar: 
“Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor”. 
 

No vull vendre els meus objectes (no crec que ningú els volgués 
comprar), no és aquesta la meva meta final, el que vull és fer arribar les 
meves idees al màxim de gent i provocar un somriure, de vegades 
amarg, amb la meva obra. M’agrada fer pensar què ens planteja l’obra 
que tenim al davant. 
 

També m’interessa interactuar amb l’espectador, el vull fer partícip de 
l’obra, tot i que de vegades són obres especialment pensades per a un 
públic femení. Sóc una dona i, per tant, és d’això del que puc parlar. 
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Des de llavors, combino el que faci falta per parlar de la meva idea: 
màquines que es converteixen en autòmats i deixen de funcionar pel 
que havien estat dissenyades, sofàs folrats de flors que es converteixen 
en trons de reina destronada, jardins artificials amb nenes-bambi o 
verges Maria inflables de tres metres d’alçada. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Cadira-assecador de perruqueria trobada en un local de segona mà. 
L’assecador funciona. La part del seient ha estat folrada amb hule de 
cuina serigrafiat amb grans roses. La part superior ha estat intervinguda 
amb bombetes més grans de l’habitual amb una flama imitant la flama 
de les espelmes i, entre les bombetes, flors de roba enganxades amb 
ventosa. 
 

A la part del seient hi ha un final de carrera, una mena de sensor que, 
en contacte amb l’espectador que interactua amb l’obra, fa posar en 
funcionament la instal·lació de llums. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parteixo d’un objecte que estava en desús i li dono un ús nou, però 
bastant diferent del que tenia en un principi. L’he manipulat de dalt a 
baix seguint l’estètica del kistch, per referències familiars. Pretenc parlar 
de la cadira-assecador com evocació de l’univers de les perruqueries, un 
ambient molt femení on les dones, moltes vegades, van a parlar i a 
explicar el seus problemes quotidians amb la psicòloga més social que hi 
ha: la perruquera.  
 

El títol de l’obra era una pregunta que jo feia a les persones quan seien 
a la cadira-assecador: penseu que sou màrtirs en aquesta vida o 
beates? Moltes d’elles no volien participar, d’altres deien que eren 
màrtirs (però ho feien d’una manera molt riallera) i d’altres, d’una forta 
tradició catòlica, deien que se sentien beates. Volia parlar d’aquestes 
dones amb un objecte que els agradés visualment i s’identifiquessin 
amb la seva estètica i que alhora els recordés a l’església, que per a 
moltes d’elles ha marcat la seva vida i el seu comportament social, i ha 
generat un sentiment de culpabilitat que arrossegaran fins no se sap 
quan.  
 

Jo convidava amb pastes i cava a la gent que s’asseia a la cadira-
assecador per crear un ambient més distés i no tan tibant. Moltes dones 
van participar en la performance que vam fer al Museu Salvador 
Vilaseca de Reus, un any després (2001). Preguntaven què significava 
l’assecador amb flors i aquesta interacció en temps real i d’una manera 
tan natural va ser una de les millors coses d’aquesta obra. Va ser un 
moment de gran intimitat entre aquelles dones i jo, que era una intrusa 
en el seu petit gabinet de psicologia. 
 

En definitiva, vull provocar riure, sorpresa, evocar un passat, parlar d’un 
fet (les dones d’una determinada classe social i d’una determinada edat 
va a la perruqueria a confessar i expressar el que senten) i fer partícip a 
tot aquell que miri la meva obra. També vull reivindicar aquest tipus 
d’estètica (kistch) que és molt universal i no de manera despectiva, sinó 
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sempre des del respecte. Qui té la veritat absoluta per afirmar què és 
vàlid i què no ho és?         

 
 
 
 

PAPER DE 
L’ESPECTADOR 

 

 

L’espectador s’implica, primer a nivell verbal perquè qüestiona aspectes 
de l’obra a l’artista i després perquè pot seure a la cadira (les llums del 
casc s’il·luminen) i contestar a la pregunta de si són màrtirs o beates. El 
resultat eren unes fotografies de 100 x 70 cm. de les dones que van 
voler participar en el projecte. Aquestes fotografies van ser exposades 
el dia de la performance en el museu Salvador Vilaseca i en una galeria 
privada de Reus. 
 

En aquest projecte també van participar la mare i la tieta, el màxim 
referent de l’estètica kistch que hi ha a casa meva. Quan vull saber si la 
meva obra és clarament hortera la prova de foc és quan ma mare i ma 
tieta diuen que els agrada molt el resultat. De fet, moltes vegades elles 
m’ajuden a cosir o a acabar obres meves. Participen en molts dels 
projectes. 
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 

La cadira-assecador de perruqueria, trobada en una botiga de segona 
mà, és un referent directe al món de les perruqueries i l’univers de la 
dona de classe mitjana de la qual vull parlar. 
 

L’hule de plàstic (amb roses vermelles) s’utilitza per cobrir les taules 
de cuina o menjador. És un referent familiar de quan era petita, tota la 
meva vida he vist l’hule damunt de la taula de la cuina o del menjador. 
També utilitzaven l’hule a casa meva per folrar interiors d’armaris, terres 
de gàbies, etc. 
 

La instal·lació de bombetes grans, amb llum de flama imitant a les 
espelmes, és una referència a la tradició religiosa catòlica de la qual sóc 
partícip (vaig anar a una escola de monges, juntament amb les meves 
germanes, durant quinze anys o més). 
 

Les flors de roba, enganxades amb ventoses al casc de color blau 
antic, em recordem a ma mare. Ella sempre ha posat flors a tota reu: en 
gerros de plàstic, per folrar llibres, a les gàbies dels ocells, als armaris 
de la cuina, entre els llibres... són un referent de l’”art de la felicitat”, 
colors i flors. 
 

El sensor (final de carrera) detecta el pes i fa encendre els llums del 
casc. M’agrada incloure en la meva obra el factor sorpresa, com si fos 
màgia, que passi alguna cosa que l’espectador no s’esperi i que el deixi 
bocabadat com a una criatura. 
 

 
 
 

LES 
FORMES 

 

Formes pop per a un passat pop. Tots el elements: la cadira de 
l’assecador, les flors, les bombetes... evoca un passat meu i d’un 
col·lectiu que és amb el qual pretenc interactuar. La meva obra és de 
formes populars i vol retrobar el gust per un passat d’una classe social 
amb una determinada estètica que vol imitar allò burgès però que, 
sense saber-ho, està creant una de pròpia.  
 

Tendeixo a unes formes més aviat orgàniques que geomètriques i amb 
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un ús del color molt determinat. A la meva obra sempre hi ha molt de 
color; de fet, és una part molt important. Sense color no seria el mateix. 
A la facultat de Belles Arts em deien que era la reina dels colors per l’ús 
que en feia i això és un tret molt característic de la meva obra.  
 

 

 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTORA 

 

 
La fitxa ha estat elaborada per l’artista. 
   

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

(...)l’artista “converteix” estris populars del món del pentinat en 
veritables eines de tortura. És clar que, a la vegada, també es busca 
una cara més amable i bucòlica, tot creant peculiars muntatges que 
combinen la tècnica i la plasticitat.   

La peça Màrtirs o beates “evidencia un fet real i molt pròxim a moltes 
persones” va assegurar Pérez, cosa que la fa susceptible a rebre 
diverses interpretacions, des de les connotacions religioses que deixa 
entendre el mateix títol fins a l’evolució de la tasca de psicòleg que a 
vegades fan algunes perruqueres així com la possibilitat de 
“desconnectar del món real” que permet el soroll atabalador de 
l’assecador.  
Diari EL PUNT. Dissabte, 9 de desembre de 2000. 
 

És una peça de kistch irònic que juga amb l’abús d’ornament, amb el 
gust colorista i la fantasia exagerada. 
Assumpta Rosés, Diari EL PUNT. Comarques.  
 

 
4. RECURSOS 
 

 
ON LINE 

 

 

www.antonipinyol.com 
Web de la Galeria Antoni Pinyol de Reus amb imatges de l’obra de 
l’artista. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Catàleg de la Biennal d’Art 2000. 32è Premi Tapiró de Pintura. 
30è premi Julio Antonio d’escultura. Diputació de Tarragona. 
Museu d’Art Modern de Tarragona. 
 

 
PROCEDÈNCIA DE 

LA IMATGE 
 

 
 
 

Catàleg de la Biennal d’Art 2000. 32è Premi Tapiró de Pintura. 
30è premi Julio Antonio d’escultura. Diputació de Tarragona. 
Museu d’Art Modern de Tarragona, pàg.: 25. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

 

- En quins aspectes sembla una cadira de perruqueria? 
- En quins aspectes no ho sembla? 
- A què et recorden les llums? 
- A què et recorden les flors de plàstic? 
- Feu servir hule a casa? Per a què el feu servir? Com és? 
- Quina relació pot haver entre aquests elements esmentats? 
- Creus que l’espectador pot participar-hi? 
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CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 
 

 

OBJECTIUS 
- Canviar l’ús habitual que fem dels objectes del nostre entorn. 
- Definir el concepte de kistch. 
- Comptar amb la participació de l’espectador. 
- Democratitzar l’art (introduint objectes de la cultura popular, per 
exemple). 

 
 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 

 

 

PROCEDIMENTS 
- Manipulació d’objectes d’us quotidià. 
- Creació d’un objecte kistch. 
- Realització d’obres que interaccionin amb l’espectador. 
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Javier Muro: Estados de conservación (Estats de conservació) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

Estados de conservación (Estats de conservació) 
 

 

AUTOR 
 

Javier Muro (Pamplona, 1968) 
 

 

ANY 
 

2003 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

80 x 54,5 x 47 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Cadira de fusta folrada amb film transparent, fotografia muntada en 
metacrilat. 
 

 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció d’Art Contemporani "Caja España". Entra en la col·lecció ja 
que és la peça que va guanyar el "Concurso Internacional de Escultura 
Caja España 2003". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 
 

 

Vaig néixer l’any 1968 a Pamplona, Navarra. Un viatge a París, als 18 
anys, va desencadenar el meu interès per l’escultura. Al Museu d’Orsay, 
mentre contemplava les escultures de marbre neoclàssiques, vaig 
prendre la decisió que seria escultor. El meu germà gran és pintor. Les 
escultures, no obstant això, sempre m’han parlat més directament que 
les pintures, potser perquè tenen un component de realitat que la 
pintura, pur artifici, desconeix. 
 

La meva dedicació a l’escultura va començar l’any 1989, després de 
guanyar el certamen "Pamplona Jóvenes Artistas" d’aquell mateix any. 
En aquell temps, treballava en diferents mitjans de comunicació (sóc 
llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat de Navarra). 
Vaig treballar al diari "Navarra Hoy" i vaig fer les funcions de Director 
d’Art d’una agència de publicitat fins al 1994, l’any que vaig optar per la 
dedicació exclusiva a l’art. En matèria artística sóc autodidacta.  
 

Des d’aquell moment, he aconseguit nombrosos guardons: el ja citat 
"Pamplona Jóvenes Artistas 1989", Primer Premi d’Escultura del 
Certamen Nacional "II Premio Navarra de Escultura 1999", Segon Premi 
"XXIII Certamen Nacional de Escultura Caja Madrid 1999", Diploma 
"Generación 2002" de Caja Madrid, Diploma "Generación 2003" de Caja 
Madrid, Primer Premi " Concurso Internacional de Escultura Caja España 
2003", Primera Menció d’Honor "II Concurso Escultura Múltiple 2004, 
Alfa Arte", Primer Premi d’Escultura "Galardón de Juventud de Navarra" 
i Primer Premi "33 Certamen d’ Escultura Julio Antonio, Biennal d’Art de 
Tarragona". 

 

En relació a l’obra pública, tinc instal·lades escultures a Navarra 
(Campus de la Universitat Pública de Navarra, Museu d’Escultures a 
l’Aire lliure de Navarra, Accessos de la Residència Fuerte del Príncipe, 
Pamplona). Obra pública meva es troba també a Santiago de Chile, 
Corea del Sud i Madrid. 

 

 
 
 

 

L’obra Estados de conservación s’emmarca dins d’una nova producció 
que estic elaborant des de 2003 i que d’alguna manera trenca amb els 
materials i procediments que fins aleshores havien protagonitzat el meu 
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CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 
 
 

treball, com era, fonamentalment, la foneria en alumini.  
 

La característica que unifica aquest conjunt d’obres és que sempre 
treballo amb elements quotidians. Aquestes "noves" obres de què parlo 
tenen com a fons argumental la idea de perentorietat i de brevetat vital, 
a més de la impossibilitat de la conservació de l’estat vital, sotmès als 
avatars de l’existència. Idees com la decadència, l’afany curatiu, 
l’estètica de quiròfan, la permanència de la mort, la mudança, 
constitueixen el marc on es desenvolupen obres com la que comento. 
La meva obra té un marcat contingut conceptual, encara que no 
renuncio a la realització formal de l’obra. Per bé que hi ha un concepte 
que d’alguna manera preval, aquest no elimina la necessitat d’una obra 
elaborada també formalment. Tot i amb això, no soc escultor de 
materials, més aviat soc un “fisicalitzador” d’idees amb una poètica 
d’allò cruel, que busca l’elegància morbosa i intenta que a l’obra sempre 
romangui un moment capturat, una sensació que alguna cosa està 
passant o està a punt de passar. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Cadira folrada amb múltiples voltes de paper film transparent (el que 
s’utilitza per conservar els aliments) que li dona gruix i oculta totalment 
la fusta de la cadira, fent que aquesta passi a tenir una aparença 
cristal·lina. Ocupa el seient de la cadira una fotografia de tres guatlles 
passant per tubs d’acer inoxidable sobre un fons verd muntada en 
metacrilat.  

 
 

 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

La cadira segueix sent una cadira, ja que no s’han eliminat cap dels seus 
elements formals; simplement s’han manipulat. Ja no és un moble dirigit 
al descans, sinó al desassossec. El paper film transparent es col·loca 
amb el mateix "gest" amb què s’embena un membre del cos. És una 
gran bena de material conservant que tracta de suggerir la idea de 
necessitat de perdurar, de curació. Però el plàstic d’alguna manera 
també asfixia.  

Les guatlles que passen pels tubs suposen una imatge dual, 
conceptualment parlant. Per una part, fan referència al joc d’uns 
"éssers", o "nens", jugant a passar per uns tubs en un camp verd. Però 
també poden ser una referència directa a l’estètica del quiròfan, amb els 
seus elements constitutius, el verd, la carn i l’acer del material quirúrgic.

 

Vull despertar aquestes i d’altres lectures a un nivell intel·lectual. 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 
 

 

La cadira és també una elecció premeditada. Primer perquè el propi 
moble actua d’escultura. No li fa falta cap base o peanya. Si es 
simplifica la seva forma (gràcies al resum formal que procura el film 
transparent), es destaca la forma pura de la cadira i es converteix en 
una escultura. Per si mateixa, la cadira té un espai precís en la nostra 
memòria cultural. És el moble del descans per excel·lència i aquí venia 
molt bé ja que es tractava de plasmar la manera que les coses poden
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molt bé, ja que es tractava de plasmar la manera que les coses poden 
canviar en un segon, i com podem passar d’un estat harmoniós a un 
altre més compromès vitalment en molt poc temps. Aprofito les lectures 
conceptuals i culturals que ja posseeixen els objectes amb què treballo.  

 

El plàstic presenta també aquesta doble lectura. De fet és un material 
que s’utilitza per conservar, però en aquest cas i en aplicar-lo per 
"curar", realment asfixia, ja que aquesta és també una propietat del 
material plàstic. D’altra banda, la textura que m’ofereix el plàstic 
enrotllat a la cadira és molt estètica i aprofitable escultòricament 
parlant, ja que adquireix una textura i color propera al vidre, fent que 
l’obra tingui també un punt de fragilitat. 
 

La fotografia impedeix la degradació de la carn, és una altra al·lusió 
més a la perdurabilitat, a l’estat de conservació. La fotografia també 
conserva, però tots sabem que, malgrat la seva presència immaculada, 
allò fotografiat ja no hi és. La meva intenció era fer obres amb material 
corruptible (com la carn) i a l’hora de col·locar-lo en la peça necessitava 
un suport que respectés la idea, però que no es degradés i això m’ho 
donava la fotografia. Moltes persones, quan veuen les peces i, com un 
comentari jocós, em pregunten on han anat a parar les guatlles, els 
conills, etc. Jo els dic la veritat: “després me’ls vaig menjar”, ¿no és el 
que fem tots?. 
 

 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

Com s’ha dit anteriorment, el fet que la meva obra viva del concepte, 
que sigui la idea l’element desencadenant del tot, no limita l’obra en la 
seva perspectiva formal. Ja he comentat l’elecció de la cadira per les 
raons conceptuals, però s’haurien de destacar els seus components 
purament formals. Una cadira (que abans era plegable i ara ja no ho pot 
ser, certa traïció a la seva essència), és un element estable, 
necessàriament estable, fet que aporta a la peça la mateixa sensació 
d’estabilitat (novament aquesta idea em serveix i l’aprofito per oposar-la 
a l’evident inestabilitat conceptual que en definitiva respira l’escultura). 
Per dir-ho d’una altra manera, l’estabilitat formal està en oposició amb 
la inestabilitat conceptual. Sempre introdueixo els contrastos en l’obra, 
ja que són claus per la interpretació. 
 

 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

 

La fitxa ha estat elaborada pel propi artista. 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Són propostes que expressen una fe decidida en els poders de la 
poesia, d’allò irracional, i de les pulsions de l’home d’avui. (...) Amb una 
segona mirada ens adonem de la càrrega metafòrica que transcendeix 
cadascuna d’aquestes peces. 
Marín-Medina; José: Missatges en una ampolla, al catàleg Javier Muro, 
II Premio Navarra de escultura (1999), Museo de Navarra, del 22 
de setembre al 22 d’octubre de 2000, Págs.: 5-6. 
 

La seva preocupació per l’home, per les relacions personals, per la 
incomunicació en una societat cada vegada més comunicada entre si. 
(...) Persones, animals i coses, construïdes a partir de cafeteres, copes, 
planxes, ampolles, aixetes, batedores, etc. que, en mans de l’artista, 
deixen de ser el que eren. Muro els anomena “monemes plàstics” o 
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“idees bala”; peces amb significació, que no tinguin una lectura directa 
sinó més aviat simbòlica. 
Ezker, Alicia: Sobre el temps i l’espai, al catàleg Javier Muro, Jose 
Miguel Corral. Pinturas, Esculturas, Sala de Exposiciones de Noain, 
del 24 de gener al 27 de febrer de 2003. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 

ON LINE 

 

http://www.deconcursos.com/web/hemeroteca.php?id=1878&page=13
8&CADENA 
Pàgina que comenta el Premi Caja España de Escultura 2003 aconseguit 
per l’artista amb l’obra Estados de conservación. Aporta diversos 
comentaris de l’artista amb relació a l’obra guardonada. 
 

 

 
    
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Catàleg de la Biennal d’art 2006, Museu d’Art Modern de Tarragona, 
del 6 de juliol al 27 d’agost de 2006. 
 

Catàleg del Premio Caja España de Escultura (2003).  
 

Javier Muro, II Premio Navarra de escultura (1999), Museo de 
Navarra, del 22 de setembre al 22 d’octubre de 2000.  
 

Javier Muro, Jose Miguel Corral. Pinturas, Esculturas, Sala de 
Exposiciones de Noain, del 24 de gener al 27 de febrer de 2003. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

 
 

Arxiu personal de l’artista. 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

 

- Com ha transformat l’artista l’aspecte de la cadira? 
- Descriu la imatge de la fotografia que ocupa el seient. 
- Quines relacions podem establir entre els ocells i els tubs metàl·lics? 
- Per què creus que l’artista ha embolicat la cadira amb plàstic de cuina?
- Quina relació pot tenir això amb els ocells? 
- Quina sensació et produeix la contemplació de l’obra?  

 
 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
 

- Considerar els materials del nostre entorn en les seves possibilitats 
metafòriques. 
- Valorar els materials no convencionals com a part integrant de l’obra. 
- Entendre la fotografia no només com un mitjà de representació sinó 
també com instrument d’interpretació de la realitat. 
- Reflexionar sobre la multiplicitat de lectures que pot tenir l’obra 
artística. 

 
 

 
 
 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Ús de la fotografia com a mitjà d’expressió d’una idea. 
- Ús d’objectes manufacturats i materials no convencionals com a part 
integrant de l’obra. 
- Intervenció plàstica sobre objectes manufacturats. 
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Manel Margalef: Vis à vis 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Vis à vis  (de la sèrie Vis à vis) 
 

 

AUTOR 
 

Manel Margalef (Amposta, Tarragona, 1963) 
 

 

ANY 
 

2003 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

150’5 x 126 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Impressió digital prolàser color 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció particular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 
 

 

Manel Margalef és artista i professor a l’Escola d’Art de la Diputació de 
Tarragona. Llicenciat en Belles Arts i Història de l’Art per la Universitat 
de Barcelona, actualment  treballa en la tesi doctoral Dificultat en la 
recerca moderna de l’habitar: El territori domèstic com a confrontació 
artística i vivencial, inscrita al departament d’escultura d’aquesta 
mateixa Universitat.  
 

L’artista ha comprat una casa de finals del segle XIX. La reconstrucció 
d’aquesta casa, que encara no està acabada, ha assolit una gran 
significació en la seva producció artística. El fet de crear a partir del seu 
propi espai i de l’espai compartit amb la seva família, l’ha portat a un 
procés d’investigació sobre la importància i la transcendència que té 
l’espai en què vivim.  
 

Actualment, el seu treball té com a objectiu investigar a l’entorn de les 
nocions d’espai privat, deconstrucció i paisatge interior, on els 
conceptes d’identitat i memòria son utilitzats com a canals de 
comunicació entre el jo i l’arquitectura.  
 

L’any 1991 va rebre el premi de pintura Biennal d’Art Ciutat d’Amposta, 
l’any 1996 el XXVIII Premi Julio Antonio d’Escultura de la Diputació de 
Tarragona, l’any 2000 el premi compra Baix Camp i el 2003 el Premi “IV 
Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí”. 
 

Des dels seus inicis, l’any 1990, fins avui, ha realitzat diferents 
exposicions entre les quals podem destacar com a produccions més 
recents Caixes de camí a la Galeria Cànem (1997), Erda al Museu d’Art 
Modern de Tarragona (1998), Privado a la Galeria Senda (1999), 
Depósitos a la Galeria Fúcares (2001), L’efecte del Parheli a la Sala Reus 
(2001), el  treball Estratègies d’immersió  amb la galeria Fòrum i al 
Museu d’Art de Girona (2003) i el seu últim treball Arquitectures 
domèstiques a la sala de l’Antic Ajuntament de Tarragona, a la Galeria 
Senda (Barcelona) i a la Galeria Almirante de Madrid.  
 

Ha participat en diferents manifestacions entre les quals cal destacar 
TRASTOCAMENTS a Can Palauet de Mataró (1997), TRANSPORTABLE al 
Tinglado II de Tarragona (1998), 46 Salón de Montrouge (2001) , 
RODALIAS (2001-02), CREUATS “Nous territoris del disseny 
d’avantguarda” (CCCB – 2003), URBI & ORBI a Sedan (2004) i en 
diferents edicions de ARCO (2000- 2005) amb la Galeria Cànem, Galeria 
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Fòrum, Galeria Almirante i amb la Galeria Senda així com la participació 
en Art Fòrum Berlín amb aquesta mateixa galeria (2000), a DE FOTO 
amb la galeria Fòrum, a MACO MEJICO amb la galeria Almirante (2004) 
i a la Fira d’Art contemporani de Santander amb la galeria Cànem 
(2004-05). Al 2001 assisteix  a un Wokshop amb artistes alemanys a 
Berlín-Reinickendorf.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Els artistes catalans nascuts a les dècades dels seixanta i setanta 
inclosos en aquests itineraris (Manel Margalef, Antoni Alcàsser, Ester 
Ferrando o Lídia Pérez) provenen d’una formació específica en la 
facultat de Belles Arts de Barcelona amb la càrrega conceptual que això 
suposa. En general, són creadors ben informats del que succeeix tant a 
la resta de l’Estat Espanyol com a nivell internacional. Això els ha 
permès tenir una producció artística que participa de les característiques 
de l’art que es produeix en les darreres dècades. Cap d’ells pertany a 
una tendència determinada, ni crea una obra que es pugui incloure dins 
de les pràctiques tradicionals d’escultura o pintura. Si bé és cert que 
utilitzen elements o aspectes que pertanyen a aquests camps, els seus 
treballs barregen tècniques, materials i, fins i tot, com en el cas de
Manel Margalef s’introdueixen en el món de l’arquitectura. Com a 
element comú podríem dir que les seves obres tenen un rerafons 
biogràfic important, al mateix temps que li donen a les seves obres un 
pes específic al significat social o existencial.  
 

A nivell professional, són artistes que compaginen la seva tasca artística 
amb l’activitat docent i són conscients del paper de l’art com a 
transmissor d’idees i conceptes. 
 

Manel Margalef inscriu la seva pràctica artística en la dècada dels 
noranta, anys caracteritzats per l’absoluta llibertat expressiva. Tot i ser 
hereu de l’object trouvé duchampià, les seves peces no estan únicament 
descontextualitzades, sinó que adquireixen una dimensió humana. 
L’artista explora primer la idea del territori i després es decanta per 
abordar la complexitat inherent als espais més íntims. 
 

 

2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Fotografia en format vertical que mostra una cadira vis à vis en 
perspectiva. La cadira està formada per barres metàl·liques i sky negre. 
És una cadira impossible, ja que només té un seient i un respatller. El 
punt de vista escollit fa que les barres s’entrellacin de forma sinuosa. 
 

 

 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

L’autor recupera mobles del desguàs i els sotmet a una reapropiació. Els 
mobles són transformats i fotografiats per ell. 

En el cas de l’obra que ens ocupa, les dues cadires eren independents. 
Margalef les acobla i manipula una d’elles traient-li el seient i el 
respatller.   

Aquests objectes prefabricats posseeixen un ànima o essència espiritual, 
una intimitat o passat privat, una memòria. I és justament aquí on 
Margalef col·loca les seves interferències, els seus accidents o conflictes 
de identitats, la seva psicologia de l’objecte.    
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3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Els mobles són objectes d’importància cabdal a les nostres cases, pel 
seu ús quotidià. A l’obra de Manel Margalef, els mobles tenen una 
dimensió metafòrica, es tornen subjectes i a través d’ells s’expressen 
conflictes, emocions, històries particulars. Són mobles que formen part 
d’una escenografia en la qual es representa la pròpia vida. Estan lligats, 
per tant, a un projecte existencial. 
 

L’artista repeteix l’ús de cadires de sky, taules de vidre, serjants i 
corretges que sovint desconcerten o creen desassossec. Revisa 
contínuament conceptes com la fragilitat, la soledat, la incomunicació o 
la inevitable provisionalitat de l’existència. 
 

La fotografia permet traslladar al format bidimensional les 
característiques pròpies dels diferents materials: brillantor, textura... i 
alhora allunya els objectes, privant-los de la seva materialitat, per 
convertir-los en conceptes; en aquest cas, la incomunicació entre dos 
éssers. 
 

 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

 

L’autor ens mostra la cadira aïllada (soledat), recolzada a terra 
(equilibri), sobre un fons blanc uniforme (infinit). La il·luminació és 
zenital, cosa que provoca una ombra sota el seient.  
 

El punt de vista escollit per fer la fotografia és fonamental. Tot i que el 
recorregut visual definit per les barres metàl·liques ens suggereix la 
fusió entre els dos éssers convidats a seure, un dels dos quedarà exclòs 
perquè, malauradament, seure li resultarà impossible. Margalef expressa 
un anhel de comunió abocat al fracàs, el conflicte generat entre dues 
persones en construir el seu espai compartit. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

 

La casa ens defineix, explica com som convertint-se en la prolongació 
espiritual del ciutadà. Amb la seva possessió trobem seguretat i també 
es la causa i l’escenari de l’ansietat existencial, la pertinença a un lloc 
compartimentat, en ocasions, no buscat. 
 

Però, una casa, no és solament el marc constructiu i social en què ens 
ubiquem, és la armadura simbòlica que exerceix de suport a tot 
l’entramat d’objectes que la personalitza; trobem constantment els 
conceptes de suport emocional, refugi i record, temps detingut, mentre 
que la estètica i la noció de tecnologia canvien constantment. I és en 
aquest context on la vivència es defineix a través de l’aparició dels 
anomenats objectes domèstics, el mobiliari, els estris, que 
progressivament es van convertint en els protagonistes principals de 
l’escenari. 
 

Manel Margalef, Fragment de la introducció de la tesi doctoral (en 
elaboració).  
 

 
 
 
 
 

 
 

Vivim obsessionats per saber el temps i l’hora en què vivim, i ens 
oblidem del lloc exacte en què ens trobem. Margalef cultiva l’espai com 
a enderroc del temps, com a rastre. Combina brúixola i rellotge per 
entendre, igual que Borges, el temps com a substància. (...) En 
d fi i i d l é d i è i d ò i
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CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

definitiva, del que es tracta és de reconstruir una sèrie de memòries a 
partir d’objectes carregats de vida, però d’una vida passada, recitada 
des de la nostàlgia d’una absència que ens remet a un altre temps, que 
ens condueix a imaginar altres vides. I sempre, des del silenci de la 
intimitat, des del secret d’un virtual diari d’emocions que neix de la vida 
quotidiana. 
Fragment del text de David Barro al catàleg de l’exposició Manel 
Margalef. Arquitecturas domésticas o el arte de subvertir, 
Galeria Almirante, Madrid, 2004. 
 

És el valor i el pes donat a un objecte carregat d’història, de records, 
d’amors i desamors, un element més dins del petit o gran univers que 
representa una casa. La creació del nostre jardí tancat, del nostre espai 
interior, és quelcom indispensable per a la majoria de nosaltres. 
Fragment del text d’Antonio Salcedo: De l’espai domèstic a l’obra d’art  
al catàleg Arquitectures Domèstiques, Antic Ajuntament de 
Tarragona, del 17 de setembre al 31 d’octubre 2004.  
 

Les cadires que servien per a seure es tornen inútils, busquen altres
funcions, es creen situacions de comunicació, d’incomunicació, de 
dèficit. Els mobles pateixen metamorfosis i simbiosis que els desfiguren. 
S’acoblen com a paràsits l’un de l’altre. Envelleixen i es degraden 
buscant la posició. 
Assumpta Rosés, El Punt.  
 

Existeix un erotisme i un fetitxisme de les formes i el sentit ocult en 
elles que ens remeten als objectes poètics de Brossa. Però, sobre tot, hi 
ha uns éssers mitològics, creacions de la imaginació que posen de 
manifest enllaços o col·lisions, brunzits imperceptibles de frecs, 
contactes sensuals entre el fred acer i la pell adobada. Pot parlar-se 
d’una harmonia del desplaçament i el desajust.  
Abel H. Pozuelo, El Cultural.  

 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 

ON LINE 

 

http://madrid.art49.com/art49/art49madrid.nsf 
Portal d’art contemporani on es troba la informació relativa a l’exposició 
individual de Manel Margalef a la Galeria Fúcares de Almagro, del 14 de 
gener al 4 de març de 2006. 
 

http://www.canals-art.com/mostra2000-19.html 
Pàgina de la galeria Canals amb el currículum de l’artista. 
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Catàleg de l’exposició Arquitectures domèstiques, Antic Ajuntament 
de Tarragona, del 17 de setembre al 31 d’octubre 2004. 
 

Catàleg de l’exposició Manel Margalef. Arquitecturas domésticas o 
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PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Catàleg de l’exposició Manel Margalef. Arquitecturas domésticas o 
el arte de subvertir, Galeria Almirante, Madrid, 2004. 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Com és aquesta cadira? 
- Creus que l’artista l’ha modificada? 
- Quin ús en pot tenir? 
- Per què creus que l’artista l’ha fotografiat així i no d’una altra manera? 

 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Considerar la dimensió metafòrica dels objectes d’ús quotidià 
- Considerar els recursos del llenguatge fotogràfic com a part 
constitutiva de l’obra 

 
 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Modificació d’objectes manufacturats 
- Experimentació fotogràfica amb objectes d’ús quotidià 

 
 

 
 

3.1.4. Itinerari BANYERA 

 
Presentació de l’itinerari 

 
El bany té un sentit de ritual de purificació i de regeneració, però també es relaciona 
amb la sensualitat i la idolatria pel propi cos. D’altra banda, la psicologia veu el 
moment bany com un retorn al ventre matern, un record de la vida fetal. Les 
representacions de figures femenines, com Venus sortint del bany, han estat 
presents en els diferents períodes de la història de l’art des de l’antiguitat clàssica. El 
tema del bany s’ha associat a través de temps a les figures femenines com a símbol 
de la sensualitat. De fet, constituïa una excusa per a les representacions de nusos, 
particularment durant l’art barroc. Gairebé no existeixen representacions de banys 
amb figures masculines fins el segle XX, quan la mentalitat i la censura canvien.  
 
L’itinerari Banyera està representat pels artistes Joseph Beuys, Tom Wesselmann, 
Roy Lichtenstein, Pierrick Sorin, Sarah Lucas i Ester Ferrando. S’han triat aquestes 
manifestacions artístiques contemporànies amb l’objectiu d’oferir una mostra de la 
diversitat de materials, tècniques, procediments i concepcions que el referent de la 
banyera ha suscitat. Tenim exemples en què la banyera s’associa, efectivament, a 
processos de purificació i redempció com és el cas de la banyera de Beuys; exemples 
en què la banyera forma part d’un espai íntim d’higiene personal de la dona mentre 
és observada pels membres d’una societat patriarcal, com és el cas de les banyeres 
de Tom Wesselmann i Roy Lichtenstein; una banyera màgica que ens introdueix 
sobtadament en un món imaginari, com passa a la vídeoinstal·lació de Pierrick Sorin 
i, per últim, banyeres que esdevenen sexuades (Sarah Lucas) o orgàniques (Ester 
Ferrando) en el seu tractament. 
 
Després d’un resum que comenta cadascuna de les obres seleccionades, es  
concreten els objectius generals i els procediments que es poden extreure de les 
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diferents anàlisis elaborades en forma de fitxes i que són extrapolables al treball a 
l’aula. Per últim, es proposen estratègies que el professorat pot reordenar, 
seleccionar i reinventar amb el propòsit d’explorar el tema de la banyera amb 
l’alumnat de visual i plàstica. 
 
Manifestacions artístiques que configuren l’itinerari 

 
Joseph Beuys (Krefeld, Holanda, 1921- Düsseldorf, Alemanya, 1986) utilitza un 
objecte de procedència industrial a la seva obra Banyera (1960). Es tracta d’una 
banyera de nadó esmaltada en blanc i muntada sobre quatre potes, amb un desguàs 
en un extrem. L’objecte ha estat triat per les associacions personals que desperta en 
l’artista, el qual identifica aquesta banyera amb la que feia servir la seva mare per 
banyar-lo. Beuys afegeix tot un seguit de materials de contingut específic 
(esparadraps, gases i greix) fent que l’objecte adquireixi un sentit simbòlic. L’aspecte 
vulgar d’aquesta obra és deliberat, ja que Beuys no es preocupa per aconseguir la 
perfecció formal, sinó que li interessa plantejar qüestions relatives a la vida, la 
intimitat i el dolor.  

 
 

Joseph Beuys: 
Banyera, 1960. 

 

 
Tom Wesselmann: 
Banyera 3, 1963. 

 
Roy Lichtenstein: 

Dona a la banyera, 1963. 
 

 
 

Pierrick Sorin: 
Un espectacle de qualitat, 

1996. Sarah Lucas: 
Dona dins una banyera, 

2000. 
 

 

 
Ester Ferrando: 
De cos absent, 

2006. 

 
Impressionat per la presència d’enormes cartells publicitaris a les grans ciutats 
americanes, Tom Wesselmann (Cincinnati, Ohio, Estats Units, 1931 - Nova York, 
2004) es decideix per les composicions de grans dimensions. El seu llenguatge es 
torna cada vegada més cridaner sota la influència de la publicitat. Deixa de recórrer 
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a la tradició històrico-artística i la substitueix per la iconografia de la imatge 
publicitària. Sota aquesta influència representa sovint cuines i banys típics de les 
cases de classe mitjana americana. A la seva obra Banyera collage número 3  
(1963) Wesselmann representa l’interior d’una cambra de bany on podem apreciar la 
imatge d’una dona nua eixugant-se després de la dutxa. La composició no és plana, 
sinó que afegeix objectes d’ús quotidià com la barra amb la cortina de bany, la catifa 
o el tovalloler amb la tovallola, entre d’altres.  
 
També durant la dècada dels seixanta, Roy Lichtenstein (Nova York, 1923 – 1997) 
pinta les heroïnes modernes amb una visió estereotipada. Les representa en 
diferents actituds: complaents mestresses de casa dins d’un món patriarcal, víctimes 
de drames passionals amb expressions d’ansietat i por, etc. Els seus referents 
immediats són els còmics, les revistes del cor i la publicitat. Al quadre Dona a la 
banyera (1963) manté el seu estil de colors primaris i elements perfilats que neguen 
la il·lusió de profunditat i reafirma, en canvi, la importància del temps, ja que dóna a 
les seves creacions un camp cec que motiva l’espectador en la construcció de relats 
per tal de contextualitzar cada imatge. 
 
La videoinstal·lació Un espectacle de qualitat (1996) es va exposar a CaixaForum 
com a part integrant del muntatge Pierrick Sorin, Av. Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona, on Pierrick Sorin (Nantes, França, 1960) reconstruïa el seu taller 
(i al mateix temps, casa seva) a les sales del museu. Les peces es distribuïen pel 
rebedor, pel menjador o la cambra de bany, amb un gran sentit escenogràfic. 
D’aquesta manera, l’artista volia denunciar i ajudar a combatre la separació entre art 
i vida. Dins d’aquesta reconstrucció de la casa/taller de Sorin, l’espectador era 
sotmès contínuament a tot un seguit de paranys com, per exemple, la inevitable 
invitació a prendre un bany amb l’artista. La interacció amb l’obra es produeix de 
forma individual, només cal introduir el cap a través d’un forat practicat a la paret i 
un dispositiu de filmació fa que la imatge de l’espectador quedi automàticament 
incorporada a la banyera escumosa. 
 
L’assemblage Dona dins una banyera (2000) de Sarah Lucas (Londres, 
Anglaterra, 1962) consta d’una banyera petita, col·locada directament a terra, sobre 
la qual podem veure un penjador suspès del sostre amb dos ous ferrats i unes 
mitges semitransparents. L’aixeta de la banyera s’ha girat 180 graus, de manera que 
el sortidor apunta cap a dalt. Per elaborar els seus assemblages, Sara Lucas 
s’apropia d’objectes quotidians, els descontextualitza i els juxtaposa per a  convertir-
los en metàfores sexuals. El seu treball és un paradigma d’una actitud en contra de 
l’art decoratiu i convencional i una aposta per la llibertat expressiva. 
 
Per últim, és indubtable que la instal·lació De cos absent (2006) és fruit d’una 
experiència vital de l’artista, Ester Ferrando (Reus, 1972), pel fet d’haver estat 
mare just abans de començar a planificar el projecte de l’exposició. Les tres banyeres 
fabricades per l’artista són semitransparents, realitzades amb fibra de vidre, resina i 
tint vermellós; estan plenes d’aigua i il·luminades des de dins. L’artista vol convertir 
la banyera en quelcom orgànic, gairebé com un òrgan vital o una placenta 
contenidora de líquid.  
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Recapitulació d’objectius generals extrets de l’itinerari BANYERA 

 
- Considerar la dimensió simbòlica del ritual del bany o d’altres rituals quotidians 
en general. 
- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels considerats propis de 
la pintura o l’escultura). 
- Reflexionar sobre la dimensió metafòrica dels materials a emprar. 
- Considerar els objectes de l’entorn en les seves qualitats estètiques i també en 
el seu rerafons sentimental, polític, històric, simbòlic, etc. 
- Proposar nous procediments escultòrics: trobar, triar, juxtaposar, reordenar, 
descontextualitzar... En lloc d’esculpir, modelar, abuidar... 
- Utilitzar recursos de la retòrica de la imatge: metàfora, hipèrbole, sinestèsia, 
personificació, etc. 
- Juxtaposar diferents nivells de realitat en una mateixa obra. 
- Crear la il·lusió de realitat mitjançant la posta en escena i l’holografia. 
- Utilitzar la tecnologia audiovisual com a instrument de creació. 
- Reflexionar sobre les relacions entre publicitat, mitjans de comunicació i consum 
en la nostra societat. Identificar la repercussió que això pot tenir sobre els 
aspectes formals, tècnics i de difusió de l’obra artística. 
- Considerar la publicitat com a font d’inspiració artística. 
- Afavorir la introspecció i la reflexió personals. 
- Reconsiderar el concepte d’autoria de l’obra artística després dels artistes Pop. 
- Incorporar l’espectador com a part integrant de l’obra. 
- Estimular la percepció sensorial de l’espectador introduint elements diversos: 
aigua, vidre, llum, so, etc. 
- Provocar múltiples associacions d’idees en l’espectador. 
- Afavorir la introspecció i la reflexió personals. 
- Concebre una instal·lació relacionada amb l’espai envoltant. 

 
Recapitulació de procediments extrets de l’itinerari BANYERA 

 
Procediments bidimensionals 

- Utilització i manipulació d’imatges procedents dels mitjans de comunicació. 
- Ús de tècniques reproduïbles: fotocòpia, fotografia, manipulació digital 
d’imatges, serigrafia, etc. 
- Combinació de tècniques reproduïbles amb tècniques pictòriques tradicionals. 

 
Procediments tridimensionals 

- Ús d’objectes manufacturats i d’ús quotidià com a part integrant de l’obra. 
- Intervenció plàstica sobre objectes manufacturats. 
- Creació d’un assemblage. 
- Creació d’una instal·lació (o d’un projecte d’instal·lació). 

 
Procediments àudio-visuals 

- Creació d’una vídeoinstal·lació (o d’un projecte de vídeoinstal·lació). 
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Procediments generals 
- Ús de materials no convencionals. 
- Implicació de l’espectador en la realització de l’obra. 

 
Orientacions per treballar amb l’alumnat el tema de la banyera 
  
A continuació s’ofereix un guió possible de treball que el professorat pot adaptar 
segons la situació per tal de convertir el referent de la banyera en un tema de 
recerca i expressió plàstica de l’alumnat. S’han considerat quatre grans apartats: 
 

1. Exploració conceptual interdisciplinària. Què treballarem? 
2. Exploració procedimental sensorial i motriu. Com podem començar? 
3. Exploració en el temps. Quan ho podem fer? 
4. Exploració procedimental comunicativa/expressiva. Com podem construir el 

discurs? 
 
El professorat compta amb l’anàlisi exhaustiva dels referents artístics contemporanis 
inclosos a l’itinerari, però haurà de facilitar un espai de recerca i diàleg durant la 
classe per tal de desenvolupar l’apartat 1. El següent apartat està dirigit a l’estudiant 
que (individualment o en grups) haurà d’explorar el referent en qüestió fora de 
classe, segons les accions indicades. L’apartat 3 contempla diferents moments del 
procés de treball, mentre que l’apartat 4 es centra en estratègies d’expressió plàstica 
i comunicació que es desenvoluparan íntegrament a l’aula d’educació visual i plàstica. 
Amb aquesta seqüenciació es pretén no només aportar noves maneres de veure 
i representar sinó també estimular la comunicació i la transmissió d’idees a 
través de diferents mitjans i procediments.  
 

1. EXPLORACIÓ CONCEPTUAL INTERDISCIPLINÀRIA  
Què treballarem? 

   
 

LA HISTÒRIA  
DELS BANYS 

(Ciències socials) 
 

 
- El ritual del bany en diferents cultures. 
- La hidroteràpia i l’aromateràpia com a exemples de la 
proliferació actual de tractaments de bellesa i salut. 

 
EL SÍMBOL 

(Ciències socials) 
 

 
- Símbol de purificació i de regeneració. 
- Evoca la sensualitat i la idolatria del propi cos. 
- Recorda la vida fetal.  
 

 
LA FABRICACIÓ 
DE L’OBJECTE 
(Tecnologia) 

 

 
- Tipus de banyeres. 
- Materials de construcció. 
- Producció artesana i producció industrial. 
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EL TRACTAMENT 
I CONDUCCIÓ DE 

L’AIGUA 
(Tecnologia) 

 

 
- D’on ve l’aigua amb la qual omplim la banyera? 
- On va a parar l’aigua que se’n va pel desguàs? 
 

 
ELS REFERENTS 

ARTÍSTICS 
CONTEMPORANIS

INCLOSOS A 
L’ITINERARI 

(Història de l’art)
 

 
- Joseph Beuys: Banyera, 1960. 
- Tom Wesselmann: Banyera 3, 1963. 
- Roy Lichtenstein: Dona a la banyera, 1963. 
- Pierrick Sorin: Un espectacle de qualitat, 1996. 
- Sarah Lucas: Dona dins una banyera, 2000. 
- Ester Ferrando: De cos absent, 2006. 

 
 
 
 
 
 

ALTRES 
REFERENTS 
CULTURALS 

 
 

 
- La banyera com a objecte de disseny industrial. 
- La banyera com a referent en diferents disciplines artístiques: 
literatura, música, cinema (l’assassinat a la banyera de la 
pel·lícula Diabòliques, per exemple, de l’any 1996)... Com s’ha 
utilitzat? 
- La banyera (o el bany) com a referent a la cultura visual (la 
publicitat, per exemple). Esmentar els canvis produïts en la 
consideració d’espais públics i privats (Gran Hermano, per 
exemple). 
- La banyera (o el bany) com a referent a la cultura popular (el 
bany de San Silvestre, per exemple). 
- El bany com a referent multicultural. Donar veu als alumnes de 
procedències diverses. 

 
 
 

2. EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL SENSORIAL I MOTRIU  
Com podem començar? 

 
AMB UNA BANYERA DETERMINADA 
 

 
 

TACTE 

 
- Recórrer la banyera amb les mans (preferiblement, amb els ulls 
tancats). Verbalitzar (primer oralment i després per escrit) les 
sensacions que ens produeix. 

 
 
 

OÏDA 
 

 
- Escoltar el so de l’aigua mentre s’omple la banyera. 
- Escoltar la veu d’algú que està prenent un bany. 
- Enregistrar aquests sons. 
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OLFACTE 

 

 
- Ensumar les sals de bany o el sabó. Verbalitzar (primer oralment 
i després per escrit) les sensacions que ens produeix. 
 

 
 

VISTA 

 
- Establir paral·lelismes entre les característiques de la banyera i 
altres formes orgàniques (el ventre matern, el gorg d’un riu). 
- Mirada microscòpica: imaginar els components de l’aigua abans i 
després de prendre un bany. En què es diferencien? 
 

 
 
 

ACTIVITAT 
MOTRIU 

 

 
- Prendre un bany. Verbalitzar per escrit les sensacions que ens 
produeix abans, durant i després del bany. 
- Omplir la banyera amb algun element inusual (glaçons de gel, 
per exemple). Quines noves relacions s’estableixen amb el meu 
cos? 
- Canviar l’ús habitual de la banyera per un altre (tal i com va 
passar amb la banyera de Joseph Beuys, com es pot consultar a la 
fitxa d’aquest itinerari). Documentar-ho fotogràficament. 
 

 
3. EXPLORACIÓ EN EL TEMPS 

Quan ho podem fer? 
 

 
EN UN SOL DIA 

 

 
- Documentar l’ús que s’ha fet de la banyera de casa durant un 
dia. 

 
 
 

DURANT EL 
TREBALL 

 

 
- Documentar l’ús que s’ha fet de la banyera de casa mentre dura 
el treball. 
- Recopilar els esbossos, les anotacions, les fotografies, etc. en un 
diari de treball per tal de reconstruir el procés d’aprenentatge. 
 

 
AL FINAL DE 

L’EXPERIÈNCIA 
 

 
- Posada en comú dels resultats, un cop acabada l’exploració 
procedimental comunicativa/expressiva. 
- Exposició col·lectiva dels treballs realitzats. 

 
 

4. EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL COMUNICATIVA /EXPRESSIVA 
Com podem construir el discurs? 

 

 
 
 

 
- Escriure quin significat té per cadascú la banyera i quin ús se’n 
fa a casa (banyar-se, rentar el gos, rentar roba o objectes, etc.). 
- Identificar (oralment o per escrit) substituts naturals o artificials 
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DISCURS 
VERBAL 

 

de la banyera (el riu, el mar, la piscina) i assenyalar-ne 
avantatges i inconvenients. 
- Explicar casos concrets en què s’hagin observat usos alternatius 
de la banyera (condicionar la banyera per fer-la servir com a llit, 
reciclar la banyera com a abeurador de bèsties o torreta, etc.) 
- L’experiència agradable del bany pot esdevenir, en un moment, 
terrorífica. Imaginar i escriure una història breu en aquest sentit. 
- Relatar (oralment o per escrit) les conseqüències d’introduir-nos 
en una banyera plena de: ciment, glaçons de gel, mel, farina, oli, 
etc.  
- Un cop elaborats els apartats plàstics que es proposen a 
continuació, crear textos a partir de les configuracions plàstiques. 

 
 
 

DISCURS 
PLÀSTIC 

(amb la banyera 
de casa) 

 
 

 
- Dibuixar la banyera sencera amb la mà dreta, amb la mà 
esquerra, amb línia contínua (sense aixecar el retolador del 
paper), amb els ulls tancats. 
- Fotografiar (dibuixar, pintar) la banyera des de diferents punts 
de vista. 
- A partir de les fotografies realitzades, fer una manipulació digital 
amb la intenció d’expressar una idea. 

 
 
 
 
 
 

DISCURS 
PLÀSTIC 

(amb qualsevol 
banyera) 

 
- Retallar banyeres de diferents revistes, diaris o trobades a 
Internet. Fer exercicis de collage en què hi apareguin una o més 
de les banyeres retallades combinant el collage amb altres 
tècniques pictòriques. Què s’ha volgut expressar? 
- Escollir una de les banyeres retallades i construir-li una 
ambientació, realista o fantàstica. 
- Dissenyar una banyera en consonància amb diferents situacions, 
entorns o cultures, tot utilitzant recursos infogràfics. 
- Fer una intervenció plàstica (omplir-la de flors, esquitxar-la de 
pintura, cobrir-la amb cotó fluix...) sobre una banyera petita (de 
joguina, de nadó...). Què s’ha volgut expressar? 
- Fer una instal·lació (o projecte d’instal·lació) individualment o en 
grups, en què intervingui una o més banyeres. Què s’ha volgut 
expressar? 
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Anàlisi de les obres que configuren l’itinerari BANYERA 

 
 
 
 
 

 
Joseph Beuys: Badewanne (Banyera) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Badewanne (Banyera) 
 

 
AUTOR 

 

Joseph Beuys  
(Krefeld, Holanda, 1921- Düsseldorf, Alemanya, 1986) 
 

 

ANY 
 

1960 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

100 x 100 x 45 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Intervenció plàstica sobre un objecte manufacturat. 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Munic, col·lecció particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

La seva família era catòlica i vivia en Kleve, petita localitat industrial 
propera al Rin i a la frontera germano-holandesa.  
 

De molt jove es va interessar per les ciències naturals i la música, 
disciplines que mai no abandonarà. 
 

Va ingressar a les Joventuts Hitlerianes com a reacció a l’ambient 
familiar. L’any 1940, abans de començar els estudis de medicina, fou 
destinat a la Luftwaffe com a telegrafista i pilot d’avions. Durant la 
guerra va ser ferit de gravetat cinc vegades i li van extirpar la melsa. Va 
obtenir diverses condecoracions, però la seva indisciplina va fer que el 
degradessin i que acabés la guerra com a soldat ras i presoner dels 
anglesos al nord d’Alemanya. 
 

L’any 1946 va iniciar els estudis artístics en la Staatliche Kunstakademie 
de Düsseldorf. Començà a perfilar el que serà el seu “concepte ampliat 
de l’art” on es veu la influència de Rudolf Steiner i la seva antroposofia, 
que es pot resumir en: igualtat en els drets, fraternitat en l’economia i 
llibertat de l’esperit. Volia acabar amb l’omnipotència de l’Estat, unir 
creativitats i forces individuals per sanejar la societat. 
 

Les seves privacions materials, la no-obtenció de l’èxit artístic, les 
seqüeles físiques de la guerra i un desengany amorós, el van fer caure 
en una depressió profunda. Es va recuperar en la granja dels Van der 
Grinten, que més tard esdevindrien col·leccionistes de la seva obra. 
 

El 1959 va contraure matrimoni amb Eva Wurmbach, filla d’un conegut 
zoòleg. Dos anys després, va ser nomenat catedràtic d’escultura 
monumental en la Staatliche Kunstakademie de Düsseldorf. 
L’ensenyament era un element central en la seva teoria artística que 
pretenia desenvolupar un tipus d’art antropològic, que contemplés tots 
els mitjans d’expressió humans. 
 

La seva activitat en Fluxus començà l’any 1962 i també la seva projecció 
internacional. 
 

Durant els anys setanta va mantenir un compromís polític envers una 
educació progressista. Va qüestionar el procés de selecció i va admetre 
a classe a més de 140 alumnes rebutjats. Això li va provocar la 
destitució com a professor de l’Acadèmia de Düsseldorf, l’any 1972. 
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Amb Heinrich Böll, premi Nobel de literatura, va fundar el 1974 la 
“Universitat Lliure Internacional”, sense seu, amb la intenció de posar 
en pràctica les seves idees pedagògiques: la creativitat com a ciència de 
la llibertat i la interrelació entre l’art i la vida.  
 

L’any 1979 es va presentar a les eleccions al Parlament Europeu com a 
candidat dels Verds, però sense èxit. 
 

Durant la Documenta VII de Kassel (1982) va començar el projecte 
“7000 roures” amb la intenció de plantar en Kassel 7000 arbres al costat 
d’altres tantes columnes basàltiques, com a representació de la 
transformació alquímica de les pedres en arbres. La mort li va impedir 
acabar l’acció de cinc anys de durada, que van continuar els seus 
seguidors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Joseph Beuys ha recorregut totes les regions de la investigació artística 
de la segona meitat del segle XX: art conceptual, body-art, minimal, 
land-art, art povera, informal, etc. Es vincula a l’art conceptual quant a 
la preeminència del pensament i els processos artístics per sobre el 
resultat final. El contacte de l’artista amb Fluxus s’estableix en el marc 
del neodadaisme fruit d’un gest negador dels valors estètics burgesos 
però, en lloc de encaminar-se a la desmaterialització de l’objecte artístic, 
Beuys penetra en el món de les matèries més pobres i comunes, fet que 
el relaciona amb l’art povera i, en particular, amb Mario Merz. 
 

Els objectes de Beuys prenen la referència immediata del ready-made
de Duchamp, tot i el qüestionament a què sotmetrà l’artista en la seva 
acció El silenci de Marcel Duchamp es sobrevalora, l’any 1964. 
 

Les seves idees sobre la creativitat provenen del romanticisme alemany 
i del plantejament de Schiller entorn a l’educació estètica com la via per 
aconseguir la llibertat i la superació de tota degradació.  
 

Va estar compromès amb la tragèdia alemanya i la seva obra representa 
el penediment encaminat a la redempció, en favor de la llibertat i la 
fraternitat. 

 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Banyera de nadó de fabricació industrial, esmaltada en blanc i muntada 
sobre quatre potes, amb un desguàs en un extrem. A les vores hi ha 
esparadraps i gases i, a dins, queden restes de guix i greix.   

 
PAPER DE 
L’AUTOR 

 

Beuys utilitza en aquesta obra un objecte de procedència industrial, 
seriat i asèptic. Aquest objecte ha estat escollit per les associacions 
personals que l’hi desperta, el qual identifica aquesta banyera amb la 
que feia servir la seva mare per banyar-lo. Per tal de completar l’obra, 
Beuys afegeix tot un seguit de materials de contingut específic. 
L’objecte inicial, per tant, adquireix un sentit simbòlic mitjançant la 
transformació propiciada per l’artista. 
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3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Els materials de Beuys no són només vehicles d’expressió d’una idea, 
sinó que són vertaders elements redemptors i curatius. En la selecció de 
materials hi ha present la idea escolàstica de matèria com a substància. 
Beuys té una educació catòlica i coneix el concepte de 
transubstanciació. En la seva consideració de material entra quasi tot, 
especialment objectes sense bellesa formal però amb una relació 
autobiogràfica o un contingut simbòlic.   

La banyera de nadó fa referència a la vida que acaba de començar i al 
ritual del bany infantil, per tal d’eliminar els rastres de líquid amniòtic, 
sang i d’altres fluids orgànics implicats en el difícil esdeveniment del 
naixement. 
 

Els esparadraps i les gases fan explícites les primeres ferides que el 
nadó ha de curar: les produïdes pel tall de cordó umbilical. El naixement 
és un acte violent, el primer moment de trànsit del ser: el pas de la vida 
càlida, líquida i serena en l’úter matern, a la vida freda, dura i 
trasbalsada de l’existència. El sentit de ferida es fa extensiu en aquesta i 
d’altres obres de Beuys a totes aquelles situacions que impliquen dolor. 
La idea de curar, de la creació artística com un procés terapèutic de 
l’individu i la societat està sempre present en les seves accions, els seus 
objectes i els seus dibuixos. La presència reiterada de la ferida en la 
seva obra implica i reclama curació. 
 

El greix és un material que comença a prendre importància durant 
aquests anys en l’obra de Beuys. Per les seves característiques, 
representa la idea de transformació de l’energia, ja que és un material 
orgànic amorf que canvia d’estat segons la temperatura. La grassa serà, 
juntament amb el feltre, un dels materials més característics de tota la 
producció artística de Beuys. Durant la segona guerra mundial, quan el 
seu avió va ser abatut per la defensa antiaèria russa en Crimea, es va 
fracturar el crani, costelles, cames i braços. Els tàrtars nòmades que el 
van trobar malferit el van salvar d’una mort segura, untant-lo amb greix 
animal i tapant-lo amb feltre.  

 

 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

L’aspecte vulgar d’aquesta obra és deliberat, ja que Beuys no es 
preocupa per aconseguir la perfecció formal, sinó que l’interessa 
plantejar qüestions relatives a la vida, la intimitat i el dolor.  
 

Els objectes emprats per Beuys són d’ús quotidià, objectes-escultura 
que donen al fet artístic una dimensió humana ja que, segons Beuys, tot 
ésser humà és un artista. 
 

A causa de la seva aparença comuna, aquesta banyera va ser objecte 
d’una cèlebre reclamació davant dels tribunals. Després d’una exposició, 
va ser col·locada al magatzem del Museu de Leverkusen i, amb motiu 
de la celebració d’una festa al mateix museu organitzada pel Partit 
Social Demòcrata, va ser utilitzada per mantenir fredes les begudes. El 
cas va acabar amb una quantiosa multa que va haver de pagar el Partit 
al propietari de l’obra. 
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CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

La meva intenció amb aquesta obra era cridar l’atenció sobre el meu 
punt de partida i, amb ell, l’experiència i el sentiment de la meva 
infantesa. Actua en clau autobiogràfica: un objecte del món exterior, 
una cosa material sòlida revestida d’una energia de naturalesa 
espiritual. Pots dir-li substància, i és la transformació de la substància el 
que m’interessa en l’art, més que el tradicional enteniment estètic de les 
aparences belles. Si la creativitat té a veure amb la transformació, el 
canvi i el desenvolupament de la substància, llavors pot aplicar-se a 
qualsevol cosa en el món, i no ha de quedar només restringit a l’art. 
Manifestacions de Joseph Beuys recollides al llibre de Tisdall, Caroline: 
Joseph Beuys, Museu Guggenheim, Nova York, 1979, pàg. 10. 
 
 

 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Aquest objecte és deliberadament oposat i al mateix temps proper al 
ready-made de Duchamp pel seu alt contingut simbòlic i subjectiu, lluny 
de la neutralitat i impersonalitat d’aquell (...). Desenvolupament, 
esdevenir, desplegar-se d’un procés vital que podem sintetitzar en 
aquesta petita banyera, pur contenidor d’una vida que potser ha sanat i 
ha crescut, desallotjant l’objecte que ara roman buit però ple 
d’empremtes i rastres. 
 

Bernárdez, Carmen: Joseph Beuys, Ed. Nerea, Hondarribia 
(Guipúscoa), 2001, pàg. 25. 
 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

www.galeriabarcelona.net/html/beuy000.html 
Nota biogràfica i currículum de Joseph Beuys, així com d’altres artistes 
vinculats a la Galeria Barcelona. 
www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Joseph_Beuys.htm 
Pàgina de l’Associació d’amics de l’art i la cultura de Valladolid, que 
compta amb tot un seguit d’articles culturals i entrevistes a diferents 
personalitats del món de les arts plàstiques, la literatura, la música, etc. 
L’entrevista a Joseph Beuys està realitzada per Peter Holffreter, Susanne 
Ebert, Manfred Köning i Eberhard Schweigert. Konununi1cation, núm.1, 
Düsseldorf, 1973. 
 

www.uclm.es/cdce/sin/sin5/Beuys.htm 
El Centre de Creació Experimental de la Universitat de Castilla-La 
Mancha transcriu, en format digital, les cartes de George Maciunas a 
Joseph Beuys, l’acta de l’Assemblea Constitutiva del Partit Alemany dels 
Estudiants del 22 de juny de 1967, l’esborrany del projecte de la 
Universitat Lliure, la carta de Beuys al Ministre d’Investigació i Ciència, 
entre d’altres documents de cabdal importància per entendre la postura 
de Joseph Beuys com artista i professor. 

 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bernárdez, Carmen: Joseph Beuys, Ed. Nerea, Hondarribia 
(Guipúscoa), 2001. 
Lamarche-Vadel, Bernard: Joseph Beuys, Ed. Siruela; Madrid, 1994. 
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PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Bernárdez, Carmen: Joseph Beuys, Ed. Nerea, Hondarribia 
(Guipúscoa), 2001, pàg. 24. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Quina funció té aquesta banyera? 
- Un nen que acaba de néixer té alguna ferida? 
- A mida que vagi creixent, en tindrà més? 
- Les ferides fan mal. Hi ha, però, altres circumstàncies que també 

fan mal i no produeixen lesions físiques. Pots posar-ne algun 
exemple? 

- Quin sentit poden tenir els esparadraps (tirites) disposats a les 
vores de la banyera? 

 

 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Considerar els objectes de l’entorn en les seves qualitats 

estètiques i també en el seu rerafons sentimental, polític, 
històric, simbòlic, etc. 

- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels 
considerats propis de la pintura o l’escultura). 

- Reflexionar sobre la dimensió metafòrica dels materials a 
emprar. 

 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Ús d’objectes manufacturats com a part integrant de l’obra. 
- Ús de materials no convencionals. 
- Intervenció plàstica sobre objectes manufacturats. 
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Tom Wesselmann: Bathtub collage number 3 (Banyera collage número 3) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

Bathtub collage number 3 (Banyera collage número 3) 
 

 

AUTOR 
 

Tom Wesselmann (Cincinnati, Ohio, Estats Units, 1931 - Nova York, 
2004) 
 

 

ANY 
 

1963 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

213 x 270 x 45 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Assemblage 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Museum Ludwig, Colònia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va créixer en un suburbi de Cincinnati i fins als vint-i-quatre anys no va 
mantenir cap tipus de relació amb el món de l’art. L’any 1952 va 
incorporar-se a l’exèrcit; fou destinat a Fort Riley, Kansas, on va 
d’estudiar interpretació de fotografies aèries. Va ser llavors quan va 
començar a dibuixar tires còmiques. 
 

Quan va deixar l’exèrcit, va estudiar psicologia a la Universitat de 
Cincinnati i després art a l’Art Academy de Cincinnati. Es va casar amb 
Dot Irish i es dedicà a perfeccionar les tires còmiques que venia a 
revistes com 1000 Jokes i True. Seguint el consell d’un professor de l’Art 
Academy de Cincinnati, es va traslladar a Nova York per estudiar a la 
Cooper Union School of Art and Architectur de l’any 1956 a l’any 1959. 
En aquell moment pintava a l’estil de l’expressionisme abstracte, 
influenciat per De Kooning. 
 

Després de set anys de matrimoni amb Dot Irish, la relació es va 
trencar. L’any 1959, després d’un període de soledat i aïllament, va 
començar a sortir amb Claire Selley, companya d’estudis de la Cooper 
Union. Va experimentar llavors amb petits collages abstractes realitzats 
amb objectes humils i toscos que trobava pels carrers. L’any següent va 
pintar quadres figuratius i paisatges. L’any 1961 va fer la seva primera 
exposició individual en la Tanager Gallery de Nova York. Mentre 
treballava en Great American Nudes, va augmentar el format dels seus 
quadres.  
 

Durant els anys 60, les sessions de psicoanàlisi (a què assistia una 
mitjana de quatre vegades per setmana) i la lectura de Tròpic de Càncer 
i Tròpic de Capricorn de Henry Miller (novel·les que van ser objecte de 
polèmica per la seva franquesa a tractar el tema de la sexualitat) el van 
ajudar a afrontar la seva pròpia perspectiva sexual directament. 
L’erotisme explícit abordat a seves obres el van alliberar del que ell 
considerava hipocresia social. Es va casar amb Claire l’any 1963 i ella es 
va convertir en la seva principal model. Aquest mateix any inicia la sèrie 
dels Collages de banyeres. 
 

L’any 1966 va realitzar una exposició monogràfica a la galeria Sydney 
Janis de Nova York, a la qual van seguir moltes més. En aquella època, i 
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fins als anys vuitanta, va desenvolupar les sèries Pintures de dormitori, 
Marines i Fumadors. 
 

L’any 1980 va publicar, amb el pseudònim Slim Stealingworth, un assaig 
literari sobre la seva evolució artística. 
 

L’any 1983 va acabar les seves primeres obres en metall, generalment 
planxes d’alumini. Partint d’esbossos previs, aquestes obres són 
elaborades amb tècniques industrials com el tall amb làser. L’artista 
aconsegueix per una part, mantenir l’espontaneïtat del dibuix fet a mà i, 
alhora, fabricar una obra impersonal amb precisió industrial.  
 

Les seves primeres exposicions europees es van presentar entre 1994 i 
1996 a Tubinga, Brussel·les, Berlín, Munic, Rotterdam, Spira, Madrid i 
Barcelona. 
 

Va morir l’any 2004 en una clínica de Nova York a conseqüència de
complicacions en una intervenció quirúrgica de cor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

El Pop art va néixer a les dècades dels 50 i 60 a les societats 
industrialitzades, abocades al consum desenfrenat, on els mitjans de 
comunicació imposaven la seva hegemonia. El Pop art anglès, el 
col·lectiu Fluxus, els Nous Realistes francesos i el Pop art americà van 
ser els agents del gran canvi que comportaria la fi de les avantguardes. 
Modificaren els aspectes formals i temàtics de les obres, redefiniren el 
concepte d’autoria, qüestionaren el caràcter únic i irrepetible de l’obra 
així com la intervenció manual de l’artista. 
 

Va ser a la Gran Bretanya, als anys 50, quan el crític Lawrence Alloway i 
els artistes Eduardo Paolozzi i Richard Hamilton, entre d’altres, van 
perfilar el que serien les característiques de l’art Pop: popular, 
passatger, jove, econòmic, enginyós, sexy, evasiu, atractiu i rendible.  
 

Abans del Pop pròpiament dit, el Neo-Dadà, juntament amb el Nou 
Realisme constituïren l’alternativa al subjectivisme de l’expressionisme 
abstracte de l’Escola de Nova York. Artistes com Robert Rauschenberg i 
Jasper Johns van ser els impulsors del gran canvi. Roy Lichtenstein, 
Andy Warhol, Tom Wesselmann, Jim Dine, James Rosenquist i Claes 
Oldenburg foren els màxims representants de l’art Pop. 
 

De tots els artistes pop americans, Tom Wesselmann és el que més 
enllaça amb la tradició pictòrica europea. Els seus interiors tenen una 
rigorosa estructura compositiva que recorda els interiors de Henri 
Matisse, així com els seus motius (odalisques) i la seva experimentació 
amb les superfícies de color. D’altra banda, la convergència de diferents 
nivells de realitat característica de les obres de Wesselmann té el seu 
origen en els collages cubistes i l’obra de Kurt Schwitters. La utilització 
d’objectes procedents de la vida quotidiana prové també dels ready-
mades de Marcel Duchamp. 
 

 
 
 
 
 
 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

98

2. NIVELL FORMAL 
 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

L’assemblage mostra l’interior d’una cambra de bany. Hi podem apreciar 
la imatge d’una dona nua en actitud d’assecar-se després de la dutxa. 
La composició no és plana, sinó que afegeix objectes d’ús quotidià com 
la barra amb la cortina de bany, la catifa o el tovalloler amb la tovallola, 
entre d’altres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

   

El seu estil característic no es desenvolupa com a conseqüència d’un 
compromís particular amb un determinat tema de representació; l’artista 
decideix deliberadament centrar-se en les categories més convencionals 
de l’art (com el nu o la natura morta) amb la intenció d’alliberar-se de la 
influència de L’Expressionisme Abstracte Americà, que tant li havia 
influenciat en la dècada dels anys cinquanta.    

En els seus primers collages de petit format, a principis dels anys 
seixanta, Weselmann introdueix elements figuratius en relació al tema 
de nu femení. Mostra interiors que permeten a l’espectador contemplar 
un món privat aïllat de l’exterior. Confronta les seves figures, que 
recorden les odalisques de la modernitat clàssica, amb decorats de la 
vida quotidiana dels Estats Units. 
 

Impressionat per la presència d’enormes panells publicitaris a les grans 
ciutats americanes, Wesselmann es decideix per les composicions de 
grans dimensions. El seu llenguatge es torna cada vegada més cridaner 
sota la influència de la publicitat. Deixa de recórrer a la tradició 
històricoartística i la substitueix per la iconografia de la imatge 
publicitària. Amb aquesta influència representa sovint cuines i banys 
típics de les cases de classe mitjana americana. 

 

3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

En els seus assemblages, Wesselmann amplia el concepte de collage
incorporant objectes tridimensionals que són productes fabricats en 
sèrie, generalment objectes de la llar com penjadors, rellotges, 
prestatgeries de cuina o ventiladors. En relació a l’obra que ens ocupa, 
l’artista incorpora objectes reals com la porta de la cambra, la barra i la 
cortina de bany, el penjador amb la tovallola, la catifa i una cistella. 
 

La introducció d’elements reals a la composició aporta certa dimensió de 
realitat als elements plans, encara que no es tracti d’un entorn en el 
qual se’ns permeti entrar, sinó només una representació. Continuant 
amb aquest èmfasi per la realitat, Wesselmann va incloure l’any 1964 a 
l’obra Natura Morta núm. 38, un rellotge en funcionament que marcava 
l’hora real i una ràdio que emetia l’emissora local.   

 
 
 

LES 
FORMES 

 

La gamma cromàtica de Bathtub collage number 3  es redueix 
principalment a tres colors: blau, groc i taronja. La reducció de la paleta 
de colors enllaça amb l’interès de l’artista per adequar-se a la gràfica 
publicitària. Quan va desenvolupar la sèrie Great American Nudes, 
l’artista va decidir deliberadament restringir-se a la utilització dels colors 
de la bandera nord-americana.  
L’ambient representat en la sèrie de cambres de bany, amb polides 
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superfícies metàl·liques i enrajolades, juntament amb les figures 
espectrals que hi apareixen, contribueixen a definir un llenguatge 
impersonal, fred i perfeccionista. La contraposició d’objectes 
tridimensionals amb les zones pintades provoquen tensions xocants 
entre la realitat i la invenció. Més que executar la pintura amb la major 
intensitat física possible, Wesselmann tractava de construir una imatge 
el més intensa possible. 
 

L’artista omet intencionadament els trets de la fesomia perquè el nu no 
es converteixi en un retrat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Jo havia de fer amb De Kooning el mateix que ell havia fet amb Picasso. 
Manifestacions de Tom Wesselmann recollides al llibre d’Hunter, Sam: 
Tom Wesselmann, Polígrafa, Barcelona, 1995, pàg.: 17. 
 

Per a ell, l’art, en lloc d’ocupar-se dels elements que conformen la 
nostra vida, era més aviat una actitud estètica vers la pintura; i la 
pintura inclou tots els aspectes de les nostres vides. Per a ell, el tema 
s’eixamplava fins incloure excusats, cotxes i barres de caramel, a l’igual 
que flors, fruites i dones. 
Paraules de Tom Weselmann extretes d’una monografia sobre la seva 
obra escrita per ell mateix en tercera persona, sota el pseudònim de 
Slim Stealingworth. La cita figura al llibre d’Hunter, Sam: Tom 
Wesselmann, Polígrafa, Barcelona, 1995, pàg.: 21. 
 

Fa anys, quan feia obres amb la catifa al terra, les taules, etc., vaig 
comprendre de seguida que jo era un pintor bidimensional que 
treballava en tres dimensions. La tercera dimensió, encara que existeix, 
és només una il·lusió. Està allí, però no s’ha de contemplar en termes 
tridimensionals, sinó en termes de dues dimensions... La tercera 
dimensió hi és només per intensificar l’experiència bidimensional. 
Manifestacions de Tom Wesselmann recollides al llibre d’Hunter, Sam: 
Tom Wesselmann, Polígrafa, Barcelona, 1995, pàg.: 22. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Quasi sense excepció, les imatges de Wesselmann apel·len al principi de 
plaer interior i contribueixen a la sensació de delit que prové, a nivell 
més visceral, de la conjunció de determinades formes, textures i colors. 
La selecció del motiu és tan sols una part de l’equació a través de la 
qual l’artista transmet sensacions de desig satisfet fins a la sacietat. 
Marco Livingstone, al catàleg Tom Wesselmann, Fundació Juan 
March, 2 de febrer-21 d’abril, 1996, pàg.: 13. 
 

En l’estela del moviment feminista, (els nus de Wesselmann) foren 
considerats, des de principis dels anys 70, per alguns comentaristes com 
indicis que les dones eren convertides en objectes, particularment de 
l’apetit sexual masculí. Però en la seva època, la intenció era clarament 
la de ser interpretats com l’expressió radical d’una nova sinceritat i 
naturalitat en tot allò referent al sexe, una sinceritat que des de llavors 
és vinculada als anys seixanta. 
Marco Livingstone: Tom Wesselmann, A retrospective Survey 
1959-1992, Shinjuku: Isetan Museum of Art, 1992, pàg.: 22 i citat al 
catàleg Tom Wesselmann, Fundació Juan March, 2 de febrer-21 
d’abril, 1996, pàg.: 27. 
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4. RECURSOS 
 

 
 

ON LINE 

 

http://www.imageandart.com/tutoriales/biografias/wesselmann/wessel
mann.html 
Biografia de l’artista, per Paola L. Fraticola. 
 

http://www.artcyclopedia.com/artists/wesselmann_tom.html 
Relació de webs d’interès en relació a l’artista i la seva obra. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Hunter, Sam: Tom Wesselmann, Polígrafa, Barcelona, 1995. 
 

Osterwold, Tilman: Pop Art, Taschen, Madrid, 1999. 
 

Tom Wesselmann, Fundació Juan March, 2 de febrer-21 d’abril, 1996, 
amb textos de Marco Livingstone, Jo-Anne Birnie Danzker, Tilman 
Osterwold i Meinrad Maria Grewenig. 
 

 
PROCEDÈNCIA DE 

LA IMATGE 

 

http://www.museenkoeln.de/museum-
ludwig/default.asp?sam_03_00.asp~inhalt 
Pàgina del museu Ludwig de Colònia on es fa referència a l’obra pop de 
Wesselmann Bathtub collage number 3 que forma part de la seva 
col·lecció. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Per què creus que l’artista ha incorporat a l’obra objectes 
tridimensionals? 
- Per què creus que la figura no te rostre? 
- Quines afinitats te aquesta obra amb una pancarta publicitària? 
 

 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Juxtaposar diferents nivells de realitat en una mateixa obra. 
 

 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

PROCEDIMENTS 
- Creació d’un assemblage. 
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Roy Lichtenstein: Woman in the bath (Dona a la banyera) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Woman in the bath (Dona a la banyera) 
 

 

AUTOR 
 

Roy Lichtenstein (Nova York, 1923 – 1997) 
 

 

ANY 
 

1963 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

171 x 171 cm 
 

TÈCNICA 
 

 

Oli sobre tela 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Museu Thyssen-Bornemisza, Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El seu pare era agent immobiliari i la seva mare, mestressa de casa. De 
petit sentia fascinació per la ciència i la seva mare l’acompanyava sovint 
al Museu d’Història Natural, molt pròxim al domicili familiar.  
 

De jove s’interessà pel dibuix i passava molt de temps dibuixant i 
construint maquetes d’avions. Als tretze anys va ingressar a l’Escola
Franklin, on va seguir un programa d’estudis centrat en les ciències 
naturals. Els dissabtes al matí assistia als cursos d’aquarel·la de l’Escola 
de disseny Parson. Durant la seva educació secundària va formar un 
grup de jazz amb altres companys. En les obres d’aquesta etapa sovint 
representa músics de jazz. 
 

L’any 1940 es va graduar en Franklin i, durant l’estiu previ a l’ingrés a la 
universitat, assistí a les classes de pintura de Reginald Marsh en l’Art 
Students League. L’èmfasi d’aquelles classes pels processos tècnics, per 
damunt dels processos artístics, no va agradar a Lichtenstein. Aquella 
tardor va començar els seus estudis en la Ohio State University de 
Columbus.  
 

Des del començament es va apuntar a les classes de Dibuix Elemental i 
Dibuix Lliure, que combinava amb assignatures de Botànica, Literatura i 
Història. En aquest període, pintava retrats i natures mortes influenciat 
pel cubisme de Braque i Picasso.  
 

L’any 1942 es va apuntar al curs “Dibuixar mirant”, del professor Hoyt L. 
Sherman, que feia dibuixar a les seves classes objectes il·luminats amb 
un flash només per un moment. A partir d’aquell moment, les teories de 
Sherman sobre la “percepció organitzada” o la unitat perceptiva es va 
convertir en la base del seu treball. 
 

L’any 1943 va ser reclutat per l’exèrcit dels Estats Units i va deixar la 
universitat per incorporar-se a files. La tardor de 1945 va tornar a casa 
i, poc després, moria el seu pare. L’any 1946 es va llicenciar de l’exèrcit 
amb diferents distincions. El març del mateix any, va tornar a la 
universitat de Ohio i, al juny, es llicenciava en Belles Arts. Influenciat 
per l’estil precolombí, realitzà llavors escultures tallades en pedra, 
terracota o ceràmica. El setembre del mateix any, va acceptar la feina 
de professor d’art a la OSU. A les seves classes utilitzà un “Flash Lab” 
similar al de Sherman. 
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DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

L’any 1948 va formar part d’una exposició col·lectiva a la Ten-Thirty 
Gallery de Cleveland, una cooperativa d’artistes on va conèixer la seva 
futura dona, Isabel Wilson, assistent de la galeria. Allí va exposar 
quadres de formes biomòrfiques simplificades a l’estil de Paul Klee. 
 

Insectes i ocells van omplir els quadres d’inspiració surrealista de l’any 
cinquanta que, durant 1951, va ser substituïts per cavallers i donzelles, 
castells i dragons. Al juny va acabar el seu contracte amb l’OSU. 
 

L’any 1052 va exposar a la John Heller Gallery de Nova York diferents 
interpretacions d’obres del segle XIX americà. Un altre motiu recurrent 
de les seva obra en aquest període pre-Pop són els vaquers i indis 
americans. Va obtenir diversos premis i, l’any 1954, va néixer el seu 
primer fill, David. El seu segon fill, Mitchell, va néixer l’any 1956. 
 

Durant la tardor de 1957 va acceptar un lloc de treball com a professor 
assistent a la State University of New York en Oswego. La seva obra es 
va tornar llavors més abstracta i expressionista. 
 

L’any 1960 va deixar Oswego per incorporar-se com a professor 
assistent d’Art al Douglass College, el col·legi de noies de la Rutgers 
State University of New Jersey, en New Brunswick. Allí va conèixer a 
Allan Kaprow, Claes Oldenburg, Lucas Samaras, George Segal, Robert 
Watts, Robert Whitman i altres artistes vinculats al happening. Durant el 
seu primer curs en Rutgers la seva pintura encara era abstracta. 
 

Durant els anys seixanta va començar a pintar inspirat pels temes i les 
imatges de la subcultura de masses. Les seves primeres obres de gran 
format, extretes de vinyetes de còmic i incorporant la tècnica de la 
trama de punts Benday, daten de 1961. Aquest moment marcarà la 
trajectòria de tota la seva producció artística en endavant. 
 

Leo Castelli va acceptar representar els treballs de Lichtenstein i en va 
disparar les vendes. El febrer de 1962, Castelli va exhibir els quadres de 
Lichtenstein en una exposició monogràfica i, durant el mateix any, els 
quadres pop de l’artista es va exhibir en sis grans exposicions per tot el 
país. L’any següent va demanar una excedència en Douglass, es va 
separar de la seva dona i va començar a treballar en sèries inspirades 
en dones de serials televisius i motius bèl·lics de la Segona Guerra 
Mundial. 
 

L’any 1968 es va casar amb Dorothy Herzka, a qui havia conegut a la 
galeria Bianchini de Nova York. L’any 1970 es traslladà a Southampton, 
en Long Island. Lichtenstein pintava llavors reinterpretacions de grans 
obres de la pintura moderna. 
 

L’any 1980 va reinstal·lar el seu estudi en Manhattan. Durant els anys 
noranta, les sèries de Lichtenstein mostraven colossals vistes interiors 
de cases extretes de petits anuncis de les pàgines grogues, així com 
nombrosos nus femenins. Aquests anys realitzà projectes escultòrics i 
pictòrics a gran escala encarregats per diferents institucions públiques i 
privades. L’any 1990 li van concedir la Medalla Nacional de les Arts. 
 

 
 
 

 

El Pop art va néixer a les dècades dels 50 i 60 a les societats 
industrialitzades, abocades al consum desenfrenat, on els mitjans de 
comunicació imposaven la seva hegemonia. El Pop art anglès, el 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

104

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

col·lectiu Fluxus, els Nous Realistes francesos i el Pop art americà van 
ser els agents del gran canvi que comportaria la fi de les avantguardes. 
Modificaren els aspectes formals i temàtics de les obres, redefiniren el 
concepte d’autoria, qüestionaren el caràcter únic i irrepetible de l’obra, 
així com la intervenció manual de l’artista. 
 

Va ser a la Gran Bretanya, els anys 50, quan el crític Lawrence Alloway i 
els artistes Eduardo Paolozzi i Richard Hamilton, entre d’altres, van 
perfilar el que serien les característiques de l’art Pop: popular, 
passatger, jove, econòmic, enginyós, sexy, evasiu, atractiu i rendible.  
 

Abans del Pop pròpiament dit, el Neo-Dadà, juntament amb el Nou 
Realisme constituïren l’alternativa al subjectivisme de l’expressionisme 
abstracte de l’Escola de Nova York. Artistes com Robert Rauschenberg i 
Jasper Johns van ser els impulsors del gran canvi. Roy Lichtenstein, 
Andy Warhol, Tom Wesselmann, Jim Dine, James Rosenquist i Claes 
Oldenburg foren els màxims representants de l’art Pop. 
 

Els poemes escrits per Lichtenstein a la seva tesi de master de 1949 per 
la Universitat Estatal de Ohio assenyalen com a guies del seu treball a 
mestres anteriors com Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, 
Matisse, Rousseau, Braque, Picasso i Ma Yuan (pintor xinès, 1160-
1225). Aquest últim confirma la primerenca fascinació de l’artista per la 
pintura paisatgística xinesa. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

En el quadre apareix un primer pla d’una dona jove i somrient, prenent 
un bany. La seva mirada es dirigeix directament a l’espectador. Té el 
cabell recollit i els llavis vermells. L’aigua de la banyera li arriba fins a 
les espatlles i agafa una esponja amb les mans. Els contorns estan 
resseguits en blau i s’han emprat només colors primaris. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

Lichtenstein pinta, durant la dècada dels seixanta, les heroïnes 
modernes amb una visió estereotipada. Les representa en diferents 
actituds: complaents mestresses de casa dins d’un món patriarcal, 
víctimes de drames passionals amb expressions d’ansietat i por, etc. Els 
seus referents immediats són els còmics, les revistes del cor i la 
publicitat.   

Lichtenstein feia servir composition books (quaderns de composició) on 
enganxava els retalls d’anuncis comercials o les vinyetes de còmic, a fi 
de compondre amb posterioritat els quadres a partir d’aquells elements. 
No realitzava còpies exactes, sinó interpretacions lliures dels models 
seleccionats. En un sol quadre introduïa, per exemple, elements 
procedents de diferents retalls. D’aquesta manera, la seva obra 
oscil·lava entre la còpia i la poètica del collage. 

L’autor començava traçant petits esbossos amb llapis de color al seu 
quadern de dibuix. Tot seguit, fotografiava el dibuix original en format 
diapositiva de 35 mm.; projectava la diapositiva sobre un cartró que 
sovint tenia la mateixa mida del quadre, o bé la meitat, i tornava a 
dibuixar la composició. Elaborava llavors un collage que funcionava com 
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una maqueta del quadre acabat. 

Venia després la projecció de la diapositiva del collage sobre la tela i la 
seva execució “industrial” amb la col·laboració dels ajudants del taller. 
Els ajudants s’encarregaven de les tasques mecàniques, mentre que el 
dibuix era sempre cosa seva. 

Durant tot el procés, Lichtenstein contemplava el quadre des de totes 
les orientacions possibles fent servir un cavallet de disseny propi que 
podia girar completament. També feia servir un mirall per examinar la 
composició del revés i des del doble de distància. Feia servir ulleres, 
però sovint mirava el quadre per damunt d’elles per valorar l’efecte 
borrós general. 
 

 

PAPER DE 
L’ESPECTADOR 

 

 

Els quadres de Lichtenstein ens sedueixen perquè ens conviden a 
reconstruir relats imaginaris. 
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Vinyetes de còmic i retalls publicitaris: referència fonamental en 
tota la producció artística de Lichtenstein. L’artista amplia 
desmesuradament les vinyetes i les aïlla. Un cop separada de la sèrie, la 
vinyeta perd el seu sentit narratiu i adquireix un significat nou. 
L’ampliació produeix un caràcter desapassionat en els motius. 
 

Pintura a l’oli: traspassa la tècnica de punts Benday, típica de la 
impressió dels còmics, a la pintura a l’oli mitjançant plantilles. La seva 
pintura, tot i estar elaborada amb un mètode manual minuciós, sembla 
realitzada mecànicament, resulta perfecta i anònima, com realitzada per 
un dissenyador gràfic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

Els elements del quadre: rajoles, aigua, esponja i dona estan 
contornejats amb línies gruixudes de color blau. El cromatisme del 
quadre es limita a l’ús de colors primaris. Sembla que la composició i el 
color emprats per Lichtenstein en aquesta i en la major part de les 
seves obres estiguin encaminats a negar la il·lusió de profunditat 
espacial inventada pels pintors renaixentistes. Els seus quadres 
s’afirmen com el que són: superfícies bidimensionals. 
 

Mentre nega la primacia de l’espai il·lusori reafirma, en canvi, la 
importància del temps. Dóna a les seves creacions un camp cec que 
genera en l’espectador la construcció de relats per tal de contextualitzar 
cada imatge. 
 

El mateix any, Roy Lichtenstein va pintar el quadre Dona ofegant-se 
(Museum of Modern Art, Nova York). Ambdues composicions mostren el 
cap i les mans d’una dona a l’aigua però, mentre que Dona a la banyera 
ens ofereix una dona feliç, Dona ofegant-se ens ensenya una dona 
aterrida i mig ofegada en el seu mar de llàgrimes. La figura somrient 
destaca sobre l’estàtica geometria de la paret, mentre que l’altra és 
arrossegada pel remolí d’aigua. 
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CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Normalment no selecciono (del còmic) els motius que presenten un 
missatge imponent, sinó aquells que no són importants o que semblen 
arquetips clàssics. El que més m’interessa és aconseguir una forma 
quasi clàssica, intento trobar en el motiu l’atemporalitat, allò impersonal 
i mecànic. (...) Els còmics són camps experimentals que estimulen la 
fantasia. 
Fragment de les conversacions amb David Pascal l’any 1966, procedent 
de la monografia de Bernhard Kerber: Ertrinkendes Mädchen, Reclams 
Universal-Bibliothek, Stutgart, 1970 i recollit al llibre de Tilman 
Osterwold: Pop Art, Taschen, Madrid, 1999, pàg. 184. 
 

M’interessen els clixés moderns, he intentat mostrar el valor mitològic, 
és a dir el classicisme del “hot dog”. 
Fragment de les conversacions amb Raphael Sorin l’any 1967, procedent 
de la monografia de Bernhard Kerber: Ertrinkendes Mädchen, Reclams 
Universal-Bibliothek, Stutgart, 1970 i recollit al llibre de Tilman 
Osterwold: Pop Art, Taschen, Madrid, 1999, pàg. 184. 
 

 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Per alguns artistes el tema és de suma importància... Però Lichtenstein 
no volia que el seu art s’entengués d’aquesta manera. Volia que la seva 
obra s’interpretés com una idea: que la idea fos (no dones nues, sinó) 
aquest estil que ell mateix havia desenvolupat, basat en la iconografia 
comercial. En el decurs de la seva obra, això va ocupar un espai 
enorme. 
Fragment de l’entrevista d’Avis Berman amb Carlene Meeker (pintora i 
escriptora ajudant de l’estudi de Lichtenstein de 1968 a 1980) 13-15 
d’agost de 2003, citat al catàleg Roy Lichtenstein, de principio a fin, 
Fundación Juan March, 2 de febrer-20 de maig de 2007, pàg.: 132. 
 

 
 

4. RECURSOS 
 

 
 
 

ON LINE 

 

http://www.museothyssen.org/thyssen/coleccion/ficha474.htm 
Fitxa del Museu Thyssen en relació a l’obra Woman in the bath, amb 
informació sobre l’artista i l’obra. 
 

http://www.lichtensteinfoundation.org/ 
Pàgina web de la Fundació Roy Lichtenstein de Nova York amb extensa 
informació sobre l’artista i la seva trajectòria. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Osterwold, Tilman: Pop Art, Taschen, Madrid, 1999. 
 

Roy Lichtenstein, de principio a fin, Fundación Juan March, 2 de febrer-
20 de maig de 2007, amb textos de Jack Cowart, Juan Antonio Ramírez, 
Ruth Fine, James dePasquale, Clare Bell i Avis Berman. 
 

 

 
PROCEDÈNCIA 
DE LA IMATGE 

 
 

http://www.museothyssen.org/thyssen/coleccion/obras_ficha_zoom474.html
Zoom de la imatge de la fitxa del Museu Thyssen en relació a l’obra que ens 
ocupa. 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Sembla una “pintura”? 
- És un retrat? 
- És una situació versemblant? 
- Quina mida creus que té l’obra? 
- Com afecta el format a la nostra interpretació de l’obra? 
 

 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Reflexionar sobre les relacions entre publicitat, mitjans de 
comunicació i consum en la nostra societat. Identificar la repercussió 
que això pot tenir sobre els aspectes formals, tècnics i de difusió de 
l’obra artística. 
- Reconsiderar el concepte d’autoria de l’obra artística després dels 
artistes Pop. 
- Considerar la publicitat com a font d’inspiració artística. 
 

 

 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Ús de tècniques reproduïbles: fotocòpia, fotografia, manipulació 
digital d’imatges, serigrafia, etc. 
- Utilització i manipulació d’imatges procedents dels mitjans de 
comunicació. 
- Combinació de tècniques reproduïbles amb tècniques pictòriques 
tradicionals. 
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Pierrick Sorin: Un spectacle de qualité (Un espectacle de qualitat) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Un spectacle de qualité (Un espectacle de qualitat) 
 

 

AUTOR 
 

Pierrick Sorin (Nantes, França, 1960) 
 

 

ANY 
 

1996 
 

DIMENSIONS 
 

 

230 x 160 x 200 cm 
 

TÈCNICA 
 

 

Instal·lació audiovisual interactiva 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 
 

Col·lecció FRAC Pays de la Loire, Carquefou 

 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va néixer l’any 1960 a Nantes, on encara viu actualment. L’any 1975 va 
filmar el seu primer curt amb la càmera súper 8 del seu pare. Després 
d’acabar els estudis primaris a L’École Normale d’Instituteur d’Angers, 
va estudiar art a l’École des Beaux-Arts de Nantes de 1983 a 1988. Les 
seves autofilmacions, començades el 1987, van ser retransmeses per 
primer cop el 1989, a la cadena de televisió France 3. En aquella època 
treballava com a reporter d’imatge per a France 3 Région. 
 

L’any 1998 va protagonitzar la pel·lícula de Sophie Comtet Les Bruits de 
la ville, i també va actuar a Ligne 201, de Bernard Dumont. 
 

Diferents cadenes de televisió nacional franceses i estrangeres han 
emès pel·lícules seves. Així mateix, des del 1993 ha participat 
regularment en biennals i fires internacionals d’art contemporani. 
Recentment, ha estat present en les biennals internacionals de Nagoya, 
Estrasburg i Lió (totes el 1995), Sao Paulo (1998) i Cerveira (1999), i ha 
participat en grans exposicions a la Fundació Joan Miró de Barcelona 
(1998), a la Tate Gallery de Londres (1999) i a altres llocs. Actualment, 
Sorin (antítesi del sofisticat urbanita) prefereix viure a Nantes en 
comptes de traslladar-se a una ciutat més cosmopolita. 
 

 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

En les seves pel·lícules i en els seus vídeos es fa palès que Sorin és 
profundament conscient de la història del mitjà amb el qual treballa. 
S’inspira en els curmetratges còmics de Charlot, de Stan Laurel i Oliver 
Hardy, que ja coneixia de petit, o en l’exemple de Buster Keaton, la 
tristesa del qual ha remodelat en la seva pròpia imatge, o en Georges 
Méliès, la teatralització del qual ha actualitzat. 
 

Sorin també està familiaritzat amb els treballs paradigmàtics del seu 
temps, com les fotografies i vídeos de William Wegman (especialment 
Stomach Song) dels anys setanta, que tenen molt en comú amb les 
paròdies de Sorin; o els bricolatges autodestructius de Fischli Weiss 
(The Way Things Go, per exemple, de 1987) similars a algunes 
composicions de Sorin; o finalment el cas de Bruce Nauman, que amb el 
seu neó One hundred Live and Die de 1984, representa un equivalent 
del frenètic Une vie bien remplie de 1994. 
 

En la llista d’artistes actuals que han deixat la seva empremta sobre la 
plàstica de Sorin podem incloure també les tires fotogràfics de Christian 
Bolstanski, pioner del mètode autobiogràfic burlesc als anys setanta, i 
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les escultures videogràfiques de Tony Oursler, els caps grotescos i 
gemegaires de la passada dècada que es mostren tan incòmodes en 
aquest món com els personatges turmentats de Sorin. 
 

La novetat del seu treball és la indiferència envers les avantguardes 
històriques i el desvergonyiment amb què les ignora en dirigir-se al gran 
públic. En aquesta vessant populista també té predecessors històrics 
com Alfred Jarry, per exemple. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Una obertura circular en una paret de fusta, situada a l’alçada del cap, 
ofereix a l’espectador la possibilitat de fer un cop d’ull a l’altra banda. A 
través del forat, podem observar el que sembla una banyera amb aigua 
calenta i a nosaltres mateixos prenent un bany. Un dispositiu de filmació
fa que la nostra pròpia imatge s’incorpori a l’estança. A l’escena, mentre 
“prenem el bany”,  mirem un televisor; de l’aparell surt un personatge 
menut, el mateix Sorin que, després d’uns quants moviments 
espasmòdics i irregulars, s’esmuny o es cabussa dins l’escuma del sabó.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

Aquesta videoinstal·lació es va exposar a CaixaForum com a part 
integrant del muntatge Pierrick Sorin, Av. Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona, on Sorin reconstruïa el seu taller (i al mateix temps, 
casa seva) a les sales del museu. Les peces es distribuïen pel rebedor, 
pel menjador o la cambra de bany, amb un gran sentit escenogràfic. 
D’aquesta manera, l’artista volia denunciar i ajudar a combatre la 
separació entre art i vida. 

 

Sorin obté bona part dels seus recursos a partir dels jocs infantils i dels 
pioners del cinema. Les seves reflexions sobre l’art contemporani o la 
societat de masses ens diverteixen i ens fan pensar. Mentre ens movem 
per la instal·lació de CaixaForum veiem caricatures del ciutadà mitjà que 
va als museus o galeries d’art i expressa la seva aprovació respecte a 
les obres exposades (és molt bonic, diu un; m’agrada molt, diu l’altre) 
mentre nosaltres mateixos formen part de l’exposició. 

Aquesta instal·lació, així com les pel·lícules, vídeos i projeccions que la 
formen constitueixen un teatre de desastres i humiliacions que posen de 
manifest la insignificància de l’existència humana. 

 

 
PAPER DE 

L’ESPECTADOR 
 

 

Dins d’aquesta reconstrucció de la casa/taller de Sorin, l’espectador 
contínuament és sotmès a tot un seguit de paranys com, per exemple, 
la inevitable invitació a prendre un bany amb l’artista.  
 

La interacció amb l’obra es produeix de forma individual. Només cal 
introduir el cap a través del forat practicat a la paret i la imatge de 
l’espectador queda automàticament incorporada a la banyera escumosa.
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 

 

El dispositiu interactiu consta d’un televisor, una càmera de vídeo, dos 
monitors de 35 cm, un o dos magnetoscopis, una o dues pel·lícules 
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ELS 

MATERIALS 

sonores de vídeo en color i diversos elements de decoració. La 
incorporació de la imatge en directe de l’espectador fa que l’obra 
s’actualitzi constantment i sempre sigui diferent.  
 

 
LES 

FORMES 

 

Els elements decoratius tridimensionals que reprodueixen la cambra de 
bany aporten un component de realitat a l’estança. D’altra banda, la 
diminuta holografia de Sorin, en sortir de la pantalla del televisor i 
apropar-se a la banyera fins cabussar-se en ella, ens remet a un món 
oníric ple de fantasia.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Sovint he rebutjat el terme de narcisisme i crec que sempre he tingut 
bons arguments pel que fa al tema de filmar-me a mi mateix, per 
exemple i sobretot, la llibertat que això em dóna a l’hora de treballar. 
(...) Jo crec que és sobretot per la por als altres que m’he resguardat en 
una actitud d’autofilmació, perquè, en efecte, això és realment el que 
evidencia el meu treball: em filmo tota l’estona sol, i fins i tot quan és 
molt complicat, prefereixo enginyar dispositius complexos que em 
permetin continuar treballant sol, en lloc d’acudir a altres persones. 
 

El que m’interessa és tenir una actitud crítica respecte a les coses, però 
com a joc. Això no s’ha d’entendre com una profunda rebel·lió. (...) 
Intento tenir una pràctica artística que pugui ser compartida per un bon 
nombre de persones. (...) Tocar el que és universal jugant amb l’humor, 
jugant amb el que és quotidià. (...) Sentir-me atret per coses primàries 
és un primer pas per intentar entendre una mica més les coses. Mentre 
que si em sentís atret per qüestions més complexes, com la relació 
amorosa, o sentimental, o coses per l’estil, llavors... Crec que primer cal 
abordar les pulsions més primàries, que són l’origen de tota la resta. 
Fragments de l’entrevista amb Hélène Kelmachter (conservadora de la 
Fondation Cartier pour l’art contemporain de París) publicada al catàleg 
Pierrick Sorin, Av. Marquès de Comillas, 6-8 08038 Barcelona, 
CaixaForum, Fundació La Caixa, del 26 de setembre de 2002 al 5 de 
gener de 2003, Barcelona.  
 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Sorin actua intencionadament; es tracta d’una violació deliberada del 
decor estètic, un assalt a la jerarquia de l’art posat en escena per un 
nen que ha estat renyat pels seus pares, torturat pels éssers més 
estimats, avergonyit pel seu censor interior i que, per venjar-se embruta 
el llit o arrenca les ales a les papallones. (...) El que en l’obra de Sorin 
comença com  a mera diversió, en l’anàlisi final és una reconstrucció 
compulsiva, artística i sempre canviant de la dinàmica passiva i 
agressiva de l’amor-odi juvenil, en què la víctima i l’agressor resulten 
intercanviables i són el mateix Sorin, i els blancs reals són l’art modern, 
el seu públic i les il·lusions d’un artista heroi. 
Sotrr, Robert: Sota el signe de Sad Sack, del catàleg Pierrick Sorin, 
Av. Marquès de Comillas, 6-8 08038 Barcelona, CaixaForum, 
Fundació La Caixa, Barcelona, del 26 de setembre de 2002 al 5 de gener 
de 2003, pàgs. 36-40. 
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4. RECURSOS 
 

 
ON LINE 

 

http://www.pierricksorin.com/ 
Web oficial de l’artista. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Pierrick Sorin, Av. Marquès de Comillas, 6-8 08038 Barcelona, 
CaixaForum, Fundació La Caixa, Barcelona, del 26 de setembre de 2002 
al 5 de gener de 2003. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Pierrick Sorin, Av. Marquès de Comillas, 6-8 08038 Barcelona, 
CaixaForum, Fundació La Caixa, Barcelona, del 26 de setembre de 2002 
al 5 de gener de 2003, pàgs.: 22 i 23. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 
 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

(Primerament, cal projectar als alumnes el dibuix preparatori 
i tot seguit la fotografia de l’escena) 

 

- L’espectador té davant seu un forat, a través del qual es pot fer un 
cop d’ull, què l’impulsa a fer-ho? 
- Un cop comença a mirar, se’n pot anar? 
- Què li reté? 
- Un personatge menut surt de la televisió. Quin grau de realisme 
s’introdueix a l’escena? 
- El personatge es cabussa a la banyera. Quina reacció tenim com a 
espectadors? 
- Quines estratègies còmiques s’han posat en joc? 
 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 

 

OBJECTIUS 
- Crear la il·lusió de realitat mitjançant la posta en escena i 
l’holografia. 
- Utilitzar la tecnologia audiovisual com a instrument de creació. 
- Incorporar l’espectador com a part integrant de l’obra. 
 

 

 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Creació d’una instal·lació. 
- Implicació de l’espectador en la realització de l’obra.  
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Sarah Lucas: Woman in a Tub (Dona dins una banyera) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Woman in a Tub (Dona dins una banyera) 
 

 

AUTOR 
 

Sarah Lucas (Londres, Anglaterra, 1962) 
 

 

ANY 
 

2000 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

120 x 99 x 70 cm 
 

TÈCNICA 
 

 

Assemblage 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

L’obra va formar part de l’exposició Sarah Lucas. Autoretrats i més 
sexe, al Centre Cultural Tecla Sala, L’Hospitalet (Barcelona), del 9 
d’octubre de 2000 al 7 de gener de 2001.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va estudiar en el Working Men’s College de Londres (1982-83) i 
seguidament en el London College of Printmaking (1983-84) per 
ingressar després en el Goldsmith’s College de Londres, on va cursar 
estudis des de 1984 fins al 1987.  
 

Va aparèixer en l’exposició Freeze (Congelació), l’any 1988, organitzada 
per Damien Hirst, d’on va sortir la denominació de jove art britànic, 
recolzada per dos poderosos galeristes, Jay Jopling i Karsten Schubert i 
per les compres efectuades pel col·leccionista i publicista Charles 
Saatchi. 
 

L’any 1991 va exposar la seva obra en solitari en el City Racing. Es 
tractava de collages de gran format realitzats amb retalls de premsa i 
fotocòpies. En ells combinava fotografies de revistes del cor amb titulars 
sensacionalistes de diferents diaris britànics. Aquestes peces 
dramàtiques emfatitzaven la violència i el sexe.  
 

Ha participat en una sèrie de col·lectives històriques: Young British 
Artists (1993), Sensation (1997) l’escàndol de la qual va donar la volta 
al món, i la mostra inaugural de la Tate Modern de Londres (2000).  
 

Tracta temes com el sexisme, la violència, la manipulació genètica o la 
investigació de les causes socials del vandalisme. 
 

Les seves sèries d’autoretrats proposen un model alternatiu de bellesa 
femenina basat en l’agressivitat, l’ambigüitat sexual i el descaro. Entre 
les seves imatges més conegudes es troben Menjant un plàtan (1990), 
Autoretrat amb ous fregits (1996) o Autoretrat amb calavera (1997).  
 

Ha realitzat exposicions a les principals ciutats europees, com la cèlebre 
Supersensible a la galeria Barbara Gladstone de Nova York i nombroses 
monogràfiques a la galeria londinenca Sadie Coles HQ. En Espanya, va 
exposar la seva obra en Zona F, l’Espai d’Art Contemporani de Castelló, 
l’any 1999 i també al Centre Cultural Tecla Sala de Barcelona, l’any 
2000. Entre les galeries que la representen està Barbara Gladstone. 
 
 

 
 
 
 

 

Sarah Lucas forma part d’una generació d’artistes que, en la dècada 
dels noranta, fan del cos un lloc obsessiu de les seves pràctiques 
artístiques. Aquest retorn al cos té com a referent més immediat el Body 
Art de finals dels anys seixanta i els setanta però més que treballar el
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CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

Art de finals dels anys seixanta i els setanta però, més que treballar el 
cos com a suport o indagar en el subconscient individual i col·lectiu, 
recupera el cos amb la intenció d’abordar una pluralitat d’experiències 
que tenen a veure amb l’exercici físic, la cosmètica, la sexualitat, la 
malaltia, el plaer, la mort o l’escatologia.   

Per aquests artistes, el cos no és l’últim refugi d’autenticitat, com ho era 
en els anys setanta, sinó que representa la falsedat, l’artificialitat, el 
simulacre, l’agressivitat, és a dir, els aspectes dominants d’una societat 
mediatitzada per la indústria de les imatges, la informàtica i la genètica. 
 

Pel seu origen britànic i la seva actitud irreverent, va formar part del 
grup YBA’s: Young British Artists, format durant els anys noranta per 
artistes com Damien Hirst, Tracey Emin o les Wilson Twins que 
reivindicaren el més depravat, grotesc i irònic per tal d’atacar els tabús 
més arrelats a la societat anglesa. 
 

El seu sentit de l’humor està pròxim al del Dadaisme i del Surrealisme, 
que ella reinterpreta amb mirades i materials del segle XXI. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

La base de l’assemblage és una banyera petita, col·locada directament 
al terra. Sobre ella, un penjador sospès del sostre mostra dos ous 
ferrats i unes mitges semitransparents. L’aixeta de la banyera s’ha girat 
180 graus, de manera que el sortidor apunta cap a dalt. 
 

 

 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTORA 

 

 

En la majoria dels seus autoretrats fotogràfics, Lucas juga amb 
l’arquetip de dona andrògina (com ho va fer Claude Cahun als anys 
trenta) i amb un desvergonyiment sexual desafiant. Li agrada adoptar 
postures masculines, sense deixar de mostrar-se seductora i s’introdueix 
sense embuts en el terreny del sexe i de la mort. 
 

Per elaborar els seus assemblages, s’apropia d’objectes quotidians, els 
descontextualitza i els juxtaposa per a  convertir-los en metàfores 
sexuals. 
 

La seva obra és un paradigma d’una actitud en contra de l’art decoratiu 
i convencional i una aposta per la llibertat expressiva. 
 

Desperta contínues associacions d’idees en l’espectador que provoquen 
atracció i rebuig alhora. 
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 

ELS 
MATERIALS 

 

L’obra consta d’una banyera, una aixeta i un penjador que sosté dos 
ous ferrats i unes mitges. La combinació dels diferents materials 
orgànics i inorgànics, i les seves particulars textures, provoquen valors 
sensitius en l’espectador. 
 

 
LES 

FORMES 

 

Els elements del penjador es distribueixen seguint una estructura 
humana que deduïm femenina, per la utilització de les mitges i 
l’exaltació dels pits. Just davant es troba l’aixeta girada que, amb 
aquesta intervenció, queda desproveïda  del seu ús per a convertir-se 
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en una al·lusió a la masculinitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTORA 

 

En certa manera, tan sols es tracta de coses concretes, de coses 
corrents compostes de materials ordinaris, i en aquest sentit són només 
el que són, és a dir, una taula o el que sigui. Però des d’un altre punt de 
vista és simplement pura màgia; de sobte hi ha aquell objecte allí i 
penses: D’on ha sortit aquest objecte tan ufanós? Vull dir que aquest és 
el misteri. 
(...) Està bé veure els pensaments en tres dimensions. Perquè, si no, 
com que els pensaments són efímers i mai no tens temps de recordar-
los, no hauries pensat. 
(...) Deixo que l’obra... faci coses. 
(...) No tinc pas una fal·lera especial pel visual, però al capdavall això és 
el que es porta, de manera que és el que predomina. Tanmateix, no puc 
imaginar-me per què ningú no hauria de ser despectiu respecte a les 
idees. A mi m’agrada la idea de les coses. 
Manifestacions de Sarah Lucas al text d’Angus Cook: Metadoxa, 
Poligüitat, paràfora & Sarah Lucas, al catàleg  Sarah Lucas. 
Autoretrats i més sexe, Centre Cultural Tecla Sala, L’Hospitalet 
(Barcelona), del 9 d’octubre de 2000 al 7 de gener de 2001, pàgs.: 17-
25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Pollastres, ous fregits, sardines o embotits substitueixen amb una simple 
metàfora, a l’estil comiat de soltera o broma jocosa de cafè, els òrgans 
sexuals masculins o femenins. A l’igual que varen fer els artistes pop en 
el seu moment, Lucas utilitza elements extrets de la vida quotidiana i la 
societat de consum, però en ella no hi ha glamour, sinó un humor àcid, 
fins i tot emprenyat, que reflecteix, segurament, el pes d’una història 
que ha vist passar el punki, la era Thatcher, els yuppies i la tercera via. 
Catalina Serra: Espejos de pólvora, “El País”, 18 de novembre de 2000. 
 

El comportament sexual, ja se sap, no és un fet natural, sinó històric, i 
per tant canviant. No tan sols la masculinització de la dona, sinó també 
la feminització de l’home és el nostre pa de cada dia, i Sarah Lucas no 
fa més que reflectir-ho de manera genial. 
Victòria Combalia: La madona de claveguera, al catàleg  Sarah Lucas. 
Autoretrats i més sexe, Centre Cultural Tecla Sala, L’Hospitalet 
(Barcelona), del 9 d’octubre de 2000 al 7 de gener de 2001, pàg.: 10. 
 

Menys exhibicionista que Tracey Emin i més impactant que Gillian 
Wearing, Lucas forma amb aquestes la tríade de les noies dolentes del 
jove art britànic, destacat fenomen de l’escena artística més 
contemporània. 
Roberta Bosco: Provocadora e intimista, “El Periódico del Arte” núm. 37, 
octubre de 2000. 
 

Els components no es transcendeixen a si mateixos, només revelen la 
riquesa transcendental inherentment potencial en ells, o potser hauria 
de dir nosaltres?  
Angus Cook: Metadoxa, Poligüitat, paràfora & Sarah Lucas, al catàleg 
Sarah Lucas. Autoretrats i més sexe, Centre Cultural Tecla Sala, 
L’Hospitalet (Barcelona), del 9 d’octubre de 2000 al 7 de gener de 2001, 
pàg.: 19. 
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4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://servicios.elcorreodigital.com/evasion/tendencias/ten101100femini
smo.html 
Article sobre l’artista i la seva obra a propòsit de la seva exposició al 
Centre Cultural Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), del 9 
d’octubre de 2000 al 7 de gener de 2001. 
 

http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?cgroupid=999999961&artisti
d=2643&page=1 
Pàgina de la Tate Gallery de Londres amb la biografia de l’artista, una 
galeria d’obres que formen part de la col·lecció del museu i una relació 
d’enllaços relatius a l’artista. 
 

http://www.artnet.com/magazine_pre2000/features/cohen/cohen97-10-
24.asp 
Ressenya de l’exposició Sensation, en la Royal Academy de Londres, del 
17 de setembre al 28 de desembre de 1997. 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Grosenick, Uta (Ed.): Mujeres artistas de los siglos XX i XXI, 
Taschen, Madrid, 2003. 
 

Riemschneider, Burkhard i Grosenick, Uta: Arte de hoy, Taschen, 
Madrid, 2001. 
 

Sarah Lucas. Autoretrats i més sexe, Centre Cultural Tecla Sala, 
L’Hospitalet (Barcelona), del 9 d’octubre de 2000 al 7 de gener de 2001. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Sarah Lucas. Autoretrats i més sexe, Centre Cultural Tecla Sala, 
L’Hospitalet (Barcelona), del 9 d’octubre de 2000 al 7 de gener de 2001. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Els elements que componen la peça, són habituals a les nostres 
vides? 
- Continuen tenint el mateix ús que els donem nosaltres? 
- Què et resulta xocant? 
- Quina relació s’estableix entre els diferents elements de la 
composició? 
- Quin significat podem donar a l’obra? 
 

 

 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Descontextualitzar objectes d’ús quotidià. 
- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels 
considerats propis de la pintura o l’escultura). 
- Utilitzar recursos de la retòrica de la imatge: metàfora, hipèrbole, 
sinestèsia, personificació, etc. 
- Provocar múltiples associacions d’idees en l’espectador. 
- Proposar nous procediments escultòrics: trobar, escollir, 
juxtaposar, col·locar, enlloc d’esculpir, modelar, buidar... 
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REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Ús d’objectes d’ús quotidià com a part integrant de l’obra. 
- Ús de materials no convencionals. 
- Intervenció plàstica sobre objectes manufacturats. 
- Realització d’un assemblage. 
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Ester Ferrando: De cos absent 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

De cos absent 
 

 

AUTOR 
 

Ester Ferrando (Reus, 1972) 
 

 

ANY 
 

2006 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

Mides variables, cada banyera : 55 x 160 x 70 
 

TÈCNICA 
 

 

Instal·lació  
 

 
LOCALITZACIÓ 

DE L’OBRA 
 

 
Fons del Museu d’Art Modern de Tarragona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Realitzà estudis d’escultura a l’escola Massana de Barcelona i es llicencià en 
Belles arts en la mateix especialitat. Durant la seva formació a Barcelona va 
treballar d’aprenent en un estudi de gravat de vidre (tècnica artesanal 
gairebé extingida), allí va començar el seu interès per aquest material i les 
seves possibilitat aplicades a l’escultura. El vidre serà un material present 
des de les primeres obres de l’artista. 
 

En tornar a Reus, la seva ciutat natal, va fer-se càrrec de la sala 
d’exposicions Marià Fortuny del Centre de Lectura de Reus. Va programar 
dos cicles d’exposicions col·lectives “El Desig” i “La Por”. Aquest projecte va 
aportar-li molta experiència pel que fa a l’organització i al muntatge 
d’exposicions, així com també li va permetre conèixer a molts artistes de la 
talla de Zush, Federic Amat, Joan Fontcuberta, Bigas Luna, etc. 
 

Seguidament es va incorporar a l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Reus 
com a tècnic d’exposicions, treballant conjuntament amb l’Aureli Ruiz i 
l’Albert Macaya. Aquesta feina va suposar-li  una professionalització  en el 
terreny de la coordinació i el muntatge d’exposicions. L’artista considera 
molt profitosos aquests dos anys de treball, especialment pel que fa al luxe 
de treballar en el muntatge d’instal·lacions al costat dels mateixos artistes 
com Francisco Ruiz de Infante, Luis Moraza, Manel Margalef, etc. 
 

També cal destacar la seva feina docent com a professora  d’ensenyament 
secundari a diversos centres. 
 

Ha realitzat diverses exposicions individuals i col·lectives a Reus, Valls, 
Tarragona, París, Girona…Té obra al Centre de Lectura de Reus, al fons del 
Museu d’Art Modern de Tarragona i en diverses col·leccions particulars. Va 
guanyar  una menció d’honor al 31è premi Julio Antonio d’escultura i el 
primer premi del 32è premi Julio Antonio d’escultura  de la Biennal d’Art 
2004 de la Diputació de Tarragona. 
 

 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Els artistes catalans nascuts a les dècades dels seixanta i setanta inclosos 
en aquests itineraris (Manel Margalef, Antoni Alcàsser, Ester Ferrando o 
Lídia Pérez) provenen d’una formació específica en la facultat de Belles Arts 
de Barcelona amb la càrrega conceptual que això suposa. En general
creadors ben informats del que succeeix tant a la resta de l’Estat Espanyol 
com  a nivell internacional. Això els ha permès tenir una producció artística 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

121

que participa de les característiques de l’art que es produeix en les darreres 
dècades. Cap d’ells pertany a una tendència determinada, ni creen una 
obra que es pugui incloure dins de les pràctiques tradicionals d’escultura o 
pintura.  Si bé és cert que utilitzen elements o aspectes que pertanyen a 
aquests camps, els seus treballs barregen tècniques, materials, i fins i tot 
com en el cas de Manel Margalef s’introdueixen en el món de l’arquitectura. 
Com a element comú podríem dir que les seves obres tenen un rerafons 
biogràfic important, al mateix temps que li donen a les seves obres un pes 
específic al significat social o existencial.  
 

A nivell professional són artistes que compaginen la seva tasca artística 
amb l’activitat docent i són conscients del paper de l’art en tant que 
transmissor d’idees i conceptes. 
 

Ester Ferrando inscriu la seva pràctica artística en la dècada dels noranta. 
anys en què l’obra d’art deixa cada vegada més terreny al paper de 
l’espectador. La seva obra, basada essencialment en experiències 
vivencials,  evoluciona des de les peces escultòriques envers el concepte 
d’instal·lació, on l’espectador té un paper actiu en la construcció final de 
l’obra. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Tres banyeres fabricades per l’artista a partir d’un original de banyera 
antiga amb quatre potes. Les banyeres són semitransparents i estan 
realitzades amb fibra de vidre, resina de poliester de colada i tint vermellós. 
Les potes de les banyeres són de ferro colat rovellades. Les banyeres estan 
plenes d’aigua, s’il·luminen des de dins per dos focus especials per poder 
estar submergits. Dins de les banyeres hi suren unes boles de vidre bufat 
artesanalment de dimensions i tonalitats diferents. Les banyeres estan 
unides entre si per tubs de goma molt llargs i recargolats. Les parets de la 
sala estan pintades de negre. 
 

 
 
 

PAPER DE 
L’AUTORA 

 

 

És indubtable que aquesta obra és fruit d’una experiència vital de l’artista, 
el fet d’haver estat mare just abans de començar a planificar el projecte de 
l’exposició. Cal destacar les grans diferències a nivell formal entre aquesta 
obra i les seves anteriors. Si tenim present obres com “Silenci diari” o 
“Dilució” destacaríem un aspecte asèptic i fred dels materials i de la seva 
disposició, però en el cas de “De cos absent” hi ha un domini molt clar 
d’elements orgànics, un objecte fred, industrial com és una banyera es 
manifesta gairebé com una víscera. 
 

 
 

PAPER DE 
L’ESPECTADOR 

 

 

L’espectador des del començament de la visita a la instal·lació ha de tenir 
una actitud activa, al carrer (fora de la sala) hi ha una gran espiera que 
convida a l’espectador a ser un voyeur, a acostar-se i mirar a dins de la 
sala, gaudir d’un espai eminentment íntim. Quan entra a la sala ha de fer 
un recorregut  per tot l’espai per poder veure de prop les peces proposades 
i si és el cas, reflexionar sobre el que té al davant i com ho interpreta. 
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3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

La fibra de vidre de què està feta la banyera li dóna molta 
consistència a la peça (ha d’aguantar un pes considerable, una gran 
quantitat d’aigua i les boles de vidre), també permet ser tenyida amb 
tints especials. En aquest sentit, aquí cal destacar el treball de recerca 
per part de l’artista, ja que va aconseguir la transparència desitjada, 
cosa no gens fàcil, perquè els tints industrials són per donar un efecte 
opac a les resines treballades amb fibra de vidre.  
 

L’artista vol convertir la banyera en quelcom orgànic, gairebé com un 
òrgan vital o una placenta contenidora de líquid. Dins de la banyera, hi 
passen coses, aquesta idea ve reforçada pel la utilització de la llum 
interior, és inevitable que l’espectador se senti atret pel que passa a 
dins. 
 

Les potes de ferro colat oxidades aporten una pàtina temporal a la 
peça, una càrrega històrica. 
 

Les boles de vidre amb la seva transparència i el joc de llums que 
creen donen una mica de frescor a la composició, convé no oblidar que 
estem davant d’un objecte destinat a la higiene.  
 

Els tubs de goma que interconnecten les banyeres actuen com a 
cordons umbilicals o, en una lectura menys poètica, més prosaica, 
podrien ser les canonades que connecten els banys de totes les cases. 
 

 
 

LES 
FORMES 

 

Des de l’any 2000, amb l’exposició “Vacuïtat” al Museu Salvador Vilaseca 
de Reus, l’artista treballa amb elements relacionats amb el tema del 
bany i de l’aigua: forats d’aigüera, plats de dutxa, cortines de bany, 
enrajolats… Són objectes d’ús quotidià, d’aparença comuna, 
descontextualitzats, de vegades reproduïts en una escala diferent. 
 

En el cas de l’obra que ens ocupa, la banyera és exactament igual a la 
que té l’artista al seu domicili, la que utilitza habitualment. 
 

 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTORA 

 

En el moment del bany, hi ha una petita part de nosaltres que 
desapareix, marxa del nostre cos. La banyera esdevé un objecte on 
aquesta petita part de nosaltres sobreviu i a poc a poc passa a formar 
part de l’objecte, humanitzant-lo. La banyera es va convertint en un 
ésser viu a través d’aquelles partícules humanes que deixen anar els 
seus usuaris. El bany produeix un efecte purificador en la persona i un 
efecte de gestació/transformació contínua en l’objecte.  
Comentari extret del bloc de notes de l’artista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ester treballa a partir de les seves vivències. Les seves obres recreen 
experiències, són com històries que ella tradueix plàsticament. 
Antonio Salcedo: “Obra, espai i vida diària”, Diari El Punt, 10 de març de 
2002. 
 

Ferrando manipula la tercera dimensió per construir un espai artístic 
que envolta l’individu i el converteix en l’autèntic protagonista, ja que és 
la seva deambulació entre els elements artístics l’autèntic motor que 
recrea el sentit de la seva obra. (...) Des del 1999, totes les creacions 
de Ferrando parteixen d’aquesta mateixa interrogació íntima sobre la 
id i d l’é h à i l f ili L i l l i
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CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

identitat de l’ésser humà i la seva fragilitat. Les seves instal·lacions 
reprodueixen llocs restringits on l’individu es veu confrontat al seu cos, 
al seu rostre, o al seu record, enmig d’un buit que més que angoixant 
apareix com un recer protector. 
Raül David Martínez, al catàleg de l’exposició Silenci Diari, Centre 
d’Études Catalanes, París, del 26 de maig al 18 de juny de 2004. 
 

Les carnoses banyeres de l’Ester, encara que estiguin plenes d’aigua i 
de bombolles de vidre, jo les miro com si fossin vaixells (...). La seva 
proposta és agosarada i així ha de ser, ja que ella, com altres artistes, el 
que pretén és establir un pont, convertir-se en pontífex (pontífex deriva 
de pont), per tal que l’espectador proposi també les seves pròpies 
litúrgies. (...) La idea de l’etern retorn parteix de la suposició que la vida 
és reversible, que instal·lar-se en l’efímer és inquietant. Com diu l’Ester, 
una part de nosaltres resta diluïda en el bany i és engolida per l’aigua. 
Els psicòlegs ho corroboren; segons els, una tercera part de les nostres 
vivències (sobretot les tràgiques) es dilueixen, i això pot ser provocat 
per l’instint que afavoreix la conservació de l’espècie. Aleshores, si som 
conscients que quan ens banyem patim una pèrdua d’alguna cosa 
nostra, hem de fer un esforç per recordar allò que volem que ens 
continuï constituint. (...) I continuem navegant, i en lloc de sal, les 
banyeres contenen bombolles de vidre, que intenten imitar aquelles 
porcions d’aire subtilment empresonades per un fràgil tel d’aigua, sabó i 
restes orgàniques que s’han alliberat del nostre cos i potser contenen 
alguna cosa més, ja que, com diu un altre poeta, “el més profund és la 
pell”. 
Àngel Pomerol, al catàleg de l’exposició De cos absent i altres restes 
orgàniques, Museu d’Art Modern, Tarragona, de l’11 de maig al 25 de 
juny de 2006, pàgs.: 26-30. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://boek861.com/galeria2/autor2.php?aut=Ester%20Ferrando&prim
=0 
Galeria d’imatges de l’obra comentada. 
 

http://www.gal-art.com/web/ver.php?id=192 
Article de F. Basco Gracià en relació a la instal·lació de l’artista al Museu 
d’Art Modern de Tarragona, l’any 2006. 
 

http://mamtpedagogic.altanet.org/# 
Fitxa de l’obra Silenci Diari, facilitada pel Servei Pedagògic del Museu 
d’Art Modern de Tarragona. 
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Catàleg de l’exposició De cos absent i altres restes orgàniques, 
Museu d’Art Modern, Tarragona, de l’11 de maig al 25 de juny de 2006. 
 

Antonio Salcedo: “Obra, espai i vida diària”, Diari El Punt, 10 de 
març de 2002. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 
Arxiu personal de l’artista.  
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 
 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

 

- Es tracta d’un disseny actual de banyera? 
- Per què creus que l’artista ha decidit donar-li un aspecte vermellós 
i semitransparent a la banyera? 
- Quin significat pot tenir el fet que les banyeres estiguin 
connectades entre si amb tubs de goma i que les parets de la sala 
estiguin pintades de negre? 
- Per què creus que l’artista ha utilitzat bombolles de vidre que 
suren a l’aigua i focus per il·luminar la banyera des de dins? 
- Quina relació pot tenir amb l’espectador el fet que l’artista hagi 
col·locat una espiera que comunica el carrer amb l’interior de la sala 
d’exposicions? 
 

 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Concebre la instal·lació en relació a l’espai envoltant, començant 
des del carrer. 
- Considerar la dimensió simbòlica del ritual del bany o d’altres 
rituals quotidians en general.  
- Estimular la percepció sensorial de l’espectador introduint elements 
diversos, en aquest cas: aigua, vidre, llum, etc. 
- Afavorir a la introspecció, en especial mitjançant la foscor de la 
sala i la il·luminació puntual de les banyeres. 
 

 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

PROCEDIMENTS 
- Realització d’un projecte d’instal·lació. 

 
 

3.1.5. Itinerari ARBRES 

 
Presentació de l’itinerari 

 
Els arbres han estat des de sempre vinculats amb els materials artístics, ja sigui en 
forma de pigment (carbonet) procedent de la carbonització de les seves branques, 
aglutinant dels pigments en pols (resina, goma aràbiga), com a suport  de dibuix 
(paper) o suport pictòric (fusta) en tècniques com la pintura al tremp o a l’oli, matriu 
de fusta de diferents procediments d’estampació com la xilografia a fibra i a 
contrafibra, o matèria prima de processos escultòrics i arquitectònics. La seva 
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estructura ha donat lloc a elements arquitectònics tan fonamentals com la columna o 
la biga.  
 
Per la seva verticalitat l’arbre es considera universalment com un símbol de les 
relacions que s’estableixen entre el cel i la terra, ja que posa en relació els tres 
nivells: inferior (arrels), tel·lúric o infernal, central (tronc), terrestre i superior 
(branques), celeste. D’altra banda, la caiguda de les fulles a la tardor i la seva 
renovació a la primavera, fan que l’arbre representi el caràcter cíclic de la natura: la 
mort i la regeneració. Com a exemple de vida inesgotable equival a immortalitat. 
Existeixen arbres sagrats a quasi totes les civilitzacions antigues. 
 
L’itinerari Arbres està representat pels artistes Giuseppe Penone, Jean Dubuffet, 
Joseph Beuys, Wolfgang Tillmans, Christo Javacheff, Antoni Alcàsser i AzúaMoliné. 
S’han escollit aquestes manifestacions artístiques contemporànies amb l’objectiu 
d’oferir una mostra de la diversitat de materials, tècniques, procediments i 
concepcions que el tema dels arbres ha suscitat. Tenim exemples en què l’arbre s’ha 
fet servir com a mesura del temps i per tal de rescatar la memòria del passat, com és 
el cas de les obres de Giuseppe Penone; arbres monumentals enmig de la gran 
ciutat, com l’escultura de Dubuffet; arbres que ens reconcilien amb la natura, com 
les 7000 roures de Beuys, els Arbres Embolicats de Christo o la Casa Niu  
d’AzúaMoliné i, per últim, exemples que presten atenció a processos vitals comuns 
entre persones i arbres, com el projecte Arbres d’Antoni Alcàsser o la Urna Bios 
d’AzúaMoliné.  
 
Després d’un resum que comenta cadascuna de les obres seleccionades, es 
concreten els objectius generals i els procediments que es poden extreure de les 
diferents anàlisis elaborades en forma de fitxes i que són extrapolables al treball a 
l’aula. Per últim, es proposen estratègies que el professorat pot reordenar, 
seleccionar i reinventar amb el propòsit d’explorar el tema dels arbres amb l’alumnat 
de visual i plàstica. 
 
Manifestacions artístiques que configuren l’itinerari 
 
Giuseppe Penone (Garessio, Itàlia, 1947) articula la seva plàstica artística en funció 
dels seus vincles amb la natura. Fill de camperols, Penone va néixer a Garessio, una 
petita població del Piemont, on va passar la infantesa enmig de camps de conreu i 
boscos immensos. A la seva obra Alps Marítims. Continuarà creixent menys en 
aquest punt, va adherir la reproducció de la seva mà en bronze al tronc d’un arbre 
(1968) per adonar-se, anys després, dels canvis produïts. El creixement del tronc va 
anar incorporant la forma de bronze en la seva pròpia estructura fins que la mà fou 
literalment engolida per l’arbre. El salt temporal fa visible una part de l’obra que, 
amb els mètodes convencionals d’observació, hagués estat impossible d’apreciar. En 
Repetir el bosc, la segona obra comentada, Penone treballa a partir de bigues de 
fusta. L’arbre perd la seva forma, la seva individualitat en convertir-se en biga i és 
feina de l’escultor restituir la idea de vida, la seva aparença original. La primera biga 
tallada en forma d’arbre data de 1969, quan l’artista tenia 22 anys d’edat. En 
aquesta ocasió, Penone, després de comptar tots els anells concèntrics que 
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marcaven les etapes de creixement de l’arbre ressalta, com si d’un autoretrat es 
tractés, el vint-i-dosè any.  
 

 

Giuseppe Penone: 
Alps marítims.  

Continuarà creixent  
menys en aquest punt,  
1968 (inici del projecte). 

 

 
Giuseppe Penone: 
Repetir el bosc, 

1969 (inici de la sèrie). 

 

 
Jean Dubuffet: 

Grup de quatre arbres, 
1970. 

 

 
Joseph Beuys:  
7000 roures  
(1982 –1987) 

Wolfgang Tillmans: 
Lutz i Àlex seuen als 

arbres, 1992. 

 
 

 
Christo Javacheff i Jeanne-

Claude de Guillebon: 
 Arbres embolicats, 1998. 

 
 
 
 

 
 

AzúaMoliné: 
Urna Bios, 2002. 

Antoni Alcàsser: 
Projecte d’arbres I, 2003. 

Azúamoliné: 
Casa Niu, 2005. 
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L’any 1972 Jean Dubuffet (Le Havre, França, 1901- París, França, 1985) inaugura 
la seva escultura monumental Grup de quatre arbres enmig de la Plaça Chase 
Manhattan de Nova York. Els arbres d’aquest monument són blancs i mostren tot un 
seguit de línies negres, vorejant els diferents elements formals: troncs, branques i 
agrupacions de fulles. El punt de partida d’aquestes formes el van constituir uns 
gargots que Dubuffet va traçar sense cap intenció artística amb bolígraf vermell i 
blau el juliol del 1962 mentre parlava per telèfon. L’artista va equiparar aquest fet 
amb l’escriptura automàtica surrealista, i va començar així un període de caràcter 
arbitrari i irracional que deixava aflorar l’inconscient. 
 
Des de l’any 1982 fins el 1987 Joseph Beuys (Krefeld, Holanda, 1921- Düsseldorf, 
Alemanya, 1986) va desenvolupar el seu projecte 7000 Roures, consistent en 
plantar 7000 arbres al municipi de Kassel. Al costat de cada arbre es va erigir una 
columna basàltica de 1’20 d’alçada. Aquesta és una aportació fonamental a la idea de 
“plàstica social” de Beuys. Amb aquests arbres buscava millorar la qualitat de vida a 
la ciutat, representar l’hipertemps (cada roure viuria aproximadament 800 anys) i, 
per últim, volia despertar la consciència social envers el respecte i la conservació del 
medi ambient. Durant els últims anys de la seva vida, Beuys va manifestar 
públicament el seu agraïment als arbres perquè, segons ell, sofrien per nosaltres. El 
roure és, especialment, l’arbre còsmic de totes les llegendes nòrdiques (druïdiques, 
cèltiques i germàniques), connecta el món terrenal amb el món celestial, indica força, 
espiritualitat i longevitat i es conserva bé perquè és molt resistent a la infecció i a 
l’atac dels paràsits. D’altra banda, la semblança dels arbres amb la creu fa que 
moltes vegades s’associï amb ella, com a la pintura de Caspar David Friedrich i 
també a l’obra de Beuys. 
 
El fotògraf Wolfgang Tillmans (Remscheid, Alemanya, 1968) recorre a la imatge 
del bosc a l’obra Lutz i Àlex seuen als arbres (1992). La natura, en estat salvatge 
i amb tota l’exuberància que permet la fotografia, es revela com un viatge nostàlgic 
al passat, quan l’home vivia en simbiosi amb la natura.  
 
Per tal de portar a terme l’obra Arbres embolicats, els artistes Christo Javacheff 
(Gabrovo, Bulgària, 1935) i Jeanne-Claude de Guillebon (Casablanca, Marroc, 
1935) van fer embolicar 178 arbres del Park Berower (Riehen, Suïssa) del 13 de 
novembre al 13 de desembre del 1998, amb 55.000 metres quadrats del teixit que 
s’utilitza al Japó durant l’hivern per protegir els arbres del temps gèlid. El parc inclou 
gran varietat d’arbres: roures, alzines, pruneres, bedolls, freixes, castanyers, cirerers, 
faigs, etc. Amb les seves intervencions, aquests artistes aconsegueixen canviar la 
nostra percepció de l’espai, ens conviden a contemplar-lo i admirar-ne la bellesa, 
sense interferir en les activitats quotidianes de la gent que viu al voltant. Sempre es 
tracta d’instal·lacions respectuoses amb el medi ambient. Tots els indrets han estat 
retornats al seu estat original i en cap cas han resultat afectades la flora o la fauna 
del lloc. Són partidaris de reciclar, sempre que es pugui, els materials emprats. 
 
En la sèrie Projecte d’arbres (2003), l’artista Antoni Alcàsser (Tirig, 1963) 
estableix paral·lelismes entre persones i arbres. Parteix de fotografies dels seus 
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familiars o coneguts i, posteriorment, utilitza el transfer de raport litogràfic, el 
collage, el decollage i, per últim, la pintura acrílica per tal de completar l’obra. Al 
treball comentat a la fitxa i en d’altres de la mateixa sèrie, Alcàsser vol mostrar la 
relació dels vells amb els nens. Els representats tenen arrels i rebrots, com si fossin 
arbres. La intenció d’Alcàsser és implicar sentimentalment l’espectador i fer-li establir 
analogies amb els records i les experiències de la seva pròpia vida. 
 
Per últim, cal esmentar el treball dels dissenyadors Martín Ruiz de Azúa (Àlaba, 
1965) i Gerard Moliné (Barcelona, 1977). Aquests artistes  comparteixen projectes 
de disseny experimental i conceptual. El més important per a ells és innovar sobretot 
en les prestacions i no tant en la forma. Els agrada reflexionar sobre certes 
situacions quotidianes que mostren carències, problemes o dificultats per tal d’oferir 
oportunitats de millora. Amb molts del seus dissenys repensen la realitat que ens 
envolta per propiciar una aproximació a la natura a través de les mancances i dels 
desigs d’un personatge urbà que enyora la vida en contacte amb la natura. Ens 
ofereixen la possibilitat de sentir i recuperar la sintonia amb el medi natural, com ho 
fan amb la seva Casa Niu (2005). 
 
Recapitulació d’objectius generals extrets de l’itinerari ARBRES 

 
- Reflexionar sobre les relacions actuals entre l’home i la natura. 
- Establir paral·lelismes i vincles entre l’ésser humà i la natura. 
- Despertar la consciència social cap al respecte i la conservació de la natura. 
- Millorar la qualitat de vida a la ciutat. 
- Afavorir percepcions renovades del nostre entorn habitual. 
- Afavorir la participació col·lectiva en la realització de l’obra. 
- Valorar els elements naturals (branques, fulles) com a part constitutiva de 
l’obra. 
- Fixar-se en els materials emprats i deixar que ens parlin. 
- Considerar el caràcter temporal o efímer de l’obra. 
- Descobrir la potencialitat de l’art per indagar en el temps. 
- Comptar amb els esdeveniments en el temps i la seva empremta en l’obra. 
- Considerar la documentació gràfica com a part integrant de la pràctica artística. 
- Fer ús de la retòrica de la plàstica: metàfora, comparació, personificació, etc. 
- Treure l’obra artística del seu context habitual (galeria, museu). 
- Incorporar el món real (objectes, llocs) com a element artístic. 
- Reflexionar sobre la integració de l’obra a l’entorn. 
- Oferir múltiples lectures de l’obra a l’espectador. 
 

Recapitulació de procediments extrets de l’itinerari ARBRES 
 
Procediments bidimensionals 

- Realització de dibuixos que aportin noves maneres de veure i representar: amb 
la mà esquerra, amb els ulls tancats, d’un sol traç, de memòria, amb materials 
extrapictòrics, etc. 
- Utilització de la fotografia, el collage i el decollage com a tècniques artístiques. 
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Procediments tridimensionals 

- Creació d’un projecte d’intervenció plàstica en un espai urbà o natural. 
- Realització d’una instal·lació. 
 

Procediments àudio-visuals 
- Documentació gràfica (fotografia, vídeo) del procés creatiu. 
 

Procediments generals 
- Utilització d’elements naturals com a material artístic. 
- Participació dels fenòmens atmosfèrics (vent, pluja) i/o del decurs del temps en 
la realització de l’obra.  
- Creació d’una obra durant tot un curs vinculant-la amb processos naturals 
(germinació de llavors, canvi d’estacions). 
- Treball en equip diversificant les competències. 

 
Orientacions per treballar amb l’alumnat el tema dels arbres 

 
A continuació s’ofereix un guió possible de treball que el professorat pot  adaptar 
segons la situació per tal de convertir el referent dels arbres en un tema de recerca 
i expressió plàstica de l’alumnat. S’han considerat quatre grans apartats: 
 

5. Exploració conceptual interdisciplinària. Què treballarem? 
6. Exploració procedimental sensorial i motriu. Com podem començar? 
7. Exploració en el temps. Quan ho podem fer? 
8. Exploració procedimental comunicativa/expressiva. Com podem construir el 

discurs? 
 
El professorat compta amb l’anàlisi exhaustiva dels referents artístics contemporanis 
inclosos a l’itinerari, però haurà de facilitar un espai de recerca i diàleg durant la 
classe per tal de desenvolupar l’apartat 1. El següent apartat està dirigit a l’estudiant 
que (individualment o en grups) haurà d’explorar el referent en qüestió, generalment 
fora de classe, segons les accions indicades. L’apartat 3 contempla diferents 
moments en el procés de treball, mentre que l’apartat 4 es centra en estratègies 
d’expressió plàstica i comunicació que es desenvoluparan íntegrament a l’aula 
d’educació visual i plàstica. Amb aquesta seqüenciació es pretén no només aportar 
noves maneres de veure i representar sinó també estimular la comunicació i 
la transmissió d’idees a través de diferents mitjans i procediments.  
 

1. EXPLORACIÓ CONCEPTUAL INTERDISCIPLINÀRIA  
Què treballarem? 

   
 
 
 
 

 

- Característiques morfològiques de l’arbre. 
- El cicle vital: la llavor germina, s’alimenta, creix, es reprodueix 
i mor. El seu cicle vital és molt més llarg que l’humà. 
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L’ ÈSSER VIU 

(Ciències 
naturals) 

 

- Les relacions amb els altres éssers vius (animals, plantes, 
persones) del seu ecosistema. El bosc i la ciutat. Problemàtica 
mediambiental (incendis, deforestació). 
 

 
 

LA MATÈRIA 
PRIMERA 

(Tecnologia) 

 
- Per a la construcció de mobles, habitatges. 
- Per a l’elaboració de paper. 
- Per a l’alimentació humana i animal. 
- Per a la cosmètica. 
- Per a l’elaboració de fàrmacs. 
 

 
L’ARBRE I LA 

HISTÒRIA 
(Ciències socials)

 

 
- Simbolisme de l’arbre.  
- Arbres mitològics. 
 

 
 
 

ELS REFERENTS 
ARTÍSTICS 

CONTEMPORANIS
INCLOSOS EN 
L’ITINERARI 

(Història de l’art)

 
- Giuseppe Penone: Alpi Marittime. Continuerà a crescere tranne 
che in quel punto, 1968 (inici projecte) 
- Giuseppe Penone: Ripetere il bosco, 1969 (inici de la sèrie) 
- Jean Dubuffet: Groupe de quatre arbres, 1970.  
- Joseph Beuys, 7000 roures, (1982 - 1987) 
- Wolfgang Tillmans, Lutz i Àlex seuen als arbres, 1992. 
- Christo: Arbres embolicats, 1998. 
- AzúaMoliné: Urna Bios, 2002. 
- Antonio Alcàsser, Projecte d’arbres I , 2003. 
- AzúaMoliné: Casa niu, 2005. 

 
 
 
 

ALTRES 
REFERENTS 
CULTURALS 

 
 

 
- L’arbre com a referent en diferents disciplines artístiques: 
literatura (presència de l’arbre en llegendes, contes, poemes, 
novel·les), música, cinema... Com s’ha utilitzat? 
- L’arbre com a referent en la cultura visual. 
- L’arbre com a referent en la cultura popular (l’arbre de Nadal, 
per exemple). 
- L’arbre com a referent multicultural. Donar veu als alumnes de 
procedències diverses. 

 
 

2. EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL SENSORIAL I MOTRIU 
Com podem començar? 

 
 
 

TACTE 

 
- Tocar l’escorça amb els ulls tancats. Verbalitzar (primer 
oralment i després per escrit) les sensacions que ens provoca: 
com és l’escorça, a què ens recorda? 
- Fer el mateix amb les branques, les fulles. 
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OÏDA 

 
- Amb els ulls tancats, sentir el soroll del vent entre les fulles, el 
cruixir de les branques. 
- Amb els ulls tancats, sentir el soroll d’elements circumdants. 
En el cas del bosc: ocells, rierols... En el cas de la ciutat: la gent 
que parla, els gossos bordant, el motor dels cotxes... 
- Enregistrar aquests sons.  
 

 
 

OLFACTE 
 

 
- Amb els ulls tancats, ensumar el bosc o la ciutat. Verbalitzar 
(primer oralment i després per escrit)  la sensació. 
- Amb els ulls tancats, ensumar diferents parts de l’arbre: el 
tronc, les flors, els fruits. Verbalitzar les sensacions. 
 

 
GUST 

 

 
- Menjar els fruits de l’arbre. Verbalitzar (primer oralment i
després per escrit) les sensacions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 

 
- Fixar-se en l’estructura general de l’arbre. Establir 
paral·lelismes entre l’estructura de l’arbre i altres objectes i/o 
éssers (una escombra, un pinzell, una creu, una persona...). 
- Fixar-se en la relació que s’estableix entre les seves parts (dalt, 
baix). Imaginar i verbalitzar què passaria si capgiréssim 
aquestes relacions. 
- Fixar-se en els colors de les diferents parts de l’arbre. 
Relacionar-los amb els colors de l’espai circumdant (harmonia, 
contrast). 
- Fixar-se en les proporcions entre les diferents parts de l’arbre. 
Imaginar i verbalitzar què passaria si capgiréssim aquestes 
relacions. 
- Posar la grandària de l’arbre en relació amb els elements 
circumdants (més gran que..., més petit que...). Imaginar i 
verbalitzar què passaria si capgiréssim aquestes relacions. 
- Fixar-se en la forma del tronc i les branques, de les fulles, les 
flors i els fruits. Establir paral·lelismes amb figures i cossos 
geomètrics. 
- Identificar elements incorporats a l’arbre: ocells, nius, 
gronxadors, baranes de protecció, etc. Imaginar i verbalitzar 
possibles canvis de lloc d’aquests elements i/o substituir aquests 
elements per uns altres.  
- Imaginar parts ocultes de l’arbre: arrels, la saba que circula 
per dins. 
 

 
 

 
- Apropar-se molt i mirar cap a dalt. 
- Enfilar-se a l’arbre i mirar cap baix i al voltant. 
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ACTIVITAT 
MOTRIU 

 
- Envoltar l’arbre amb els braços. 
- Caminar al seu voltant. 
- Documentar (mitjançant el vídeo o la fotografia, per exemple) 
aquestes relacions establertes amb l’arbre i el seu espai 
circumdant. 
 

 
3. EXPLORACIÓ EN EL TEMPS 

Quan ho podem fer? 
 

 
 
 

EN UN SOL DIA 
 

 
- Documentar (mitjançant el vídeo o la fotografia, per exemple) 
els canvis produïts a l’arbre durant el dia: com li afecten les 
diferents il·luminacions (naturals, durant el dia o artificials, 
durant la nit), les relacions que estableix amb diferents éssers 
(persones o animals), etc. 
 

 
 

DURANT EL CURS
 

 
- Documentar (mitjançant el vídeo o la fotografia, per exemple) 
els canvis produïts en l’arbre o arbres segons les diferents 
estacions de l’any. 
 

 
DURANT EL 
TREBALL 

 

 
- Recopilar els esbossos, les anotacions, les fotografies, etc. en 
un diari de treball per tal de reconstruir el procés 
d’aprenentatge. 
 

 
AL FINAL DE 

L’EXPERIÈNCIA 
 

 
- Posada en comú dels resultats, un cop acabada l’exploració 
procedimental comunicativa/expressiva. 
- Exposició col·lectiva dels treballs realitzats. 

 
 

4. EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL COMUNICATIVA /EXPRESSIVA 
Com podem construir el discurs? 

 
 
 
 
 

VERBAL 
 

 
- Llegir textos (poemes, contes...) sobre els arbres. 
- Fer una descripció objectiva de l’arbre escollit, per escrit, 
indicant també el seu nom científic. 
- Crear textos (eslògans, poemes, narracions curtes) en què 
l’arbre sigui objecte de metàfora, personificació, hipèrbole, 
comparació o d’altres figures retòriques. 
- Inventar una història breu sobre la relació que s’estableix entre 
l’arbre i algun altre personatge, real o fantàstic. 
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- Imaginar que l’arbre ha sofert una metamorfosi, en què s’ha 
transformat? Verbalitzar-ho oralment o per escrit. 
- Donar veu als propis arbres (Tim Knowles fa dibuixar els 
arbres, Perejaume els fa parlar) 
- Un cop elaborats els apartats plàstics que es proposen a 
continuació, crear textos a partir de les configuracions 
plàstiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀSTICA 
(en presència de 

l’arbre) 
 
 

 
- Fer frottages sobre el tronc i sobre les fulles, amb grafit,  
barres de cera o plastidecor. 
- Fer un frottage combinant tronc i fulles (pot representar 
qualsevol motiu, no necessàriament un arbre). 
- Dibuixar (pintar, fotografiar) un fragment del tronc, una fulla, 
un fruit. 
- Dibuixar des de bastant lluny, amb grafit, carbonet o retolador 
negre (fi o gruixut), intentant reproduir les proporcions correctes 
entre l’alçada i l’amplada. 
- Dibuixar l’arbre sencer o qualsevol element de l’arbre amb la 
mà dreta, amb la mà esquerra, amb línia contínua (sense 
aixecar el retolador del paper), amb els ulls tancats. 
- Pintar amb els dits l’espai envoltant, deixant en blanc l’espai 
ocupat per l’arbre. 
- Representar algun altre aspecte que interessi de l’arbre (que 
es pugui veure o no): els animals que hi viuen (insectes, ocells.. 
i la seva relació amb l’arbre), les arrels, la saba que circula per 
dins, el moble que es pot construir amb la seva fusta, etc. 
 

 
 
 
 
 

PLÀSTICA 
(en classe 
o en casa) 

 
- Amb làtex, fer un collage (en forma d’arbre o no) amb 
elements naturals del propi arbre.  
- Fer una escultura (figurativa o abstracta) exclusivament amb 
materials  provinents de l’arbre. 
- Utilitzar un element de l’arbre (fulla, fragment d’escorça) com 
a suport de creació artística. 
- Fer participar els fenòmens atmosfèrics (vent, pluja, neu, gel) 
en la realització de l’obra.  
- Crear una obra durant tot un curs vinculant-la amb processos 
naturals (germinació de llavors, canvi d’estacions). 
- Projectar (preferiblement en grups reduïts) una intervenció 
plàstica (il·luminació, senyalització, etc.) a l’entorn immediat de 
l’arbre o arbres per tal d’afavorir percepcions renovades en la 
població. 
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Anàlisi de les obres que configuren l’itinerari ARBRES 
 

 
Giuseppe Penone: Alpi Marittime. Continuerà a crescere 

 tranne che in quel punto  
(Alps marítims. Continuarà creixent  

menys en aquest punt) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 
 

TÍTOL 
 

Alpi Marittime. Continuerà a crescere tranne che in quel punto 
(Alps Marítims. Continuarà creixent menys en aquest punt) 
 

 

AUTOR 
 

Giuseppe Penone (Garessio, Itàlia, 1947) 
 

 

ANY 
 

1968 (Data d’inici del projecte) 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

Variables 
 
 

TÈCNICA 
 

 

Intervenció plàstica a la natura: la reproducció en bronze de la mà de 
l’artista és adherida al tronc d’un arbre.  
 

 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Bosc de Garessio, Itàlia 

 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Fill de camperols, Giuseppe Penone va néixer a Garessio, una petita 
població del Piemont, on va passar la infantesa enmig de camps de 
conreu i boscos immensos. El seu avi matern era escultor, tot i que no 
en vivia. El seu germà gran, que tenia tres anys més que ell, feia també 
escultura figurativa.  
 

Després d’estudiar comptabilitat a Mondovi, es va matricular en una 
escola de Belles Arts. Amb poc més de vint anys, va començar a 
treballar amb els materials que coneixia millor: el tronc i l’escorça dels 
arbres, els boscos i les pedres, els estanys i els rius, tot buscant la 
simbiosi entre la natura i el cos humà. Va començar a donar classes 
molt aviat, als vint-i-tres anys, al liceu artístic de Gènova, per guanyar 
diners i no haver de dependre de les galeries. 
 

Al llarg dels anys, l’obra de Penone ha anat evolucionant des de les 
primeres accions als seus boscos natals, documentades amb textos i 
fotografies, fins a l’escultura, la instal·lació o el dibuix, en una recerca al 
voltant de l’atzar, la memòria i el pas del temps.   
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

La seva educació i formació van coincidir amb els canvis socials de la 
Itàlia dels anys 50, que va substituir l’economia i la cultura agràries per 
una cultura de tipus industrial.  
 

L’artista es va donar a conèixer, durant la dècada dels seixanta, amb els 
artistes povera. El crític i teòric italià Germano Celant va reunir sota 
aquest distintiu artistes com Mario Merz, Michelangelo Pistoletto o 
Jannis Kounellis, tot considerant l’enfocament anticomercial de les seves 
activitats artístiques com a efímer, trivial i antiformal. En lloc d’oferir una 
obra acabada, aquests artistes optaven per oferir-ne el procés mentre 
tenia lloc.  Encara que era quasi simultani a l’art Pop, l’art povera s’hi 
oposava en les premisses: renegava del mercat, les estridències i la 
cultura de masses per endinsar-se de ple en la natura. L’art povera, a 
l’igual que Penone, parteix de qüestions filosòfiques sobre el concepte 
d’art, la relació entre l’art i la vida, així com la relació entre cultura i 
natura. 
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Tot i que al començament Penone exposa les obres amb els artistes 
povera, el seu discurs manté sempre un caràcter propi. El seu camp 
d’investigació és l’ésser humà com a part integrant de la natura, els 
seus gestos més elementals i les empremtes que va deixant. Al contrari 
dels artistes de l’art povera, que substitueixen el cos per l’artifici i 
l’hàbitat, i diferenciant-se totalment dels artistes que retornen al cos per 
mitjà de la performance, ell manté el vincle amb l’escultura i el cos, però 
sense recórrer a l’imaginari tradicional. 
 

 

2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Podem observar el desenvolupament de l’obra en el temps a través de 
la documentació fotogràfica. En una fotografia de 1968, Penone rodeja 
el tronc d’un arbre amb la seva pròpia mà. Com que no podia quedar-se 
en aquesta posició indefinidament, opta per substituir la seva mà per 
una rèplica en bronze. Una segona fotografia de 1978, mostra com ha 
canviat el diàmetre del tronc en relació a l’obertura de la mà. El 
creixement del tronc ha anat incorporant la forma de bronze en la seva 
pròpia estructura fins que la mà ha estat literalment engolida per 
l’arbre. El salt temporal de deu anys fa visible una part de l’obra que, 
amb els mètodes convencionals d’observació, hagués estat impossible 
d’apreciar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

        

 Penone considera que la natura (el riu, la pedra, l’arbre...) és art i 
l’home és artista en formar-ne part i participar-ne en els processos de 
transformació. Modifica en ocasions els resultats de la natura, però 
respecta els seus mecanismes i els utilitza en la creació de les obres que 
poden trigar dècades a elaborar-se.  

Les seves primeres obres daten dels anys 1967 i 68 i consisteixen en 
intervencions sobre la natura, documentades fotogràficament. En la 
majoria d’aquestes accions, l’artista intervé sobre arbres joves, tot 
influint en la seva evolució: fa una trena amb tres troncs flexibles (He 
entrellaçat tres arbres), instal·la una gàbia metàl·lica sobre un arbre 
jove (En créixer aixecarà la reixa), inscriu la marca del seu cos sobre un 
tronc amb una xarxa de filferro (L’arbre en recordarà el contacte) o 
incorpora una rèplica de la seva mà en bronze rodejant el tronc (Alps 
Marítims. Continuarà creixent menys en aquest punt). L’obra és una 
intrusió en el decurs de les coses i l’artista, per tant, imposa un ordre 
humà a la natura.    

Penone elabora els seus gestos com si es tractés de proves, copia els 
seus mètodes d’intervenció i de documentació del model científic. 
L’observació, el registre, la demostració, la il·lustració, totes les seves 
obres combinen dos o tres d’aquests elements.     
 

Amb Alps Marítims. Continuarà creixent menys en aquest punt, Penone 
revela que les diferents escales de temps influeixen en la nostra 
percepció de les coses. La impressió que la fusta és una matèria sòlida 
depèn del període d’observació ja que, quan ajustem els paràmetres 
d’observació, ens adonem que la fusta viva es comporta d’una manera 
semblant a l’aigua corrent, fluint entorn els objectes que es troba al seu 
pas. 
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Quan experimenta l’escissió entre el temps que dura una vida (humana) 
i el temps del món (còsmic) amb la seva mà incrustada en el tronc, 
Penone arriba a la conclusió que l’obra és del tot impossible, ja que el 
seu període vital d’ésser humà no és suficient per apreciar l’obra 
acabada, és a dir, la fusió total de la mà amb un arbre que ja ha arribat 
al final de la seva vida. Els arbres solen viure dues o tres vegades més 
que la durada d’una vida humana.    

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Els materials habituals en l’obra de Penone són fusta, fulles, argila, 
branques, marbre, guix, vidre, pedres, aigua, bronze, fotografies, 
projeccions... 
 

Els elements d’Alps Marítims. Continuarà creixent menys en aquest 
punt, així com els d’altres moltes obres de Penone, són materials 
autobiogràfics: els jocs al bosc, la feina dels llenyataires, el contacte de 
la seva mà amb els arbres de la regió boscosa del Piamonte, etc. 
 

L’emmotllat de la seva mà constitueix una prolongació del gest de la 
seva pròpia mà. Aquesta tècnica s’imposarà com la més adequada per 
crear el doble sense la intermediació de la representació. L’emmotllat és 
l’instrument de la mímesi, i com a tal permet una aproximació 
immediata a la natura, al mateix temps que constitueix el record de la 
cultura clàssica. El bronze es modifica per l’acció de la pàtina, i el seu 
aspecte i el seu color es fonen  perfectament amb la vegetació. 
 

La transformació de l’arbre amb el pas del temps queda enregistrada 
mitjançant fotografies que Penone va realitzant a intervals regulars, 
en col·laboració amb alguns fotògrafs com Mussat-Sartor, Paolo Pellion i 
Claudio Basso, el fotògraf del seu poble. 
 

Els dibuixos i els textos de l’artista són instruments de reflexió i part 
constitutiva de l’obra. Es realitzen abans, durant i després de la creació 
artística. 
 

 
 

LES 
FORMES 

 

 

En aquesta i d’altres moltes obres de Penone, la forma sorgeix de la 
dinàmica de dues forces contràries: l’acció (de l’home) i la reacció (de 
l’arbre). 
 

La forma que s’ofereix a l’espectador no està acabada, és una 
potencialitat, una evolució plàstica en el temps. La matèria viva vegetal 
esdevé creadora i l’obra s’inscriu en un temps que sobrepassa el temps 
humà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sento la respiració del boscatge, escolto el creixement lent i implacable 
de la fusta, modelo la meva respiració sobre la respiració vegetal, 
percebo el lliscament de l’arbre al voltant de la meva mà sobre el tronc. 
El canvi de relació temporal torna fluid el sòlid i sòlid el fluid. La mà 
s’enfonsa en el tronc de l’arbre que, per la velocitat del creixement i la 
plasticitat de la matèria, és l’element fluid ideal per ésser mostrat. 
Giuseppe Penone: Texts, 1969, citat al catàleg del Carré d’Art, Nîmes, 
1997, pàg. 19 i recollit al catàleg Giuseppe Penone, 1968-1998, 
Centro Galego de Arte Contemporànea del 22 de gener al 4 d’abril de
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CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

Centro Galego de Arte Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 
1999, Xunta de Galícia, pàg. 47-48. 
 

El propòsit de l’escultura o de l’escultor és deixar una empremta tocant 
la matèria, enfonsant la seva mà en la matèria. En el cas d’un arbre que 
ha de créixer, és a l’inrevés: és la matèria la que crea la seva pròpia 
forma en relació amb el gest. Per damunt de tot, es tracta d’una reflexió 
sobre l’escultura. 
Fragment de l’entrevista realitzada per Catherine Grenier i publicada al 
catàleg de l’exposició Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 
21 d’abril al 23 d’agost de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, 
Barcelona, de l’1 d’octubre de 2004 al 16 de gener de 2005, pàg. 139. 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

L’artista ha tocat l’arbre, i és l’arbre, i no l’artista, qui aportarà la prova 
d’aquest acte. I aquesta “prova” adquirirà una forma, deformarà l’arbre. 
L’artista ens permet veure l’evolució com una successió de deformacions 
que, accident rere accident, pressió rere pressió, empremta rere 
empremta, “configuraran” la natura. (...) L’artista confereix a la forma 
que ell contribueix a crear una natura particular, per exemple, la d’una 
cicatriu, testimoni de l’acció però també de la reacció vital de l’arbre per 
absorbir, per superar el gest que el molesta.(...) La forma com a gest i 
el gest com a forma són els dos pols de l’eix únic que articula tot aquest 
treball. 
Catherine Grenier, fragment del catàleg Giuseppe Penone, Centre 
Pompidou, París, del 21 d’abril al 23 d’agost de 2004 i CaixaForum, 
Fundació La Caixa, Barcelona, de l’1 d’octubre de 2004 al 16 de gener 
de 2005, pàg. 25. 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
penone/penone.html 
Dossier pedagògic del Centre Pompidou entorn a l’exposició Giuseppe 
Penone, retrospectiva, realitzada del 21 d’abril al 23 d’agost de 2004. 
 

http://www.scultura-italiana.com/Biografie/Penone.htm 
Recorregut per la producció artística de Giuseppe Penone amb una 
galeria d’imatges sobre la seva obra. 
 

http://www.transversalia.net/ 
Aquest és un entorn virtual per a l’educació en valors a través de l’art 
contemporani. Ofereix una unitat didàctica anomenada Huellas en la 
naturaleza, que pretén crear un espai de reflexió a l’aula entorn a 
l’impacte medioambiental de les accions i construccions humanes 
mitjançant el comentari d’obres d’artistes compromesos com Penone. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Giuseppe Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte 
Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 1999, Xunta de Galícia, 
amb textos de Miguel Fernández-Cid, Daniel Soutif, Doris von Drathen, 
Guy Tosatto, Giorgio Verzotti i Giuseppe Penone. 
 

Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 21 d’abril al 23 d’agost 
de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, Barcelona, de l’1 d’octubre de 
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2004 al 16 de gener de 2005, amb textos de Catherine Grenier, 
Giuseppe Penone i Annalisa Rimmaudo. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Giuseppe Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte 
Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 1999, Xunta de Galícia. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 
 

 

 
- Quins elements formen part de l’obra? 
- Quins canvis s’han produït en el tronc? 
- És una obra acabada? 
 

 

 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Reflexionar sobre les relacions actuals entre l’home i la natura. 
- Treure l’obra artística del seu context habitual (galeria, museu). 
- Comptar amb els esdeveniments en el temps i la seva empremta en 
l’obra. 
- Considerar la documentació gràfica com a part integrant de l’art 
d’acció. 

 
 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Utilització d’elements naturals com a material artístic. 
- Participació dels fenòmens atmosfèrics i del transcurs del temps en la 
realització de l’obra. 
- Documentació gràfica (fotografia, vídeo) de l’art d’acció. 
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Giuseppe Penone: Ripetere il bosco (Repetir el bosc) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Ripetere il bosco (Repetir el bosc) 
 

 

AUTOR 
 

Giuseppe Penone (Garessio, Itàlia, 1947) 
 

 

ANY 
 

1969 (fins l’any 1997 realitza variacions sobre el mateix tema) 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

Variables 
 

TÈCNICA 
 

 

Talla de fusta 
 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Les múltiples variacions sobre el tema s’han instal·lat en diferents 
museus del món: Stedelijk Museum, Amsterdam, 1980; Toyota 
Municipal Museum of Art, Toyota, 1997; Kunstmuseum, Bonn, 1997, 
etc. 
 

 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Fill de camperols, Giuseppe Penone va néixer a Garessio, una petita 
població del Piemont, on va passar la infantesa enmig de camps de 
conreu i boscos immensos. El seu avi matern era escultor, tot i que no 
en vivia. El seu germà gran, que tenia tres anys més que ell, feia també 
escultura figurativa.  
 

Després d’estudiar comptabilitat a Mondovi, es va matricular en una 
escola de Belles Arts. Amb poc més de vint anys, va començar a 
treballar amb els materials que coneixia millor: el tronc i l’escorça dels 
arbres, els boscos i les pedres, els estanys i els rius, tot buscant la 
simbiosi entre la natura i el cos humà. Va començar a donar classes 
molt aviat, als vint-i-tres anys, al liceu artístic de Gènova, per guanyar 
diners i no haver de dependre de les galeries. 
 

Al llarg dels anys, l’obra de Penone ha anat evolucionant des de les 
primeres accions als seus boscos natals, documentades amb textos i 
fotografies, fins a l’escultura, la instal·lació o el dibuix, en una recerca al 
voltant de l’atzar, la memòria i el pas del temps.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

La seva educació i formació van coincidir amb els canvis socials de la 
Itàlia dels anys 50, que va substituir l’economia i la cultura agràries per 
una cultura de tipus industrial.  
 

L’artista es va donar a conèixer, durant la dècada dels seixanta, amb els 
artistes povera. El crític i teòric italià Germano Celant va reunir sota 
aquest distintiu artistes com Mario Merz, Michelangelo Pistoletto o 
Jannis Kounellis, tot considerant l’enfocament anticomercial de les seves 
activitats artístiques com a efímer, trivial i antiformal. En lloc d’oferir una 
obra acabada, aquest artistes optaven per oferir el procés mentre tenia 
lloc.  Encara que era quasi simultani a l’art Pop, l’art povera s’hi oposava 
en les premisses: renegava del mercat, les estridències i la cultura de 
masses, per endinsar-se de ple en la natura. L’art povera, a l’igual que 
Penone, parteix de qüestions filosòfiques sobre el concepte d’art, la 
relació entre l’art i la vida, així com la relació entre cultura i natura. 
 

Tot i que al començament Penone exposa les obres amb els artistes 
povera, el seu discurs manté sempre un caràcter propi. El seu camp 
d’investigació és l’ésser humà com a part integrant de la natura, els 
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seus gestos més elementals i les empremtes que va deixant. Al contrari 
dels artistes de l’art povera, que substitueixen el cos per l’artifici i 
l’hàbitat, i diferenciant-se totalment dels artistes que retornen al cos per 
mitjà de la performance, ell manté el vincle amb l’escultura i el cos, però 
sense recórrer a l’imaginari tradicional. 

 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 

DESCRIPCIÓ 
 

Conjunt d’arbres esculpits a partir de bigues de fusta i disposats de 
diferents maneres, segons la instal·lació.  
 

 

 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

  

L’arbre perd la seva forma, la seva individualitat en convertir-se en biga 
de fusta i és feina de l’escultor restituir la idea de vida, la seva aparença 
original. Un cop tallada la forma, Penone col·loca els arbres en diferents 
posicions: verticals, inclinats o estirats a terra. 

 

Un dels relats favorits de Penone conta la història d’un emperador 
japonès a qui van regalar un instrument de corda molt valuós, fabricat 
amb fusta de cedre. Ningú no s’atrevia a tocar-lo, fins que va arribar a 
la cort un home que el va agafar, va acaronar la fusta i va començar a 
puntejar les cordes mentre explicava a l’instrument la història del cedre 
amb què havia estat fabricat. L’emperador es va quedar extasiat amb 
aquella música. Penone fa servir un procediment similar amb la gúbia, 
quan “explica” als seus arbres en forma de bigues la seva pròpia història 
i els restitueix la forma original. 

 

 La primera biga tallada en forma d’arbre data de 1969, quan l’artista 
tenia 22 anys d’edat. En aquesta ocasió, Penone, després de comptar 
tots els anells concèntrics que marcaven les etapes de creixement de 
l’arbre ressalta, com si d’un autoretrat es tractés, el vintè segon any.  

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

 

L’artista, en treballar el tema dels arbres a partir de bigues de fusta, 
fa referència al paisatge del qual prové: els boscos dels Alps, prop de 
Garessio, la seva ciutat natal.  

 

El seu avi i el seu germà gran eren escultors. En aquesta obra, Penone 
utilitza eines de fuster per desenvolupar un procés escultòric amb el 
qual rescata la memòria del material. 
 

 
 
 

LES 
FORMES 

 

Es tracta de rescatar la forma original de l’arbre. L’artista posarà en 
escena aquest descobriment de maneres diferents, conservant en un 
primer moment el context de la biga com a base, i després, a partir dels 
anys vuitanta, separant totalment les capes del tronc i aixecant l’arbre 
en l’espai, però conservant intacta la part extrema de la biga perquè 
serveixi de peanya natural de l’obra erigida.  
 

Els arbres molt grans es desdoblen en dues parts, la superior i la 
inferior, presentades en una simetria invertida a causa de les peanyes, 
constituïdes pels dos extrems oposats del tronc. Alguns són immensos, 
com l’arbre de 12 metres que instal·la a l’espai central del Museu 
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Guggenheim el 1982. En altres casos, els anells de l’arbre se separen 
seguint un moviment en espiral, impulsant una torsió a la forma 
general, que adquireix llavors l’aspecte de cargol. Finalment, els anys 
noranta, uns arbres de grans dimensions recuperats d’una tempesta, 
sencers i sense forma de biga, són travessats d’un cantó a l’altre per 
una finestra que esventra l’arbre però en salvaguarda el cor, un doble 
minúscul de si mateix inscrit al seu interior. A partir del mateix 
procediment, l’artista explora diferents formes, així com diferents 
possibilitats d’exposició. 
 

Rares vegades mostra els arbres sols, sinó que els presenta sobretot 
organitzats en sèries articulades en l’espai: inclinats de diferents 
maneres contra la paret o bé drets sobre les seves bases. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Durant el mes de maig de 1969 vaig penetrar en el bosc i vaig 
començar un camí en el temps lent, reflexiu i sorprès, atent a cada 
petita forma tancada en la fluida fusta. Llavors, aquesta catedral va 
sorgir del món mut de la matèria per endinsar-se en el món de 
l’escultura i de l’ús poètic d’allò real. 
Giuseppe Penone: Texts, 1969, citat al catàleg del Carré d’Art, Nîmes, 
1997, pàg. 46 i recollit al catàleg Giuseppe Penone, 1968-1998, 
Centro Galego de Arte Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 
1999, Xunta de Galícia, pàg. 59-60. 
 

Veure, sentir, tocar, esgarrapar, tallar l’arbre, mesurar el seu temps de 
creixement, tocar i allunyar-se, posar i treure de l’arbre que conserva les 
empremtes i identifica l’estirp familiar, és exercici d’escultura. L’arbre 
com a centre de l’espai, dóna un sentit a la idea de construcció circular i 
s’identifica totalment amb una idea de centre. 
Text de Giuseppe Penone procedent del seu llibre Respirar l’ombra, 
escrit entre 1967 i 1998. El fragment és recollit pel catàleg de l’exposició 
Giuseppe Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte 
Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 1999, pàg. 12. 
 

Vaig continuar treballant amb els arbres perquè la meva idea era tornar 
a la forma primitiva del bosc: una idea sobre la qual vaig treballar 
durant molt de temps. Per mi, no era la repetició del mateix treball: 
cada arbre té la seva pròpia forma, una longitud diferent... Volia reunir-
los tots posteriorment en un mateix espai, com si es tractés d’una 
instal·lació, titulada Repetir el bosc. 
Fragment de l’entrevista realitzada per Catherine Grenier i publicada al 
catàleg de l’exposició Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 
21 d’abril al 23 d’agost de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, 
Barcelona, de l’1 d’octubre de 2004 al 16 de gener de 2005, pàg. 145. 
 

 
 
 
CONSIDERACIONS 

CRÍTIQUES 
 

 

Els arbres escorçats recordaven directament la pràctica de l’extracció: 
l’artista treia una forma de la matèria inerta, no en el sentit tradicional 
de l’escultor que imprimeix una forma a la massa treballada, sinó en el 
sentit del paleontòleg, que desincrusta un fòssil. 
Catherine Grenier, fragment del catàleg Giuseppe Penone, Centre 
Pompidou, París, del 21 d’abril al 23 d’agost de 2004 i CaixaForum, 
Fundació La Caixa, Barcelona, de l’1 d’octubre de 2004 al 16 de gener 
de 2005, pàg. 36. 
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4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
penone/penone.html 
Dossier pedagògic del Centre Pompidou entorn a l’exposició Giuseppe 
Penone, retrospectiva, realitzada del 21 d’abril al 23 d’agost de 2004. 
 

http://www.scultura-italiana.com/Biografie/Penone.htm 
Recorregut per la producció artística de Giuseppe Penone amb una 
galeria d’imatges sobre la seva obra. 
 

http://www.transversalia.net/ 
Aquest és un entorn virtual per a l’educació en valors a través de l’art 
contemporani. Ofereix una unitat didàctica anomenada Huellas en la 
naturaleza, que pretén crear un espai de reflexió a l’aula entorn a 
l’impacte medioambiental de les accions i construccions humanes 
mitjançant el comentari d’obres d’artistes compromesos com Penone. 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Giuseppe Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte 
Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 1999, Xunta de Galícia, 
amb textos de Miguel Fernández-Cid, Daniel Soutif, Doris von Drathen, 
Guy Tosatto, Giorgio Verzotti i Giuseppe Penone. 
 

Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 21 d’abril al 23 d’agost 
de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, Barcelona, de l’1 d’octubre de 
2004 al 16 de gener de 2005, amb textos de Catherine Grenier, 
Giuseppe Penone i Annalisa Rimmaudo. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Giuseppe Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte 
Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 1999, Xunta de Galícia. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 
 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- De quin material ha partit l’artista? 
- De totes les formes possibles que es poden esculpir a partir d’una biga 
de fusta, per què creus que Penone s’ha dedicat a extreure la forma 
d’un arbre? 
- Com arriba un arbre a convertir-se en biga? 
- Com se sap l’edat d’un arbre? 
- Quan Penone tenia 22 anys, es va interessar a esculpir una de les 
bigues justament a partir de l’anell núm. 22, per què creus que ho va 
fer? 

 
 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 

 

OBJECTIUS 
- Reflexionar sobre les relacions actuals entre l’home i la natura. 
- Atendre els materials emprats i deixar que ens parlin. 
- Descobrir la potencialitat de l’art per indagar en el temps. 
 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Utilització d’elements naturals com a material artístic. 
- Realització d’una instal·lació. 
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Jean Dubuffet: Groupe de quatre arbres (Grup de quatre arbres) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

Groupe de quatre arbres (Grup de quatre arbres) 
 

 

AUTOR 
 

Jean Dubuffet (Le Havre, França, 1901- París, França, 1985) 
 

 

ANY 
 

1970 (maqueta), 1972 (inauguració de l’escultura monumental) 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

12 metres d’alçària 
 

TÈCNICA 
 

 

Resina epoxi pintada amb poliuretà.  
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Chase Manhattan Plaza, Nova York. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Era fill d’un respectat i pròsper comerciant de vins. De petit ja mostrava 
gran afecció al dibuix i l’any 1917 es va matricular a l’Escola de Belles 
Arts de Le Havre. L’any següent va marxar a París, amb el propòsit de 
fer-se pintor. Assistia a classes de pintura a l’Académie Julian però, 
després de sis mesos, ho va deixar per començar a formar-se fora de 
l’àmbit acadèmic. 
 

Entre 1920 i 1922 va portar una vida solitària i es dedicava a la 
literatura, les llengües i la música. El setembre de 1923, va començar el 
servei militar. En aquella època va conèixer Fernand Léger, André 
Masson i Juan Gris. 
 

El 1924 va descobrir la publicació Die Kunst der Geisteskranken (l’art 
dels malalts mentals) de Hans Prinzhorn, fet que li fa qüestionar-se el 
concepte de ”belles arts” i donar l’esquena a la cultura establerta. 
Dubuffet considerava que l’autèntica cultura s’havia de buscar entre la 
gent del carrer i no als cercles culturals oficials. 
 

Va deixar la pintura i va tornar a Le Havre per introduir-se en el negoci 
familiar de vins. L’any 1927 es va casar amb Paulette Bret. Durant el 
viatge de nuvis a Argel, va morir el seu pare.  
 

L’any 1930 es va establir a París, com a comerciant de vins, amb la seva 
dona i la seva filla Isalmina. Va retrobar-se amb alguns amics artistes i 
va tornar a dedicar-se a la pintura durant el seu temps lliure. Les 
desavinences amb Paulette va fer que es separessin l’any 1934. 
Dubuffet va optar per arrendar el negoci familiar i dedicar-se 
exclusivament a la pintura. 
 

L’any 1937, després de casar-se amb Emilie Carlu (“Lili”), va tornar a 
fer-se càrrec del negoci familiar per tal de solventar-ne la crisi financera. 
Durant la II Guerra Mundial va haver d’incorporar-se a l’exèrcit francès.  
 

L’any 1947 va vendre l’empresa de vins per endinsar-se en l’activitat 
artística de París. Estava interessat pels materials “no artístics” i pels 
dibuixos dels malalts mentals. Treballava amb sorra, vidre, asfalt o 
ciment. Les primeres exposicions de la seva obra causaren una gran 
controvèrsia entre els espectadors. 
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Col·leccionava Art Brut, terme que ell mateix va popularitzar per referir-
se a determinades formes artístiques al marge dels mecanismes 
culturals de l’art. Dubuffet va descobrir, explorar, i teoritzar sobre l’Art 
Brut. L’any 1948 va fundar la Compagnie de l’Art Brut amb obres 
realitzades per malalts mentals i persones alienes als cercles artístics 
convencionals, les obres dels quals admirava per la seva innocència o 
cruesa. La col·lecció va arribar a agrupar 135 creadors i 4000 obres, i va 
ser dipositada per Dubuffet al castell de Beaulieu en Lausana. 
 

Va viatjar repetidament a Argèlia, fascinat pel paisatge, en companyia 
de Lili. També va viatjar a Saboya, amb el seu amic Pierre Bettencourt, 
on va realitzar assemblages amb ales de papallona. 
 

L’any 1954 va crear, per primera vegada, representacions 
tridimensionals: les Petites statues de la vie précaire, i hi va fer servir el 
collage en tres dimensions amb materials com l’esponja, la fusta i la 
pedra volcànica. 
 

Entre els anys 1957 i 1960, l’artista va crear sèries com Texturologies, 
Topographies, Élements botaniques i Matériologies, amb què va 
incorporar nous materials al llenguatge artístic. 
 

Durant el mes de juliol de 1962, va iniciar la sèrie L’Hourloupe: dibuixos 
semiautomàtics realitzats amb bolígraf vermell i blau, retallats i 
enganxats sobre fons negre. Aquesta sèrie va derivar l’any 1973 en el 
quadre animat Coucou Bazar.   

A principis de 1985 va escriure la seva Biographie au pas de course, poc 
abans de morir. La Tour aux figures, de 24 metres d’alçària, obra 
encarregada per l’Estat francès, es va instal·lar a París tres anys després 
de la seva mort.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

La destrucció de la segona guerra mundial (1939-1945) va deixar 
Europa sumida en un sentiment de desesperació, en una situació de 
crisi cultural que coincideix amb el desenvolupament de la filosofia 
existencialista. L’Informalisme s’emmarca en aquest context, 
paral·lelament a l’Expressionisme Abstracte nord-americà. 
 

L’Informalisme, també anomenat Tachisme, Art Autre o Abstracció 
Lírica, tot i desenvolupar-se de forma independent, va compartir amb 
l’Expressionisme Abstracte el pes del surrealisme, de l’automatisme, de 
la improvisació psíquica com la revelació del món subjectiu de l’artista. 
També s’aprecien ressonàncies del Dadaisme en la valoració de l’atzar, 
d’allò fortuït i arbitrari, i en l’ús que fa del collage. 
 

Com en el cas de l’Expressionisme Abstracte nord-americà, es tractava 
d’una pintura basada en la velocitat d’execució i en la violència de la 
realització. Hi ha, però, dues línies de treball: una línia gestual i 
cal·ligràfica i una altra matèrica, aquesta última dóna una importància 
fonamental al valor tàctil i expressiu de la superfície pictòrica. 
 

Entre els artistes informalistes de París destaquen Fautrier, Wols, 
Soulages, Hartung i Dubuffet. 
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2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Grup monumental format per quatre arbres, erigits enmig d’una plaça, 
sobre el paviment. Els arbres són blancs i mostren tot un seguit de línies 
negres, contornejant els diferents elements formals: troncs, branques i 
agrupacions de fulles. 
 

 
 

 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

Aquest grup monumental és una comanda del banquer David 
Rockefeller, que desitjava instal·lar una escultura de l’artista en la nova 
seu de la Chase Manhattan Bank a Nova York. Aquesta és la primera 
comanda d’escultura monumental feta a Dubuffet. L’artista la portarà a 
terme al seu taller de Périgny-sur-Yerres amb un grup de dotze 
col·laboradors, tot ampliant la maqueta prèvia amb ajuda d’un 
pantògraf. 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

L’any 1966, buscant un material que s’adaptés als capritxos de la seva 
imaginació, Dubuffet descobreix el poliestirè expandit. Aquest 
material de color blanc és extremadament lleuger i s’esculpeix fàcilment 
amb utensilis calents que l’artista es fa construir amb aquest propòsit. A 
continuació, només falta cobrir el material amb els característics traços 
negres, blaus i vermells. El món de L’Hourloupe, que havia començat 
amb dibuixos retallats i enganxats, obre d’aquesta manera les portes a 
tot un seguit de pintures expandides en l’espai. 
 

No obstant això, la fragilitat d’aquest material atenta contra la 
perennitat de l’obra. Després de sis mesos, l’artista troba la resposta: la 
transferència a poliester. Aquest procediment, però, requereix el 
buidat del poliestirè i, per tant, la seva destrucció. Finalment, Dubuffet 
elabora una nova tècnica de modelat amb resina epoxi, que respecta 
l’original fet en poliestirè sense destruir-lo. Aquest nou procediment 
obliga a pintar un altre cop les rèpliques obtingudes i l’artista contracta 
un grup d’ajudants per a fer-ho. 
 

A finals dels anys seixanta, Dubuffet instal·la el seu taller a Périgny, 
compra una màquina d’ampliar imatges anomenada pantògraf i 
comença a elaborar projectes d’arquitectura i escultura monumental 
com el Groupe de quatre arbres.  
 

 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

El punt de partida d’aquestes formes el van constituir uns gargots que 
Dubuffet va traçar sense cap intenció artística amb bolígraf vermell i 
blau el juliol de 1962 mentre parlava per telèfon. L’artista va equiparar 
aquest fet amb l’escriptura automàtica surrealista, i va començar així un 
període de caràcter arbitrari i irracional que deixava aflorar l’inconscient.
 

Les superfícies encaixen formant un conglomerat irregular de peces que 
s’articulen entre si. Aquest serà l’estil del cicle Hourloupe que l’artista 
mantindrà fins l’any 1974.  
 

Continuant amb l’estil de l’Hourloupe, el Groupe de quatre arbres 
presenta uns traços sinuosos elaborats de manera semiautomàtica, 
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deixant aflorar l’inconscient. En aquest cas, Dubuffet redueix al màxim 
la paleta de colors, cenyint-la només al blanc i el negre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Voldria ara donar algunes indicacions sobre el monument que 
inaugurem avui. 
(...) Aquest monument s’inscriu en el cicle de treballs que he anomenat 
L’Hourloupe, iniciat el 1962, o sigui, ara fa deu anys. 
(...) En els treballs d’aquest cicle (L’Hourloupe) utilitzo grafismes 
sinuosos que responen a impulsos espontanis, no controlats. En aquests 
grafismes s’esbosso figuracions incertes, fugaces, ambigües. El seu 
moviment desperta en la ment de l’observador una activació de la 
facultat d’intuir tota classe d’objectes que es creen i es desfan a mida 
que la mirada es mou (...). Ja hauran comprès vostès que aquests 
treballs del cicle de l’Hourloupe estan presidits per un capritx filosòfic... 
que planteja un dubte sobre l’autèntica materialitat del món al qual ens 
enfrontem cada dia. Podria ser que només fos una creació de la nostra 
ment. 
Al principi, en aquests treballs recorria només al dibuix i la pintura. Més 
tard vaig sentir el desig de donar-los corporeïtat (...) Se’ls ha anomenat 
escultures, però l’expressió no és del tot pertinent. És millor parlar de 
dibuixos que s’enllacen i s’expandeixen en l’espai.  
Llavors vaig voler donar a aquests grafismes desencadenats, que 
s’escapen de la fulla que els fa de suport, unes dimensions 
monumentals. 
(...) No crec que aquests quatre arbres, que m’agradaria que fossin 
rebuts no com la imatge d’uns arbres autèntics, sinó com a evocacions 
de les emanacions i les arborescències del pensament, puguin resultar 
contradictoris amb el lloc on estan col·locats. Amb els seus grafismes 
capritxosos i aberrants tenen, almenys aquesta ha estat la meva 
intenció, un aire d’ebrietat enfervoritzada. 
Discurs de Dubuffet amb motiu de la inauguració del Groupe des quatre 
arbres, Nova York, 1972, recollit al catàleg de l’exposició Los Dubuffet 
de Dubuffet, Sala de Exposiciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
Madrid, del 12 de gener al 27 de febrer de 2000 i Museo de Bellas Artes, 
Bilbao, del 7 de març al 23 d’abril de 2000, pàg. 220-221. 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

A les seves escultures i elements arquitectònics projectats per instal·lar-
se a l’aire lliure, Dubuffet força les tensions entre l’antinatura de 
L’Hourloupe i l’entorn natural. Amb la utòpica Tour ballerine (per 
exemple) l’artista crea un senyal ostensible del món immaterial en 
contrast amb la realitat. 
L’aplicació de L’Hourloupe a tots els mitjans artístics posa de manifest 
que Dubuffet va elevar aquest principi compositiu a la categoria de 
tema. Referent a això, l’anàlisi de l’aspecte visual dels objectes de la 
realitat ocupa un paper primordial. Dubuffet crea amb L’Hourloupe un 
món virtual, amb què pretén provocar en l’espectador noves maneres 
de mirar. 
Katzlberger, Angelika: L’Hourloupe, del catàleg de l’exposició Jean 
Dubuffet. Huella de una aventura, Guggenheim Bilbao, del 7 de 
novembre de 2003 al 18 d’abril de 2004, pàg.178. 
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4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.imageandart.com/tutoriales/biografias/dubuffet/dubuffet.ht
ml 
Ressenya biogràfica de l’autor. 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France/ESPANOL/ART/dubuffet/pa
ge.html 
Nota sobre les inquietuds artístiques de Jean Dubuffet, amb motiu de 
l’exposició al Museu d’Art Modern del Centre Georges Pompidou de 
París, del 13 de setembre al 31 de desembre de 2001, la primera gran 
retrospectiva del pintor a França des de 1973. 
 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/DossiersPedag
ogique?Ope nView&sessionM=4.3 
Dossiers pedagògics del Centre Pompidou, on es troba el dedicat a Jean 
Dubuffet (1001-1985) Exposition du centenaire, del 13 de setembre al 
31 de desembre de 2001. 
 

http://www.dubuffetfondation.com/index_ang.htm 
Web de la Fundació Dubuffet amb extensa documentació sobre l’artista i 
la seva obra. 
 

http://www.guggenheim-
bilbao.es/caste/exposiciones/permanente/jean_dubuffet/coleccion_jean
dubuffet_02.htm 
Comentaris sobre l’artista i la seva obra en relació a l’exposició Jean 
Dubuffet. Huella de una aventura, realitzada al Museu Guggenheim de 
Bilbao, del 7 de novembre de 2003 al 18 d’abril de 2004. 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Catàleg de l’exposició Los Dubuffet de Dubuffet, Sala de
Exposiciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid, del 12 de 
gener al 27 de febrer de 2000 i Museo de Bellas Artes, Bilbao, del 7 de 
març al 23 d’abril de 2000, amb textos de Jean Dubuffet, François 
Mathey i Francisco Calvo Serraller. 
 

Catàleg de l’exposició Jean Dubuffet. Huella de una aventura, 
Guggenheim Bilbao, del 7 de novembre de 2003 al 18 d’abril de 2004, 
amb textos d’Agnes Husslein-Arco, Andreas Franzke, Caroline 
Messensee, Frédéric Jaeger i Thomas M. Messer. 
 

Catàleg de l’exposició Jean Dubuffet (1901-1985), Palacio de 
Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, 23 de desembre 2005 – 12 
de febrer de 2006, amb textos de Martine Soria i Pierre Cabanne. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

 

http://www.dubuffetfondation.com/sculptures/4arbres.htm 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Si no sabem que són arbres, què ens pot suggerir aquest monument? 
- Com podem identificar que es tracta d’arbres? 
- Quines característiques formals els diferencien d’arbres naturals? 
- Poden tenir alguna funció, a part de decorar la ciutat? 

 
 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 

 

OBJECTIUS 
- Considerar l’automatisme com a estratègia de creació. 
- Interpretar lliurement la realitat. 
- Reflexionar sobre la integració de l’obra a l’entorn. 

 

 
 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Realització de dibuixos que aportin noves maneres de veure i 
representar: amb la mà esquerra, amb els ulls tancats, d’un sol traç, de 
memòria, amb materials extrapictòrics, etc. 
- Creació d’un projecte escultòric per algun lloc determinat. 
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Joseph Beuys: 7000 Eichen (7000 roures) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

7000 Eichen (7000 roures) 
 

 

AUTOR 
 

Joseph Beuys  
(Krefeld, Holanda, 1921- Düsseldorf, Alemanya, 1986) 
 

 

ANY 
 

De 1982 a 1987 (el projecte es porta a terme durant cinc anys) 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

Variables 
 

TÈCNICA 
 

 

Intervenció a l’entorn 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 
Zona municipal de Kassel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

La seva família era catòlica i vivia en Kleve, petita localitat industrial 
propera al Rin i a la frontera germano-holandesa.  
 

De molt jove es va interessar per les ciències naturals i la música, 
disciplines que mai no abandonarà. 
 

Va ingressar a les Joventuts Hitlerianes com a reacció a l’ambient 
familiar. L’any 1940, abans de començar els estudis de medicina, fou 
destinat a la Luftwaffe com a telegrafista i pilot d’avions. Durant la 
guerra va ser ferit de gravetat cinc vegades i li van extirpar la melsa. Va 
obtenir diverses condecoracions, però la seva indisciplina va fer que el 
degradessin i que acabés la guerra com a soldat ras i presoner dels 
anglesos al nord d’Alemanya. 
 

L’any 1946 va iniciar els estudis artístics en la Staatliche Kunstakademie 
de Düsseldorf. Començà a perfilar el que serà el seu “concepte ampliat 
de l’art” on es veu la influència de Rudolf Steiner i la seva antroposofia, 
que es pot resumir en: igualtat en els drets, fraternitat en l’economia i 
llibertat de l’esperit. Volia acabar amb l’omnipotència de l’Estat, unir 
creativitats i forces individuals per sanejar la societat. 
 

Les seves privacions materials, la no-obtenció de l’èxit artístic, les 
seqüeles físiques de la guerra i un desengany amorós, el van fer caure 
en una depressió profunda. Es va recuperar en la granja dels Van der 
Grinten, que més tard esdevindrien col·leccionistes de la seva obra. 
 

El 1959 va contraure matrimoni amb Eva Wurmbach, filla d’un conegut 
zoòleg. Dos anys després, va ser nomenat catedràtic d’escultura 
monumental en la Staatliche Kunstakademie de Düsseldorf. 
L’ensenyament era un element central en la seva teoria artística que 
pretenia desenvolupar un tipus d’art antropològic, que contemplés tots 
els mitjans d’expressió humans. 
 

La seva activitat en Fluxus començà l’any 1962 i també la seva projecció 
internacional. 
 

Durant els anys setanta va mantenir un compromís polític envers una 
educació progressista. Va qüestionar el procés de selecció i va admetre 
a classe a més de 140 alumnes rebutjats. Això li va provocar la 
destitució com a professor de l’Acadèmia de Düsseldorf, l’any 1972. 
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Amb Heinrich Böll, premi Nobel de literatura, va fundar el 1974 la 
“Universitat Lliure Internacional”, sense seu, amb la intenció de posar 
en pràctica les seves idees pedagògiques: la creativitat com a ciència de 
la llibertat i la interrelació entre l’art i la vida.  
 

L’any 1979 es va presentar a les eleccions al Parlament Europeu com a 
candidat dels Verds, però sense èxit. 
 

Durant la Documenta VII de Kassel (1982) va començar el projecte 
“7000 roures” amb la intenció de plantar en Kassel 7000 arbres al costat 
d’altres tantes columnes basàltiques, com a representació de la 
transformació alquímica de les pedres en arbres. La mort li va impedir 
acabar l’acció de cinc anys de durada, que van continuar els seus 
seguidors. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Joseph Beuys ha recorregut totes les regions de la investigació artística 
de la segona meitat del segle XX: art conceptual, body-art, minimal, 
land-art, art povera, informal, etc. Es vincula a l’art conceptual quant a 
la preeminència del pensament i els processos artístics per sobre el 
resultat final. El contacte de l’artista amb Fluxus s’estableix en el marc 
del neodadaisme fruit d’un gest negador dels valors estètics burgesos 
però, en lloc de encaminar-se a la desmaterialització de l’objecte artístic, 
Beuys penetra en el món de les matèries més pobres i comunes, fet que 
el relaciona amb l’art povera i, en particular, amb Mario Merz. 
 

Els objectes de Beuys prenen la referència immediata del ready-made
de Duchamp, tot i el qüestionament a què sotmetrà l’artista en la seva 
acció El silenci de Marcel Duchamp es sobrevalora, l’any 1964. 
 

Les seves idees sobre la creativitat provenen del romanticisme alemany 
i del plantejament de Schiller entorn a l’educació estètica com la via per 
aconseguir la llibertat i la superació de tota degradació.  
 

Va estar compromès amb la tragèdia alemanya i la seva obra representa 
el penediment encaminat a la redempció, en favor de la llibertat i la 
fraternitat. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Durant un període de cinc anys, es van plantar un total de 7000 roures 
al municipi de Kassel. Al costat de cada arbre es va erigir una columna 
basàltica de 1’20 d’alçada. 
 

 

 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

Beuys convida a un gran col·lectiu de gent a plantar arbres per tal de 
realitzar així una plàstica social que millori la vida dels ciutadans. 
 

El dia de la inauguració de la Documenta 7  a Kassel, el 19 de juny de 
1982, Beuys va plantar el primer arbre a la plaça Friedrich, davant del 
Museum Fridericianum i allí volia plantar, al cap de cinc anys, l’últim dels 
7000 roures. La mort li ho va impedir. Però el projecte va tirar 
endavant. 

El lema de Beuys era “Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung”: 
Repoblació forestal de la ciutat en lloc d’Ajuntament. Quan les 7000 
peces de basalt es van amuntegar a la Friedrchsplatz, en una estructura 
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piramidal, començaren les protestes dels ciutadans. No obstant això, 
l’“Oficina de coordinació 7000 roures” va aconseguir resultats positius 
en oferir els arbres a nombroses instal·lacions externes de col·legis i 
guarderies, així com a moltes zones de joc que d’aquesta manera 
aconseguien zones verdes.  

Alguns dels arbres van ser donats per ciutadans i institucions de Kassel, 
però la major part d’ells van provenir de patrocinadors externs. Des del 
Japó es van apadrinar més de 1000 roures.  

En el moment de la mort de Beuys, el gest col·lectiu de plantar arbres 
havia donat lloc a la plantació de 5000 roures amb les seves 
corresponents columnes basàltiques. Coincidint amb la inauguració de la 
Documenta 8, el 12 de juny de 1987, el fill de Beuys, Wenzel, va plantar 
el roure número 7000, tal i com volia el seu pare. 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Els 7000 arbres són una aportació fonamental a la idea de “plàstica 
social” de Beuys. Amb ells buscava millorar la qualitat de vida a la 
ciutat, representar l’hipertemps (cada roure viuria aproximadament 800 
anys) i, per últim, volia despertar la consciència social envers el 
respecte i la conservació del medi ambient. 
 

Durant els últims anys de la seva vida, Beuys va manifestar públicament 
el seu agraïment envers els arbres perquè, segons ell, sofrien per 
nosaltres. El roure és, especialment, l’arbre còsmic de totes les 
llegendes nòrdiques (druïdiques, cèltiques i germàniques), connecta el 
món terrenal amb el món celestial, indica força, espiritualitat i longevitat 
i es conserva bé perquè és molt resistent a la infecció i a l’atac dels 
paràsits. D’altra banda, la semblança dels arbres amb la creu fa que 
moltes vegades s’associï amb ella, com és en la pintura de Caspar David 
Friedrich i també a l’obra de Beuys. 
 

Les columnes basàltiques al costat de cada arbre representen la 
transformació alquímica de les pedres en arbres. La pedra basàltica és, 
en si mateixa, un exemple de la seva teoria escultòrica de la 
transformació de les substàncies, ja que prové del magma fluid de 
l’interior de la terra sotmès a pressió i a refredament (solidificació). 
 

La ciutat de Kassel i la Documenta constitueixen el marc d’aquesta 
acció de Beuys, amb la intenció de vincular la seva plàstica social amb 
les manifestacions artístiques més innovadores presents a la 
Documenta. L’artista considerava aquesta acció com l’inici d’un projecte 
extensiu a tot el món. 
 

 
 

LES 
FORMES 

 

Segons Beuys, el concepte de forma és irregular i variable. La seva obra 
es genera com a metàfora dels canvis i les transformacions dinàmiques 
de les substàncies.  
 

En la base del seu plantejament teòric es troba la diferència que marca 
entre el “principi cristal·lí”, que és la raó, i el “principi orgànic” que és la 
intuïció, a la qual dóna preferència. 
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En aquesta obra, la columna basàltica constitueix el punt de referència 
del creixement dels arbres. La columna no pot créixer, però es reduirà 
proporcionalment al creixement de l’arbre que l’acompanya. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Jo penso que plantar aquests roures no és solament un acte de 
necessitat ecològica, és a dir, una relació purament material-ecològica, 
sinó un conducte del qual ha de resultar un concepte d’ecologia ampliat 
i això ha d’augmentar amb el pas dels anys, perquè nosaltres no volem 
mai posar fi a l’acció de plantar! La plantació de set mil roures 
representa només un començament simbòlic, i per aquest començament 
simbòlic necessito també una pedra mil·liar, aquesta columna de basalt. 
En una acció com aquesta ens referim a la transformació de la vida de 
tota la societat i de l’espai ecològic. 
Aquestes declaracions de Beuys formen part de la documentació que 
acompanya l’acció, i es recullen al catàleg: Joseph Beuys. Operació 
Difesa Della Natura. Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, del 29 
d’octubre de 1993 al 28 de febrer de 1994, pàg.:22. 
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Probablement és la plàstica ecològica més gran de la Terra. 
Stachelhaus, Heiner: Joseph Beuys, Parsifal Ed., Barcelona, 1990, pàg. 
165. 
 

La sòlida columna de basalt que acompanya aquest creixement és 
també la humanització de l’arbre des del punt de vista iconogràfic: 
perquè si l’arbre esdevé columna, la columna per la seva banda esdevé 
estàtua. 
D’Avossa, Antoni: Joseph Beuys. Operació Difesa Della Natura. 
Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, del 29 d’octubre de 1993 al 28 de 
febrer de 1994, pàg.:22. 
 

 

4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.diacenter.org/ltproj/7000/ 
Extensa documentació en relació a l’obra que ens ocupa. 
www.galeriabarcelona.net/html/beuy000.html 
Nota biogràfica i currículum de Joseph Beuys, així com d’altres artistes 
vinculats a la Galeria Barcelona. 
www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Joseph_Beuys.htm 
Pàgina de l’Associació d’amics de l’art i la cultura de Valladolid, que 
compta amb tot un seguit d’articles culturals i entrevistes a diferents 
personalitats del món de les arts plàstiques, la literatura, la música, etc. 
L’entrevista a Joseph Beuys està realitzada per Peter Holffreter, Susanne 
Ebert, Manfred Köning i Eberhard Schweigert. Konununi1cation, núm. 1, 
Düsseldorf, 1973. 
www.uclm.es/cdce/sin/sin5/Beuys.htm 
El Centre de Creació Experimental de la Universitat de Castilla-La 
Mancha transcriu, en format digital, les cartes de George Maciunas a 
Joseph Beuys, l’acta de l’Assemblea Constitutiva del Partit Alemany dels 
Estudiants del 22 de juny de 1967, l’esborrany del projecte de la 
Universitat Lliure, la carta de Beuys al Ministre d’Investigació i Ciència, 
entre d’altres documents de cabdal importància per entendre la postura 
de Joseph Beuys com artista i professor. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Bernárdez, Carmen: Joseph Beuys, Ed. Nerea, Hondarribia 
(Guipúscoa), 2001. 
Joseph Beuys. Operació Difesa Della Natura. Centre d’Art Santa 
Mònica, Barcelona, del 29 d’octubre de 1993 al 28 de febrer de 1994, 
amb textos de Lucrezia de Domizio Durini i Antoni d’Avossa. 
Lamarche-Vadel, Bernard: Joseph Beuys, Ed. Siruela; Madrid, 1994. 
Stachelhaus, Heiner: Joseph Beuys, Ed. Parsifal, Barcelona, 1990. 
Tisdall, Caroline: Joseph Beuys, Museu Guggenheim, Nova York, 1979.
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Quins beneficis comporta la plantació de 7000 roures en una zona 
urbana? 
- Creus que Beuys va plantar tots els arbres? 
- Qui és l’autor de l’obra, doncs? 
- D’on prové el basalt? Quina forma tenen els blocs de basalt que es 
disposen al costat dels arbres? 
- Quines relacions (passades, presents i futures) podem establir 
entre aquests dos elements (arbre i columna)? 
 

 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Millorar la qualitat de vida a la ciutat. 
- Despertar la consciència social envers el respecte i la conservació 
de la natura. 
- Afavorir la participació ciutadana en la realització de l’obra. 
- Fer ús de la retòrica de la plàstica: metàfora, comparació, 
personificació, etc. 
 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Creació d’un projecte d’intervenció en un espai urbà. 
- Treball en equip diversificant les competències. 
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Wolfgang Tillmans: Lutz and Alex sitting in the trees  
(Lutz i Àlex seuen als arbres) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Lutz and Alex sitting in the trees (Lutz i Àlex seuen als arbres) 
 

 

AUTOR 
 

Wolfgang Tillmans (Remscheid, Alemanya, 1968) 
 

 

ANY 
 

1992 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

24’9 x 18’3 cm 
 

 

TÈCNICA 
 

 

C-type print 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Victoria and Albert Museum, London 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va viure en Hamburg fins que es va traslladar a Anglaterra a finals dels 
anys vuitanta. Durant aquest primer període, va experimentar amb 
fotocòpies làser en blanc i negre de fotografies pròpies i d’imatges 
procedents de diaris.  
 

Entre 1990 i 1992 va estudiar fotografia al Bournemouth and Poole 
College of Art and Design. Per aquella època, ja havia començat a 
col·laborar amb revistes de moda britàniques com The Face o I+D. 
Aviat es va donar a conèixer amb fotografies de gent jove en el seu 
entorn social: assidus de clubs nocturns, activistes gays, militants 
ecologistes, etc. Se l’ha considerat un fotògraf documentalista de la 
seva generació, però l’enigmàtica posta en escena i la composició 
artística de les seves fotografies contradiu una intenció purament 
documental. 
 

Mentre capturava imatges de joves en festes, clubs i concerts, es va 
convertir en retratista d’alguns dels personatges famosos del moment, 
com la model Kate Moss, el cantant pop Damon Albarn o el músic i 
compositor Moby. A més del retrat, Tillmans també ha treballat altres 
temes, com la natura morta o l’arquitectura. 
 

Tot i que ja havia exposat a Hamburg, l’any 1993 va fer la que ell 
considera la seva primera exposició, a la galeria Daniel Buchholz 
(Colònia). Allí va presentar algunes de les fotografies que havia publicat 
en revistes juntament amb originals, totes sense emmarcar, no 
alineades i enganxades directament a la paret. Aquesta característica es 
mantindrà en tots els seus muntatges posteriors. Amb la seva manera 
de procedir, Tillmans vol abolir la jerarquia que separa la imatge 
impresa (en un mitjà de comunicació o mitjançant una impressora) de 
l’original (revelada al laboratori fotogràfic), totes elles tenen el mateix 
valor per a l’artista. També vol equiparar la transitorietat dels muntatges 
amb el caràcter efímer de la realitat que representen les seves 
fotografies.  
 

Tillmans ha reconegut que, malgrat la por que té a la SIDA, les seves 
imatges són optimistes, perquè ha acceptat la fragilitat de la vida i ha 
decidit celebrar-la. Encara que les seves fotografies formen part de la 
seva quotidianitat i, tot i que molts dels protagonistes són amics seus, 
no ha volgut mai que s’identifiquin amb una autobiografia. 
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A mitjans dels noranta, comença a investigar les possibilitats de 
l’abstracció i abandona temporalment la representació de persones. 
D’aquesta etapa són les seves Intervention Pieces, en què exposa el 
paper fotogràfic a diferents fonts lluminoses en el laboratori. Amb 
aquest procés de treball vol posar de manifest la dualitat de la fotografia 
com a mitjà de representació i com a objecte físic. 
 

Entre les seves exposicions individuals destaquen  I didn’t Inhale, a la 
galeria londinense Chisenhale (1997), Wako Works of Art, Tokyo (1999), 
o Soliders/Space Between Two Buildings, celebrada a l’Interim Art de 
Londres (1999). Ha publicat llibres com Total Solar Eclipse (1999) i 
Wako Book (1999). La seva obra ha estat reconeguda amb diversos 
guardons internacionals entre els quals sobresurt el britànic Turner Prize 
(2000).     

 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

L’obra de Tillmans es pot incloure dins les noves formes de realisme que 
des dels anys vuitanta estan replantejant la realitat a través de la visió 
fotogràfica. 
 

Podem establir relacions entre l’obra de Tillmans i tot un seguit de 
fotògrafs coetanis que desenvolupen un treball fotogràfic documental en 
Anglaterra, des de Martin Parr fins a Nick Waplington. També es vincula 
a “l’Escola de Boston” amb fotògrafs com Nan Goldin, Jack Pierson, 
Mark Morrisroe, David Amstrong, Shellburne Thuber i Taboo. 
 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Fotografia en què apareixen un noi i una noia asseguts a les branques 
d’un arbre, enmig del bosc. Els cobreix un impermeable que deixa 
entreveure els cossos nus al dessota. El noi resta pensatiu mentre la 
noia mira curiosament a la càmera. 
 

 

 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

L’autor utilitza els seus millors amics com a models. La continua 
referència a la seva pròpia vida és una garantia de l’autenticitat del seu 
treball. Enfront l’instant decisiu, Tillmans prefereix l’instant qualsevol; no 
espera que la imatge es formi de manera sobtada, sinó que la 
selecciona entre totes les seves possibilitats. 

 

No elabora una tècnica especial, ni inventa un món particular. Qualsevol 
persona pot reconèixer en les seves fotografies una relació amb la seva 
pròpia vida. 
 

Tillmans ha fotografiat manifestacions contra el racisme o contra la 
discriminació dels homosexuals; no obstant això, no ha mostrat 
aquestes fotografies com a sèries individuals, ni ha tractat de fer-hi una 
denúncia concreta. Les reivindicacions polítiques parteixen de la seva 
actitud vital: l’individu, la seva pròpia vida està per damunt de la 
representació o la reflexió concreta. 
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3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

La fotografia és el mitjà habitual d’expressió de l’artista que prové del 
camp de la fotografia de moda. Ha col·laborat en revistes com The 
Face, I+D, Interview, Index o Big, entre d’altres. 
 

L’home i la dona mostren un desig de fondre’s amb la natura. 
Lamentablement, semblen incòmodes, es troben en una situació 
d’equilibri inestable. Han tingut la necessitat de cobrir-se amb 
impermeables que no fan més que indicar que, malgrat ho intentin, no 
formen part d’aquell entorn. 
 

La natura, en estat salvatge i amb tota l’exuberància que permet la 
fotografia, es revela com un viatge nostàlgic al passat, quan l’home vivia 
en simbiosi amb la natura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

L’estil de Tillmans conserva la més pura tradició fotogràfica enfront la 
gran quantitat d’innovacions plàstiques que s’estan produint des dels 
anys 80 i 90 en el llenguatge fotogràfic. És un dels últims grans 
representants del purisme fotogràfic. Treballa amb una nova forma de 
realisme, on el més important és la proximitat. Es tracta d’inferir realitat 
a través de la proximitat formal de l’obra i del propi reconeixement 
d’allò representat. Tillmans evita la utilització d’efectes dramàtics i busca 
la indeterminació, els seus personatges sempre es mostren inexpressius.
 

La composició en diagonal juga un doble paper, formal i interpretatiu. 
Introdueix dinamisme a l’escena alhora que ens incita a pensar que ha 
estat la noia qui ha pres la iniciativa de pujar a l’arbre i ha arribat més 
alt i més lluny. Ella es mostra contenta mentre ell resta pensatiu, 
meditant sobre la situació d’ambdós.  
 

La pregnància del color vermell fa que parem més atenció a la figura del 
noi. L’impermeable verd queda més integrat en la natura. Són colors 
complementaris, com ho són els sexes representats. 
 

Els nois són joves, tenen tota una vida per davant, encara estan a 
temps de prendre decisions rellevants.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

L’observació precisa de la superfície de les coses és la clau per entendre 
alguna cosa en aquest món. La superfície és l’únic que tenim. Si no em 
concedeixo temps per estudiar amb cura i entendre la superfície 
d’alguna persona o cosa, millor que no comenci. Cal començar amb 
l’observació, el resultat arribarà més endavant. 
 

Observo amb els ulls, després utilitzo una càmera per donar forma a 
una imatge que s’assembla tot el possible a allò observat. Pot ser que 
aquesta observació no sempre obtingui un resultat o una direcció. En la 
investigació visual, una conseqüència predeterminada acostuma a 
obtenir resultats dolents. Això no significa lliurar les coses a l’atzar. Però 
és el subtil joc entre la investigació intencionada i la que no té direcció 
el que permet trobar coses que un desconeixia, i és aquest l’àmbit del 
qual resulta més difícil parlar. Dóna la impressió que és extremadament 
difícil delimitar aquest principi bàsic de la producció artística. 
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Consideracions de Wolfgang Tillmans l’abril de 2005 a Londres i 
recollides a la revista EXIT -Imagen y cultura- núm.18 Naturaleza 
muerta, Madrid, 2005, pàg.: 72. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONS 

CRÍTIQUES 
 

 

Se’ls veu molt innocents, pujats als arbres com dos micos. Sembla que 
els ha fotografiat un antropòleg en un dels seus viatges (...). Recorda 
els boscos d’escenes del Renaixement alemany com Cupid i Venus de 
Lucas Cranach o els paisatges d’Altdorfer. Si prenem de referència el 
gravat de Durero Adam i Eva, Tillmans presenta una versió moderna de 
la caiguda en el moment que la jove parella es cobreix el cos, 
avergonyida de la seva nuesa. 

Jonathan Jones, Lutz and Alex sitting in the trees, The Guardian, 14 de 
juliol de 2001, a la web: 
http://arts.guardian.co.uk/portrait/story/0,11109,740334,00.html, 
consultada el 8 de febrer de 2007. 
 

Darrera d’aquesta aparença quasi sociològica, embolcallada per l’esperit 
i el vertigen d’una època, s’ha anat desplegant la mirada d’un artista 
amb una formació i vocació clàssiques, ja sigui en els temes i gèneres, 
com en les composicions de les seves fotografies. Així, durant els últims 
anys, travessant el llindar del mil·leni, els interessos estètics de Tillmans 
segueixen copsant la bellesa, el plaer, però ja no tan corporal o carnal, 
sinó matèric i visual. 
Penelas, Seve: “Wolfgang Tillmans”, a la revista EXIT-Imagen y 
cultura- núm. 14 Abstracción, Madrid, 2004, pàg.: 76. 
 

 

4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.fundacion.telefonica.com/at/colfotografia/paginas/a27.html 
Explicació de la trajectòria artística de Wolfgang Tillmans, representat a 
la col·lecció de fotografia contemporània de la Fundació Telefònica amb 
l’obra Köln Installation 1999-2002 (2002). 
 

http://www.masdearte.com/item_artistas.cfm?noticiaid=5558 
Breu biografia i currículum de l’artista. 
 

http://arts.guardian.co.uk/portrait/story/0,11109,740334,00.html 
Article del 14 de juliol de 2001 amb el comentari de l’obra Lutz and Alex 
sitting in the trees, 1992. 
 

http://www.hammer.ucla.edu/exhibitions/104/ 
Explicació sobre l’artista i galeria d’obres amb motiu de la seva exposició 
al Hammer Museum, Los Angeles, del 17 de setembre de 2006 al 7 de 
gener de 2007. 
 

http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_works_213_0.html 
Explicació sobre l’artista i galeria d’obres de la col·lecció del Museu 
Guggenheim de Nova York. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Espacio uno. Un espacio. Villa Iris, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Ministerio de Educación y Cultura, Fundación Marcelino Botín, 
Madrid, 1998. 
 

Revista EXIT-Imagen y cultura- núm. 18 Naturaleza muerta, Madrid, 
2005. 
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Revista EXIT -Imagen y cultura- núm. 14 Abstracción, Madrid, 2004. 
 

 

 
PROCEDÈNCIA DE 

LA IMATGE 

 
 

http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/photography/photographers.p
hp 
Llistat dels fotògrafs presents a la col·lecció del Victoria and Albert 
Museum. 
 

 

5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Què té d’habitual aquesta situació? 
- Què en té, d’estrany? 
- Per què creus que hi apareixen un home i una dona i no dos 
homes o dues dones? 
- Creus que la seva posició a l’arbre (ella més amunt, ell més avall) 
ens pot indicar alguna cosa? 
 

 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Utilitzar la fotografia, no com a mitjà de documentació d’un fet 
real, sinó com a mitjà de representació d’una posta en escena. 
 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Identificació d’elements artístics a la fotografia de moda 
(enquadrament, il·luminació, composició, punt de vista...) 
- Fotografia de situacions preparades que representin conceptes 
abstractes (soledat, incomunicació, complicitat, superioritat, etc.) 
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Christo Javacheff i Jeanne-Claude de Guillebon:  
Wrapped Trees (Arbres embolicats) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Wrapped Trees (Arbres embolicats) 
 

 

AUTORS 
 

Christo Javacheff (Gabrovo, Bulgària, 1935) i Jeanne-Claude de 
Guillebon (Casablanca, Marroc, 1935) 
 

 

ANY 
 

1998 
 

 

DIMENSIONS 
 

 
 

TÈCNICA 
 

 

Intervenció a l’entorn 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Berower Park, Riehen, Suïssa, del 13 novembre al 13 de desembre de 
1998, en les immediacions de la Fundació Beyeler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Christo Valdimiroff Javacheff va néixer el 13 de juny de 1935 a Gabrovo, 
una ciutat industrial al nord de Bulgària. Casualment, aquell mateix dia 
va néixer a Casablanca Jean-Claude, en el si d’una família de militars. El 
pare de Christo era propietari d’una fàbrica i la seva mare era secretària 
de l’Acadèmia de Belles Arts de Sofia fins que es van casar, l’any 1931. 
 

Gràcies a la seva mare, Christo es va familiaritzar de seguida amb la 
literatura i l’art russos i amb els gegantins decorats construïts en la Unió 
Soviètica entre l’any 1918 i 1921, per tal de commemorar l’aniversari de 
la Revolució d’octubre i celebrar el dia 1 de maig. En aquell moment, 
era freqüent que els estudis cinematogràfics de Sofia sol·licitessin la 
cooperació dels artistes en el disseny i la realització dels decorats. 
 

A Sofia, Christo va conèixer el director de cinema Sergei Vassiliev. La 
seva pel·lícula Podvig po ljdach (1928), amb l’exaltació de l’esforç 
col·lectiu, li va impressionar molt. Aquest aspecte és el que Christo 
desenvolupa en tots els seus projectes. 
 

Va estudiar des de 1952 fins al 1956 a l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sofia. Juntament amb els seus companys d’estudis solia dedicar els caps 
de setmana a embellir els paisatges que recorria l’Orient Express al seu 
pas per Bulgària, amb objecte d’impressionar els viatgers dels països 
capitalistes. La direcció del centre instava els alumnes a assessorar els 
camperols sobre la forma en què havien d’exhibir els tractors i altres 
màquines de forma afavoridora o la manera de cobrir els munts de fenc, 
per millorar el paisatge rural.  
 

El país va ser ocupat pels alemanys i després pels russos. L’any 1956, 
Christo es va traslladar a Praga i l’any següent a Àustria. Va estudiar 
durant un semestre a l’Acadèmia de Belles Arts de Viena i l’any 1958 
viatjà a París. 
 

Christo i Jeanne-Claude es van conèixer a París quan tenien 23 anys. 
Christo es guanyava la vida com a pintor retratista i va pintar un retrat 
de la mare de Jeanne-Claude. 
 

A París, Christo va abandonar el seu cognom eslau Javacheff i va 
començar a signar les obres només amb el seu nom. Va començar a 
embolicar amb lona objectes d’ús quotidià com ampolles, cadires i fins i 
tot un cotxe, lligant-los amb cordills. La seva inquietud artística li 
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portava a desenvolupar projectes cada vegada de més envergadura. 
 

L’any 1960 va néixer el seu fill Cyril i l’any següent realitzà el seu primer 
projecte per tal d’embolicar un edifici públic. Quatre anys més tard, es 
traslladaren a Nova York. La seva primera residència fou l’Hotel Chelsea, 
on s’allotjaven artistes, escriptors i compositors, però aviat s’instal·laren 
en un apartament al centre de la ciutat. Va començar llavors l’etapa dels 
seus grans projectes que els donaria reconeixement internacional. Des 
de 1994, firmen les obres com Christo i Jeanne-Claude, perquè 
consideren que el procés artístic que desenvolupen els inclou a ambdós. 
 

L’any 1968, a la quarta edició de la Documenta de Kassel, Christo va 
embolicar la substància més invisible i vital de totes: l’aire, en el 
projecte Air Package 280 feet high. L’any 1985 van empaquetar l’històric 
Pont-Neuf de París. L’embolcall que més polèmica ha suscitat fins ara és 
el del Reichstag, en Berlín, realitzat l’any 1995.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Christo comença a treballar dins el moviment artístic land-art, 
desenvolupat durant els anys seixanta i setanta, principalment a 
Anglaterra i als Estats Units. El land-art persegueix la renovació de la 
relació entre l’home i la natura, actuant sobre ella en lloc de 
representar-la. No obstant això, la presència del públic a les obres de 
Christo és un element que el diferencia de la resta d’artistes d’aquest 
moviment. Els treballs de Michael Heizer, Richard Long, Robert Morris, 
James Pierce, Robert Smithson o Walter de Maria prescindeixen del 
públic i s’endinsen en la natura, participen de l’estètica del sublim 
propugnada per Edmund Burke. Per contra, un projecte sense públic no 
interessa a Christo, ell s’endinsa en contextos històrics, socials i polítics 
sempre diferents i sospesa cada vegada les relacions que s’estableixen 
amb el seu art. 
 

A la dècada dels seixanta, el happening i el fluxus van situar en primer 
pla la participació activa de l’espectador. No obstant això, aquesta 
participació es va limitar a un art d’acció a l’espai. Christo no busca 
simplement la participació i el consens del públic; en ell, les qüestions 
polítiques, socials, tècniques, legals i ecològiques dominen amb tanta 
força que (com a mínim durant la llarga etapa preparatòria i el 
muntatge) els criteris estètics queden relegats a un segon pla. 
 

La riquesa cromàtica dels seus projectes és hereva del fauvisme i de 
l’expressionisme, que reivindicaren durant la primera meitat del segle 
XX la resposta emocional suscitada pel color. El component escenogràfic 
sembla provenir de les construccions dissenyades pel cinema 
expressionista o les superproduccions de Hollywood. 
 

 

2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

178 arbres coberts amb 55.000 metres quadrats del teixit de poliester 
que s’utilitza al Japó durant l’hivern per protegir els arbres del temps 
gèlid i 23 km de corda. El parc inclou gran varietat d’arbres: roures, 
alzines, pruners, bedolls, freixes, castanyers, cirerers, faigs, etc. L’alçada 
dels arbres oscil·la entre 2 i 25 metres i el seu diàmetre entre 1 i 14 
metres. 
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PAPER DELS 
AUTORS 

 

 

Jeanne-Claude s’encarrega de l’organització i l’administració dels 
projectes i Christo de la part més creativa. Escullen l’espai, 
majoritàriament espais urbans o llocs habitats. Elaboren un projecte 
d’intervenció a l’entorn a partir de plànols i croquis. Seleccionen els 
materials idonis (teixits, cordes...) i busquen empreses que puguin 
fabricar-los d’acord a les característiques del projecte. Per últim, 
demanen els permisos adients per modificar temporalment el lloc; s’han 
de resoldre també els aspectes relacionats amb la seguretat humana i la 
integritat del medi ambient.  Els permisos comporten anys de 
negociacions i, de vegades, no s’aconsegueixen. Sovint han de pagar un 
lloguer de l’espai al govern corresponent.  
 

Amb les seves instal·lacions aconsegueixen canviar la nostra percepció 
d’aquell espai, ens conviden a contemplar-lo i admirar-ne la bellesa, 
sense interferir en les activitats quotidianes de la gent que viu als 
voltants.    

Jeanne-Claude i Christo no accepten encàrrecs, patrocinadors ni donació 
alguna per tal de realitzar les obres, això els permet una total llibertat 
d’actuació. Ells mateixos financen els seus projectes mitjançant la venda 
dels models a escala, dibuixos i apunts preparatoris.  
 

Tampoc accepten el treball de voluntaris, cada persona involucrada en 
la realització dels projectes rep el seu salari. Cal tot un equip de treball 
integrat per enginyers i treballadors capaços de muntar, tenir cura de 
l’estructura i desmuntar-la.   

Són respectuosos amb el medi ambient. Tots els indrets on han 
intervingut han estat retornats al seu estat original i en cap cas han 
resultat afectats la flora o la fauna del lloc. Són partidaris de reciclar, 
sempre que es pugui, els materials emprats. 
 

Per tal d’elaborar la memòria de cada projecte, utilitzen tècniques com 
la fotografia, l’audiovisual, l’estadística i els informes. Habitualment 
treballen amb el fotògraf Wolfgang Volz i seleccionen aquelles imatges 
que formaran part de les publicacions posteriors que ajudaran a 
finançar els projectes següents. 
 

 

 
 

PAPER DE 
L’ESPECTADOR 

 

 

L’espectador actua en el si de les estructures, anima el que és inanimat 
juntament amb els elements naturals: el vent, la pluja o el moviment de 
l’aigua. Pot escollir com i quan visitar les instal·lacions, pot fer-ho a peu 
o en cotxe, a qualsevol hora del dia o de la nit. L’obra pot contemplar-se 
“in situ” , o bé a través dels mitjans de comunicació i també a partir dels 
dibuixos preparatoris, collages o gravats realitzats per Christo.  
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Els seus materials són sintètics: teles i cordes creades per l’home però 
que al mateix temps ens recorden l’aigua, el foc, l’aire i la terra. 
 

La tela aporta una segona pell a les superfícies escollides, en aquest 
cas, els arbres. La tela és aèria, lleugera, permet que l’aire es desplaci 
per dins i per fora, introdueix per tant una dinàmica física a les obres. 
Edificis embolicats, com el Reichstag o el Pont Neuf, semblen respirar. 
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Christo i Jeanne-Claude han treballat amb arbres des de fa molts anys. 
L’any 1966 van cobrir un arbre de 10 metres d’alçada que va formar 
part d’una exhibició al Stedelijk van AbbeMuseum in Eindhoven, 
Holland.  
 

 
 

LES 
FORMES 

 

El procés i el progrés de cada projecte formen part integrant de 
l’escultura final. La temporalitat de l’obra (generalment dues setmanes) 
és considerada pels artistes com un recurs estètic. Creuen que l’ésser 
humà sent un afecte especial per les coses efímeres i que aquesta 
característica ens genera una expectació i una urgència per presenciar-
les. L’única permanència que busquen els autors és la de la memòria, 
que l’obra perduri en forma de narració oral explicada d’uns als altres. 
 

 
 

CONSIDERACIONS 
DELS AUTORS 

 

Els meus mitjans són no només el paisatge, el mar i l’aigua, sinó també 
el component humà. A la gent li emprenya que s’anomeni art al que 
faig. Diuen: “És una frivolitat, és atroç; no té res d’art”. Però això 
significa que ja estan pensant en termes artístics. 
Christo: Surrounded Islands, Fundación Caja de Pensiones, 14 de 
febrer- 30 de març, Madrid, 1986, pàg.: 15. 
 

 
CONSIDERACIONS 

CRÍTIQUES 
 

 

L’originalitat de Christo radica en combinar els avenços tècnics del segle 
XX i l’era industrial amb inquietuds de l’era postindustrial com ara la 
recerca de la bellesa i el retorn a la natura. 
Vaizey, Marina: Christo, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1990, pàg.: 8. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.christojeanneclaude.net/ 
Pàgina web dels artistes. 
 

http://www.destino-x.com/artman/publish/christo.shtml 
Article sobre la manera de treballar de Jeanne-Claude i Christo. 
 

http://www.letraslibres.com/index.php?art=9304 
Entrevista de Maite Iracheta als artistes. 
 

http://www.logopress.es/christoyjeanneclaudefundacioncanal.html 
Article de la revista digital Logopress sobre la pràctica artística i la 
biografia de Jeanne-Claude i Christo a propòsit de la seva exposició a la 
Fundación Canal de Madrid, del 6 d’abril al 9 de juliol de 2006. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Christo: Surrounded Islands, Fundación Caja de Pensiones, 14 de 
febrer- 30 de març, Madrid, 1986. 

 

Vaizey, Marina: Christo, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1990. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

 

http://www.christojeanneclaude.net/ 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Amb quin tipus de material s’han cobert els arbres? 
- En quina època de l’any creus que es va fer? 
- Quina funció pot tenir aquesta acció dels artistes? 
- Són formes estàtiques o dinàmiques? 
- Canvia d’alguna manera la nostra percepció habitual dels arbres?  
- Què ens suggereixen ara? 
 

 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 

 

OBJECTIUS 
- Valorar el patrimoni natural i cultural. 
- Afavorir percepcions renovades del nostre entorn habitual. 
- Respectar el medi ambient. 
- Considerar el caràcter temporal o efímer de l’obra. 
- Incorporar el món real (objectes, llocs) com elements artístics. 
 

 

  
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Intervenció plàstica efímera en un entorn urbà o natural. 
- Documentació de la intervenció mitjançant el dibuix, la fotografia, 
el vídeo, etc. 
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AzúaMoliné: Urna Bios 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Urna Bios 
 

 

 
AUTORS 

 

AzúaMoliné 
Martín Ruiz de Azúa (Álava, 1965)  i Gerard Moliné (Barcelona, 
1977) 
 

 

ANY 
 

2001 
 

 

DIMENSIONS 
 

 
 

TÈCNICA 
 

 

Disseny d’urna fabricat amb paper, coco i terra. 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Objecte produït i comercialitzat per CIRE (Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció. Generalitat de Catalunya) 

 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Gerard Moliné va estudiar disseny industrial a l’Escola Superior de 
Disseny Elisava de Barcelona. Ha rebut la medalla ADI FAD 2002 i el 
Premi Expohogar Regalo 2005. 
 

Martín Ruiz de Azúa va estudiar belles arts i es va llicenciar en 
l’especialitat de disseny a la Universitat de Barcelona. Va fer un 
postgrau d’Arquitectura i Disseny de Muntatges Efímers a la Universitat 
Politècnica de Barcelona. Combina el seu treball com a dissenyador amb 
la docència en l’Escola Superior de Disseny Elisava. Els seus dissenys 
experimentals s’han mostrat en exposicions a Barcelona, Milan, Berlín, 
París, Viena... L’any 2006 el MOMA de Nova York va adquirir la Basic 
House que va passar a formar part del seu fons d’art contemporani. 
 

L’any 2003 s’associen i creen l’estudi AzúaMoliné. Junts dissenyen les 
medalles d’aigua dels Campionats del Món de Natació Barcelona 2003, 
el contenidor del dossier de la Candidatura Olímpica Madrid 2012, una 
col·lecció de sabates per la marca Camper, una col·lecció d’utensilis de 
cuina per la firma FACES de Ferran Adrià, etc. Col·laboren amb grans 
empreses dissenyant objectes de tot tipus: mobles, complements, 
joieria, etc. 
 

L’any 2007 cadascú d’ells crea el seu propi estudi de disseny.          

 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Durant l’última dècada del segle XX i els primers anys del XXI, els 
dissenyadors formats en les escoles de disseny, s’han familiaritzat cada 
vegada més amb l’experimentació i han començat a diluir fronteres 
disciplinàries.  
 

Moltes de les seves propostes són més aviat preguntes, que no pas 
respostes a problemes, i això els connecta amb l’entorn de l’art. El 
resultat del seu treball té un caràcter conceptual molt marcat, no és 
només un objecte funcional sinó també un objecte plàstic que incorpora 
una reflexió sobre la nostra societat i els seus valors, sobre el disseny i 
els seus límits. Hi trobem també una preocupació per la sostenibilitat i 
per demanar al possible usuari un paper actiu i participatiu que fins 
aleshores havia quedat reduït al de mer consumidor. 
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2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Urna biodegradable amb una llavor d’alzina (Quercus ilex), destinada a 
albergar les cendres del difunt i convertir-se, amb el pas del temps, en 
un arbre.  
 

Està pensada també per albergar les cendres de les nostres mascotes. 
Floquet de neu està enterrat en una urna Bios i s’està convertint en un 
Calodendrum Cadense, un arbre africà, en el zoo de Barcelona. 
 

 

 
 
 

PAPER DELS 
AUTORS 

 

 

L’urna va ser dissenyada per Gerard Moliné, sota la tutoria de Martín 
Ruiz de Azúa, com a projecte final de carrera. Amb aquest projecte va 
guanyar la Medalla ADI FAD l’any 2002 i va quedar finalista del Concurs 
Internacional de Disseny Inditex Award 2005. Va ser exposada per 
primera vegada en la passada Funermostra 2005 de València. 
Actualment molts països europeus han mostrat interès per 
comercialitzar el producte.                                                

Els autors són els gestadors de la idea de transformar els cementiris en 
boscos i ens ofereixen el disseny d’una urna que no és sinó el 
desencadenant d’un ritual laic de comunió amb la natura. 
 

 

 
PAPER DE 
L’USUARI 

 

 

Si volem, podem canviar la llavor que incorpora l’urna per una altra 
adequada al lloc escollit per plantar-la. Hem d’enterrar l’urna en terra 
fèrtil, deixant la part superior al nivell de la superfície del terra i 
posteriorment regar-la. El bon desenvolupament de l’arbre es 
competència de familiars i amics del difunt. 
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 

ELS 
MATERIALS 

 

L’urna està fabricada amb materials biodegradables: pela de coco, torba 
compactada i cel·lulosa, per afavorir la completa fusió amb la natura. 
 

 
 

LES 
FORMES 

 

L’urna té la forma d’un con truncat semblant a una torreta, encara que 
més estilitzada. El disseny exterior utilitza el color verd com a símbol de 
la regeneració constant de la natura. 
 

La forma de l’urna és del tot provisional ja que, un cop enterrada, es 
transforma per l’acció conjunta de les cendres, la terra, l’aigua i el sol, 
en un arbre que hem escollit prèviament a través de la llavor 
incorporada. 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DELS AUTORS 

 

Per dissenyar els nostres productes treballem amb el concepte simplex. 
Els objectes són un detonant de les relacions entre les persones; un 
producte ben dissenyat genera comportaments positius. El concepte 
simplex sempre és per nosaltres un valor, fa referència a una actitud 
que aprecia les coses pel que són i no pel que semblen. 
La reducció no està renyida amb l’existència d’objectes responsables 
que cobreixen la necessitat íntima de crear i posseir que ens ha 
acompanyat sempre. Amb simplex tractem de condicionar la idea de 
reducció a una no pèrdua d’intensitat sensorial i emocional, els objectes 
es fan més simples, més comprensibles a tots els nivells. Ens agrada 
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pensar que l’usuari és còmplice de les nostres idees i que, en última 
instància és qui donarà sentit al nostre treball. 
Comentaris dels autors a la seva pàgina web:  

www.azuamoline.com consultada el 23 d’abril de 2007 a les 11’50 h. 
 

Crear un cert vincle entre els objectes i nosaltres també és important, 
perquè ens fa veure el nostre entorn amb uns altres ulls. Per mi, és útil 
tant la seva funcionalitat com la seva narrativa. Potser el que cal veure 
és que la funció és múltiple. Per tant, actuar sobre el que és simbòlic no 
és epidèrmic. Objectes que es poden considerar desequilibrats en el seu 
plantejament, perquè prioritzen un aspecte sobre els altres, han produït 
una inflexió i un replantejament; només per això ja són útils. 
Comentaris de Martín Ruiz de Azúa recollides al catàleg Offjectes. 
Conceptes i dissenys per a un canvi de segle, Museu de les arts 
decoratives, Barcelona, del 15 de novembre de 2006 al 15 d’abril de 
2007, pàg.: 19. 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Dissenyadors o artistes? Artesans que treballen com dissenyadors? Jo 
els veig com una nova espècie híbrida, molt disciplinats i artístics. Quan 
la comunicació global quasi no troba barreres i les ciutats són miralls –
no només de la seva pròpia cultura sinó d’altres moltes influències-, 
aquests nous artesans i artesanes actuen com hàbils caçadors de
tendències, detectant necessitats i exigències en un món cada vegada 
més frenètic i proposant solucions abans, fins i tot, que les grans 
multinacionals.  
Jaime Hayón, comissari espanyol en l’exposició May World, New Crafts. 
Autonomía e identidad en el diseño contemporáneo, Lisboa, del 18 de 
setembre al 30 d’octubre de 2005, comentari procedent de la web 
http://www.ddi.es/media/docs/Dossier%20Lisboa.pdf 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ON LINE 

 

http://www.gerardmoline.com/cat 
Pàgina web del dissenyador Gerard Moliné.  
 

http://www.martinazua.com/ 
Pàgina web del dissenyador Martín Ruiz de Azúa. 
 

http://www10.gencat.net/jus_cire/made_cire/urna_bios.htm 
L’urna Bios presentada per CIRE (Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció. Generalitat de Catalunya) 
 

http://www10.gencat.net/jus_cire/pdf/Urna.pdf 
Presentació amb diapositives de l’urna Bios a càrrec de CIRE (Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció. Generalitat de Catalunya)   

http://www.urnabios.com/ 
Web explicativa de tot el procés que comporta la utilització de la urna 
Bios. 
 

http://www.onsustain.com/?lay=4&id=151 
Entrevista a Martín Ruiz de Azúa i Gerard Moliné. 
 

http://www.oficioyarte.org/agenda/exposiciones/index.htm 
Explicació de l’exposició Neorrural, Ego Gallery, Barcelona, 2005. 
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http://www.ddi.es/media/docs/Dossier%20Lisboa.pdf 
Dossier de premsa de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y 
la Innovación amb motiu de l’exposició May World, New Crafts. 
Autonomía e identidad en el diseño contemporáneo, Lisboa, del 18 de 
setembre al 30 d’octubre de 2005. 
 

http://www.sidi.es/accesible/disenadores/index.php?id_disenyador=547 
Currículum dels dissenyadors. 
 

http://www.duendemad.com/primerplano/Martin_Ruiz_De_Azua_1.html 
Article: Martín Ruiz de Azúa: Defensor del disseny bàsic. 
 

http://www.e-
valencia.org/index.php?name=News&file=article&sid=7231 
Article a propòsit de la participació de Ruiz de Azúa com a membre del 
comitè de selecció de la Feria Internacional del Mueble de València, 
l’any 2005. 
 

http://www.intramuros.fr/profil8.html 
Article sobre l’univers creatiu de Martín Ruiz de Azúa. 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

5ª Biennal d’Art Leandre Cristòfol, Centre d’Art La Panera, 
Lleida, del 3 de febrer al 2 d’abril de 2006. 
 

Etno lab, Centro de Artesanía e Deseño INLUDES, Deputación 
Provincial de Lugo, 2005. 
 

Indisciplinados. A posición da arte nas fronteiras do deseño, 
Museo de Arte Contemporánea de Vigo, de l’11 de juliol al 19 
d’octubre, 2003. 
 

Offjectes. Conceptes i dissenys per a un canvi de segle, Museu 
de les arts decoratives, Barcelona, del 15 de novembre de 2006 al 15 
d’abril de 2007. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://www.gencat.net/justicia/img/img_17353016_1.jpg 
 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

 

- La idea de transformar, en lloc de conservar o acumular les 
despulles mortals, què beneficis ens pot aportar? (al nostre entorn, 
a nosaltres mateixos...) 
 

 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 

 

OBJECTIUS 
- Defensar l’ecologia i el medi ambient 
- Estrènyer els vincles amb la natura  
- Rescatar la idea de l’artista creador i que cada home és un artista 
 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Creació d’una obra al llarg del temps (durant tot un curs) 
vinculant-la amb processos naturals (el vent, la pluja, el canvi 
d’estacions, etc.) 
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Antoni Alcàsser: Projecte d’arbres I 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Projecte d’arbres I  (de la sèrie Projecte d’arbres) 
 

 

AUTOR 
 

Antoni Alcàsser  (Tirig, 1963) 
 

 

ANY 
 

2003 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

200 x 130 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Raport litogràfic i acrílic sobre tela. 
 

LOCALITZACIÓ 
DE L’OBRA 

 

 

Col·lecció particular, Brussel·les. 

 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va estudiar gravat, pintura i escultura a l’Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació de Tarragona i l’especialitat de gravat a la Facultat de Belles Arts 
de Sant Jordi, Barcelona. 
 

Viu entre Tarragona i Brussel·les per motius familiars i perquè va ser el lloc, 
després de París, on la seva pintura ha tingut més bona rebuda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 
 

 

Els artistes catalans nascuts a les dècades dels seixanta i setanta inclosos 
en aquests itineraris (Manel Margalef, Antoni Alcàsser, Ester Ferrando o 
Lídia Pérez) provenen d’una formació específica en la facultat de Belles Arts 
de Barcelona amb la càrrega conceptual que això suposa. En general 
creadors ben informats del que succeeix tant a la resta de l’Estat Espanyol 
com  a nivell internacional. Això els ha permès tenir una producció artística 
que participa de les característiques de l’art que es produeix en les darreres 
dècades. Cap d’ells pertany a una tendència determinada, ni creen una 
obra que es pugui incloure dins de les pràctiques tradicionals d’escultura o 
pintura.  Si bé és cert que utilitzen elements o aspectes que pertanyen a 
aquests camps, els seus treballs barregen tècniques, materials, i fins i tot 
com en el cas de Manel Margalef s’introdueixen en el món de l’arquitectura. 
Com a element comú podríem dir que les seves obres tenen un rerafons 
biogràfic important, al mateix temps que donen a les seves obres un pes 
específic al significat social o existencial.  
 

A nivell professional són artistes que compaginen la seva tasca artística 
amb l’activitat docent i són conscients del paper de l’art com a transmissor 
d’idees i conceptes. 
 

Antoni Alcàsser inscriu la seva pràctica artística en la dècada dels noranta, 
anys caracteritzats per la multiplicitat de mitjans audiovisuals a l’abast de 
l’expressió artística. Alcàsser no ignora la seva formació com a gravador i 
construeix obres sobre tela en què combina les tècniques tradicionals amb 
procediments fotomecànics d’impressió. El seu discurs incorpora la 
saturació d’informació procedent dels diferents mitjans de comunicació a 
través del collage de cintes de vídeo i àudio, al mateix temps que evidencia 
la soledat en què es troba una gran part del homes/dones a la societat 
actual.  
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2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Conjunt de sis peces de 65 x 65 cm. que encaixen formant una 
estructura vertical de 2 x 3. A la dreta de la composició s’entreveu, 
enmig de franges horitzontals, la figura d’un home dempeus, davant del 
qual hi ha un nen assegut a terra. A la banda esquerra s’estén una 
superfície geomètrica, coberta de traçats horitzontals i verticals. 
 

 

 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

  

L’artista executa la presa fotogràfica dels retratats en les condicions que 
prèviament estableix. Posteriorment utilitza el transfer de raport 
litogràfic, el collage i el decollage i, per últim, la pintura acrílica per tal 
de completar l’obra. És un procés lent i minuciós. 

En aquest treball i en altres de la mateixa sèrie, Alcàsser ha volgut 
mostrar la relació dels vells amb els nens. La seva intenció és implicar 
sentimentalment l’espectador i fer-li establir analogies amb els records i 
les experiències de la seva pròpia vida. 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

L’artista parteix de fotografies dels seus familiars i coneguts. En 
treballs anteriors, les sèries fotogràfiques havien donat lloc a retrats 
aïllats on l’artista indagava en la personalitat dels retratats. En el 
moment actual, els representats tenen arrels i rebrots, com si fossin 
arbres. 

 

El collage i el decollage els porta a terme mitjançant antigues cintes 
de màquina d’escriure, magnetòfons, vídeos... que abans 
transmetien paraules, sons o imatges, dels quals es respecten totes les 
característiques físiques preexistents: la restricció cromàtica, la 
indefinició formal, la peculiar textura, etc. Aquest material ple 
d’informació es fon amb les figures en una denúncia del bombardeig de 
desinformació a què estem sotmesos. S’estableix així un paral·lelisme 
entre aquestes cintes indesxifrables i la incomunicació de l’anomenada 
era de la comunicació. El resultat és una imatge plena d’interferències, 
de difícil lectura, que l’espectador haurà de descodificar. 
 

 
 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

Els cossos estan representats a escala real, sobre un fons neutre. 

 

Les estries que envaeixen l’espai compositiu provenen de l’encolat de 
les bandes d’àudio i vídeo. L’artista enganxa (collage) les bandes sobre 
el suport per després tornar a desenganxar-les (decollage). L’efecte de 
l’atzar durant aquest procés juga un paper decisiu. 

 

L’estratificació horitzontal dominant, amb tot el que implica de serenitat 
i equilibri, s’ha alterat amb la incorporació de línies verticals que 
manifesten espiritualitat o risc i ens recorden l’estructura vertical dels 
troncs, la seva capacitat de sustentació. 
 

Amb anterioritat, les seves composicions en forma de díptics mostraven, 
a la banda dreta, la imatge del retratat, i a l’esquerra, una espècie de 
“porta” on l’artista resolia amb una abstracció formal la personalitat de 
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l’individu. En Projecte d’arbres, aquesta separació entre l’espai figuratiu i 
l’abstracte s’ha trencat en produir-se una mútua interferència, de 
manera que la figura es veu distorsionada per zones abstractes que la 
desdibuixen i la part abstracta  perd, de vegades, la seva puresa amb la 
intromissió de zones figuratives. 

 

 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Sobretot després del naixement de Milan, va començar a voltar-me pel 
cap intentar reflectir la relació que hi ha entre les persones adultes i els 
nens petits (...). En la relació entre adults i nens vaig intentar establir 
un paral·lelisme amb la natura, atès que he observat al camp que 
alguns arbres adults no deixen créixer res o gairebé res sota les copes. 
D’altres coexisteixen amb els més joves i crec que generalment això 
depèn de l’espècie. 
Comentaris d’Alcàsser al catàleg Antonio Alcàsser, Projecte 
d’arbres, del 16 de novembre de 2006 al 21 de gener de 2007, Museu 
d’Art Modern de Tarragona, pàgs. 26-27. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

La gènesi d’aquesta darrera etapa de la sèrie té molt a veure amb 
l’estret contacte que té amb Bèlgica, on resideix la meitat del seu 
temps. D’una banda, la visió dels arbres aïllats en la immensitat de les 
planícies de les terres baixes: aquells arbres, grans i petits, li van 
semblar persones i a través d’aquella curiosa sensació intuí un 
paral·lelisme entre aquells éssers vegetals i els humans, com una 
transmutació; tal vegada mitjançant la metempsicosi (transmigració de 
l’ànima a un altre cos), aquells arbres esdevindrien persones o havien 
estat persones; o bé, si pensem en la teoria del psiquisme elemental de 
Theilhard de Chardin, d’alguna manera compartien un mateix esperit. 
D’altra banda, com a artista i com a gravador, Alcàsser admira 
profundament Rembrandt i s’ha sentit captivat pel magnetisme 
infinitament humà del mestre holandès, en concret pel seu sensitiu 
tractament de la vellesa. 
Medina de Vargas, Raquel: Alcàsser, entre l’essència i l’existència, 
fragment del text del catàleg Antonio Alcàsser, Projecte d’arbres,
del 16 de novembre de 2006 al 21 de gener de 2007, Museu d’Art 
Modern de Tarragona, pàgs. 7-8. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.exporevue.com/magazine/fr/alcasser.html 
Article sobre l’artista a propòsit de la seva exposició a Jeune Création, 
La Villette, París, del 21 de febrer al 2 de març de 2003. 
 

http://www.galeriajosedeibarra.com/AntonioAlcasserw.htm 
Web de la Galeria José de Ibarra amb el currículum de l’artista i una 
mostra de la seva obra. 
 

www.defrost.fr 
Web de la Galerie Defrost amb el currículum de l’artista i una mostra de 
la seva obra. 
 

www.galeriepierrehallet.com 
Web de la Galeria Pierre Hallet amb una mostra de la seva obra. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Catàleg Antonio Alcàsser, Projecte d’arbres, del 16 de novembre de 
2006 al 21 de gener de 2007, Museu d’Art Modern de Tarragona, amb 
textos de Raquel Medina de Vargas i Antonio Alcàsser. 
 

Catàleg de la Biennal d’art 2004, Museu d’Art Modern de Tarragona, 
del 2 de juliol al 29 d’agost de 2004. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Catàleg Antonio Alcàsser, Projecte d’arbres, del 16 de novembre de 
2006 al 21 de gener de 2007, Museu d’Art Modern de Tarragona. 
 

 
 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Quines relacions (formals, de parentesc...) podem establir entre els 
dos personatges que hi apareixen? 
- On són? 
- L’artista ha utilitzat bandes d’àudio, de vídeo i cintes de màquines 
d’escriure per configurar l’obra, amb quina intenció creus que ho ha fet? 

 
 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
 

- Establir paral·lelismes i vincles entre l’ésser humà i la natura. 
- Utilitzar la metàfora com a estratègia de creació (persones-arbres). 
- Estimular noves percepcions a l’espectador. 
- Oferir múltiples lectures de l’obra a l’espectador. 
 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Utilització de la fotografia, el collage i el decollage com a tècniques 
artístiques. 
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AzúaMoliné: Casa niu 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Casa nido (Casa niu) 
 

 

 
AUTOR 

 

AzúaMoliné  
Martín Ruiz de Azúa (Álava, 1965)  i Gerard Moliné (Barcelona, 
1977) 
 

 

ANY 
 

2005 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

220 x 170 x 170 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Disseny d’estructura tubular de ferro i corda 
 

 
LOCALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 

 

Objecte dissenyat amb motiu de l’Exposició Neorrural (Ego Gallery, 
Barcelona, 2005). Després de participar en l’exposició Garden of Deligth
a la Gallery Trussardi durant la fira del moble de Milà, el grup holandès 
Droog Design compra els drets de producció i distribució de la Casa Niu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Gerard Moliné va estudiar disseny industrial a l’Escola Superior de 
Disseny Elisava de Barcelona. Ha rebut la medalla ADI FAD 2002 i el 
Premi Expohogar Regalo 2005. 
 

Martín Ruiz de Azúa va estudiar belles arts i es va llicenciar en 
l’especialitat de disseny a la Universitat de Barcelona. Va fer un 
postgrau d’Arquitectura i Disseny de Muntatges Efímers a la Universitat 
Politècnica de Barcelona. Combina el seu treball com a dissenyador amb 
la docència en l’Escola Superior de Disseny Elisava. Els seus dissenys 
experimentals s’han mostrat en exposicions a Barcelona, Milan, Berlín, 
París, Viena... L’any 2006 el MOMA de Nova York va adquirir la Basic 
House que va passar a formar part del seu fons d’art contemporani. 
 

L’any 2003 s’associen i creen l’estudi AzúaMoliné. Junts dissenyen les 
medalles d’aigua dels Campionats del Món de Natació Barcelona 2003, 
el contenidor del dossier de la Candidatura Olímpica Madrid 2012, una 
col·lecció de sabates per la marca Camper, una col·lecció d’utensilis de 
cuina per la firma FACES de Ferran Adrià, etc. Col·laboren amb grans 
empreses dissenyant objectes de tot tipus: mobles, complements, 
joieria, etc. 
 

L’any 2007 cadascú d’ells crea el seu propi estudi de disseny. 
 

 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Durant l’última dècada del segle XX i els primers anys del XXI, els 
dissenyadors formats en les escoles de disseny, s’han familiaritzat cada 
vegada més amb l’experimentació i han començat a diluir fronteres 
disciplinàries.  
 

Moltes de les seves propostes són més aviat preguntes, que no pas 
respostes a problemes, i això els connecta amb l’entorn de l’art. El 
resultat del seu treball té un caràcter conceptual molt marcat, no és 
només un objecte funcional sinó també un objecte plàstic que incorpora 
una reflexió sobre la nostra societat i els seus valors, sobre el disseny i 
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els seus límits. Hi trobem també una preocupació per la sostenibilitat i 
per demanar al possible usuari un paper actiu i participatiu que fins 
aleshores havia quedat reduït al de mer consumidor. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

La casa niu és una estructura de metall i corda que s’ofereix perquè 
cadascú la completi entrellaçant materials naturals (fulles, branques) i la 
pengi d’un arbre en el lloc que més li agradi. La seva utilitat és afavorir 
el descans, la meditació o l’observació de l’entorn. 
 

 

 
 
 

PAPER DELS 
AUTORS 

 

 

Els autors comparteixen projectes de disseny experimental i conceptual. 
El més important per ells és la innovació que sorgeix de les noves 
prestacions, no de la forma. Els agrada reflexionar sobre certes 
situacions quotidianes que mostren carències, problemes o dificultats 
per tal d’oferir oportunitats de millora. 
 

Amb els dissenys creats per l’exposició Neorrural, AzuaMoliné repensen 
la realitat que ens envolta per propiciar una aproximació a la natura a 
través de les carències i dels desigs d’un personatge urbà que enyora la 
vida en contacte amb la natura. Ens ofereixen la possibilitat de sentir i 
recuperar la sintonia amb el medi natural. 

 

 
PAPER DE 
L’USUARI 

 

 

L’usuari de la Casa Niu tria primerament el lloc on vol instal·lar-la. 
Seguidament, selecciona aquells materials naturals que vol incorporar a 
l’estructura. Elabora la coberta i acaba estirant-se còmodament a gaudir 
de l’espai creat. 
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Tot i que l’estructura bàsica és de ferro i corda, un cop intervé l’usuari 
amb construcció del “niu” a base de branques i fulles (com si d’un ocell 
es tractés) el resultat final esdevé una forma orgànica perfectament 
integrada en la natura. 
 

 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

La casa niu, un cop penjada, té una forma cònica. És un habitacle 
reduït, concebut per una o dues persones com a màxim, amb la intenció 
d’afavorir un espai íntim de recolliment, d’introspecció. Es penja d’un 
arbre i permet una percepció de l’espai natural com un escenari de vida 
animal, vegetal i humana. 
 

L’aparença externa de la casa niu és única i personal, la decideix cada 
usuari en particular en escollir els elements naturals (branques i fulles 
diversos) que hi afegeix. 
 

Aquesta estructura ofereix la reconciliació de l’urbanita amb la natura, 
alhora que reprèn la nostra infantesa: el desig de construir-nos cases 
als arbres o guarides amb els elements més insospitats. 
 

 
 
 

 

La vida a les ciutats és complicada, fins i tot les necessitats més 
bàsiques, com la vivenda, estan subjectes a complexes i de vegades 
absurdes obligacions, la llibertat es redueix en funció del que tens o del 
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CONSIDERACIONS 
DELS AUTORS 

que necessites. Els ocells no paguen hipoteques, s’instal·len en un lloc i 
utilitzen els recursos més pròxims, els nius s’integren de forma natural 
en el paisatge. Aprenent d’ells, la casa niu és una senzilla estructura de 
metall i corda que es completa amb materials naturals: branques, fulles, 
etc. No ocupa el territori, es penja d’un arbre amb una cinta gruixuda 
per no danyar-lo, una vegada instal·lat pot servir com a punt 
d’observació o un hàbitat essencial en què passar una nit. La casa niu 
permet una percepció de l’espai natural com un escenari de vida animal, 
vegetal i humana. 
Comentaris dels autors a la seva pàgina web:  

www.azuamoline.com consultada el 23 d’abril de 2007 a les 11’34 h. 
 

Per dissenyar els nostres productes treballem amb el concepte simplex. 
Els objectes són un detonant de les relacions entre les persones; un 
producte ben dissenyat genera comportaments positius. El concepte 
simplex sempre és per nosaltres un valor, fa referència a una actitud 
que aprecia les coses pel que són i no pel que semblen. 
La reducció no està renyida amb l’existència d’objectes responsables 
que cobreixen la necessitat íntima de crear i posseir que ens ha 
acompanyat sempre. Amb simplex tractem de condicionar la idea de 
reducció a una no pèrdua d’intensitat sensorial i emocional, els objectes 
es fan més simples, més comprensibles a tots els nivells. Ens agrada 
pensar que l’usuari és còmplice de les nostres idees i que, en última 
instància és qui donarà sentit al nostre treball. 
Comentaris dels autors a la seva pàgina web:  

www.azuamoline.com consultada el 23 d’abril de 2007 a les 11’50 h. 
 

Crear un cert vincle entre els objectes i nosaltres també és important, 
perquè ens fa veure el nostre entorn amb uns altres ulls. Per mi, és útil 
tant la seva funcionalitat com la seva narrativa. Potser el que cal veure 
és que la funció és múltiple. Per tant, actuar sobre el que és simbòlic no 
és epidèrmic. Objectes que es poden considerar desequilibrats en el seu 
plantejament, perquè prioritzen un aspecte sobre els altres, han produït 
una inflexió i un replantejament; només per això ja són útils. 
Comentaris de Martín Ruiz de Azúa recollits al catàleg Offjectes. 
Conceptes i dissenys per a un canvi de segle, Museu de les arts 
decoratives, Barcelona, del 15 de novembre de 2006 al 15 d’abril de 
2007, pàg.: 19. 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Dissenyadors o artistes? Artesans que treballen com dissenyadors? Jo 
els veig com una nova espècie híbrida, molt disciplinats i artístics. Quan 
la comunicació global quasi no troba barreres i les ciutats són miralls –
no només de la seva pròpia cultura sinó d’altres moltes influències-, 
aquests nous artesans i artesanes actuen com hàbils caçadors de 
tendències, detectant necessitats i exigències en un món cada vegada 
més frenètic i proposant solucions abans, fins i tot, que les grans 
multinacionals.  
Jaime Hayón, comissari espanyol en l’exposició May World, New Crafts. 
Autonomía e identidad en el diseño contemporáneo, Lisboa, del 18 de 
setembre al 30 d’octubre de 2005. Comentari procedent del dossier de 
premsa de la web de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y 
la Innovación S.A., (DDI), 
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http://www.ddi.es/media/docs/Dossier%20Lisboa.pdf consultada el 22 
d’abril de 2007 a les 18’43 h. 
 

4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.gerardmoline.com/cat 
Pàgina web del dissenyador Gerard Moliné.  
 

http://www.martinazua.com/ 
Pàgina web del dissenyador Martín Ruiz de Azúa. 

 

http://www.urnabios.com/ 
Web explicativa de tot el procés que comporta la utilització de la urna 
Bios, creada pels artistes. 
 

http://www.onsustain.com/?lay=4&id=151 
Entrevista a Martín Ruiz de Azúa i Gerard Moliné. 
 

http://www.oficioyarte.org/agenda/exposiciones/index.htm 
Explicació de l’exposició Neorrural, Ego Gallery, Barcelona, 2005. 
 

http://www.ddi.es/media/docs/Dossier%20Lisboa.pdf 
Dossier de premsa de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y 
la Innovación amb motiu de l’exposició May World, New Crafts. 
Autonomía e identidad en el diseño contemporáneo, Lisboa, del 18 de 
setembre al 30 d’octubre de 2005. 
 

http://www.sidi.es/accesible/disenadores/index.php?id_disenyador=547 
Currículum dels dissenyadors. 
 

http://www.duendemad.com/primerplano/Martin_Ruiz_De_Azua_1.html 
Article: Martín Ruiz de Azúa: Defensor del disseny bàsic. 
 

http://www.e-
valencia.org/index.php?name=News&file=article&sid=7231 
Article a propòsit de la participació de Ruiz de Azúa com a membre del 
comitè de selecció de la Feria Internacional del Mueble de València, 
l’any 2005. 
 

http://www.intramuros.fr/profil8.html 
Article sobre l’univers creatiu de Martín Ruiz de Azúa. 
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PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://www.gerardmoline.com/cat 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Quan sou d’excursió a la muntanya, féu alguna vegada una 
estructura semblant? 
- Amb quins materials? 
- Per què la feu servir? 
- Pels materials amb què està fabricada la Casa niu, creus que deu 
ser molt cara? 
- Per quin tipus de gent deu estar pensada? 
 

 

 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Restaurar els vincles amb la natura 
- Respectar l’entorn natural 
- Valorar un espai i un temps de reflexió personal, d’introspecció, 
d’autoconeixement 
- Valorar els elements naturals (branques, fulles) com a part 
constitutiva de l’obra 
- Comptar amb la participació dels altres en la realització de l’obra 
 

 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Execució d’obres amb elements naturals 
- Intervenció plàstica en un entorn natural 
 

 
 

3.1.6. Itinerari GOS 
 

Presentació de l’itinerari 
 
El gos és l’animal domèstic més antic de la humanitat. Simbòlicament, representa 
sobretot la fidelitat i la vigilància. Se’l considera guia de les ànimes i guardià de les 
portes sagrades. No obstant això, el simbolisme del gos és ambivalent ja que, quan 
se l’associa amb el llop i el xacal, esdevé  un animal malèfic. La seva figura ha estat 
constant al llarg de la història de l’art des dels relleus egipcis, passant pels diferents 
períodes amb major o menor representació i, òbviament, amb diferents significats i 
simbolismes. Curiosament, en l’art més actual, la figura del gos té una presència molt 
destacada i s’ha convertit en un dels icones  bàsics  de la darrera pintura.  
 
L’itinerari Gos està representat pels artistes Roy Lichtenstein, Jean Dubuffet, William 
Wegman, Gregorio Iglesias i Francis Alÿs. S’han triat aquestes manifestacions 
artístiques contemporànies amb l’objectiu d’oferir una mostra de la diversitat de 
materials, tècniques, procediments i concepcions que el tema del gos ha suscitat. 
Tenim exemples en què la figura del gos s’ha personificat, com és el cas dels treballs 
de William Wegman i Gregorio Iglesias, per tal d’al·ludir a qüestions inherents a la 
nostra societat com la superficialitat o la soledat; exemples en què la figura del gos 
esdevé denúncia social o protagonista dels discurs que es construeix sobre la ciutat, 
com és el cas dels treballs de Francis Alÿs; gossos que provenen directament dels 
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mitjans de comunicació de masses, com la vinyeta de còmic ampliada de Roy 
Lichtenstein, o que formen part d’una escenografia animada, com el gos de 
Dubuffet. Ja sigui en forma de pintura a l’oli, pannell de porexpan, fotografia, 
instal·lació... tenim un mostrari de gossos, realistes o fantàstics, ple de possibilitats 
per tal de treballar el tema a classe. 
 
Després d’un resum que comenta cadascuna de les obres seleccionades, es  
concreten els objectius generals i els procediments que es poden extreure de les 
diferents anàlisis elaborades en forma de fitxes i que són extrapolables al treball a 
l’aula. Per últim, es proposen estratègies que el professorat pot reordenar, 
seleccionar i reinventar amb el propòsit d’explorar el tema del gos amb l’alumnat de 
visual i plàstica. 
 
Manifestacions artístiques que configuren l’itinerari 

 

Roy Lichtenstein: 
Grrrrrrrrrrr...!, 1965. 

 

 
 
 
 

 
Jean Dubuffet: 

Gos (Element del quadre 
animat Coucou Bazar), 1973. 

 

 

William Wegman: 
Reader, 1999. 

Gregorio Iglesias: 
S/T (Sèrie Gossos), 2002. 

 

 
 

 
 

Francis Alÿs: 
Sleepers, 1997-2002. 

 

 

 
 

Francis Alÿs: 
46 Guetto Collectors, 2004. 
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Una referència fonamental a tota la producció artística de Roy Lichtenstein (Nova 
York, 1923 – 1997) són les vinyetes de còmic. L’artista pinta vinyetes aïllades i 
ampliades desmesuradament. Un cop separada de la sèrie, la vinyeta perd el seu 
sentit narratiu i adquireix un significat nou. A l’obra Grrrrrrrrrrr...! (1965) apareix 
un gos en actitud amenaçadora que mira fixament l’espectador. A terra hi figura 
l’onomatopeia del seu gruny. Aquest quadre, així com moltes altres peces de 
Lichtenstein ens sedueixen perquè ens conviden a reconstruir relats imaginaris amb 
petits vestigis. 
 
 

Jean Dubuffet (Le Havre, França, 1901- París, França, 1985) va concebre el quadre 
animat Coucou Bazar (1973) amb la intenció de superar les dimensions espacials 
de l’escultura i de l’arquitectura afegint la dimensió temporal. Es tracta d’un atrezzo 
teatral compost per figures humanes (Le Cyclothymique), figures d’animals (Chien, 
Lion) i formes abstractes que suggereixen elements paisatgístics.  L’artista no es 
planteja abordar el món del teatre, sinó que intenta ampliar les possibilitats 
d’expressió de la pintura i l’escultura cap a un concepte d’obra d’art total. L’element 
escènic Gos comentat a la fitxa està format per superfícies (ratllades i sense ratllar) 
que encaixen formant un conglomerat irregular de peces articulades entre si. La 
paleta s’ha reduït a l’ús exclusiu del vermell, el blau, el blanc i el negre. El punt de 
partida d’aquestes formes tan característiques de Dubuffet el van constituir uns 
gargots que l’artista va traçar amb bolígraf vermell i blau el juliol de 1962 mentre 
parlava per telèfon. L’artista va equiparar aquest fet amb l’escriptura automàtica 
surrealista, i va començar així un període de caràcter arbitrari i irracional que deixava 
aflorar l’inconscient. Aquest serà l’estil del cicle Hourloupe que Dubuffet mantindrà 
fins l’any 1974. 
 
William Wegman (Holyoke, Massachusetts, Estats Units, 1943) fa trenta anys que 
fa servir els gossos de models. A la fotografia Reader (1999) ens mostra el pla mitjà 
d’un gos weimaraner vestit amb una perruca rosa, ulleres i una pamela de plomes. 
Amb un recurs aparentment surrealista i alhora propi del món fantàstic infantil 
(contes i pel·lícules amb la personificació d’animals), l’artista ens convida a 
reflexionar sobre el comportament humà a través dels seus gossos, que es presten a 
representar situacions pròpies dels ésser humans. 
 
En un primer moment, la pintura de Gregorio Iglesias (Les Borges Blanques, 
Lleida, 1966) fou informalista. Posteriorment va esdevenir figurativa per  representar 
els paisatges de Les Garrigues i continuar després amb la iconografia del gos. Els 
gossos són una constant en la seva obra, l’artista els admira per la seva fidelitat i 
fortalesa. A Catalunya se’l coneix com “el pintor de gossos”. Tant a la seva pintura de 
paisatge, com a les sèries de gossos o els retrats, Gregorio Iglesias interioritza les 
seves experiències personals més emotives per transformar-les en experiències 
plàstiques sobre la tela.  

 
Acabem l’itinerari amb dos exemples del treball de Francis Alÿs (Anvers, Bèlgica, 
1959), artista que ha convertit l’acció de passejar en una disciplina artística. El 
diaporama Sleepers (1997-2002), la primera de les dues obres comentades de 
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Francis Alÿs, presenta tres conjunts de vuitanta diapositives cadascun que mostren 
diferents ciutadans dormint i gossos descansant al centre històric de la ciutat de 
Mèxic. L’autor recorre la ciutat fotografiant arran de terra els diferents personatges 
sobre el paviment, denunciant d’aquesta manera la desigualtat social i les formes de 
vida en una ciutat plena de contrastos. La segona obra, 45 Guetto Collectors 
(2004) és una instal·lació formada per mapes, fragments de diaris, anotacions a mà, 
dibuixos i un conjunt de 45 “col·lectors” que es va poder visitar al MACBA. Els 
col·lectors són petites construccions fetes amb materials reciclats que incorporen 
imants i rodes. Aquestes construccions semblants a gossets de joguina són 
concebudes per ser arrossegades per terra i recollir d’aquesta manera els residus 
metàl·lics de la ciutat: xapes, llaunes buides, filferros, etc. Aquests rastres no 
pretenen descriure amb exactitud el recorregut, l’artista els converteix en 
catalitzadors d’històries múltiples, enmig de la realitat i la ficció.  

 
Recapitulació d’objectius generals extrets de l’itinerari GOS 
 

- Respectar els éssers vius en general. 
- Adoptar una actitud socialment compromesa. 
- Afavorir la transferència multicultural. 
- Utilitzar figures retòriques, com la metàfora o la personificació. 
- Considerar l’automatisme com a estratègia de creació. 
- Considerar l’acció de passejar com una experiència de creació artística. 
- Treballar diferents valors de línia. 
- Treballar la sensació de volum mitjançant el clarobscur. 
- Seleccionar el punt de vista idoni. 
- Compondre mitjançant relacions geomètriques. 
- Expressar a través de la relació que s’estableix entre els diferents elements de la 
composició. 
- Conèixer les possibilitats tècniques i expressives del medi fotogràfic. 
- Utilitzar les noves tecnologies com a instruments de documentació i creació. 
- Reflexionar sobre la repercussió que la imatge impresa (revistes, diaris, còmics, 
etc.) pot tenir sobre els aspectes formals, tècnics i de difusió de l’obra artística. 
- Considerar la imatge impresa com a font d’inspiració artística. 
- Considerar els materials de reciclatge com a materials escultòrics. 
- Reconsiderar el concepte d’autoria després dels artistes Pop. 
- Interpretar lliurement la realitat. 
- Establir relacions entre diferents camps d’expressió artística; en el cas de 
William Wegman, entre la il·lustració infantil (contes, pel·lícules) i la fotografia 
artística. 
- Prioritzar el procés de creació més enllà de l’objecte. 

 
Recapitulació de procediments extrets de l’itinerari GOS 

 
Procediments bidimensionals 

- Realització de dibuixos que aportin noves maneres de veure i representar: amb 
la mà esquerra, amb els ulls tancats, d’un sol traç, de memòria, amb materials 
extrapictòrics, etc. 
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- Realització de dibuixos amb pinzell. 
- Realització d’exercicis de clarobscur. 
- Realització d’exercicis de composició. 
- Utilització i manipulació d’imatges procedents dels mitjans de comunicació. 
- Ús de tècniques reproduïbles: fotocòpia, fotografia, manipulació digital 
d’imatges, serigrafia, etc. 
- Combinació de tècniques reproduïbles amb tècniques pictòriques tradicionals. 
- Utilització de la fotografia com a mitjà d’expressió. 

 
Procediments tridimensionals 

- Realització d’escultures amb materials de reciclatge. 
- Creació d’una instal·lació. 
- Realització d’una performance. 

 
Procediments àudio-visuals 

- Creació d’un diaporama. 
- Ús de mitjans de documentació gràfica (fotografia, vídeo) per tal d’enregistrar el 
procés de creació de l’obra. 

 
 
Orientacions per treballar amb l’alumnat el tema del gos 
 
A continuació s’ofereix un guió possible de treball que el professorat pot  adaptar 
segons la situació per tal de convertir el referent del gos en un tema de recerca i 
expressió plàstica de l’alumnat. S’han considerat quatre grans apartats: 
 

1. Exploració conceptual interdisciplinària. Què treballarem? 
2. Exploració procedimental sensorial i motriu. Com podem començar? 
3. Exploració en el temps. Quan ho podem fer? 
4. Exploració procedimental comunicativa/expressiva. Com podem construir el 

discurs? 
 
El professorat compta amb l’anàlisi exhaustiva dels referents artístics contemporanis 
inclosos a l’itinerari, però haurà de facilitar un espai de recerca i diàleg durant la 
classe per tal de desenvolupar l’apartat 1. El següent apartat està dirigit a l’estudiant 
que (individualment o en grups) haurà d’explorar el referent en qüestió fora de 
classe, segons les accions indicades. L’apartat 3 contempla diferents moments del 
procés de treball, mentre que l’apartat 4 es centra en estratègies d’expressió plàstica 
i comunicació que es desenvoluparan íntegrament a l’aula d’educació visual i plàstica. 
Amb aquesta seqüenciació es pretén no només aportar noves maneres de veure 
i representar sinó també estimular la comunicació i la transmissió d’idees a 
través de diferents mitjans i procediments.  
 
 
 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

190

 
1. EXPLORACIÓ CONCEPTUAL INTERDISCIPLINÀRIA  

Què treballarem? 
   

 
 

L’ ÈSSER VIU 
(Ciències 
naturals) 

 

 
- Anatomia del gos. 
- El cicle vital del gos (molt més curt que l’humà). 
- Característiques morfològiques i de caràcter de gossos de 
diferents races. 
- Les relacions que estableix amb altres éssers vius. 
 

 
 
 
 

RELACIÓ AMB 
L’ÉSSER HUMÀ 

(Ciències socials)
 

 
- El gos a la mitologia. 
- Relacions beneficioses entre persones i gossos:  companyonia, 
defensa de la llar, etc. 
- Diversificació dels gossos: el gos de companyia, el gos d’atura, 
el gos de caça, el gos policia, el gos-guia, etc. 
- Gossos estrambòtics: gossos astronauta, gossos de circ. 
- Problemàtica de la relació entre persones i gossos: 
queixalades, atacs mortals, transmissió de malalties, higiene 
dels espais públics, abandó dels gossos un cop han crescut o 
durant les vacances d’estiu, etc. Explicar-ne anècdotes. 

 
 

REFERENTS 
ARTÍSTICS 

CONTEMPORANIS
INCLOSOS A 
L’ITINERARI 

(Història de l’art)
 

 
- Roy Lichtenstein: Grrrrrrrrrrrr!, 1965. 
- Jean Dubuffet: Gos, 1973. 
- William Wegman: Reader, 1999. 
- Gregorio Iglesias: S/T (Sèrie Gossos), 2002. 
- Francis Alÿs: Sleepers, 1997-2002. 
- Francis Alÿs: 45 Ghetto Collectors, 2004. 
 

 
 
 
 

ALTRES 
REFERENTS 
CULTURALS 

 
- El gos com a referent en diferents disciplines artístiques: 
literatura (presència del gos en llegendes, contes, poemes, 
novel·les), música, cinema... Com s’ha utilitzat? 
- El gos com a referent a la cultura visual (programa Gossos de 
TV3, per exemple). 
- El gos com a referent en la cultura popular (mascotes 
mecàniques o electròniques..., el gos de porcellana a escala 
natural a l’entrada de la casa...). 
- El gos com a referent multicultural. Donar veu als alumnes de 
procedències diverses. 
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2. EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL SENSORIAL I MOTRIU 
Com podem començar? 

 
AMB UN GOS DETERMINAT 
 

 
 

TACTE 

 
- Acariciar el gos. Verbalitzar (primer oralment i després per 
escrit) les sensacions que ens provoca: com és la pell del gos, a 
què ens recorda? 
 

 
 

OÏDA 

 
- Escoltar els sons que emet el gos. 
- Enregistrar aquests sons.  

 
 
 

OLFACTE 
 

 
- Ensumar el gos. Verbalitzar (primer oralment i després per 
escrit)  la sensació. 
- Provar de reconèixer la roba dels diferents membres de la 
família només ensumant-la. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA 

 
- Fixar-se en el color i la textura del seu pelatge. Establir 
paral·lelismes amb altres animals. 
- Fixar-se en les proporcions entre les parts del seu cos.
Imaginar i verbalitzar què passaria si capgiréssim aquestes 
relacions. 
- Posar la grandària del gos en relació amb els elements del 
voltant (més gran que..., més petit que...). Imaginar i verbalitzar 
què passaria si capgiréssim aquestes relacions. 
- Fixar-se en els moviments del gos (seure, caminar, córrer, 
jeure). Comparar els moviments de diferents gossos. 
- Gravar amb una videocàmara una escena de la vida quotidiana 
del gos des del seu punt de vista. Mostrar l’escena en blanc i 
negre. 

 
 
 

ACTIVITAT 
MOTRIU 

 
- Treure el gos a passejar.  
- Banyar el gos. 
- Jugar amb ell. 
- Documentar (amb anotacions, fotografia o vídeo) les diferents 
experiències. 
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3. EXPLORACIÓ EN EL TEMPS 
Quan ho podem fer? 

 

 
EN UN SOL DIA 

(amb un gos 
conegut) 

 
- Identificar i especificar semblances (biològiques i psicològiques) 
entre el gos i l’ésser humà. Relatar casos en què apareguin 
aquestes semblances. 
 

 
 
 
 
 
 

DURANT EL 
TREBALL 

 

 
- Elaborar un mostrari fotogràfic de senyalitzacions urbanes 
relatives al gos procedents de l’entorn habitual de l’estudiant. 
Anotar-ne les conclusions. 
- Establir associacions entre races i tipus de persones. Esbrinar, 
en el context pròxim a l’estudiant (mitjançant entrevistes a la 
gent, per exemple), si les relacions preestablertes són 
estereotipades o no. 
- Visitar una botiga d’animals, una protectora d’animals, una 
acadèmia d’entrenament de gossos, un concurs... Anotar el 
comportament dels gossos en cada situació i de les persones que 
en tenen cura. 
- Recopilar els esbossos, les anotacions, les fotografies, etc. en un 
diari de treball per tal de reconstruir el procés d’aprenentatge. 
 

 
AL FINAL DE 

L’EXPERIÈNCIA 
 

 
- Posada en comú dels resultats, un cop acabada l’exploració 
procedimental comunicativa/expressiva. 
- Exposició col·lectiva dels treballs realitzats. 
 

 

4. EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL COMUNICATIVA /EXPRESSIVA 
Com podem construir el discurs? 

 

 
 
 
 

DISCURS 
VERBAL 

(preferiblement, 
amb un gos 

conegut) 
 

 
- Lectura de textos en què el gos sigui protagonista. 
- Descriure el gos per escrit: aspecte físic, comportament, 
relacions que estableix amb altres objectes o éssers, etc. 
- Escriure un guió sobre l’experiència de treure a passejar el gos. 
Construir la història en forma d’auca, còmic o seqüència 
fotogràfica. 
- Crear textos (eslògans, poemes, narracions curtes) en què el 
gos sigui objecte de metàfora, personificació, hipèrbole, 
comparació o d’altres figures retòriques. 
- Narrar un dia de la vida del gos en 1ª persona, és a dir, des de 
la perspectiva del gos. 
- Escriure una història fantàstica amb el gos com a protagonista. 
- Un cop elaborats els apartats plàstics que es proposen a 
continuació, crear textos a partir de les configuracions plàstiques. 
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DISCURS 
PLÀSTIC 

(amb un gos 
conegut) 

 
 

 
- Amb retolador, dibuixar el gos sencer amb la mà dreta, amb la
mà esquerra, amb línia contínua, amb els ulls tancats. 
- Fer dibuixos del gos amb pinzell. 
- Fer exercicis de clarobscur amb pintura o carbonet. 
- Fer exercicis de composició en què aparegui el gos amb altres 
objectes o éssers. 
- Fer fotografies del gos en diferents actituds i des de diferents 
punts de vista i amb il·luminacions diferents. 
- Personificar el gos i fer-li fotografies. 
 

 
 
 
 
 

DISCURS 
PLÀSTIC 

(amb qualsevol 
gos) 

 
- Retallar gossos de diferents revistes, diaris o trobats a Internet. 
Fer exercicis de collage en què hi apareguin un o més dels gossos 
retallats, combinant la tècnica del collage amb altres tècniques 
pictòriques. 
- Manipular digitalment alguna de les imatges retallades amb la 
intenció d’expressar una idea. 
- Crear un personatge mitològic (adequat a la nostra societat 
actual) a partir de la figura del gos.  
- Pintar un gos amb materials extrapictòrics (melmelada, cafè, 
betum per a sabates, etc.). 
- Il·lustrar un text (poema, conte...) on aparegui un gos. 
- Construir un gos amb diferents materials, ja siguin propis de la 
tradició escultòrica (fang, per exemple) o no (filferro, porexpan, 
materials de reciclatge, branques i fulles, etc.). 

 
- Treballar materials amb textures diferents per tal d’evocar la 
textura del gos. 
- Elaborar un muntatge de vídeo (a partir d’imatges fixes o en 
moviment) en què el gos aparegui com a metàfora o símbol d’una 
idea preconcebuda: l’alegria de viure, la soledat, l’abandó, la 
violència... Seleccionar la música en concordança amb la idea. 
- Realització d’una performance (o projecte de performance), 
individualment o en grups, que tracti un tema relacionat amb el 
gos. 
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Anàlisi de les obres que configuren l’itinerari GOS 
 
 
 

 
Roy Lichtenstein: Grrrrrrrrrrrr! 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Grrrrrrrrrrr...! 
 

 

AUTOR 
 

Roy Lichtenstein (Nova York, 1923 – 1997) 
 

 

ANY 
 

1965 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

172,7 x 142,2 cm 
 

TÈCNICA 
 

 

Oli i magna sobre tela 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 
Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El seu pare era agent immobiliari i la seva mare, mestressa de casa. De 
petit sentia fascinació per la ciència i la seva mare l’acompanyava sovint 
al Museu d’Història Natural, molt pròxim al domicili familiar.  
 

De jove s’interessà pel dibuix i passava molt de temps dibuixant i 
construint maquetes d’avions. Als tretze anys va ingressar a l’Escola 
Franklin, on va seguir un programa d’estudis centrat en les ciències 
naturals. Els dissabtes al matí assistia als cursos d’aquarel·la de l’Escola 
de disseny Parson. Durant la seva educació secundària va formar un 
grup de jazz amb altres companys. En les obres d’aquesta etapa sovint 
representa músics de jazz. 
 

L’any 1940 es va graduar en Franklin i, durant l’estiu previ a l’ingrés a la 
universitat, assistí a les classes de pintura de Reginald Marsh en l’Art 
Students League. L’èmfasi d’aquelles classes pels processos tècnics, per 
damunt dels processos artístics, no va agradar a Lichtenstein. Aquella 
tardor va començar els seus estudis en la Ohio State University de 
Columbus.  
 

Des del començament es va apuntar a les classes de Dibuix Elemental i 
Dibuix Lliure, que combinava amb assignatures de Botànica, Literatura i 
Història. En aquest període, pintava retrats i natures mortes influenciat 
pel cubisme de Braque i Picasso.  
 

L’any 1942 es va apuntar al curs “Dibuixar mirant”, del professor Hoyt L. 
Sherman, que feia dibuixar a les seves classes objectes il·luminats amb 
un flash només per un moment. A partir d’aquell moment, les teories de 
Sherman sobre la “percepció organitzada” o la unitat perceptiva es va 
convertir en la base del seu treball. 
 

L’any 1943 va ser reclutat per l’exèrcit dels Estats Units i va deixar la 
universitat per incorporar-se a files. La tardor de 1945 va tornar a casa 
i, poc després, moria el seu pare. L’any 1946 es va llicenciar de l’exèrcit 
amb diferents distincions. El març del mateix any, va tornar a la 
universitat de Ohio i, al juny, es llicenciava en Belles Arts. Influenciat 
per l’estil precolombí, realitzà llavors escultures tallades en pedra, 
terracota o ceràmica. El setembre del mateix any, va acceptar la feina 
de professor d’art a la OSU. A les seves classes utilitzà un “Flash Lab” 
similar al de Sherman. 
L’any 1948 va formar part d’una exposició col·lectiva a la Ten-Thirty 
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DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

Gallery de Cleveland, una cooperativa d’artistes on va conèixer la seva 
futura dona, Isabel Wilson, assistent de la galeria. Allí va exposar 
quadres de formes biomòrfiques simplificades a l’estil de Paul Klee. 
 

Insectes i ocells van omplir els quadres d’inspiració surrealista de l’any 
cinquanta que, durant 1951, va ser substituïts per cavallers i donzelles, 
castells i dragons. Al juny va acabar el seu contracte amb l’OSU. 
 

L’any 1052 va exposar a la John Heller Gallery de Nova York diferents 
interpretacions d’obres del segle XIX americà. Un altre motiu recurrent 
de les seva obra en aquest període pre-Pop són els vaquers i indis 
americans. Va obtenir diversos premis i, l’any 1954, va néixer el seu 
primer fill, David. El seu segon fill, Mitchell, va néixer l’any 1956. 
 

Durant la tardor de 1957 va acceptar un lloc de treball com a professor 
assistent a la State University of New York en Oswego. La seva obra es 
va tornar llavors més abstracta i expressionista. 
 

L’any 1960 va deixar Oswego per incorporar-se com a professor 
assistent d’Art al Douglass College, el col·legi de noies de la Rutgers 
State University of New Jersey, en New Brunswick. Allí va conèixer a 
Allan Kaprow, Claes Oldenburg, Lucas Samaras, George Segal, Robert 
Watts, Robert Whitman i altres artistes vinculats al happening. Durant el 
seu primer curs en Rutgers la seva pintura encara era abstracta. 
 

Durant els anys seixanta va començar a pintar inspirat pels temes i les 
imatges de la subcultura de masses. Les seves primeres obres de gran 
format, extretes de vinyetes de còmic i incorporant la tècnica de la 
trama de punts Benday, daten de 1961. Aquest moment marcarà la 
trajectòria de tota la seva producció artística en endavant. 
 

Leo Castelli va acceptar representar els treballs de Lichtenstein i en va 
disparar les vendes.  El febrer de 1962, Castelli va exhibir els quadres 
de Lichtenstein en una exposició monogràfica i, durant el mateix any, 
els quadres pop de l’artista es va exhibir en sis grans exposicions per tot 
el país. L’any següent va demanar una excedència en Douglass, es va 
separar de la seva dona i va començar a treballar en sèries inspirades 
en dones de serials televisius i motius bèl·lics de la Segona Guerra 
Mundial. 
 

L’any 1968 es va casar amb Dorothy Herzka, a qui havia conegut a la 
galeria Bianchini de Nova York. L’any 1970 es traslladà a Southampton, 
en Long Island. Lichtenstein pintava llavors reinterpretacions de grans 
obres de la pintura moderna. 
 

L’any 1980 va reinstal·lar el seu estudi en Manhattan. Durant els anys 
noranta, les sèries de Lichtenstein mostraven colossals vistes interiors 
de cases extretes de petits anuncis de les pàgines grogues, així com 
nombrosos nus femenins. Aquests anys realitzà projectes escultòrics i 
pictòrics a gran escala encarregats per diferents institucions públiques i 
privades. L’any 1990 li van concedir la Medalla Nacional de les Arts. 
 

 
 
 
 

 

El Pop art va néixer a les dècades dels 50 i 60 a les societats 
industrialitzades, abocades al consum desenfrenat, on els mitjans de 
comunicació imposaven la seva hegemonia. El Pop art anglès, el 
col·lectiu Fluxus, els Nous Realistes francesos i el Pop art americà van 
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CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

ser els agents del gran canvi que comportaria la fi de les avantguardes. 
Modificaren els aspectes formals i temàtics de les obres, redefiniren el 
concepte d’autoria, qüestionaren el caràcter únic i irrepetible de l’obra, 
així com la intervenció manual de l’artista. 
 

Va ser a la Gran Bretanya, els anys 50, quan el crític Lawrence Alloway i 
els artistes Eduardo Paolozzi i Richard Hamilton, entre d’altres, van 
perfilar el que serien les característiques de l’art Pop: popular, 
passatger, jove, econòmic, enginyós, sexy, evasiu, atractiu i rendible.  
 

Abans del Pop pròpiament dit, el Neo-Dadà, juntament amb el Nou 
Realisme constituïren l’alternativa al subjectivisme de l’expressionisme 
abstracte de l’Escola de Nova York. Artistes com Robert Rauschenberg i 
Jasper Johns van ser els impulsors del gran canvi. Roy Lichtenstein, 
Andy Warhol, Tom Wesselmann, Jim Dine, James Rosenquist i Claes 
Oldenburg foren els màxims representants de l’art Pop. 
 

Els poemes escrits per Lichtenstein a la seva tesi de master de 1949 per 
la Universitat Estatal de Ohio assenyalen com a guies del seu treball a 
mestres anteriors com Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, 
Matisse, Rousseau, Braque, Picasso i Ma Yuan (pintor xinès, 1160-
1225). Aquest últim confirma la primerenca fascinació de l’artista per la 
pintura paisatgística xinesa. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Un gos, en actitud amenaçadora, mira fixament l’espectador. Al terra, hi 
figura l’onomatopeia del seu grunyit. Els contorns estan resseguits en 
negre i s’han emprat només colors primaris. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

  

Lichtenstein feia servir composition books (quaderns de composició) on 
enganxava els retalls d’anuncis comercials o les vinyetes de còmic, a fi 
de composar amb posterioritat els quadres a partir d’aquells elements. 
No en realitzava còpies exactes, sinó interpretacions lliures dels models 
seleccionats. En un sol quadre introduïa, per exemple, elements 
procedents de diferents retalls. D’aquesta manera, la seva obra 
oscil·lava entre la còpia i la poètica del collage. 

L’autor començava traçant petits esbossos amb llapis de color al seu 
quadern de dibuix. Tot seguit, fotografiava el dibuix original en format 
diapositiva de 35 mm.; projectava la diapositiva sobre un cartró que 
sovint tenia la mateixa mida del quadre, o bé la meitat, i tornava a 
dibuixar la composició. Elaborava llavors un collage que funcionava com 
una maqueta del quadre acabat. 

Venia després la projecció de la diapositiva del collage sobre la tela i la 
seva execució “industrial” amb la col·laboració dels ajudants del taller. 
Els ajudants s’encarregaven de les tasques mecàniques, mentre que el 
dibuix era sempre cosa seva. 

Durant tot el procés, Lichtenstein contemplava el quadre des de totes 
les orientacions possibles, fent servir un cavallet de disseny propi que 
podia girar completament. També feia servir un mirall per examinar la 
composició del revés i des del doble de distància. Feia servir ulleres, 
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però sovint mirava el quadre per damunt d’elles per valorar l’efecte 
borrós general. 

 

PAPER DE 
L’ESPECTADOR 

 

 

Els quadres de Lichtenstein ens sedueixen perquè ens conviden a 
reconstruir relats imaginaris amb vestigis minsos. 

 
 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Vinyetes de còmic: referència fonamental en tota la producció 
artística de Lichtenstein. L’artista amplia desmesuradament les vinyetes 
i les aïlla. Un cop separada de la sèrie, la vinyeta perd el seu sentit 
narratiu i adquireix un significat nou.  
 

Pintura a l’oli: traspassa la tècnica de punts Benday, típica de la 
impressió dels còmics, a la pintura a l’oli mitjançant plantilles. La seva 
pintura, tot i estar elaborada amb un mètode manual minuciós, sembla 
realitzada mecànicament, resulta perfecta i anònima, com realitzada per 
un dissenyador gràfic. 
 

 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

Els elements del quadre estan contornejats amb línies gruixudes de 
color negre. El cromatisme del quadre es limita a l’ús de colors primaris. 
Sembla que la composició i el color emprats per Lichtenstein en aquesta 
i en la major part de les seves obres estiguin encaminats a negar la 
il·lusió de profunditat espacial inventada pels pintors renaixentistes. Els 
seus quadres s’afirmen com el que són: superfícies bidimensionals. 
 

Mentre nega la primacia de l’espai il·lusori reafirma, en canvi, la 
importància del temps. Dóna a les seves creacions un camp cec que 
genera en l’espectador la construcció de relats per tal de contextualitzar 
cada imatge. 
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

L’ampliació d’aquestes vinyetes de còmic posen de manifest que 
assumim com a reals configuracions que són molt abstractes... Faig això 
en part perquè no crec que la importància de l’art tingui res a veure 
amb la importància del tema a tractar. Crec que la importància està en 
la unitat de composició i en la inventiva de la percepció. 
Roy Lichtenstein: About Art (comentaris mecanografiats i acompanyats 
de diapositives preparats per un taller el 12 de novembre de 1995, 
Kyoto, Japó), citat al catàleg Roy Lichtenstein, de principio a fin, 
Fundación Juan March, 2 de febrer-20 de maig de 2007, pàg.: 128. 
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Qualsevol cosa es podia descompondre en les tintes d’impressió: 
vermell, groc, blau i, ocasionalment, verd. Cenyint-se a això, aconseguia 
unes imatges potents, i mai no havia d’indagar en aspectes pictòrics 
relatius els matisos de color. Perquè el que buscava era la imatge 
pública transferible, basada en diaris impresos i en els punts Benday. 
Fragment de l’entrevista d’Avis Berman amb Richard Dimmler (pintor i 
escultor ajudant de l’estudi de Lichtenstein de 1969 a 1973) 28-29 de 
gener de 2006, citat al catàleg Roy Lichtenstein, de principio a fin, 
Fundación Juan March, 2 de febrer-20 de maig de 2007, pàg.: 128. 
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4. RECURSOS 
 

 
 
 

ON LINE 

 

http://www.museothyssen.org/thyssen/coleccion/ficha474.htm 
Fitxa del Museu Thyssen en relació a l’obra Woman in the bath, amb 
informació sobre l’artista i l’obra. 
 

http://www.lichtensteinfoundation.org/ 
Pàgina web de la Fundació Roy Lichtenstein de Nova York amb extensa 
informació sobre l’artista i la seva trajectòria. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

Osterwold, Tilman: Pop Art, Taschen, Madrid, 1999. 
 

Roy Lichtenstein, de principio a fin, Fundación Juan March, 2 de 
febrer-20 de maig de 2007, amb textos de Jack Cowart, Juan Antonio 
Ramírez, Ruth Fine, James dePasquale, Clare Bell i Avis Berman. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://www.guggenheimcollection.org/site/artist_work_lg_88_5.html 
Zoom de la imatge que ens ocupa procedent de la col·lecció del R. 
Guggeheim Museum de Nova York. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Sembla una “pintura”? 
- Quina mida creus que té l’obra? 
- Com afecta el format a la interpretació de l’obra? 
- Quines intencions té el gos? 
- Per què creus que l’artista ha escollit aquesta representació del gos 
i no       qualsevol altra? 
-  

 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Reflexionar sobre la repercussió que la imatge impresa 
(revistes, diaris, còmics, etc.) pot tenir sobre els aspectes 
formals, tècnics i de difusió de l’obra artística. 
- Reconsiderar el concepte d’autoria després dels artistes Pop. 
- Considerar la imatge impresa com a font d’inspiració artística. 
 

 

 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Ús de tècniques reproduïbles: fotocòpia, fotografia, manipulació 
digital d’imatges, serigrafia, etc. 
- Utilització i manipulació d’imatges procedents dels mitjans de 
comunicació. 
- Combinació de tècniques reproduïbles amb tècniques pictòriques 
tradicionals. 
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Jean Dubuffet: Chien (Gos) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Chien (Gos), element escènic del projecte Coucou Bazar. 
 

 

AUTOR 
 

Jean Dubuffet (Le Havre, França, 1901- París, França, 1985) 
 

 

ANY 
 

1973 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

118 x 130 x 2 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Acrílic sobre espuma de poliuretà 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Collection Fondation Dubuffet, París 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Era fill d’un respectat i pròsper comerciant de vins. De petit ja mostrava 
gran afecció al dibuix i l’any 1917 es va matricular a l’Escola de Belles 
Arts de Le Havre. L’any següent va marxar a París, amb el propòsit de 
fer-se pintor. Assistia a classes de pintura a l’Académie Julian però, 
després de sis mesos, ho va deixar per començar a formar-se fora de 
l’àmbit acadèmic. 
 

Entre 1920 i 1922 va portar una vida solitària i es dedicava a la 
literatura, les llengües i la música. El setembre de 1923, va començar el 
servei militar. En aquella època va conèixer Fernand Léger, André 
Masson i Juan Gris. 
 

El 1924 va descobrir la publicació Die Kunst der Geisteskranken (l’art 
dels malalts mentals) de Hans Prinzhorn, fet que li fa qüestionar-se el 
concepte de ”belles arts” i donar l’esquena a la cultura establerta. 
Dubuffet considerava que l’autèntica cultura s’havia de buscar entre la 
gent del carrer i no als cercles culturals oficials. 
 

Va deixar la pintura i va tornar a Le Havre per introduir-se en el negoci 
familiar de vins. L’any 1927 es va casar amb Paulette Bret. Durant el 
viatge de nuvis a Argel, va morir el seu pare.  
 

L’any 1930 es va establir a París, com a comerciant de vins, amb la seva 
dona i la seva filla Isalmina. Va retrobar-se amb alguns amics artistes i 
va tornar a dedicar-se a la pintura durant el seu temps lliure. Les 
desavinences amb Paulette va fer que es separessin l’any 1934. 
Dubuffet va optar per arrendar el negoci familiar i dedicar-se 
exclusivament a la pintura. 
 

L’any 1937, després de casar-se amb Emilie Carlu (“Lili”), va tornar a 
fer-se càrrec del negoci familiar per tal de solventar-ne la crisi financera 
del mateix. Durant la II Guerra Mundial va haver d’incorporar-se a 
l’exèrcit francès.  
 

L’any 1947 va vendre l’empresa de vins per endinsar-se en l’activitat 
artística de París. Estava interessat pels materials “no artístics” i pels 
dibuixos dels malalts mentals. Treballava amb sorra, vidre, asfalt o 
ciment. Les primeres exposicions de la seva obra causaren una gran 
controvèrsia entre els espectadors. 
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Col·leccionava Art Brut, terme que ell mateix va popularitzar per referir-
se a determinades formes artístiques al marge dels mecanismes 
culturals de l’art. Dubuffet va descobrir, explorar, i teoritzar sobre l’Art 
Brut. L’any 1948 va fundar la Compagnie de l’Art Brut amb obres 
realitzades per malalts mentals i persones alienes als cercles artístics 
convencionals, les obres dels quals admirava per la seva innocència o 
cruesa. La col·lecció va arribar a agrupar 135 creadors i 4000 obres, i va 
ser dipositada per Dubuffet al castell de Beaulieu en Lausana. 
 

Va viatjar repetidament a Argèlia, fascinat pel paisatge, en companyia 
de Lili. També va viatjar a Saboya, amb el seu amic Pierre Bettencourt, 
on va realitzar assemblages amb ales de papallona. 
 

L’any 1954 va crear, per primera vegada, representacions 
tridimensionals: les Petites statues de la vie précaire, i hi va fer servir el 
collage en tres dimensions amb materials com l’esponja, la fusta i la 
pedra volcànica. 
 

Entre els anys 1957 i 1960, l’artista va crear sèries com Texturologies, 
Topographies, Élements botaniques i Matériologies, amb què va 
incorporar nous materials al llenguatge artístic. 
 

Durant el mes de juliol de 1962, va iniciar la sèrie L’Hourloupe: dibuixos 
semiautomàtics realitzats amb bolígraf vermell i blau, retallats i 
enganxats sobre fons negre. Aquesta sèrie va derivar l’any 1973 en el 
quadre animat Coucou Bazar.   

A principis de 1985 va escriure la seva Biographie au pas de course, poc 
abans de morir. La Tour aux figures, de 24 metres d’alçària, obra 
encarregada per l’Estat francès, es va instal·lar a París tres anys després 
de la seva mort.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

La destrucció de la segona guerra mundial (1939-1945) va deixar 
Europa sumida en un sentiment de desesperació, en una situació de 
crisi cultural que coincideix amb el desenvolupament de la filosofia 
existencialista. L’Informalisme s’emmarca en aquest context, 
paral·lelament a l’Expressionisme Abstracte nord-americà. 
 

L’Informalisme, també anomenat Tachisme, Art Autre o Abstracció 
Lírica, tot i desenvolupar-se de forma independent, va compartir amb 
l’Expressionisme Abstracte el pes del surrealisme, de l’automatisme, de 
la improvisació psíquica com la revelació del món subjectiu de l’artista. 
També s’aprecien ressonàncies del Dadaisme en la valoració de l’atzar, 
d’allò fortuït i arbitrari, i en l’ús que fa del collage. 
 

Com en el cas de l’Expressionisme Abstracte nord-americà, es tractava 
d’una pintura basada en la velocitat d’execució i en la violència de la 
realització. Hi ha, però, dues línies de treball: una línia gestual i 
cal·ligràfica i una altra matèrica, aquesta última dóna una importància 
fonamental al valor tàctil i expressiu de la superfície pictòrica. 
 

Entre els artistes informalistes de París destaquen Fautrier, Wols, 
Soulages, Hartung i Dubuffet. 
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2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
DESCRIPCIÓ  

 

Panell en forma de gos dempeus. La silueta està contornejada en negre. 
La superfície del pannell està constituïda per zones blaves, vermelles, 
blanques i d’altres ratllades en blau i en vermell, totes elles 
contornejades en negre. El cos es mostra de perfil, mentre que el cap 
del gos es presenta frontalment, ensenyant les dents. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

Dubuffet es va proposar superar les dimensions espacials de l’escultura i 
de l’arquitectura introduint la dimensió temporal. Amb aquesta intenció 
va crear el quadre animat Coucou Bazar. 

L’atrezzo teatral el composaven figures humanes (Le Cyclothymique), 
figures d’animals (Chien, Lion) i formes abstractes que suggerien 
elements paisatgístics, un total de 175 practicables. 

L’artista no es planteja abordar el món del teatre, sinó que intenta 
ampliar les possibilitats d’expressió de la pintura i l’escultura vers un 
concepte d’obra d’art total.  

 

Per tal d’animar el muntatge, Dubuffet va planificar que actors 
disfressats s’hi desplacessin lentament. Els va abillar amb túniques, 
màscares, botes, guants i barrets, especialment dissenyats i combinats, 
creant així personatges com la graciosa Nini la Minaude, el forçut 
Gendarme o l’orgullós Triomphateur. 

 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS 
ELEMENTS I/O 

MATERIALS 

 

Dubuffet va començar amb dibuixos preparatoris (com és el cas de 
Chien, 1973, retolador sobre paper i collage, 24,3 x 27,6 cm., Museu 
Solomon R. Guggenheim, Nova York) dels diferents elements del quadre 
animat. A continuació, els seus ajudants van projectar els dibuixos sobre 
panells de fusta i els van retallar i pintar. Els panells portaven rodes i, 
alguns d’ells, un petit motor elèctric. El conjunt tenia més de cent 
practicables i quasi vint vestits.  
 

El vestuari dels ballarins, confeccionat amb materials que anaven des 
del cotó fins a la resina i el làtex, era rígid i pesat, de forma que només 
podien moure’s lentament. 
 

Els moviments dels ballarins anaven acompanyats de música. En la 
primera representació (Nova York, 1973), el compositor turc Ilhan 
Mimaroglu va compondre una peça de música electrònica en 
concordança amb la coreografia. A la tercera i última representació 
(Turin, 1978), l’acompanyament musical consistia en improvisacions 
musicals creades per Dubuffet l’any 1961, algunes d’elles en 
col·laboració amb Asger Jorn. 
 

Aquest conjunt monumental d’imatges mòbils, s’acompanyava d’una 
il·luminació molt precisa indicada per l’artista. 
 

 
 
 

 

El punt de partida d’aquestes formes el van constituir uns gargots que 
Dubuffet va traçar sense cap intenció artística amb bolígraf vermell i 
blau el juliol de 1962 mentre parlava per telèfon. L’artista va equiparar 
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LES 
FORMES 

 

aquest fet amb l’escriptura automàtica surrealista, i va començar així un 
període de caràcter arbitrari i irracional que deixava aflorar l’inconscient.
 

Les superfícies, ratllades en diferent color i sense ratllar, encaixen 
formant un conglomerat irregular de peces que s’articulen entre si. La 
paleta es redueix a l’ús exclusiu del vermell, el blau, el blanc i el negre. 
Aquest serà l’estil del cicle Hourloupe que l’artista mantindrà fins l’any 
1974. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Considero desitjable conservar el caràcter particular d’espectacle que 
porto entre mans, és l’obra d’un pintor i no la d’un dramaturg o 
coreògraf. No ha de semblar una producció teatral pròpiament dita, sinó 
una pintura –o un conjunt de pintures- on determinats elements poden 
ser animats (discretament i moderada) mitjançant una certa mobilitat. 
L’efecte buscat és conduir la imaginació de l’espectador perquè 
contempli totes les peces del conjunt (i no únicament les que es mouen) 
com a potencialment mòbils. 
 

Jean Dubuffet: Note sur le spectacle envisagé à partir des practicables, 
en Prospectus et tous écrits suivants, Tomo III, pàg. 383. Declaració de 
l’autor recollida al catàleg de l’exposició Jean Dubuffet. Huella de 
una aventura, Guggenheim Bilbao, del 7 de novembre de 2003 al 18 
d’abril de 2004, pàg. 206. 
 

Els treballs d’aquest cicle (L’Hourloupe) utilitzen grafismes sinuosos que 
responen a impulsos espontanis, no controlats. En aquests grafismes 
s’esbossen figuracions incertes, fugaces, ambigües. El seu moviment 
desperta en la ment de l’observador una activació de la facultat d’intuir 
tota classe d’objectes que es creen i es desfan a mida que la mirada es 
mou (...). Ja hauran comprès vostès que aquests treballs del cicle de 
l’Hourloupe estan presidits per un capritx filosòfic... que planteja un 
dubte sobre l’autèntica materialitat del món a què ens enfrontem cada 
dia. Podria ser que només fos una creació de la nostra ment. 
Al principi, en aquests treballs recorria només al dibuix i la pintura. Més 
tard vaig sentir el desig de donar-los corporeïtat (...) Se’ls ha anomenat 
escultures, però l’expressió no és del tot pertinent. És millor parlar de 
dibuixos que s’enllacen i s’expandeixen en l’espai.  
Discurs de Dubuffet amb motiu de la inauguració del Groupe des quatre 
arbres, Nova York, 1972, recollit al catàleg de l’exposició Los Dubuffet 
de Dubuffet, Sala de Exposiciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
Madrid, del 12 de gener al 27 de febrer de 2000 i Museo de Bellas Artes, 
Bilbao, del 7 de març al 23 d’abril de 2000, pàg. 220-221. 
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

La particularitat més sorprenent de L’Hourloupe és que activa la 
imaginació de l’espectador, exacerba els seus propis fantasmes (...). A 
partir d’aquest moment, l’espectador s’introdueix en l’àmbit de la creació 
(...). Dubuffet fa una vertadera reconstrucció del món. Un món paral·lel, 
utòpic, subversiu, que pretén evolucionar a la vegada que el món real, 
portant l’equívoc al seu punt àlgid. I, de pas, qüestionar el fonament 
d’allò que l’ésser humà denomina realitat (...) Així, amb Coucou Bazar, 
es fa realitat el que portava quasi 40 anys buscant: els temps de la 
preguerra en què el jove pretenia guanyar-se la vida confeccionant 
màscares i accionant els putxinel·lis d’un gran guinyol. El teatre del 
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carrer amb què somniava s’ha convertit en escenificació de la ment. 
Jaeger, Frédéric: L’Hourloupe amb lupa (1962-1974), del catàleg de 
l’exposició Jean Dubuffet. Huella de una aventura, Guggenheim 
Bilbao, del 7 de novembre de 2003 al 18 d’abril de 2004, pàgs.: 39-41. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.imageandart.com/tutoriales/biografias/dubuffet/dubuffet.ht
ml 
Ressenya biogràfica de l’autor. 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France/ESPANOL/ART/dubuffet/pa
ge.html 
Nota sobre les inquietuds artístiques de Jean Dubuffet, amb motiu de 
l’exposició al Museu d’Art Modern del Centre Georges Pompidou de 
París, del 13 de setembre al 31 de desembre de 2001, la primera gran 
retrospectiva del pintor a França des de 1973. 
 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/DossiersPedag
ogique?OpenView&sessionM=4.3 
Dossiers pedagògics del Centre Pompidou, on es troba el dedicat a Jean 
Dubuffet (1001-1985) Exposition du centenaire, del 13 de setembre al 
31 de desembre de 2001. 
 

http://www.dubuffetfondation.com/index_ang.htm 
Web de la Fundació Dubuffet amb extensa documentació sobre l’artista i 
la seva obra. 
 

http://www.guggenheim-
bilbao.es/caste/exposiciones/permanente/jean_dubuffet/coleccion_jean
dubuffet_02.htm 
Comentaris sobre l’artista i la seva obra en relació a l’exposició Jean 
Dubuffet. Huella de una aventura, realitzada al Museu Guggenheim de 
Bilbao, del 7 de novembre de 2003 al 18 d’abril de 2004. 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Catàleg de l’exposició Los Dubuffet de Dubuffet, Sala de 
Exposiciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Madrid, del 12 de 
gener al 27 de febrer de 2000 i Museo de Bellas Artes, Bilbao, del 7 de 
març al 23 d’abril de 2000, amb textos de Jean Dubuffet, François 
Mathey i Francisco Calvo Serraller. 
 

Catàleg de l’exposició Jean Dubuffet. Huella de una aventura, 
Guggenheim Bilbao, del 7 de novembre de 2003 al 18 d’abril de 2004, 
amb textos d’Agnes Husslein-Arco, Andreas Franzke, Caroline 
Messensee, Frédéric Jaeger i Thomas M. Messer. 
 

Catàleg de l’exposició Jean Dubuffet (1901-1985), Palacio de 
Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, 23 de desembre 2005 – 12 
de febrer de 2006, amb textos de Martine Soria i Pierre Cabanne. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Catàleg de l’exposició Jean Dubuffet. Huella de una aventura, 
Guggenheim Bilbao, del 7 de novembre de 2003 al 18 d’abril de 2004.  
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

 

- Com podem identificar que es tracta d’un gos? 
- Quines característiques formals de l’obra no són pròpies d’un gos? 
- A què et recorda aquesta manera de dibuixar? 

 

 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
  

 

OBJECTIUS 
- Considerar l’automatisme com a estratègia de creació. 
- Interpretar lliurement la realitat. 

 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Realització de dibuixos que aportin noves maneres de veure i 
representar: amb la mà esquerra, amb els ulls tancats, d’un sol traç, de 
memòria, amb materials extrapictòrics, etc. 

 

 
 

 
 
 
 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

207

 
 
 

 
 

William Wegman: Reader (Lectora) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Reader (Lectora) 
 

 

AUTOR 
 

William Wegman  
(nascut a Holyoke, Massachusetts, Estats Units, l’any 1943) 
 

 

ANY 
 

1999 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

24 x 20 polzades (60,96 x 50,80 cm.) 
 

TÈCNICA 
 

 

Fotografia Polaroid en color 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Galeria Juana de Aizpuru, Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Wegman va estudiar pintura al Massachusetts College of Art de Boston i 
posteriorment va fer un master en Belles Arts a la Universitat d’Il·linois. 
Va fer de professor a la Universitat de Wisconsin i al Califòrnia State 
College. Quan va començar a experimentar amb la fotografia i el vídeo 
es va allunyar de la seva formació inicial com a pintor. Considerava que 
els quadres tenien una càrrega històrica de què va voler prescindir. Va 
ser un exponent de l’art conceptual a principis dels anys seixanta i és 
considerat un dels pioners mundials en la utilització del vídeo com a 
mitjà d’expressió artística. 
 

Durant la dècada dels 70, va conèixer el seu gos weimaraner Man Ray 
amb qui va desenvolupar una fructífera relació, ja que es convertiria en 
el principal protagonista de les seves fotografies i vídeos fins l’any 1984. 
Man Ray va ser nomenat “Home de l’any 1982” del Village Voice. Des 
d’aleshores el seu treball s’ha desenvolupat en relació als seus gossos 
Fay Ray, Batty, Crooky, Chundo, Chip, Bobbin o Candy, amb els quals 
obté conductes pròpies dels homes. La seva obra té una forta dimensió 
còmica, sense oblidar abordar alguns temes transcendentals com la 
mort o la soledat. 
 

De la relació amb el seus gossos va sorgir una sèrie de llibres infantils. 
El primer va ser Cinderella, on Batty encarnava el paper protagonista, 
Ray el de madrastra i Chundo el de príncep. Des de llavors, Wegman ha 
seguit publicant llibres, alguns basats en contes clàssics i d’altres 
d’invenció pròpia: Caputxeta Vermella, La Mare Oca, Dies a la Granja, 
La meva Ciutat, ABC, Cercle/Triangle/Quadrat, Festa Sorpresa i Chip vol 
un gos, tots publicats per Hyperion. 
 

Ha fet treballs de vídeo i cine per diferents programes de televisió 
(Saturday Night Live, Nickelodeon o Barrio Sésamo). Ha publicat llibres 
per a adults com Fay , Cadells, o William Wegman 20 x 24, llibre 
autobiogràfic que repassa els seus trenta anys de treball amb la Polaroid 
20 x 24 in (50 x 60 cm). La seva obra s’ha exposat a museus de tot el 
món i entre les seves retrospectives destaquen: William Wegman: 
Paintings, Drawings, Photographs, Videotapes 1970-1990, 
Kunstmuseum, Lucerna, 1990; Centro José Guerrero, Granada, i Artium, 
Vitòria, 2003-2004; i William Wegman: Funney/Strange, Brooklyn 
Museum, Nova York, 2006. Està representat per la Gal. Juana de 
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Aizpuru, Madrid, i Pace/MacGill Gallery, Nova York. 
 

Actualment viu i treballa a Nova York i a Maine. 
 

 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

La rigidesa, l’asèpsia i l’ortodòxia de l’art conceptual va donar lloc, entre 
1977 i 1978 als Estats Units, a un pluralisme de manifestacions 
artístiques que tenien en comú la seva disconformitat amb el sistema 
comercial de l’art, entre elles: la Pattern Paintig (de gust ornamental i 
defensora de reprendre els procediments artesanals de la creació 
plàstica), la Bad Painting (reivindicadora d’una figuració espontània) i la 
New Image Painting (figurativa però no il·lusionista, amb figures 
incrustades sobre el fons pictòric). 
 

La Bad Painting reivindicava la banalitat de la vida quotidiana i el mal 
gust, enfront del concepte de puresa propi de l’estètica formalista. Va 
ser un intent de superar tabús i renovar els valors tradicionalment 
associats a l’art. William Wegman i Neil Jenney van ser els exponents 
més destacats. 
 

 

2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Fotografia d’estudi que mostra el pla mitjà d’un gos weimaraner abillat 
amb una perruca rosa, ulleres (encara amb l’etiqueta) i una pamela de 
plomes. Hi ha un enfocament selectiu que centra la mirada a l’altura 
dels ulls de l’animal, mentre que el musell i la resta del cos queden 
desenfocats. La llum principal il·lumina la part dreta de la figura, mentre 
que la llum secundària il·lumina la part inferior esquerra. La imatge té 
qualitats sinestèsiques, ja que (a través de l’enquadrament i la 
il·luminació) s’accentuen les sensacions tàctils d’allò representat, 
suggerint la suavitat de la pell del gos, de la pamela de plomes i del 
cabell ros de la perruca.  

 
 

 
 
 
 

PAPER DE    
L’AUTOR 

 

  

L’artista ha insistit durant trenta anys a fer servir els gossos de models. 
Des de la dècada dels vuitanta, la seva obra canvia en relació a 
diferents aspectes: passa del petit al gran format i a l’obra única, de 
l’ascetisme al luxe i l’ostentació, d’uns actors amateurs que bàsicament 
són el propi artista i les persones del seu entorn a la utilització d’uns 
models (gossos) molt professionals, d’imatges que no feien cas de la 
perfecció tècnica a la exhibició de totes les possibilitats de la fotografia. 

Amb un recurs aparentment surrealista i alhora propi del món fantàstic 
infantil (contes i pel·lícules amb la participació d’animals que parlen), 
l’artista ens convida a reflexionar sobre el comportament humà a través 
dels seus gossos, que es presten a representar situacions pròpies dels 
ésser humans. 

 

3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 

ELS  
MATERIALS 

 

Fotografia polaroid de gran format. Cada fotografia és una obra única. 
L’any 1979 Wegman comença a fer servir la fotografia polaroid de 24 x 
20 polzades i el seu treball canvia radicalment, deixa de produir vídeos i 
introdueix la sumptuositat del color.  
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Gossos disfressats que adopten el paper de persones i semblen 
maniquís de moda. Wegman ja havia retratat el seu gos l’any 1970, 
mentre llepava la llet vessada sobre el parquet. Aquesta ocasió va 
marcar l’inici d’un línia de treball que s’ha mantingut fins avui. Les 
fotografies de gossos sovint fan referència a la retòrica del gènere del 
retrat o a estereotips de la història de l’art, així com a diferents autors o 
estils. 
 
 

 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

Wegman fa servir recursos fotogràfics com l’enfocament selectiu, 
l’enquadrament de primers plans fragmentats, la il·luminació 
volumètrica, estratègies que, aplicades a la pell platejada dels 
weimaraners, provoquen sensacions tàctils i exploren la sumptuositat 
sensual del mitjà. 
 

A la sèrie “Fashion Photograhs” els gossos porten bikinis de lleopard, 
barrets “chic”, perruques roses, l’últim crit de les passarel·les de moda 
de París. En el cas de la fotografia que ens ocupa, hem de considerar 
dues referències indirectes al món animal: la pamela folrada de plomes i 
l’etiqueta de les ulleres amb la silueta d’un gos saltant sobre el codi de 
barres; ambdues referències indaguen en l’animalitat de l’home i la 
humanitat del gos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Man Ray volia estar sempre a prop meu. Quan treballava sol, era difícil 
treure’l del mig. Udolava tristament amb l’udol agut típic dels 
weimaraners. No hi havia cap problema mentre li parava atenció; 
sempre que feia un vídeo amb ell o el col·locava per fer-li fotografies 
estava tranquil i content. Si estava preparant qualsevol altra cosa en un 
racó de l’estudi i no volia que em molestés, l’havia de lligar perquè em 
deixés en pau. En moltes fotos meves està present simplement perquè 
s’hi colava.  
 

Fragment de l’entrevista realitzada per Robert Enright a l’estudi de 
Wegman a Nova York, el desembre de 2002 i recollida al catàleg William 
Wegman, Centro José Guerrero, Granada (octubre 2003 - gener 2004) i 
Artium, Vitòria (febrer – abril 2004), pàg. 135. 
 

Sé que sóc bàsicament un pintor, no un fotògraf, i que tot el meu amor 
i desig de ser artista arrenca d’aquí, no importa on acabi. Però tinc una 
distracció deliciosa, una veritable història d’amor amb els gossos, i no 
tinc la més mínima intenció de negar o negar-m’hi el plaer de 
relacionar-me. 
 

Fragment de l’entrevista realitzada per Robert Enright a l’estudi de 
Wegman a Nova York, el desembre de 2002 i recollida al catàleg William 
Wegman, Centro José Guerrero, Granada (octubre 2003 - gener 2004) i
Artium, Vitòria (febrer – abril 2004), pàg. 139. 
 

 
 
 
 
 
 

 

La broma, la paròdia del retrat fotogràfic, la sàtira de costums? Són 
retrats simbòlics que transmeten conceptes abstractes d’un contingut 
universal? O és Wegman un enginyós que juga? 
Block, Alexander: Becoming, fragment del catàleg William Wegman, 
Centro José Guerrero, Granada (octubre 2003 - gener 2004) i Artium, 
Vitòria (febrer – abril 2004), pàg. 25. 
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CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

A més de la intel·ligència i l’humor, hi ha un aspecte velat, cautelós i 
una sensació de misteri que resulta tranquil·litzadora. Els animals, per 
molt propers que siguin, són en última instància impenetrables. Les 
fotografies de Wegman reconeixen aquesta línia i mai no la traspassen. 
Walsh, Meeka: El camaleònic art de William Wegman, fragment del 
catàleg William Wegman, Centro José Guerrero, Granada (octubre 2003 
- gener 2004) i Artium, Vitòria (febrer – abril 2004), pàg. 111. 
 

 

4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.wegmanworld.com/ 
Web de l’artista. 
 

http://blog.centroguerrero.org/?p=135 
Vídeos on line de l’artista. 
 

http://www.artnet.com/artist/17636/william-wegman.html 
Galeria d’imatges de l’obra de Wegman.  
 

http://www.artium.org/expo_h04.html 
Recorregut per la trajectòria artística de William Wegman a propòsit de 
la seva exposició a Artium, Museo Vasco de Arte Contemporáneo, l’any 
2004. 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Revista Exit –Imagen y cultura- nº22: Viviendo con animales, 
Madrid, 2006. 
 

William Wegman, Centro José Guerrero, Granada (octubre 2003 -
gener 2004) i Artium, Vitòria (febrer – abril 2004), amb textos de Maite 
Barrera, Alexander Block, Robert Enrigth, Meeka Walsh i William 
Wegman. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Revista Exit –Imagen y cultura- nº22: Viviendo con animales, 
Madrid, 2006, pàg. 97. 
 

 

5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Per què creus que les ulleres encara porten l’etiqueta? 
- Per què creus que, de tots els barrets del món, l’artista n’ha escollit un 
de plomes? 
- Quina lectura podem fer de la perruca rosa? És un estereotip? 
- D’on ha pogut treure l’artista la idea de disfressar el seu gos?  
- Et sembla una fotografia ben feta? Per què? 

 
 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Respectar els éssers vius en general. 
- Conèixer les possibilitats tècniques i expressives del medi fotogràfic. 
- Establir relacions entre diferents camps d’expressió artística, en aquest 
cas entre la il·lustració infantil (contes, pel·lícules) i la fotografia 
artística. 
- Utilitzar figures retòriques, com la metàfora o la personificació. 

 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

PROCEDIMENTS 
 - Utilització de la fotografia com a mitjà d’expressió. 
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Gregorio Iglesias: S/T (Sèrie Gossos) 
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6. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

S/T , Sèrie Gossos 
 

 

AUTOR 
 

Gregorio Iglesias (Les Borges Blanques, Lleida, 1966)  
 

 

ANY 
 

2002 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

116 x116 cm 
 

TÈCNICA 
 

 

Mixta sobre tela (carbó, vernís i oli) 

 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció particular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

  

Els seus pares i la seva germana van morir quan ell era molt jove. 
Sempre ha trobat refugi en la pintura en els moments d’alegria o 
tristesa. El seu gust per la pintura va néixer d’una necessitat psíquica, 
fisiològica i intel·lectual. 
 

Es va graduar a l’Escola de Belles Arts de Lleida en l’especialitat de 
Procediments Pictòrics. 
 

Fins al començament dels anys noranta, executava una pintura 
informalista gestual i escultòrica que emfatitzava el procés. Tot i que 
l’aparença era d’una abstracció radical, revelava un elogi a la natura. La 
seva pintura no s’equiparava als murs informalistes, sinó a l’experiència 
personal del paisatge: la terra en les mans, el cel obert, la humitat 
matinal, els solcs a la terra... representada amb pigments, coles i 
vernissos.  
 

Durant els anys 1998 i 1999, es traslladà a París amb una beca de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Allí va establir amistat amb Miquel Barceló i 
va treballar amb la galeria Yvonamor Palix, en col·laboració amb la 
Universitat de la Sorbona. Posteriorment es va traslladar al País Basc i 
va formar part dels artistes vinculats a la galeria Kur, dirigida per 
Juanma Arriaga i inaugurada per Manolo Valdés. 
 

Durant l’última dècada, la vessant emocional l’ha fet passar d’aquest 
informalisme orgànic a la pintura figurativa i del blanc i negre al color. 
 

Té obres en col·leccions particulars en París, Amsterdam, Itàlia, EEUU, 
Canadà, Londres, Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol.    

 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

La pintura de Gregorio Iglesias es nodreix de la plasticitat atmosfèrica 
de grans mestres de la història de la pintura com Leonardo i 
Rembrandt, així com del llenguatge innovador d’artistes del segle XX 
com Picasso, Giacometti, Francis Bacon i Pollock. En relació amb el 
panorama de la pintura actual, connecta amb la sensibilitat de Miquel 
Barceló, amb qui l’artista va coincidir en la seva estada a París. 
 

Es considera l’any 1982, l’any de l’arribada al poder del socialisme, com 
l’inici de l’era de l’entusiasme. Una època favorable al desenvolupament 
i projecció del nou art espanyol. Si Miquel Barceló és l’artista espanyol 
de l’era de l’entusiasme més proper als corrents internacionals, Gregorio 
Iglesias comparteix amb ell la preocupació pel dibuix acurat, l’estudi de 
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la perspectiva i de la llum. Encara que deu anys més jove, ambdós 
artistes qüestionen les noves possibilitats de la figuració. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Un gos, assegut a terra, mira amb atenció un ocell. L’ocell aixeca el cap 
i torna la mirada al gos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

 Gregorio Iglesias es nodreix, com tants altres artistes al llarg de la 
història de l’art, del seu entorn més immediat. Té una gossa, Rassi, que 
l’acompanya sempre al seu estudi i es converteix moltes vegades en 
protagonista. 

 

Si en un primer moment la seva pintura fou informalista, esdevé 
després figurativa i representa els paisatges de Les Garrigues per 
continuar més endavant amb la iconografia del gos. Els gossos són una 
constant en la seva obra. A Catalunya se’l coneix com “el pintor de 
gossos”. L’artista els admira per la seva fidelitat i fortalesa. 

 

Tant en la seva pintura de paisatge, com en els gossos o els retrats, 
Gregorio Iglesias interioritza les seves experiències personals més 
emotives per transformar-les en experiències plàstiques sobre la tela.  
 

La sèrie gossos va sorgir de dos encontres fortuïts durant la mateixa 
setmana. El primer va ser a mitja nit, plovia i Gregorio es disposava a 
creuar el carrer pel pas de vianants, en aquell precís moment, un gos 
creuava el mateix carrer des de l’altra vorera. El seu pelatge estava 
completament xop a causa de la pluja. Les seves mirades es van creuar 
per un moment. La mirada del gos era plena de saviesa i de 
comprensió. El segon encontre va ser a la carretera, amb un gos aixafat 
per un cotxe. Encara era viu i estava assegut sobre un toll de sang, amb 
la mandíbula desencaixada, esperant la seva mort amb dignitat. La visió 
d’aquella sang va atorgar la tonalitat vermella a la major part de la 
sèrie. En l’obra que ens ocupa però, destaca sobretot la mirada del gos 
solitari, que busca companyia en el pardal, pintura que prové amb tota 
probabilitat del primer encontre. 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 

 
ELS 

MATERIALS 

 

Fabrico somnis i desigs amb pintura a l’oli perquè m’agraden les seves 
característiques: la densitat, la transparència, l’elasticitat, la mobilitat i 
l’olor dels aglutinants. 
Gregorio Iglesias, declaracions per a la realització d’aquesta fitxa, 
Barcelona, 28 de març de 2007. 
 

 
 
 

LES 
FORMES 

 

Les dimensions de l’obra (116 x 116 cm) ens situen davant un gos 
monumentalitzat que esdevé protagonista indiscutible de la composició. 
 

La mirada del gos expressa de forma magistral la soledat que vol pal·liar 
amb la presència de l’ocell. La sensació d’abandó es veu reforçada pel 
fons blanc, que situa els personatges en un lloc indeterminat. 
 

La composició és un oval que es dibuixa sobre l’esquena del gos i 
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enllaça amb la figura de l’ocell. S’estableix, d’aquesta manera, i per la 
seva proximitat, una relació d’intimitat entre els personatges. 
 

La pinzellada gestual posa de manifest la trajectòria informalista de 
l’autor, tot i que s’interessa per respectar les proporcions dels animals. 
El clarobscur destaca els caps del gos i de l’ocell, que es mantenen 
il·luminats, mentre que els cossos s’enfosqueixen de manera aleatòria: 
el gos a l’esquerra i l’ocell a la dreta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

 

Pintar és respirar, és viure, és sentir... i les obres tan sols expressen una 
part d’aquesta energia potencial. Sempre hi ha una altra possibilitat en 
aquest diàleg on el temps i l’acció poden pertànyer a qualsevol època. 
M’interessa captar el que sento a cada instant: el dolor, la por, la 
tristesa, l’alegria, el desig, l’amor, l’absència, el buit, l’ansietat, l’angoixa, 
el dubte, el silenci, el ball infinit del temps, la distància enyorada, l’exili, 
la mort, l’abisme interior que et deixa caure en un pou sense fons, 
mentre tu et deixes anar i anar per perseguir aquella escletxa de llum 
sense límits que mai no es podrà explicar (...) Hi ha una necessitat 
brutal de sentir i sento que les emocions em provoquen un desig 
estrany, un desig que em situa en una relació peculiar amb les imatges. 
 

I van venir els gossos 
bressolant dents trencades. 

I van venir els gossos 
mossegant els núvols dels meus ulls. 

I van venir els gossos 
banyant-se en tolls de camí. 

I van venir els gossos 
esquivant ulls blancs. 
I van venir els gossos 

ofegats en quitrà. 
I van venir els gossos 

miralls de les meves ànsies. 
 

Gregorio Iglesias: Desprendre’s: El Darrer Monòleg, escrits del 
novembre de 2006, publicats al catàleg Gregorio Iglesias. Retorn-
orígen. Primer diàleg, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Sala Gòtica de l’IEI, del 14 de desembre de 2006 a l’11 de 
febrer de 2007. 
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Gregorio Iglesias ha defugit copiar del natural, però esclau com se sap 
del seu món interior, el referent no és un model, certament, sinó un 
escenari propiciador d’experiències que proveeix de sensacions les seves 
facultats creatives. (...) Un contingut d’obra entès com una forma de 
coneixement, un trànsit entre l’objectualitat de la matèria i la 
subjectivitat de l’experiència. 
Carme Vidal Huguet, fragment del catàleg: Gregorio Iglesias. 
Retorn-orígen. Primer diàleg, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Sala Gòtica de l’IEI, del 14 de desembre de 2006 a l’11 de 
febrer de 2007. 
 

Els arbres van ser succeïts pels animals... la iconografia del gos que 
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implica la caducitat dels éssers en el món, fins convertir-se novament en 
paisatge. 
Josep Miquel García: Jo no pinto quadres..., fragment del text publicat 
al catàleg G. Iglesias Mayo, Kur Art Gallery, Sant Sebastià, del 20 de 
desembre de 2002 al 5 de febrer de 2003, pàg. 8. 
 

La seva ànima està perduda enmig de tolls de sang i quitrà, tolls que 
per altra banda són miralls d’un món que s’obre als seus peus. (...) El 
gos expressa la caducitat en un món que gira sense parar-se. Llavors, el 
toll del camí desapareix i només queda la figura aïllada d’un gos suspès, 
ingràvid, que s’obre, es trenca, es cargola... flotant sempre en el buit. 
Glòria Bosch: Consentir els moviments de l’ànima, fragment del text 
publicat al catàleg G. Iglesias Mayo, Kur Art Gallery, Sant Sebastià, 
del 20 de desembre de 2002 al 5 de febrer de 2003, pàg. 10. 
 

Aquests gossos fan olor de mort i, el repòs que l’artista ofereix a 
algunes de les seves formes, no és més que el fruit de la ignorància de 
l’animal respecte al seu destí. Morir aixafat en qualsevol carretera 
secundària (no importa on ni quan) és una de les poques opcions que 
l’artista sembla oferir al gos (...). Gregorio Iglesias ens ofereix una visió 
de l’espectre pictòric que juga perillosament en la frontera entre la part 
animal de l’home i la part humana de l’animal. Les dues es comuniquen, 
cap de les dues entén res del que l’altra diu. 
Francesc Gabarrell i Guiu: Gregorio Iglesias. Històries de gossos, 
fragment del text publicat al catàleg G. Iglesias Mayo, Kur Art Gallery, 
Sant Sebastià, del 20 de desembre de 2002 al 5 de febrer de 2003, 
pàgs. 12-14. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.kurgallery.com/html/curriculum.asp?id=23 
Web de la galeria Kur de Sant Sebastià, on figuren el currículum de 
l’artista, textos sobre la seva obra i una galeria d’imatges. 
 

http://personales.mundivia.es/mdlfuente/tienda_js/graphics_rafa/galeria
_virtual_rafa.html 
Galeria virtual i selecció de textos relatius a l’artista. 
 

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Gregorio/Iglesias/repasa/ant
ologica/San/Sebastian/diario/intimo/pictorico/elpepiautpvs/20030109elp
vas_9/Tes 
Article del diari El País (09/01/2003) sobre l’exposició de l’artista a la 
Galeria Kur de Sant Sebastià. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

G. Iglesias Mayo, Kur Art Gallery, Sant Sebastià, del 20 de desembre 
de 2002 al 5 de febrer de 2003. 
 

Gregorio Iglesias. Retorn-orígen. Primer diàleg, Diputació de 
Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Sala Gòtica de l’IEI, del 14 de 
desembre de 2006 a l’11 de febrer de 2007. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://personales.mundivia.es/mdlfuente/tienda_js/graphics_rafa/galeria
_virtual_rafa.html 
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5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Què fa el gos? 
- Què fa l’ocell? 
- Què faria, normalment, un gos en aquesta situació? 
- Què faria, normalment, un ocell en aquesta situació? 
- Quina relació s’estableix, per tant, entre els dos? 
- D’on ve la llum que il·lumina el gos? 
- D’on ve la llum que il·lumina l’ocell? 
- On són? 
- Es tracta, doncs, d’una representació fidedigna de la realitat? 
- Què deu voler expressar l’artista? 
 

 

 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Treballar diferents valors de línia. 
- Treballar la sensació de volum mitjançant el clarobscur. 
- Seleccionar el punt de vista idoni. 
- Compondre mitjançant relacions geomètriques (en aquest cas, un 
òval). 
- Expressar a través de la relació que s’estableix entre els diferents 
elements de la composició. 
- Utilitzar figures retòriques, com la metàfora o la personificació. 
 

 
 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Realització de dibuixos amb pinzell. 
- Realització d’exercicis de clarobscur. 
- Realització d’exercicis de composició.  
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Francis Alÿs: Sleepers 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Sleepers 
 

 

AUTOR 
 

Francis Alÿs (Anvers, Bèlgica, 1959) 
 

 

ANY 
 

1997-2002 
 

DIMENSIONS 
 

 

Variables 
 

TÈCNICA 
 

 

Documental en format diaporama 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Exposició temporal al CAPC de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va cursar estudis d’Enginyeria i Arquitectura a Anvers i Història de 
l’Arquitectura a Venècia. Després del terratrèmol que va assolar la Ciutat 
de Mèxic el 1985, s’hi va traslladar per col·laborar en la reconstrucció i 
va quedar fascinat per la ciutat, per la qual cosa va decidir establir-s’hi. 
A partir de llavors va començar a desenvolupar la seva carrera com a 
artista i va deixar de banda l’arquitectura. 

 

Alÿs treballa en diferents suports, com la pintura, el dibuix, el vídeo, la 
fotografia, la instal·lació i la performance. L’aspecte narratiu de les 
seves obres ofereixen múltiples lectures a l’espectador. Aquesta idea el 
va portar a col·laborar amb diferents il·lustradors i retolistes artesans de 
la Ciutat de Mèxic en la realització de la seva obra pictòrica: Alÿs 
realitzava petites pintures model i els col·laboradors les reinterpretaven i 
reelaboraven segons el seu criteri. Van arribar a formar una cooperativa 
comercial que va durar fins al 1997 i van pintar centenars de quadres. 
 

Conceptualment el seu treball està íntimament lligat a la seva forma de 
conèixer i reconèixer la ciutat: l’exploració de la ciutat a través del 
passeig constitueix el fil conductor del plantejament de la seva obra. 

 

Alÿs ha participat amb la seva obra en nombrosos esdeveniments 
artístics, com les biennals de L’Havana, Venècia, Lima i Santa Fe, i el 
seu treball s’ha mostrat en museus i galeries d’Europa i Amèrica. A més 
d’una important mostra individual en el Museo de Arte Moderno de la 
Ciutat de Mèxic a finals dels noranta; recentment ha exposat en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, al Centro 
Nazionale per le Arti Contemporanee a Roma, a la Kunsthaus de Zürich i 
al Museum of Modern Art de Nova York. 

 

Actualment, Francis Alÿs viu i treballa a Mèxic D.F.           

 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Alÿs reprèn amb la seva obra experiències que als anys seixanta i 
setanta van dur a terme artistes com ara Joseph Beuys, Bruce Nauman, 
Vito Acconci i Stanley Brown. A l’igual que aquests artistes feren de 
l’acció una pràctica artística, Alÿs camina i experimenta així les relacions 
entre l’entorn urbà i els seus habitants. Es tracta d’accions que poden 
deixar o no rastres, que l’artista recull o documenta com a representació 
del complex entorn que l’envolta. L’estètica surrealista subjeu en 
aquestes pràctiques, ja que l’artista ens proposa elements aparentment 
dispars que l’espectador ha d’interpretar. 
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El vessant pictòric de la seva obra es remet a Magritte o Hopper, pintors 
en els quals s’inspira, i extreu les relacions anòmales i sorprenents que 
s’estableixen entre els elements del quadre. La col·laboració amb 
diferents retolistes per a l’elaboració d’aquestes obres qüestionen el 
concepte d’autoria, com ja ho feren els artistes pop amb les seves 
apropiacions i produccions seriades. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Diaporama format per tres conjunts de vuitanta diapositives cadascun 
que representen diferents ciutadans dormint i gossos descansant en el 
centre històric de la ciutat de Mèxic. 
 

 

 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

L’autor recorre la ciutat fotografiant arran de terra els diferents 
personatges sobre el paviment. Alÿs denuncia la desigualtat social i les 
formes de vida en una ciutat plena de contrastos. 
 

La sèrie fotogràfica va ser actualitzada per l’artista anualment de 1997 a 
2002 i reproduïda en diferents espais i mitjans, per exemple, a la revista 
londinenca The Big Issue, que venen els rodamons.  
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

La fotografia és el mitjà que ha decidit utilitzar Francis Alÿs en aquesta 
particular visió de la ciutat de Mèxic. Altres mitjans que l’artista utilitza 
habitualment en la seva exploració de les condicions socials i 
econòmiques de les diferents ciutats a què viatja o viu són el dibuix, la 
pintura o els vídeos documentals. 
 

Tot i la presència de les noves tecnologies en la seva producció artística, 
Alÿs reivindica tant la relació directa (i no mediatitzada) amb l’entorn, 
com ho demostren les seves innombrables passejades, com la producció 
artesana, tal i com manifesta en la creació de les seves pintures en 
col·laboració amb els retolistes nadius. Aquestes pintures (còpies dels 
originals proposats per l’artista) ens remeten a la imatge múltiple i 
seriada tan característica dels nostres temps, però estan pintades a mà; 
són el resultat d’una actitud que va contracorrent de les exigències de 
tecnificació i eficàcia imposades per la nostra època, alhora que 
reprenen la tradició dels ex-vots mexicans. Les pintures i les accions de 
Francis Alÿs són una manera de recuperar la centralitat del subjecte en 
un temps en què els mitjans tecnològics de reproducció de la realitat 
l’estan fent desaparèixer. 
 

 
 
 

LES 
FORMES 

 

Alÿs concep la major part dels seus treballs com a projectes en evolució. 
De les seves obres existeixen múltiples repeticions i variacions. 
 

La forma en què ens aproximem i recodifiquem la realitat és un tema 
central de la seva pràctica artística. Aquesta idea s’aprecia tant en les 
pintures realitzades en col·laboració amb els retolistes, així com en el 
seus treballs fotogràfics i sobretot en les seves performances, les quals 
aborden de forma metafòrica les relacions de les persones amb l’entorn. 
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Les imatges intercalades de persones i gossos dormint al carrer 
estableixen un paral·lelisme entre ells, identificant les formes de vida 
d’uns i altres. El somni profund en què estan sotmesos provoca una 
sensació d’abandó com si s’esdevinguessin invisibles per a la resta de la 
societat. El seu somni ens increpa a imaginar els mons alternatius per 
on vaguen les seves ments. 
 

El diaporama, adaptable a qualsevol sala d’exposicions, projecta les 
imatges arran de terra, de la mateixa manera que s’han pres les 
fotografies. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Caminar és el meu espai privat últim. No hi ha un mètode, és una 
actitud. Estàs absorbit per un procés de pensament i d’interferència, 
vaig pensant sobre els meus projectes mentre camino. L’espai del 
passeig no et limita: estàs obert a tota classe d’experiències. 
(...) Sento addicció per la ciutat de Mèxic. El camp d’investigació que em 
va obrir va donar lloc a noves peces. Com un outsider vaig reconèixer el 
territori, igual que un gos distribuint les seves marques. Tot prové d’una 
certa incompetència, no entenia els codis i volia comprendre’ls. La meva 
visió sobre el centre de la ciutat és una mirada poètica, personal, 
emocional. És un retrat d’aquesta vida i de la vida que jo he passat als 
seus carrers. 
 

Fragment de l’entrevista realitzada a l’autor per Rocío Cerón: Francis 
Alÿs o el arte del paseante, 10 de juliol de 2006, publicada a 
http://rocioceron.blogspot.com/2006/07/francis-als-o-el-arte-del-
paseante.html, consultada el 14 d’abril de 2007 a les 16’19 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Des del punt de vista de l’obra de Francis, els animals han estat una 
mena d’alter ego dels individus, assenyalant diferents característiques 
psicològiques i sociològiques del medi en què viuen. Així, els gossos en 
Mèxic són els companys i guardians vigilants, fidels protectors del seus 
amos amb qui comparteixen la mateixa sort. El gall dindi que va enviar 
a la Biennal de Venècia de 2003, era un signe de la vanitat de l’artista 
contemporani i de la incapacitat d’apreciar la tasca de l’artista en un 
context estrany. La guineu que opera dins la National Portrait Gallery de 
Londres amb els retrats dels grans personatges com un lladre, és un 
esmunyedís intrús que confronta la presència de les autoritats 
manifestades en els retrats de nobles, aristòcrates i líders polítics. 
 

José Manuel Springer: “Francis Alÿs. Set Passejades a Londres. El 
so de l’invisible”. Réplica 21, publicat el 09.01.2006 i disponible a la 
web: 
http://www.replica21.com/archivo/articulos/s_t/387_springer_alys.html, 
consultada el 13 d’abril de 2007 a les 16’25 h. 
 

En l’univers d’Alÿs, que és tot un formiguer de moviments, disgressions, 
accions i desequilibris, els Sleepers –siguin gossos o homes- són els 
únics actors retratats en una situació d’èxtasi, de repòs i avorriment. 
(...) La seva aparent passivitat es correspon amb el moviment convuls 
del somni. (...) Els Sleepers d’Alÿs, per tant, no estan en absolut 
immòbils, al contrari, potser viatgen més que l’artista, perduts en 
pelegrinacions i disgressions, perquè el cervell és un laberint, més 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

222

tortuós que els carrers de qualsevol ciutat. 
Gioni, Massimiliano: “Ojos bien cerrados”, Matador, Volumen H, 
1995. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.fundacion.telefonica.com/arte_tecno/colecciones/colecc_fot
ografia/alys/00.html 
Explicació de la trajectòria artística de Francis Alÿs, representat a la 
col·lecció de fotografia contemporània de la Fundació Telefònica amb 
l’obra Time Lapse (2001). 
 

http://rocioceron.blogspot.com/2006/07/francis-als-o-el-arte-del-
paseante.html 
Entrevista de Rocío Cerón a l’artista. 
 

http://www.malba.org.ar/web/prensa2.php?id=56 
Comunicat de premsa del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires en relació a l’exposició Història d’una decepció, realitzada per 
l’artista del 14 d’abril al 12 de juny de 2006. 
 

http://www.criticarte.com/Page/ensayos/text/FrancisAlysFS.html?=Fran
cisAlys.html 
Assaig d’Héctor Antón Castillo sobre la pràctica artística de Francis Alÿs, 
publicat el 23 de setembre de 2006. 
 

http://www.postmedia.net/alys/interview.htm 
Entrevista de Gianni Romano a l’artista. 
 

http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act235093.htm# 
Article sobre l’ acció en la National Portrait Gallery de Londres: Ronda 
nocturna. 
 

http://salonkritik.net/archivo/2005/05/paseando_con_mo.php 
Article d’Anna María Guasch en relació a l’exposició de l’artista al 
MACBA: A peu des del estudi, del 27/05/2005 al 29/08/2005. 
 

http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85ccdc413
5d9df82c2e123009d61eb00f778b60af793b191c3172fc7aaa5ec96413719
30a3f053b1ec6784ef98c2374ffdcff70d4c16adb2dddb61f3d33ac0259a8 
Recorregut per la trajectòria artística de Francis Alys a propòsit del 
programa que Metròpolis va dedicar-li el 18 de desembre de 2003. 
 

http://www.replica21.com/archivo/articulos/s_t/387_springer_alys.html 
Article de José Manuel Springer entorn de l’exposició de l’artista a 
Londres: Set Passejades per la Ciutat. 
 

http://www.macba.es/media/alys/sleepers.html 
Presentació de l’exposició de l’artista al MACBA: A peu des de l’estudi, 
del 27/05/2005 al 29/08/2005, amb una selecció d’imatges de les obres 
de l’exposició. 
 

http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=
65&inst_id=20331 
Seqüència d’imatges de Sleepers que es poden descarregar a l’ordinador 
en format d’estalvi de pantalla. 
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http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/isabelle/ALYS.htm 
Web educativa de l'acadèmia de Bordeaux amb una breu explicació de 
l’obra Sleepers II. 
 

http://www.davidgtorres.net/alys.html 
Entrevista de David Torres a l’artista. 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

A pie desde el estudio, MACBA, Barcelona, 26 de maig al 29 d’agost 
de 2005. 
 

Francis Alÿs. The last clown, Sala Montcada de la Fundació La Caixa, 
Barcelona, del 16 de juny al 23 de juliol del 2000. 
 

Francis Alÿs. Obra pictòrica 1992-2002, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, del 27 de maig al 18 d’agost de 2003. 
 

Gioni, Massimiliano: “Ojos bien cerrados”, Matador, volumen H 
(1995), pàg.: 140. 
 

Pérez Soler, Eduardo: “Francis Alÿs. El individuo como medida”,
Lápiz 138 (diciembre 1997), pàgs.: 52-59. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/isabelle/ALYS.htm 
Web educativa de l'acadèmia de Bordeaux amb una breu explicació de 
l’obra Sleepers II. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- On ha col·locat la càmera l’artista en fer les fotografies? Per què 
creus que ho ha fet així? 
- Quin significat pot tenir el fet de representar persones “sense 
sostre” i gossos rondaires dormint? 
- Per què creus que l’artista belga pren la decisió de documentar 
aquest aspecte de la ciutat de Mèxic? 
 

 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 

 

OBJECTIUS 
- Considerar l’acció de passejar com una experiència de creació 
artística. 
- Adoptar una actitud socialment compromesa. 
- Utilitzar les noves tecnologies com a instruments de documentació 
i creació. 
 

 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

PROCEDIMENTS 
- Creació d’un diaporama. 
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Francis Alÿs: 45 Ghetto Collectors 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

45 Ghetto Collectors 
 

 

AUTOR 
 

Francis Alÿs (Anvers, Bèlgica, 1959) 
 

 

ANY 
 

2004 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

Variables 
 

TÈCNICA 
 

 

Instal·lació 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

La instal·lació es va exposar al MACBA (Barcelona) del 26 de maig al 29 
d’agost de 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va cursar estudis d’Enginyeria i Arquitectura a Anvers i Història de 
l’Arquitectura a Venècia. Després del terratrèmol que va assolar la Ciutat 
de Mèxic el 1985, s’hi va traslladar per col·laborar en la reconstrucció i 
va quedar fascinat per la ciutat, per la qual cosa va decidir establir-s’hi. 
A partir de llavors va començar a desenvolupar la seva carrera com a 
artista i va deixar de banda l’arquitectura. 

 

Alÿs treballa en diferents suports, com la pintura, el dibuix, el vídeo, la 
fotografia, la instal·lació i la performance. L’aspecte narratiu de les 
seves obres ofereixen múltiples lectures a l’espectador. Aquesta idea el 
va portar a col·laborar amb diferents il·lustradors i retolistes artesans de 
la Ciutat de Mèxic en la realització de la seva obra pictòrica: Alÿs 
realitzava petites pintures model i els col·laboradors les reinterpretaven i 
reelaboraven segons el seu criteri. Van arribar a formar una cooperativa 
comercial que va durar fins al 1997 i van pintar centenars de quadres. 
 

Conceptualment el seu treball està íntimament lligat a la seva forma de 
conèixer i reconèixer la ciutat: l’exploració de la ciutat a través del 
passeig constitueix el fil conductor del plantejament de la seva obra. 

 

Alÿs ha participat amb la seva obra en nombrosos esdeveniments 
artístics, com les biennals de L’Havana, Venècia, Lima i Santa Fe, i el 
seu treball s’ha mostrat en museus i galeries d’Europa i Amèrica. A més 
d’una important mostra individual en el Museo de Arte Moderno de la 
Ciutat de Mèxic a finals dels noranta; recentment ha exposat en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, al Centro 
Nazionale per le Arti Contemporanee a Roma, a la Kunsthaus de Zürich i 
al Museum of Modern Art de Nova York. 

 

Actualment, Francis Alÿs viu i treballa a Mèxic D.F.           

 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Alÿs reprèn amb la seva obra experiències que als anys seixanta i 
setanta van dur a terme artistes com ara Joseph Beuys, Bruce Nauman, 
Vito Acconci i Stanley Brown. A l’igual que aquests artistes feren de 
l’acció una pràctica artística, Alÿs camina i experimenta així les relacions 
entre l’entorn urbà i els seus habitants. Es tracta d’accions que poden 
deixar o no rastres, que l’artista recull o documenta com a representació 
del complex entorn que l’envolta. L’estètica surrealista subjeu en 
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aquestes pràctiques, ja que l’artista ens proposa elements aparentment 
dispars que l’espectador interpreta lliurement. 
 

El vessant pictòric de la seva obra es remet a Magritte o Hopper, pintors 
en els quals s’inspira, i extreu les relacions anòmales i sorprenents que 
s’estableixen entre els elements del quadre. La col·laboració amb 
diferents retolistes per a l’elaboració d’aquestes obres qüestionen el 
concepte d’autoria, com ja ho feren els artistes pop amb les seves 
apropiacions i produccions seriades. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Instal·lació formada per mapes, fragments de diaris, anotacions a mà, 
dibuixos i un conjunt de 45 “col·lectors”. Els col·lectors són petites 
construccions realitzades amb materials reciclats que incorporen imants 
i rodes. Aquestes construccions semblants a gossets de joguina són 
concebudes per ser arrossegades per terra i recollir d’aquesta manera 
els residus metàl·lics de la ciutat: xapes, llaunes buides, filferros, etc. 
 

 

 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

  

Les seves obres s’inspiren en l’observació del paisatge urbà i de vegades 
evoquen les tensions socials i la violència latent. Alÿs fa del passeig una 
disciplina artística. Caminar, carregar, moure i transportar són les 
constants del seu trànsit per l’art i per la vida.  

 

Un dels seus primers recorreguts (The Collector, 1991) va consistir a 
passejar un d’aquests petits gossos imantats pels carrers de la ciutat de 
Mèxic fins que va quedar completament cobert per les seves “troballes”. 
Aquesta obra va ser mostrada a la galeria “Salón des Aztecas” de Mèxic 
durant el mateix any. Més tard, a la Biennal de La Havana, va calçar-se 
ell mateix unes sabates magnètiques (Magnetic Shoes, 1994); amb els 
records adherits a la sola va elaborar un taulell de records.  

Alÿs denomina “accions infiltrades” a les seves incursions en l’espai 
urbà. En totes elles és fonamental la idea de transferència intercultural: 
el propi Alÿs, en el seu paper d’estranger o turista, es confon amb els 
nadius que es troba al carrer. Assumeix un doble rol: participant i 
observador, home i artista.       

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 

ELS 
MATERIALS 

 

Alÿs es basa en el dibuix, la pintura, els vídeos documentals, les 
fotografies i en altres mitjans per infiltrar-se i explorar les condicions 
socials i econòmiques de les diferents ciutats a què viatja o viu. 
 

Molts dels seus recorreguts només es documenten amb una sola imatge 
i un text descriptiu de l’acció, perquè l’artista considera important el fet 
que sigui l’espectador qui reinterpreti l’obra lliurement i que sigui la 
tradició oral qui s’encarregui de transmetre la història. 
 

Els Collectors estan construïts, en col·laboració amb Felipe Sanabria, 
amb materials reciclats i imants. En cada passejada recullen els 
diferents materials que troben, per atzar, sobre el paviment. 
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LES 
FORMES 

 

Alÿs concep la major part dels seus treballs com a projectes en evolució. 
De les seves obres existeixen múltiples repeticions i variacions. 
 

La ciutat de Mèxic captada per Alÿs és múltiple i imaginària, és 
reinventada cada vegada mitjançant un nou recorregut. La seva mirada 
travessa la ciutat horitzontalment, des de sota, des dels ulls i 
l’experiència individuals. Més enllà de qualsevol lectura formal, els seus 
passeigs amb el Ghetto Collector són manifestacions d’aquelles 
experiències vitals que deixen empremtes en les persones. Els objectes 
que recol·lecta són un sediment que guarda la memòria dels llocs 
visitats i té el mateix caràcter que els records i les sensacions que anem 
acumulant a mida que passegem per la nostra existència. 
 

El Collector és l’expressió de la receptivitat de Francis Alÿs envers els 
signes del carrer. L’artista proposa un apropament surrealista al carrer a
partir de la seva recol·lecció inconnexa, anecdòtica, d’elements 
sorprenents i fascinants. Ens convida a imaginar i recrear la ciutat a 
partir d’aquests elements i la nostra fantasia.  
 

La forma en què ens aproximem i recodifiquem la realitat és un tema 
central de la creació de Francis Alÿs. Aquesta idea s’aprecia tant en les 
pintures realitzades en col·laboració amb els retolistes, així com en el 
seus treballs fotogràfics i sobretot en les seves performances, les quals 
aborden de forma metafòrica les relacions de les persones amb l’entorn. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Caminar és el meu espai privat últim. No hi ha un mètode, és una 
actitud. Estàs absorbit per un procés de pensament i d’interferència, 
vaig pensant sobre els meus projectes mentre camino. L’espai del 
passeig no et limita: estàs obert a tota classe d’experiències. 
(...) Sento addicció per la ciutat de Mèxic. El camp d’investigació que em 
va obrir va donar lloc a noves peces. Com un “outsider” vaig reconèixer 
el territori, igual que un gos distribuint les seves marques. Tot prové 
d’una certa incompetència, no entenia els codis i volia comprendre’ls. La 
meva visió sobre el centre de la ciutat és una mirada poètica, personal, 
emocional. És un retrat d’aquesta vida i de la vida que jo he passat als 
seus carrers. 
 

Fragment de l’entrevista realitzada a l’autor per Rocío Cerón: Francis 
Alÿs o el arte del paseante, 10 de juliol de 2006, publicada a 
http://rocioceron.blogspot.com/2006/07/francis-als-o-el-arte-del-
paseante.html, consultada el 13 d’abril de 2007 a les 16’12 h. 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Amb el cos cobert de deixalles metàl·liques, el “gos” adquireix 
l’aparença d’Icona religiosa africana o un gos de “chía”, els animals de 
ceràmica fets a Tijuana dels cossos dels quals broten arbustos. 
Hollander, Kurt: “Francis Alÿs”, Poliester, Mèxic, núm.: 18 (primavera 
de 1997), pàg.: 19. Cita inclosa a l’article de Pérez Soler, Eduardo: 
“Francis Alÿs. El individuo como medida”, Lápiz 138 (diciembre 
1997), pàgs.: 52-59. 
 

Les propostes de l’artista belga plantegen la possibilitat de restablir una 
convivència sense mediacions entre l’individu i el món experiencial: per 
a Alÿs, l’entorn marca les persones, va deixant empremtes sobre elles, 
de la mateixa manera que el metall impregna l’imant. 
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Pérez Soler, Eduardo: “Francis Alÿs. El individuo como medida”,
Lápiz 138 (diciembre 1997), pàgs.: 52-59. 
 

Alys es mou en un espai que és pura paradoxa: inscriure la seva obra 
en un diàleg impossible entre micro i macro, local i global, mite i 
banalitat; entre l’obra única i la repetició; entre l’obra moderna i 
l’arcaica. 
Anna María Guasch: “Paseando con Monsieur Alÿs por México”, 
abc, 28 de maig 2005. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.fundacion.telefonica.com/arte_tecno/colecciones/colecc_fot
ografia/alys/00.html 
Explicació de la trajectòria artística de Francis Alÿs, representat a la 
col·lecció de fotografia contemporània de la Fundació Telefònica amb 
l’obra Time Lapse (2001). 
 

http://rocioceron.blogspot.com/2006/07/francis-als-o-el-arte-del-
paseante.html 
Entrevista de Rocío Cerón a l’artista. 
 

http://www.malba.org.ar/web/prensa2.php?id=56 
Comunicat de premsa del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires en relació a l’exposició Història d’una decepció, realitzada per 
l’artista del 14 d’abril al 12 de juny de 2006. 
 

http://www.criticarte.com/Page/ensayos/text/FrancisAlysFS.html?=Fran
cisAlys.html 
Assaig d’Héctor Antón Castillo sobre la pràctica artística de Francis Alÿs, 
publicat el 23 de setembre de 2006. 
 

http://www.postmedia.net/alys/interview.htm 
Entrevista de Gianni Romano a l’artista. 
 

http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act235093.htm# 
Article sobre l’ acció en la National Portrait Gallery de Londres: Ronda 
nocturna. 
 

http://salonkritik.net/archivo/2005/05/paseando_con_mo.php 
Article d’Anna María Guasch en relació a l’exposició de l’artista al 
MACBA: A peu des del estudi, del 27/05/2005 al 29/08/2005. 
 

http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85ccdc413
5d9df82c2e123009d61eb00f778b60af793b191c3172fc7aaa5ec96413719
30a3f053b1ec6784ef98c2374ffdcff70d4c16adb2dddb61f3d33ac0259a8 
Recorregut per la trajectòria artística de Francis Alys a propòsit del 
programa que Metròpolis va dedicar-li el 18 de desembre de 2003. 
 

http://www.replica21.com/archivo/articulos/s_t/387_springer_alys.html 
Article de José Manuel Springer entorn de l’exposició de l’artista a 
Londres: Set Passejades per la Ciutat. 
 

http://www.macba.es/media/alys/sleepers.html 
Presentació de l’exposició de l’artista al MACBA: A peu des de 
l’estudi, del 27/05/2005 al 29/08/2005, amb una selecció d’imatges de 
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les obres de l’exposició. 
 

http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/isabelle/ALYS.htm 
Web educativa de l'acadèmia de Bordeaux amb una breu explicació de 
l’obra Sleepers II. 
 

http://www.davidgtorres.net/alys.html 
Entrevista de David Torres a l’artista. 
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PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=
34&inst_id=20182 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Com està construït aquesta mena de “gosset de joguina”? 
- Si considerem que te la superfície imantada, què li passarà quan el 
passegem pel carrer? 
- Podem arribar a alguna conclusió en advertir els elements que hem 
replegat després d’una passejada amb aquest “gos”? 
- Quina és l’acció que fonamenta la pràctica artística de Francis Alÿs?
 
 

 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

  

 

OBJECTIUS 
- Afavorir la transferència multicultural. 
- Considerar els materials de reciclatge com a materials escultòrics. 
- Prioritzar el procés de creació més enllà de l’objecte. 
 
 

 

  
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
  
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Realització d’escultures amb materials de reciclatge. 
- Creació d’una instal·lació. 
- Realització i documentació d’una performance. 
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3.1.7. Itinerari EMPREMTES DEL COS 

 
Presentació de l’itinerari  

 
L’empremta no és res més que una absència feta presència. Ens aporta indicis d’una 
presència anterior les característiques de la qual podem deduir per la seva grandària, 
la seva profunditat, la seva textura... sempre evoquen el passat. L’art contemporani 
reprèn les primeres empremtes de mans que l’ésser humà va deixar sobre les parets 
rocoses per endinsar-se, a través de la producció d’empremtes, en una reflexió sobre 
el caràcter fugaç de l’existència humana i la necessitat de cultivar l’espiritualitat. 
 
L’itinerari Empremtes del cos està representat pels artistes Yves Klein, Ana 
Mendieta, Giuseppe Penone, Antoni Tàpies i Anthony Gormley. S’han triat aquestes 
manifestacions artístiques amb l’objectiu d’oferir una mostra de la diversitat de 
materials, tècniques, procediments i concepcions que les empremtes del cos han 
suscitat en la contemporaneïtat.  
 
Després d’un resum que comenta cadascuna de les obres seleccionades, es 
concreten els objectius generals i els procediments que es poden extreure de les 
diferents anàlisis elaborades en forma de fitxes i que són extrapolables al treball a 
l’aula. Per últim, es proposen estratègies que el professorat pot reordenar, 
seleccionar i reinventar amb el propòsit d’explorar el tema de les empremtes amb 
l’alumnat de visual i plàstica. 
 
Manifestacions artístiques que configuren l’itinerari 
 
A la sèrie Antropometries de l’Època Blava, realitzada a començaments dels anys 
60 per Yves Klein (Niça, França, 1928 – París, França, 1962), l’artista utilitza els 
cossos de les models i el seu propi cos per tal de produir empremtes sobre la tela. 
Aquestes empremtes corporals s’han reduït al fragment del tronc com a símbol 
antropomètric, sense cap expressió d’individualitat. Klein utilitza la carn com a 
instrument per expressar la presència fenomenològica del cos. El cos esdevé 
presència evocadora però també únicament un rastre, el vestigi de la forma material 
que ja no existeix en temps real. A l’univers conceptual de Klein, les antropometries 
constitueixen una forma de restituir la carn i històricament recuperen la imatge del 
cos en la història de l’art. 
 
L’artista cubana Ana Mendieta (La Havana, Cuba, 1948 –  Nova York, Estats Units, 
1985) parteix del seu origen cultural per reivindicar les tradicions de la cultura 
hispana i llatinoamericana, la força dels indígenes i l’empremta que van deixar sobre 
la terra. A la sèrie Siluetes, feta a Iowa i Mèxic entre 1973 i 1980, va recórrer a 
llegendes i pràctiques religioses afrocubanes específiques, així com a la mitologia 
precolombina i a d’altres mitologies antigues. L’obra comentada a la fitxa d’aquest 
itinerari és una fotografia de la silueta de l’artista després de tirar adob a la marca 
que havia deixat el seu cos sobre l’herba. 
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Yves Klein: ANT 100, 1960. 
 

Ana Mendieta:  
Silueta, 1978. 

 

 
Giuseppe Penone: Palpebre, 1978. 

 

 
 

 
Antoni Tàpies: 

Efecte de cos en relleu, 1979. 

 
Anthony Gormley: Llit, 1981. 
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La silueta del cos es fa visible gràcies a l’herba nova que ha crescut en aquell espai, 
abans ocupat pel cos de Mendieta. Aquesta obra pertany a una sèrie de Siluetes en 
què el cos de l’artista pren part directa en el procés per després eliminar-se com a 
material; a partir d’aquest moment, ja no interessa tant el cos en si com l’empremta 
que aquest ha deixat. L’empremta s’utilitza com a forma de la pèrdua: es converteix 
en una constatació de la provisionalitat de l’existència humana i de la distància entre 
el cos i la seva representació que ens allunya de qualsevol cànon idealista. 
 
L’obra Parpelles comentada a la fitxa d’aquest itinerari forma part d’una sèrie que 
l’artista Giuseppe Penone (Garessio, Itàlia, 1947) va desenvolupar des de  l’any 
1978 al 1990. Penone comença estenent una fina pel·lícula de cola sobre la seva 
parpella tancada a fi d’obtenir una mena d’emmotllat de la pell; seguidament, la 
col·loca entre dues làmines de vidre i projecta la imatge aconseguida sobre el suport. 
Aleshores, l’artista ressegueix minuciosament, amb el carbonet, les textures que 
s’entreveuen a la projecció. Amb el dibuix de les parpelles tancades, l’artista 
reivindica una visió de l’exterior a l’interior; relativitza la supremacia de la vista per 
sobre dels altres sentits i exalta, en canvi, un coneixement sensible i intuïtiu del món 
mitjançant l’oïda, l’olfacte i el tacte.  
 
A molts quadres d’Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) hi ha empremtes de mans i 
peus produïdes directament sobre el suport. No obstant, per tal de realitzar l’obra 
Efecte de cos en relleu (1979), l’artista ha enregistrat l’empremta de forma 
indirecta: ha col·locat el cos femení sota una tela mullada, de manera que la seva 
silueta i el seu volum hi quedessin marcats, i després hi ha passat un aerògraf. 
Tècnicament, el procés és similar a la tècnica del frottage, tan utilitzada per Max 
Ernst. Contra l’exhibició directa, tenim aquí l’evocació per l’ombra o mitjançant el 
rastre, per tal d’aguditzar la imaginació de l’espectador. 
 
Acabem l’itinerari amb Antony Gormley (Londres, 1950), artista que conforma el 
seu art, literalment, “al voltant” del seu propi cos. L’obra Llit (1981) és una 
estructura cúbica formada a partir de l’ordenació i superposició de peces de pa de 
motlle cobertes amb cera. La forma i les dimensions de l’estructura s’assemblen a un 
llit sobre el qual han quedat enregistrades dues empremtes del cos de l’artista. Les 
siluetes són simètriques i s’han produït en mossegar determinades llesques de pa. El 
llit representa el descans, però també el treball diari que mereix aquest descans, o 
també la mort com a descans etern. El pa representa l’aliment principal però també 
el cos de Crist. Els cossos absents representen la fugacitat de la vida, la fi de les 
necessitats corporals, i l’espiritualitat. 
 
Recapitulació d’objectius generals extrets de l’itinerari EMPREMTES DEL COS 

 
- Reflexionar sobre les relacions actuals i universals entre l’home i la natura. 
- Reflexionar sobre la relació entre cultura i natura. 
- Respectar el patrimoni natural. 
- Descobrir la natura com un entorn possible de creació artística. 
- Investigar maneres d’enregistrar objectes o subjectes sobre el suport pictòric. 
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- Interpretar, més que copiar la realitat. 
- Reivindicar el coneixement sensible i intuïtiu del món mitjançant els cinc sentits: 
l’oïda, l’olfacte, la vista, el gust i el tacte. 
- Considerar el color com a vehicle de percepcions espirituals. 
- Considerar el canvi d’escala com a estratègia artística. 
- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels considerats propis de 
la pintura o l’escultura). 
- Reflexionar sobre la dimensió metafòrica dels materials a emprar. 
- Conèixer el concepte de performance i hapenning. 
- Reconèixer el propi cos com a instrument de creació. 
- Destacar la importància del procés sobre l’obra acabada. 
- Considerar el caràcter efímer que pot tenir l’obra. 
- Oferir múltiples lectures de l’obra a l’espectador. 
- Evocar la dimensió espiritual de la humanitat. 

 
Recapitulació de procediments extrets de l’itinerari EMPREMTES DEL COS 

 
Procediments bidimensionals 

- Realització de frottages sobre diferents superfícies, naturals o artificials. 
- Enregistrament d’empremtes del cos. 
- Manipulació digital de les empremtes. 
- Ús d’instruments no convencionals (el propi cos en detriment del pinzell, per 
exemple) 
- Utilització de suports pictòrics no convencionals. 

 
Procediments tridimensionals 

- Utilització de materials escultòrics no convencionals. 
 

Procediments audiovisuals 
- Ús de mitjans de documentació gràfica (fotografia, vídeo) per tal d’enregistrar el 
procés de creació de l’obra d’art efímera. 
 

Procediments generals 
- Participació d’altres persones en la realització de la pròpia obra. 

 
 Orientacions per treballar amb l’alumnat el tema de les empremtes  
 
A continuació s’ofereix un guió possible de treball que el professorat pot  adaptar 
segons la situació per tal de convertir les empremtes en un tema de recerca i 
expressió plàstica de l’alumnat. S’han considerat quatre grans apartats: 
 

1. Exploració conceptual interdisciplinària. Què treballarem? 
2. Exploració procedimental sensorial i motriu. Com podem començar? 
3. Exploració en el temps. Quan ho podem fer? 
4. Exploració procedimental comunicativa/expressiva. Com podem construir el 

discurs? 
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El professorat compta amb l’anàlisi exhaustiva dels referents artístics contemporanis 
inclosos a l’itinerari, però haurà de facilitar un espai de recerca i diàleg durant la 
classe per tal de desenvolupar l’apartat 1. El següent apartat està dirigit a l’estudiant 
que (individualment o en grups) haurà d’explorar el referent en qüestió, dins o fora 
de classe, segons les accions indicades. L’apartat 3 contempla diferents moments en 
el procés de treball, mentre que l’apartat 4 es centra en estratègies d’expressió 
plàstica i comunicació que es desenvoluparan íntegrament a l’aula d’educació visual i 
plàstica. Amb aquesta seqüenciació es pretén no només aportar noves maneres 
de veure i representar sinó també estimular la comunicació i la transmissió 
d’idees a través de diferents mitjans i procediments.  
 

EXPLORACIÓ CONCEPTUAL INTERDISCIPLINÀRIA  
Què treballarem? 

   
 

HISTÒRIA DE 
L’ESTUDI DE LES 

EMPREMTES 
(Ciències socials)

 

 

- Antropologia física i cultural. 
- Dactiloscòpia 
- Dermatoglifos 
- Digitoanàlisi. 
- Criminologia. 

 
 

PALEONTOLOGIA
(Ciències 
naturals) 

 

 
- Paleozoologia o estudi dels animals extingits. 
- Paleobotànica o estudi de les espècies vegetals extingides. 

 

 

REFERENTS 
ARTÍSTICS 

CONTEMPORANIS
INCLOSOS EN 
L’ITINERARI 

(Història de l’art)
 

 
- Yves Klein: ANT 100, 1960. 
- Ana Mendieta: Silueta, 1978. 
- Giuseppe Penone: Palpebre, 1978. 
- Antoni Tàpies: Efecte de cos en relleu, 1979. 
- Anthony Gormley: Llit, 1981. 
 

 
 
 
 
 

ALTRES 
REFERENTS 
CULTURALS 

 

- L’empremta com a referent en diferents disciplines 
artístiques: literatura (la novel·la policíaca, per exemple), 
música, cinema... Com s’ha utilitzat? 
- L’empremta com a referent a la cultura visual (empremtes 
de mans produïdes per les estrelles de Hollywood al Passeig 
de la Fama, per exemple).   
- L’empremta com a referent a la cultura popular 
(l’esoterisme d’algunes empremtes misterioses 
suposadament produïdes per extraterrestres o éssers 
sobrenaturals, per exemple). 
- L’empremta com a referent multicultural. Donar veu als 
alumnes de procedències diverses. 
 



Departament d’Educació                                                                                     Recorregut iconogràfic per l’art contemporani 
Llicència retribuïda curs 2006/2007                                     i la seva incidència en el currículum d’Educació Visual i Plàstica 
                                                                                 

 

 

 

235

 
 

EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL SENSORIAL I MOTRIU 
Com podem començar? 

 
 
 

TACTE 

 
- Amb els ulls tancats, reconèixer empremtes produïdes 
sobre diferents materials: fang, plastilina, etc. 

 
 

OLFACTE 
 
- Amb els ulls tancats, reconèixer empremtes en la memòria 
a partir de diferents olors. 

 
 

VISTA 
 
- Identificar, documentar (fotogràficament, per exemple) i 
classificar les empremtes trobades a l’entorn. 

 
 

ACTIVITAT 
MOTRIU 

 

 
- Produir empremtes individualment i en grups. 

 
 

EXPLORACIÓ EN EL TEMPS 
Quan ho podem fer? 

 
 

EN UN SOL DIA 
 

 
- Elaborar un mostrari fotogràfic d’empremtes trobades prop 
del centre educatiu. 
 

 
 
 
 

DURANT EL 
TREBALL 

 

 
- Elaborar un mostrari fotogràfic d’empremtes trobades a 
l’entorn habitual de l’estudiant. 
- Identificar i documentar les empremtes produïdes per 
l’ésser humà i els animals a diferents espais naturals. 
- Elaborar un mostrari d’empremtes produïdes per diferents 
persones que col·laborin en el treball de l’alumnat al llarg 
del curs.  
- Recopilar experiències, anotacions, fotografies, etc. en un 
diari de treball per tal de reconstruir el procés 
d’aprenentatge. 
 

 
AL FINAL DE 

L’EXPERIÈNCIA 
 

 
- Posada en comú dels resultats, un cop acabada l’exploració 
procedimental comunicativa/expressiva. 
- Exposició col·lectiva dels treballs realitzats. 
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EXPLORACIÓ PROCEDIMENTAL COMUNICATIVA /EXPRESSIVA 

Com podem construir el discurs? 
 
 
 
 
 
 

VERBAL 
 

 
- Buscar la definició d’empremta al diccionari i escriure-la. 
- Llegir textos (poemes, contes...) que parlin d’empremtes. 
- Reconstruir històries curtes a partir de les empremtes 
trobades a l’entorn i les relacions imaginàries que podem 
establir entre elles. 
- Fer cal·ligrames en forma d’empremtes. 
- Evocar a través de la poesia o la narració curta moments 
que deixen empremtes en el record. 
- Un cop elaborats els apartats plàstics que es proposen a 
continuació, crear textos a partir de les configuracions 
plàstiques. 
- Debat sobre la intervenció de l’atzar en aquestes obres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀSTICA 
 
 

 
- Realitzar frottages per tal d’aconseguir representar el 
relleu i la textura de diferents superfícies. 
- Realitzar monotips sobre paper enregistrant empremtes de 
diferents elements (fulles diverses, roba, cartró, etc.). 
- Realitzar fotogrames amb diferents objectes sobre paper 
fotogràfic. 
- Produir empremtes amb diferents materials (pintallavis, 
maquillatge, pintura de dits...) i parts del cos (mans, peus, 
colze, llavis...) sobre diferents suports (paper, tela...). 
- Utilitzar materials fotogràfics per tal d’enregistrar 
empremtes del cos (1: Velar el paper fotogràfic exposant-lo 
a la llum. 2: Enregistrar les empremtes de mans, per 
exemple, sucades al revelador. 3: Fixar el paper amb fixador 
fotogràfic). 
- Manipular digitalment les empremtes produïdes.  
- Ampliar desmesuradament una empremta (amb 
fotocopiadora o projector) i establir paral·lelismes amb altres 
formes orgàniques de la natura. 
- Exercici d’observació i recull fotogràfic  del pas del temps i 
l’empremta que deixa en les persones o els objectes. 
- Produir empremtes sobre diferents materials: fang, sorra 
plastilina, farina, etc. Classificar les empremtes produïdes 
segons diferents criteris: perdurabilitat, color, textura, etc. 
- Utilitzar les tècniques de gravat (xilografia, linogravat, 
collagraf) per produir empremtes sobre el paper. 
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- Utilització del motlle com a eina de representació del cos o 
empremta real. 
- Realitzar una performance (o projecte de performance), 
individualment o en grups, en la qual intervinguin 
empremtes.  
- Realitzar una acció amb empremtes en col·laboració amb 
altres persones per tal de completar l’obra. 
- Utilitzar la càmara de vídeo (i un programa d’edició de 
vídeo) per realitzar una animació amb plastilina, sorra.... 
mitjançant empremtes. 
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Anàlisi de les manifestacions artístiques que configuren l’itinerari 
EMPREMTES DEL COS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yves Klein: ANT 100 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

 

ANT 100,  de la sèrie: Antropometries de l’Època Blava. 
 

AUTOR 
 

Yves Klein (Niça, França, 1928 – París, França, 1962) 
 

 

ANY 
 

 

1960 
 

DIMENSIONS 
 

145,1 x 298,1 cm. 
 

 
 

TÈCNICA 

 

Empremtes del cos de la model i del propi Klein amb pigment pur i 
resina sintètica sobre paper muntat sobre tela. 
 

Es coneixen més de cent cinquanta Antropometries (ANT) sobre paper i 
unes trenta sobre seda, gasa o tela, anomenades Antropometries 
Suaires (ANT SU). 
 

 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Collection Hirshhorn Museum, Washington, USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

El seu pare, Fred Klein, era paisatgista de l’escola del sud de França i la 
seva mare, Marie Raymond, va ser una de les primeres pintores de 
l’informalisme a París.  
 

L’any 1947 es va inscriure en una escola de judo, a la caserna de la 
policia de Niça. Els principis del judo, que permetien a un individu 
vèncer l’adversari més poderós amb un mínim d’esforç, van atraure a 
Klein, qui es va preparar amb interès. A les classes de judo va conèixer 
Claude Pascal i Armand Fernández, els amics més importants de la seva 
vida. Amb la lectura de La Cosmogonia des Rosecroix de Max Heindel, 
els tres amics començaren a practicar exercicis de visualització a l’estil 
tàntric, es van tornar vegetarians i feren dejuni un cop a la setmana, 
una setmana al mes i un mes a l’any. Segons Heindel, el món es 
trobava al final de l’Era de la Matèria, en què l’esperit estava captiu en 
cossos sòlids, i a l’inici de l’Era de l’Espai obert, en què l’esperit existiria 
lliure de la forma, en unió amb l’espai infinit. 
 

Del 1949 al 1950 es va formar a Londres com aprenent al taller del 
daurador Robert Savage, amic del seu pare, que li va ensenyar amb 
precisió artesana els fonaments de les tècniques pictòriques, la 
preparació de les coles, els colors i els vernissos.  
 

L’objectiu de la seva estada al Japó de 1952 a 1953 va ser 
l’entrenament físic i espiritual de judo al prestigiós institut Kodokan de 
Tòquio. Va obtenir el cinturó negre, quart dan i, en tornar a Europa, es 
va convertir en director tècnic de la Federació Espanyola de Judo a 
Madrid. 
 

L’any 1955, de tornada a París, va presentar un monocrom al Salon des 
Réalités Nouvelles, però se li va aconsellar que introduís almenys un 
altre color, un punt o una línia. Klein, altrament, defensava amb 
fermesa la capacitat del color pur per representar alguna cosa per si 
mateix. L’encontre amb el crític Pierre Restany va significar el canvi 
decisiu en la comprensió i la difusió del seu art. 
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El 1957 va pintar 11 monocromies blaves, idèntiques en tècnica i 
format, i les va exposar a la Galleria Apollinaire de Milà, amb preus 
diferents. Els compradors li van donar la raó, perquè cadascun va pagar 
un preu diferent per l’experiència individual del mateix quadre. 

 

El 28 d’abril de 1958, a la Galerie Iris Clert de París, va exposar Le Vide 
(El buit). Havia pintat la sala en 48 hores amb pintura blanca, amb el 
mateix aglutinant que a les seves monocromies, per mantenir d’aquesta 
manera la intensitat del color. El discurs del pintor va anunciar aquella 
nit l’arribada de l’època pneumàtica” (pneuma: alè, respiració, principi 
de vida, ànima), l’època de l’experiència artística espiritual. Les peces 
inexistents van ser anomenades per Klein “zones de sensibilitat pictòrica 
immaterial”.  
 

Poc després d’exposar Le Vide, Klein va conèixer a Niça una jove pintora 
alemanya anomenada Rotraut, germana de l’artista del Grup Zero 
Gunther Uecker. S’hi van casar el 21 de gener de 1962 a París. El 6 de 
juny del mateix any, Klein va morir a conseqüència d’una crisi cardíaca, 
pocs mesos després va néixer el seu fill Yves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 
 

 

L’octubre de 1960, mentre a Nova York es desenvolupava el Pop i el 
Happening, a París es donava a conèixer el Nouveau Réalisme (Nou 
Realisme). Uns mesos abans havia publicat el seu primer manifest a 
Milà i el 1961 publicà el segon amb el títol À 40 degrés au-dessus de 
Dada. Els líders del grup eren el crític Pierre Restany i Yves Klein; a la 
mort d’aquest el grup va començar a desintegrar-se. Van formar part 
del Nou Realisme artistes com Arman, Dufrêne, Hains, Raysse, Spoerri, 
Tinguely, Villeglé, César, Rotella, Niki de Saint-Phalle, Christo i 
Deschamps. 
 

La seva fórmula: “Nou Realisme = noves formes de percepció de la 
realitat” feia referència no tant a la forma de reproduir els objectes de la 
realitat com de manipular-los, per tal d’oferir una imatge insòlita de 
l’entorn i la cultura material. Gran part del seu treball es fonamentava 
en el desenvolupament de les possibilitats del ready-made. Restany, en 
el segon manifest declarava: El gest anti-art de Duchamp a partir d’ara 
serà afirmatiu. El Readymade ha deixat de ser el límit de la negació per 
convertir-se en la base d’un nou vocabulari expressiu. La forma de 
procedir d’aquests artistes es basava en la combinació objecte-acció, 
així: Christo els empaqueta; Hains, Villeglé i Rotella despengen trossos 
de cartells i els tornen a ajuntar; Arman acumula objectes semblants; 
César comprimeix automòbils; Spoerri utilitza l’assemblage per recrear 
situacions casuals; Yves Klein pinta els objectes de blau, etc. 
 

Amb les Antropometries, Yves Klein es situa com antecedent de l’art 
d’acció que es desenvoluparà ambdós costats de l’Atlàntic a finals dels 
anys seixanta, quan es comença a considerar el cos com a suport i mitjà 
d’expressió artística. 
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2. NIVELL FORMAL 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Cinc empremtes blaves, femenines i masculines, intercalades en forma 
de fris sobre el paper. Les empremtes enregistren la part frontal del 
tronc i de les cuixes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

A L’autor utilitza el seu propi cos per deixar tres empremtes sobre la tela 
i dirigeix l’acció de Rotraut, la seva futura dona, que deixa dues 
empremtes més. Aquesta obra és extraordinària si considerem el fet 
que només es coneixen quatre antropometries amb les empremtes del 
cos de l’artista. 

 

La idea de l’empremta corporal està vinculada a la seva formació de 
judoka i els seus entrenaments en la caiguda lliure, que sempre deixa 
senyals visibles sobre el tatami. 

 

El 27 de juny de 1958, Klein va fer el primer experiment a casa de 
Robert Godet, un altre gran mestre de judo, fent rodar una model nua i 
pintada de blau sobre un paper estès a terra fins que va aconseguir 
enregistrar les empremtes. Aquest mètode no el va satisfer, perquè 
contenia massa elements casuals.     

El 23 de febrer de 1960 va repetir a casa seva una acció similar davant 
de l’historiador de l’art Udo Kultermann i del crític Pierre Restany. 
Rotraut va cobrir de pintura els pits, el ventre i les cuixes de la model 
Jaqueline i quan aquesta va deixar les seves empremtes sobre el paper, 
Restany exclamà: “Aquestes són les antropometries de l’època blava”. 

 

Klein pretén eliminar qualsevol indici de la mà de l’artista en aplicar la 
pintura. Les antropometries s’originen a partir de l’empremta dels 
cossos i les monocromies foren realitzades amb un corró, amb la 
intenció obtenir una superfície pictòrica homogènia. Tot i així, la seva 
participació en ANT 100 indica que no sempre l’artista quedava 
distanciat de la realització de l’obra com ho demostren també diferents 
fotografies de Klein amb les mans plenes de pintura o inclús aplicant la 
pintura sobre el cos de la model. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’ESPECTADOR 

 

Les antropometries es duien a terme en un ritual públic o privat, segons 
les instruccions de Klein.  
 

La primera presentació de les Antropometries de l’Època Blava fou el 9 
de març de 1960, a la Galerie Internationale d’Art Contemporain del 
comte Arquian. La velada no estava oberta al públic en general, només 
a uns quants escollits que havien d’assistir vestits d’etiqueta. Al 
començament de l’acte, Klein va indicar a l’orquestra formada per vint 
músics que interpretés la Simfonia monòtona: un to permanent i 
ininterromput durant vint minuts seguit de uns altres vint minuts de 
silenci. Tres models van entrar nues a la sala, amb recipients plens de 
pintura blava, es van cobrir el cos de pintura i van deixar les empremtes 
blaves sobre el paper que havia penjat a la paret, seguint les indicacions 
de Klein. En contrast amb el ritme contingut de la pintura de la paret, 
les empremtes creades al terra representaren l’energia pura del 
moviment, provocades en arrossegar el cos pintat de blau de la model 
sobre el paper estirat a terra. Encara que el número d’espectadors a la 
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Galerie Internationale va ser limitat, molta gent va poder reconstruir el 
fet mitjançant les fotografies o imatges cinematogràfiques enregistrades 
a l’esdeveniment. 
 

Klein va crear nombroses antropometries a la salar d’estar de casa seva, 
que es convertia a la nit en el seu estudi i rebia amics i coneguts a 
presenciar el procés creatiu. 
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 

 

International Klein Blue (IKB): color blau ultramar intens creat per 
Yves Klein la tardor de 1956, després d’experimentar durant tot un any 
amb el farmacèutic i químic Adam en París. El va patentar el 19 de maig 
de 1960 en el registre de patents de París a fi de salvaguardar la seva 
composició química.  
 

El color blau és una constant en l’obra de Klein, que vol proporcionar als 
espectadors no una mera experiència visual, sinó una percepció 
sensorial integral que els desperti una major sensibilitat vers 
l’immaterial. El blau de les empremtes evoca la puresa i l’elevació 
espiritual. 
 

Cossos vius: (Les models) es van convertir en pinzells vius! Feia molt 
de temps que havia rebutjat el pinzell. Era massa psicològic. Pintava 
amb corró, més anònim, intentant crear una distància –al menys una 
distància intel·lectual, sense variació- entre la tela i jo durant l’execució. 
Ara, com un miracle, el pinzell retornava però en aquesta ocasió amb 
vida pròpia. Sota les meves directrius, la mateixa carn aplicava el color a 
la superfície, i amb absoluta precisió. Podia romandre constantment a la 
distància “X” del meu quadre i d’aquesta manera dominar contínuament 
la meva creació durant tot el procés.  
D’aquesta manera restava net. Ja no m’embrutava amb el color, ni tan 
sols la punta dels dits. 
Yves Klein: Le vrai devient réalité, Zero 3, juliol de 1961. Reeditat a 
Zero, 1973, pàg. 86-87.  
 

 
 
 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

 

A les seves monocromies, Klein utilitza el color com a forma pura 
d’expressió de la sensibilitat. Rebutja tota línia o dibuix com a limitació a 
favor de la percepció espiritual. 
 

El cos: Les empremtes corporals s’han reduït a la dimensió essencial 
del tronc com a símbol antropomètric, sense cap expressió 
d’individualitat.  
 

La morfologia de cada antropometria depèn de l’anatomia, 
l’expressivitat i el temperament dels cossos que intervenen. Segons la 
posició de l’empremta sobre el suport, les antropometries es divideixen 
en estàtiques i dinàmiques, i segons la forma, en positives i negatives. 
Les negatives s’han aconseguit polvoritzant la pintura amb una pistola al 
voltant del cos de la model. De vegades es combinen ambdues 
tècniques sobre un mateix suport. 
 

Les antropometries no s’han de considerar com un retorn a la figuració 
després de les monocromies. Klein no utilitza models amb la intenció de 
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pintar figures, sinó que busca formes per a captar la seva essència. El 
cos és en les antropometries un centre d’energia física, sensorial i 
espiritual.  
 

Klein utilitza la carn per expressar la presència fenomenològica del cos. 
Concep el cos com a signe i significant de la vida. El cos esdevé 
presència evocadora però també únicament un rastre, el vestigi de la 
forma material que ja no existeix en temps real. En l’univers conceptual 
de Klein, les antropometries són resurreccions de la carn i històricament 
recuperen la imatge del cos en la història de l’art. 
 

En el cas de ANT 100, les empremtes de Yves i Rotraut remeten a la 
tradició pictòrica d’Adam i Eva o als retrats conjugals de Rembrandt o 
Rubens. 
 

 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONS 

DE L’AUTOR 
 

 

Vaig entendre ràpidament que era el bloc mateix del cos, és a dir, el 
tronc i la part superior de les cuixes, el que realment em fascinava. Les 
mans, els braços, el cap, les cames, no tenien importància. Només el 
cos està viu, totpoderós, sense pensament. El cap, els braços, les mans 
són únicament articulacions intel·lectuals al voltant de la massa de carn 
que és el cos! 
El cor batega independentment del nostre pensament; la ment no el pot 
parar. La digestió treballa sense cap intervenció per part nostra, sigui 
intel·lectual o emocional. Respirem sense reflexionar. 
Certament, tot el cos està fet de carn, però la massa essencial és el 
tronc i les cuixes. És allí on trobem l’univers real, amagat per l’univers 
de la nostra limitada percepció. 
Yves Klein: Le vrai devient réalité, Zero 3, juliol de 1961. Reeditat a 
Zero, 1973, pàg. 86. 
 

 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 
 

 

El gest blau llençat per Yves Klein recorre 40.000 anys d’art modern per 
a reunir-se amb l’empremta de la mà anònima, tan suficient com 
necessària en els albors del nostre univers, que en Lascaux i Altamira 
signifiquen el despertar de l’home a la consciència i al món.  
Pierre Restany: Yves Klein, pàg. 110. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 

ON LINE 

www.centrepompidou.fr/pompidou/communication.nsf 
Dossier elaborat pel Centre Pompidou entorn a l’exposició Yves Klein: 
corps, couleur, immateriel (5 oct 05 – 5 fév 07). 
 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm 
Dossier educatiu del Centre Pompidou que ofereix una introducció 
general a l’obra de Yves Klein en el seu context històric, geogràfic i 
estètic, el comentari d’una selecció d’obres, la biografia, la cronologia de 
l’obra i una bibliografia selectiva. 
 

http://hirshhorn.si.edu/education/modern/modern4.html 
Proposta didàctica del Museu Hirshhon sobre l’obra ANT 100. 
 

http://hdl.handle.net/2099/1896 
Pàgina del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat 
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Politècnica de Catalunya que recull l’article en format digital de Thomas 
Mcevilley: Yves Klein conquistador del vacío, procedent de la revista 
d’arquitectura nº2, gen. 1994. 
 

http://performancelogia.blogspot.com/2007/06/yves-
kleinanthropometries-of-blue.html 
Espai web creat a Veneçuela amb la intenció de recopilar, publicar, 
difondre i intercanviar documentació sobre l’art de la performance. 
Mostra un vídeo de l’any 1960 sobre la realització de les Antropometries 
de l’Època Blava i les pintures de foc. 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

 

Stich, Sidra: Yves Klein, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid, 1995. 
Weitemeier, Hannah: Klein, Taschen, Madrid, 2001. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

 

Warr, Tracey i Jones, Amelia: El cuerpo del artista, Phaidon, London, 
2006, pàg.: 56. 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
 
 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Com està pintat aquest quadre? 
- Totes les empremtes són iguals? 
- Tenen alguna cosa en comú? 
- El cos humà és de color blau? Doncs, per què creus que l’artista 

ha utilitzat aquest color? 
- Què podem dir de les persones que han imprès el seu cos sobre 

el paper? 
- De què ens pot estar parlant l’artista? 
- Creus que aquest procediment és innovador? 
 

 

 
PROCÈS DE 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 
 

 

OBJECTIUS 
- Conèixer el concepte de performance i hapenning. 
- Destacar la importància del procés sobre l’obra acabada. 
- Considerar el color com a vehicle de percepcions espirituals. 
 

 
 

 
PROCÈS DE 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Ús d’instruments no convencionals (el propi cos en detriment del 

pinzell, per exemple) 
- Participació d’altres persones en la realització de la pròpia obra. 
- Documentació gràfica (mitjançant vídeo o fotografia) de l’obra 

d’art efímera. 
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Ana Mendieta: S/T (Sèrie Siluetes) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 
 

 

TÍTOL 
 

Sense títol, de la sèrie Siluetes, realitzada a Iowa i Mèxic entre 1973 i 
1980. 
 

 

AUTOR 
 

Ana Mendieta (L’Havana, Cuba, 1948 –  Nova York, Estats Units, 
1985) 
 

 

ANY 
 

1978 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

49,53  x 39,37 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Fotografia en blanc i negre d’una silueta produïda a l’herba. 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció San Francisco Museum of Modern Art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

La infància d’Ana Mendieta va transcórrer entre presències femenines 
ben diferents: la figura de l’àvia materna, gran narradora d’històries, 
filla del general Carlos María de Rojas, un dels dirigents de la Guerra de 
la Independència cubana (1895-1898); l’univers màgic de les 
mainaderes, que van posar-la en contacte amb les tradicions populars i 
les pràctiques de la santeria i, per últim, la mare, professora de física i 
química, que representava l’univers de la raó i considerava la creació 
artística com una pèrdua de temps. 
 

L’any 1961, dos anys després de la caiguda de Batista, milers de cubans 
començaren a enviar els seus fills als Estats Units, país que havia decidit 
atorgar visats als cubans que arribessin com a “estudiants”, 
denominació que incloïa aquells que tenien entre 6 i 16 anys. Amb 
només 12 anys, Ana va participar en aquesta operació, anomenada 
Peter Pan, juntament amb la seva germana Raquel. Traslladades a 
Iowa, van viure en orfandats i cases d’adopció.  
 

Després d’haver nascut a Cuba i haver viscut una vida tranquil·la, amb 
una família econòmicament estable, Ana i la seva germana van haver de 
suportar la marginació racial. La seva activitat artística representaria la 
seva identitat fragmentada entre la cultura perduda i l’adoptada des de 
la seva residència als Estats Units. 
 

El pare, advocat de professió, va ser empresonat l’any 1965 per haver 
participat en activitats anticomunistes al servei de la CIA i la mare es va 
traslladar l’any següent als Estats Units, després d’haver estat més de 
cinc anys separada de les seves filles. 
 

Ambdues germanes van estudiar art en la Universitat de Iowa. Ana va 
viatjar a Mèxic amb el seu professor i acompanyant Hans Breder, on va 
començar les seves primeres performances. A Mèxic va retrobar-se amb 
la cultura llatina i va realitzar moltes de les seves Siluetes. Aleshores, 
Ana no podia viatjar a Cuba per les restriccions imposades pel govern 
de Kennedy. 
 

Es va graduar en pintura a la Universitat de Iowa, l’any 1972. Les seves 
primeres obres van tenir un enfocament feminista. 
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Les seves últimes obres foren excavades a les parets de la Cueva del 
Águila del Parque Jaruco, prop de L’Havana, l’any 1981. Aquestes 
imatges tenen els noms de les deesses de la creació en l’idioma taí i 
formen la sèrie d’Escultures Rupestres que va realitzar l’artista durant el 
seu segon viatge a Cuba. 
 

La seva vida va acabar en condicions tràgiques, quan va caure des del 
34è pis del seu apartament al Soho de Nova York, després d’una 
discussió amb el seu marit, l’escultor minimalista Carl André. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

L’any 1964 es promulgà la llei de drets civils en Estats Units. A la 
Universitat de Mississipí es va haver d’intervenir militarment per 
assegurar la integració racial a les aules i molts grups de blancs van 
veure la puresa racial i la seva seguretat amenaçades. Al mateix temps, 
el moviment d’alliberació de la dona començava a perfilar-se. Aquest 
ambient va influir en la formació artística i política d’Ana Mendieta. 
 

Durant els anys setanta, el context artístic dels Estats Units incorpora 
nous llenguatges com la performance, el land art, la instal·lació o el 
vídeo. Els artistes estaven en contra de la col·laboració econòmica 
d’algunes institucions artístiques en la guerra del Vietnam, desconfiaven 
de la mercantilització de l’art, dissentien del sexisme, racisme i el·litisme 
de les exposicions en galeries i museus i experimentaren amb possibles 
maneres de democratitzar i disseminar l’experiència artística. Ana 
Mendieta i els seus contemporanis van contribuir en aquest procés 
envers la desaparició de l’objecte artístic. 
 

La dissolució del caràcter objectual de l’obra en favor de l’atenció al 
procés, la utilització de materials que subverteixen la valoració 
tradicional, el replantejament dels conceptes d’autoria, l’activació de 
l’espectador o el qüestionament de la preeminència occidental en relació 
amb altres tradicions, són algunes característiques que el treball de 
Mendieta comparteix amb els artistes del seu temps. 
 

En especial, l’obra de Mendieta es caracteritza per la mateixa 
experimentació, consciència feminista i política d’identitat de què 
participen artistes coetanis com Vito Acconci, Carolee Schneemann, 
Robert Morris, Adrian Piper, Cindy Sherman i Eleanor Antin.  
 

 

2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Fotografia de la silueta de l’artista després d’aplicar adob en la marca 
que havia deixat el seu cos sobre l’herba. La silueta es fa visible gràcies 
a l’herba nova que ha crescut en aquell espai, abans ocupat pel seu cos.
 

 

 
 
 

PAPER DE 
L’AUTORA 

 

 

Mendieta usava la seva diferència com a estratègia per reivindicar les 
tradicions de la cultura hispana i llatinoamericana, la força dels 
indígenes i l’empremta que van deixar sobre la terra.  
 

Buscava espais íntims i ocults que afavorien la meditació. La intersecció 
d’elements naturals, com la riba d’un riu o la vora del mar, eren llocs 
preferits per Mendieta, no només per les propietats del lloc, sinó perquè 
es diu que aquests llocs tenen un poder especial i estan habitats per 
orishas (divinitats de la santeria). 
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A les primeres siluetes, realitzades entre 1973 i 1976 va recórrer a 
llegendes i pràctiques religioses afrocubanes específiques, així com a la 
mitologia precolombina i altres mitologies antigues. Les siluetes eren 
curosament planificades, com ho demostren els dibuixos preparatoris i 
les anotacions del seu diari.  
 

Les siluetes de Mendieta gravaven literalment la forma de l’artista al 
paisatge. Estirada sobre la terra o ensorrada sota la superfície, Mendieta 
es dissol i es transforma en part d’ella. 
 

L’artista és l’agent de les empremtes i subjecte conscient de la seva 
desaparició. És també constructora de la memòria fotogràfica a través 
de la qual podem conèixer els seus treballs. Sovint fotografia els tres 
estats de la peça: abans, durant i després. 
 

 

 
PAPER DE 

L’ESPECTADOR 
 

 

Aquestes performances no van ser mai presenciades per un públic, ni 
van subsistir. Van desaparèixer, absorbides pel paisatge. Les fotografies 
que podem contemplar d’aquella experiència individual no fan més que 
recalcar el caràcter d’empremta d’aquestes obres. 
 

 

3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 

Elements naturals: les formes de la sèrie Siluetes (1973-1980) estan 
produïdes amb fang, roques, terra, neu, gel... cobertes de fulles, molsa, 
flors... tacades de sang, gravades amb foc o cendra, arrossegades per 
l’aigua o el fum. 
 

D’acord amb algunes creences afrocubanes, la reduplicació del cos 
podia ser imbuïda amb el poder de la divinitat o d’un esperit i afegir 
aquesta força a la de la pròpia matèria de què estigués feta; per tant, 
és un ritual de reforçament, d’incorporació de poder. 
 

El cos de l’artista: tant amb el seu cos, com amb la seva silueta, 
Mendieta representa un desig de comunió amb l’univers, una necessitat 
de formar part de la terra, que per ella és la que ens dóna la vida i a la 
qual tornem quan ens morim. L’obra a què fem referència pertany a una 
sèrie de Siluetes en què el cos de l’artista pren part directa en el procés 
per després eliminar-se com a material; a partir d’aquest moment, ja no 
interessa tant el cos en si com l’empremta que aquest ha deixat en 
l’entorn. S’inicia així un període d’intensa relació amb els quatre 
elements bàsics de l’existència orgànica: la terra, el foc, l’aire i l’aigua. 
La petjada, els contorns del cos realitzats amb diferents materials 
naturals fan referència constant a les relacions entre la mort i la 
resurrecció. Es tracta d’un retorn de l’artista a la terra.   

Documentació gràfica: eventualment, el terreny cobria els rastres de 
l’acció, l’obra s’erosionava i la terra tornava al seu estat anterior. 
Llavors, l’única documentació de l’esdeveniment eren les fotografies en 
blanc i negre i color, les pel·lícules súper 8 i els vídeos realitzats per 
l’artista.  
 

L’arxiu de diapositives de Mendieta és extens, encara que només una 
petita part d’elles va ser impresa en paper fotogràfic durant la seva 
vida. A més, existeixen més de 80 curts de diferents performances a 
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Iowa, Mèxic, Cuba i altres llocs, així com un gran número de dibuixos, 
que demostren el seu interès pel procés de treball. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 
FORMES 

 

Silueta del seu cos femení a la natura: l’artista s’interessa per la 
representació del cos femení, que per ella és subjecte passiu de la 
violència, l’erotisme i la mort i, alhora, és origen de vida i regeneració. 
És l’instrument i el material de la seva producció artística. 
 

Les Siluetes començaren com una sèrie d’autoretrats en què la seva 
presència física femenina s’inscriu literalment al paisatge, de vegades en 
conjunció amb rituals personals de curació, purificació i transcendència. 
Més tard, Mendieta desenvolupa obres escultòriques amb una forma 
femenina arquetípica, on l’aspecte performatiu retrocedeix a favor d’un 
objecte tridimensional. 
 

En moltes de les primeres siluetes es combina l’espai negatiu amb el 
positiu, l’aigua amb la terra, el foc amb l’aire, les formes còncaves amb 
les convexes. La forma era deliberadament fugaç i temporal, ambdues 
qualitats inherents a la vida mateixa i a l’obra de Mendieta. 
 

Les Siluetes ens parlen de l’ésser humà quan ja no hi és, són el rastre 
de la seva presència fugaç. L’empremta s’utilitza com a forma de la 
pèrdua: es converteix en una constatació de la provisionalitat i de la 
distància entre el cos i la seva representació que ens allunya de 
qualsevol cànon idealista. 
 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTORA 

 

He anat mantenint un diàleg entre el paisatge i el cos femení (basat en 
la meva pròpia silueta). Crec que això ha estat el resultat directe del 
meu distanciament forçós de la meva pàtria (Cuba) durant 
l’adolescència. Em desbordava la sensació d’haver estat separada del 
ventre matern (la natura). El meu art és la forma en què restableixo els 
lligams que m’uneixen a l’univers. És un retorn a la font materna. A 
través de les meves escultures earth/body m’uneixo completament a la 
terra... Em converteixo en una extensió de la natura i la natura en una 
extensió del meu propi cos. Aquest acte obsessiu de reafirmar els meus 
lligams amb la terra és en realitat una reactivació de creences 
primigènies en una força femenina omnipresent, la imatge que queda 
després d’haver estat a l’úter, és una manifestació de la meva set 
d’ésser. 
Declaracions d’Ana Mendieta al film d’Horsfield, Miller i García-Ferraz 
Ana Mendieta: Foc de Terra, 1987, recollides en Ruido, María: Ana 
Mendieta, Ed. Nerea, Hondarribia (Guipúzcoa), 2002, pàg. 67. 
 

 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Jo interpreto l’obsessió de Mendieta amb les seves Siluetes com un 
ànsia d’identitat, un autoretrat visible en el paisatge i un anhel 
d’immortalitat. Es inherent a aquesta idea el fet d’entendre la vida en un 
continu, amb cicles de renaixença i rejoveniment. 
Sabbatino, Mary: Ana Mendieta Silueta Works: Sources and Influences, 
en Ana Mendieta (1948-1985), Helsinki, Helsinki City Museum, 1996 
(catàleg). Fragment del text recollit en el llibre de Ruido, María: Ana 
Mendieta, Ed. Nerea, Hondarribia (Guipúzcoa), 2002, pàg. 96. 
 

Mendieta és una body artist i representa el cos com a mort i record 
vivent al mateix temps, com una silueta supervivent –un cos 
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transfigurat-. (...) Una vegada i una altra la veiem transformar el cos 
físic en una presència espiritual, és a dir, una imponent absència, una 
silueta obsessiva, persistent. 
Kuspit, Donald: Ana Mendieta: cos autònom, del catàleg de l’exposició 
Ana Mendieta, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, del 21 de gener al 
30 de març de 1997, pàg. 39. 
 

 
4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON LINE 

 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero33/laberint.html 
Article de María del Mar López-Cabrales: Laberintos corporales en la 
obra de Ana Mendieta, publicat a la Revista Espéculo (revista electrònica 
quadrimestral d’estudis literaris de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid). 
http://www.hmsg.si.edu/exhibitions/MendietaBrochure.pdf 
Dossier educatiu creat pel Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Smithsonian Institution of Washington, amb motiu de l’exposició Ana 
Mendieta: Earth Body Sculpture and Performance 1972–1985 celebrada 
del 14 d’octubre de 2004 al 2 de gener de 2005. 
 
http://www.replica21.com/archivo/articulos/m_n/037_mosquera_mendi
eta.html 
Article de Gerardo Mosquera: Arte, religión y diferencia cultural, publicat 
a la revista mexicana Replica 21: obsesiva compulsión por lo visual. 
 

http://www.transversalia.net/ 
Aquest és un entorn virtual per a l’educació en valors a través de l’art 
contemporani. Ofereix una unitat didàctica anomenada Huellas en la 
naturaleza, que pretén crear un espai de reflexió a l’aula entorn a 
l’impacte medioambiental de les accions i construccions humanes 
mitjançant el comentari d’obres d’artistes compromesos com l’Ana 
Mendieta.   

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Catàleg de l’exposició Ana Mendieta, Fundació Antoni Tàpies, 
Barcelona, del 21 de gener al 30 de març de 1997, amb escrits de Gloria 
Moure, Donald Kuspit, Charles Merewether, Mary Sabbatino, Ana 
Mendieta i Raquelín Mendieta. 
Ruido, María: Ana Mendieta, Ed. Nerea, Hondarribia (Guipúzcoa), 
2002. 
VVAA: Ana Mendieta, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1996. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Campany, David: Arte y fotografía, Ed. Phaidon, Barcelona, 2006. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Què es veu a la fotografia? 
- Quins materials s’han fet servir? 
- Qui creus que va fer la fotografia? 
- Si l’obra es va fer l’any 1978, què creus que trobaríem ara en 
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aquest lloc? 
- Existeix alguna relació entre l’entorn, els materials i la forma que 
adopten?  
 

 

 
 
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Reflexionar sobre les relacions actuals i universals entre l’home i la 
natura. 
- Descobrir els elements naturals (pedres, fulles...) com a materials 
de l’artista. 
- Descobrir la natura com un entorn possible de creació artística. 
- Respectar el patrimoni natural. 
- Considerar el caràcter efímer que pot tenir l’obra. 
- Destacar la importància del procés en la creació artística. 
- Reconèixer el propi cos com a instrument de creació. 
 

 

 
 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Creació d’obres a partir d’elements naturals. 
- Intervenció plàstica en espais naturals. 
- Ús de mitjans de documentació gràfica (fotografia, vídeo) per tal 
d’enregistrar el procés de creació de l’obra d’art efímera. 
-Realització d’una performance. 
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Giuseppe Penone: Palpebre (Parpelles) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

Palpebre (Parpelles) 
 

 

AUTOR 
 

Giuseppe Penone (Garessio, Itàlia, 1947) 
 

 

ANY 
 

1978 (La sèrie continuarà fins als anys noranta) 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

Dos dibuixos de 200 x 1000 cm. (cada dibuix de la parpella fa 10 metres 
de llargària) 
 

 

TÈCNICA 
 

 

Carbonet sobre paper encolat sobre tela 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 

 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Fill de camperols, Giuseppe Penone va néixer a Garessio, una petita 
població del Piemont, on va passar la infantesa enmig de camps de 
conreu i boscos immensos. El seu avi matern era escultor, tot i que no 
en vivia. El seu germà gran, que tenia tres anys més que ell, feia també 
escultura figurativa.  
 

Després d’estudiar comptabilitat a Mondovi, es va matricular en una 
escola de Belles Arts. Amb poc més de vint anys, va començar a 
treballar amb els materials que coneixia millor: el tronc i l’escorça dels 
arbres, els boscos i les pedres, els estanys i els rius, tot buscant la 
simbiosi entre la natura i el cos humà. Va començar a donar classes 
molt aviat, als vint-i-tres anys, al liceu artístic de Gènova, per guanyar 
diners i no haver de dependre de les galeries. 
 

Al llarg dels anys, l’obra de Penone ha anat evolucionant des de les 
primeres accions als seus boscos natals, documentades amb textos i 
fotografies, fins a l’escultura, la instal·lació o el dibuix, en una recerca al 
voltant de l’atzar, la memòria i el pas del temps.   

  
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

La seva educació i formació van coincidir amb els canvis socials de la 
Itàlia dels anys 50, que va substituir l’economia i la cultura agràries per 
una cultura de tipus industrial.  
 

L’artista es va donar a conèixer, durant la dècada dels seixanta, amb els 
artistes povera. El crític i teòric italià Germano Celant va reunir sota 
aquest distintiu artistes com Mario Merz, Michelangelo Pistoletto o 
Jannis Kounellis, tot considerant l’enfocament anticomercial de les seves 
activitats artístiques com a efímer, trivial i antiformal. En lloc d’oferir una 
obra acabada, aquests artistes optaven per oferir-ne el procés mentre 
tenia lloc.  Encara que era quasi simultani a l’art Pop, l’art povera s’hi 
oposava en les premisses: renegava del mercat, les estridències i la 
cultura de masses per endinsar-se de ple en la natura. L’art povera, a 
l’igual que Penone, parteix de qüestions filosòfiques sobre el concepte 
d’art, la relació entre l’art i la vida, així com la relació entre cultura i 
natura. 
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Tot i que al començament Penone exposa les obres amb els artistes 
povera, el seu discurs manté sempre un caràcter propi. El seu camp 
d’investigació és l’ésser humà com a part integrant de la natura, els 
seus gestos més elementals i les empremtes que va deixant. Al contrari 
dels artistes de l’art povera, que substitueixen el cos per l’artifici i 
l’hàbitat, i diferenciant-se totalment dels artistes que retornen al cos per 
mitjà de la performance, ell manté el vincle amb l’escultura i el cos, però 
sense recórrer a l’imaginari tradicional. 
 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Dos dibuixos de grans dimensions, realitzats amb carbonet, que són la 
transcripció gràfica, desmesuradament ampliada, de l’empremta de les 
seves parpelles. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

L’artista comença l’obra estenent una fina pel·lícula de cola Vinavyl 
sobre la seva parpella tancada a fi d’obtenir una mena d’emmotllat de la 
pell; seguidament, la col·loca entre dos làmines de vidre i projecta la 
imatge aconseguida sobre el suport (el paper encolat sobre tela i 
subjectat a la paret). Aleshores, l’artista ressegueix minuciosament, amb 
el carbonet, les textures que s’entreveuen en la projecció. Les zones 
més negres es corresponen amb els llocs de més gruix de cola.  

A partir del dibuix automàtic que suposa l’empremta, Penone executa 
després un dibuix conscient, reproduint de forma precisa i amb carbonet 
les vetes. Les parets cobertes amb els dibuixos de Penone donen a la 
sala l’aspecte de gruta prehistòria. A la regió dels Alps de Liguria, on 
l’artista es va criar, hi ha nombrosos vestigis del paleolític i el neolític, i a 
les coves de la vall de Pennavaira es conserven rastres de civilitzacions 
prehistòriques. Mentre l’artista dibuixa en la foscor de la sala aquestes 
empremtes orgàniques està recuperant la memòria de la humanitat. 

 Amb el dibuix de les parpelles tancades, l’artista està reivindicant una 
visió de l’exterior a l’interior. Relativitza la supremacia de la vista per 
sobre els altres sentits i exalta, en canvi, un coneixement sensible i 
intuïtiu del món mitjançant l’oïda, l’olfacte i el tacte. Moltes vegades, 
l’artista ha afirmat la primacia del tacte respecte de la vista, i no perquè 
l’ull no sigui essencial per a la recepció de la imatge, sinó perquè la vista 
ha de convertir-se en tàctil per comprendre, ja que el tacte és l’única 
prova d’autenticació del real. La il·lustració mateixa del tacte constitueix 
un tema permanent de l’obra de Penone.      

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 
 
 
 
 
 

 

Parpella: Penone ens ofereix una imatge ampliada de les fines 
membranes  que formen les parpelles. Aquestes membranes són alhora 
vels que ens allunyen del món visible però que ens permeten 
concentrar-nos en el recolliment, la meditació i l’oració. 
 

Projecció: l’ampliació descomunal de cada parpella supera l’amplitud 
del nostre camp visual i reprodueix tot un paisatge imaginari de relleus 
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ELS 
MATERIALS 

topogràfics. En comparació, el cos de l’espectador queda minimitzat fins 
a la insignificança. L’artista s’interessa per les relacions que 
s’estableixen entre el macrocosmos i el microcosmos. 
 

Carbonet: és una barra de fusta carbonitzada, normalment de cedre o 
de cep. Permet traços enèrgics i també grisos delicats, quan es 
difumina. Durant la prehistòria, el carbó s'utilitzava per pintar sobre les 
parets de les coves o sobre pedres i fusta. En la història de l'art 
occidental va esdevenir un material bàsic per als artistes. Tot i que la 
seva utilització es relaciona amb el dibuix d’esbossos, molts artistes 
l’han emprat per a realitzar obres acabades, com en el cas de Penone. 
 

 
 

LES 
FORMES 

 

 

El resultat és una configuració amb aparença de mapa, una 
arborescència. La forma humana de l’empremta ampliada esdevé 
formalment un encreuament entre l’humà i el vegetal. 

Diversos anys després d’executar les primeres Parpelles gegants, 
Penone reprèn aquest tema en una obra encara més gran, de més de 
trenta metres, composta aquesta vegada per un mosaic de parpelles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Parpella, interrupció de la vista, espai hàptic, diafragma, separació, 
cobertura d’un globus. Un ull de terra és turó. Tocar la parpella de la 
terra. Una sèrie infinita d’ulls dirigits a l’espai. Els solcs de l’home, la 
pell, l’empremta recorreguda pels peus i les mans de l’home. Escultura 
perenne. Veure és contrari a tocar. L’ull que es pot tocar és l’ull que no 
hi veu, és l’ull de la mina, l’ull de l’obscuritat real, física, tàctil, és l’ull del 
mort. La parpella separa el sentit del tacte de la vista. Només la llengua 
pot tocar l’ull. Toco la parpella igual que els meus peus trepitgen la terra 
que amaga, vela, protegeix, impedeix la vista. 
(...) 
Parpelles tancades, definició del ple de l’escultura en contraposició al 
buit de veure. Parpelles tancades, hemisferis cerebrals, matèria del 
pensament. Parpelles tancades, aïllament, illes del veure. Parpelles 
tancades, definició del subsòl, sedimentació de pols. Parpelles tancades, 
anotació de l’espai. Parpelles tancades, totalitat de l’espai. Veure a 
través de les parpelles tancades. Dilatació d’un punt de ridícules 
dimensions. Les parpelles tancades tenen la mateixa vital i extrema 
importància que un peu plantat al terra. 
Penone. L’espace de la main, pàg. 196-198, escrits de l’autor al catàleg 
de l’exposició organitzada pels Museus de la Ville de Strasbourg, 18 
d’octubre de 1991 / 19 de gener de 1992 i recollits pel catàleg 
Giuseppe Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte 
Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 1999, Xunta de Galícia. 
 

Vaig obtenir una ampliació de l’empremta, però també una prolongació 
de l’acció del cos: el cervell treballava per fer l’empremta i el cos per 
dibuixar-la sobre la paret. On hi havia hagut més pressió, l’empremta 
era més densa i calia afegir-hi negre, afegir-hi pes, matèria –o sigui, 
pressió. Això és el que em va permetre una evolució del treball, que 
altrament s’hauria quedat en la dimensió de l’ínfim i no hauria pogut 
escapar de la definició estricta de l’empremta. 
Fragment de l’entrevista realitzada per Catherine Grenier i publicada al 
catàleg de l’exposició Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 
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21 d’abril al 23 d’agost de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, 
Barcelona, de l’1 d’octubre de 2004 al 16 de gener de 2005, pàg. 143. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Rastres o empremtes de tota mena són el resultat de les intervencions 
de l’artista sobre els materials que tria. “Tocar, entendre una forma, un 
objecte, és com cobrir-lo d’empremtes”, escriu. La seva trajectòria se 
centra en aquest impacte del tacte o de la mirada (l’ull, la mà i el dit són 
temes recurrents). 
Albert Pacquement, Director del Centre Pompidou, fragment del text 
introductori del catàleg Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 
21 d’abril al 23 d’agost de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, 
Barcelona, de l’1 d’octubre de 2004 al 16 de gener de 2005, pàg. 15.  
 

La pell es converteix en una cosa curiosament vegetal. A primera vista, 
fins i tot es podria confondre aquesta catifa de pell amb l’empremta 
d’un tronc o d’un element llenyós. L’artista juga amb aquesta 
coincidència, les possibilitats de la qual explorarà. (...) Estudis que no se 
sap ben bé si situar-los en l’àmbit de la botànica o de l’anatomia, i que 
recorden la inclinació de Penone per l’enciclopedisme. La confusió dels 
regnes vegetal i animal és una altra formulació del tema dels límits, que 
troba l’equivalent en la indeterminació del que és natural i el que és 
cultural. 
Catherine Grenier, fragment del catàleg Giuseppe Penone, Centre 
Pompidou, París, del 21 d’abril al 23 d’agost de 2004 i CaixaForum, 
Fundació La Caixa, Barcelona, de l’1 d’octubre de 2004 al 16 de gener 
de 2005, pàg. 35. 
 

A Penone li avorreix el vell antagonisme de cultura contra natura; 
segons ell, l’home és natura i cultura alhora, i creu que l’artista ha de 
situar-se en aquest espai d’intersecció. 
Doris von Drathen: Memòria d’allò viscut, del catàleg Giuseppe 
Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte Contemporànea, del 22 
de gener al 4 d’abril de 1999, Xunta de Galícia, pàg. 217. 
 
 

 
 

4. RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 

ON LINE 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
penone/penone.html 
Dossier pedagògic del Centre Pompidou entorn a l’exposició Giuseppe 
Penone, retrospectiva, realitzada del 21 d’abril al 23 d’agost de 2004. 
 

http://www.scultura-italiana.com/Biografie/Penone.htm 
Recorregut per la producció artística de Giuseppe Penone amb una 
galeria d’imatges sobre la seva obra. 
 

http://www.transversalia.net/ 
Aquest és un entorn virtual per a l’educació en valors a través de l’art 
contemporani. Ofereix una unitat didàctica anomenada Huellas en la 
naturaleza, que pretén crear un espai de reflexió a l’aula entorn a 
l’impacte medioambiental de les accions i construccions humanes 
mitjançant el comentari d’obres d’artistes compromesos com Penone. 
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BIBLIOGRAFIA 

 

Giuseppe Penone, 1968-1998, Centro Galego de Arte 
Contemporànea, del 22 de gener al 4 d’abril de 1999, Xunta de Galícia, 
amb textos de Miguel Fernández-Cid, Daniel Soutif, Doris von Drathen, 
Guy Tosatto, Giorgio Verzotti i Giuseppe Penone. 
 

Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 21 d’abril al 23 d’agost 
de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, Barcelona, de l’1 d’octubre de 
2004 al 16 de gener de 2005, amb textos de Catherine Grenier, 
Giuseppe Penone i Annalisa Rimmaudo. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Giuseppe Penone, Centre Pompidou, París, del 21 d’abril al 23 d’agost 
de 2004 i CaixaForum, Fundació La Caixa, Barcelona, de l’1 d’octubre de 
2004 al 16 de gener de 2005. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 

PREGUNTES 
ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Què representa el dibuix de la paret? 
- Com creus que ho ha fet? 
- Per què creus que l’autor està especialment interessat en les 
parpelles? 

 
 

 

  
 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Reivindicar el coneixement sensible i intuïtiu del món mitjançant els 
cinc sentits: la oïda, l’olfacte, la vista, el gust i el tacte. 
- Explorar el propi cos com a instrument de creació. 
- Reflexionar sobre la relació entre cultura i natura. 
- Considerar el canvi d’escala com a estratègia artística. 
- Interpretar, més que copiar la realitat. 
- Oferir múltiples lectures de l’obra a l’espectador. 

 
 

  
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
- Realització de frottages sobre diferents superfícies. 
- Enregistrament d’empremtes del cos. 
- Manipulació digital de les empremtes. 
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Antoni Tàpies: Efecte de cos en relleu 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

Efecte de cos en relleu 
 

 

AUTOR 
 

Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) 
 

 

ANY 
 

1979 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

195,5 x 232,5 cm. 
 

TÈCNICA 
 

 

Mixta sobre roba muntada sobre tela 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 

Col·lecció M. i Mme. Adrien Maeght, París 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La seva família burgesa, culta i catalanista, immersa des de mitjans del 
segle XIX en una tradició editorial i llibretera, li va despertar l’amor pels 
llibres i la lectura. 
 

Durant els anys 1942 i 1943 va patir una malaltia pulmonar amb una 
llarga convalescència. En aquell temps va copiar Van Gogh i Picasso i 
s’interessà per la història de la filosofia, el pensament budista i la 
música romàntica, així com per tota la ideologia estètica del 
romanticisme i del postromanticisme alemany. 
 

L’any 1944 va iniciar els seus estudis de Dret a la Universitat de 
Barcelona, però els va abandonar poc abans d’acabar. En l’Acadèmia 
Valls de Barcelona, on estudiava dibuix, va conèixer el poeta i crític d’art 
Josep M. Junoy, que va influir decisivament en la seva determinació de 
dedicar-se a l’art. 
 

L’any 1948 va fundar la revista Dau al Set amb els artistes Joan Ponç, 
Joan Josep Tharrats, Arnau Puig, Modest Cuixart i Joan Brossa, i va 
desenvolupar un interès creixent pel surrealisme, la psicoanàlisi i la 
ciència moderna. 
 

L’any 1950 és becat pel govern francès. Durant la seva estada a París 
s’interessà pel marxisme. Sota la influència del pensament marxista i 
preocupat per la situació política d’Espanya sota el règim franquista, 
l’any 1951 realitzà nombroses pintures de tema social. 
 

Del 1952 al 1954 la seva obra va adquirir un caire marcadament 
abstracte com a reacció del període anterior. A París, havia conegut la 
pintura matèrica de Wols, Fautrier o Dubuffet. A més, Tàpies havia 
quedat molt impressionat per les fotografies de murs que Brassaï feia 
aleshores. Ben aviat va començar a utilitzar nous materials com la pols 
de marbre, la sorra i les terres de color, entre d’altres. A les pintures 
matèriques, els materials deixen de ser mitjans sotmesos a l’expressió 
d’una idea per convertir-se en la idea mateixa. Es produeix una 
identificació entre matèria i forma, entre concepte i llenguatge. L’any 
1954 es va casar amb Teresa Barba Fàbregas, amb qui tindrà tres fills: 
Antoni, Clara i Miquel. 
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DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

L’any 1966 va participar en una reunió clandestina al Convent dels 
Caputxins de Sarrià, a Barcelona, on estudiants i intel·lectuals debatien 
la creació del primer sindicat universitari democràtic des del final de la 
guerra Civil; després d’alguns dies de tancament, va ser arrestat i 
multat juntament amb els altres participants. 
 

Durant l’any 1968 va escriure diversos textos per a diferents mitjans de 
comunicació en els quals reflexionava sobre el paper de l’art 
contemporani en la societat i la situació de l’art i la cultura a Catalunya i 
Espanya. 
 

L’any 1970 va participar en una assemblea clandestina que es celebrà al 
monestir de Montserrat per protestar per l’anomenat Procés de Burgos, 
en el qual, un tribunal militar jutjava els opositors a la dictadura del 
general Franco. Al llarg de l’any intensificà la producció d’objectes 
escultura. 
 

Va contribuir amb una litografia i un cartell a la campanya promoguda 
per diverses entitats cíviques per demanar l’abolició de la pena de mort 
a Espanya, l’any 1975, i va participar en diferents accions organitzades 
per opositors al règim franquista a favor de l’amnistia a presos polítics i 
del retorn definitiu de les llibertats democràtiques. 
 

Va crear, l’any 1984, la Fundació Antoni Tàpies a Barcelona, amb 
l’objectiu de donar a conèixer les manifestacions estètiques 
contemporànies. Sis anys després, s’inaugurà l’escultura monumental 
Núvol i cadira que corona la seu de la Fundació, l’antiga Editorial 
Montaner i Simon. 
 

A finals dels anys vuitanta es va interessar cada vegada més per la 
cultura oriental i per una nova generació de científics que entenen la 
matèria com un tot canviant i en formació constant. L’any 1988 va ser 
investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona; en el seu 
discurs d’investidura abordà temes relacionats amb la funció de l’art 
com a via de coneixement i mitjà de transformació de la consciència i de 
la conducta, la vigència de certes experiències espirituals i 
contemplatives i la seva adaptació a les necessitats actuals, i la 
importància de l’artista com a contribució a la lluita contra el 
mercantilisme i la banalització. 
 

Les obres dels últims anys són, sobretot, una reflexió sobre el dolor, tan 
físic com espiritual, entès com a part integrant de la vida. Tàpies 
considera que un major coneixement del dolor permet fer més dolços 
els seus efectes i, per tant, millorar la qualitat de vida.  
 

 
 
 
 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

Tàpies fou partícip d’una sensibilitat generalitzada que va afectar 
artistes d’ambdues bandes de l’Atlàntic arran de la Segona Guerra 
Mundial (1939-1945). La presa de consciència de la bomba atòmica i els 
descobriments científics van comportar una forta curiositat per la 
ciència, les noves idees sobre l’espai-temps i la substància, alhora que 
els invents com el microscopi electrònic van oferir una nova visió de la 
natura. 
 

Va començar llavors un procés històric de dissolució de les formes i 
s’elevà la matèria com a protagonista de l’obra. Aquesta tendència rep 
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el nom d’Informalisme i té en Tàpies un dels seus màxims exponents. 
 

L’obra d’Antoni Tàpies s’emmarca, més concretament, en un context 
dominat per la dictadura franquista en Espanya i les seves 
conseqüències. A finals dels anys seixanta i començament dels setanta, 
el seu compromís polític s’intensifica i les obres d’aquest període tenen 
un marcat caràcter de denúncia i de protesta. Coincidint amb l’art 
povera a Europa i el postminimalisme als EUA, Tàpies accentua el seu 
treball amb objectes i incrementa el nombre d’experiències en el camp 
de l’assemblage. A principis dels anys vuitanta, un cop restaurat l’Estat 
de dret a Espanya, l’interès de Tàpies per la tela com a suport 
s’intensifica. 
 

 

2. NIVELL FORMAL 
 

 

 
DESCRIPCIÓ 

 

Efecte de relleu d’un cos femení en color ocre sobre una tela blanca. Al 
voltant del cos es llegeixen les paraules “jo” i “tu” en vermell, ratllades 
al damunt amb color negre, i la paraula ell”. En la base de la 
composició, s’hi distribueixen traços verticals de diferents colors en 
forma de fris. 
 

 

 
 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

En molts quadres d’en Tàpies hi ha empremtes de mans i peus 
produïdes directament sobre el suport. No obstant això, per tal de 
realitzar aquesta obra, el registre de l’empremta ha estat indirecte: 
l’artista ha col·locat el cos femení sota una tela mullada, de manera que 
la seva silueta i el seu volum hi quedessin marcats, i després hi ha 
passat un aerògraf. Tècnicament, el procés és similar a la tècnica del 
frottage, tan utilitzada per Max Ernst.  

Contra l’exhibició directa, tenim aquí l’evocació per l’ombra o mitjançant 
el rastre per tal d’aguditzar, d’aquesta forma, la imaginació de 
l’espectador. 

 

3. NIVELL INTERPRETATIU 
 

 
 
 
 
 
 

ELS  
MATERIALS 

 

Les coses que hom s’imagina no sempre poden fer-se realitat. En primer 
lloc s’ha d’entrar en diàleg amb els materials, perquè els materials 
parlen, tenen el seu propi llenguatge. D’aquí en surt la comunicació 
entre l’artista i els seus materials. Sovint cal deixar de banda una idea 
perquè el material s’hi oposa. Llavors comença una mena de lluita entre 
la idea que intento expressar i la forma material que vull donar-li. 
Catoir, Barbara: Converses amb Antoni Tàpies, Ed Polígrafa, 
Barcelona, 1987, pàg. 90. 
 

Tàpies segueix en aquesta obra el procediment clàssic de mullar les 
teles per ressaltar encara més les formes del cos humà. A l’Antiga 
Grècia, la indumentària tenia un sentit decoratiu que potenciava les 
formes del cos i aportava moviment a la figura. Per a Tàpies es tracta, 
en canvi, d’una extensió de l’empremta que deixa un cos, un tema que 
apareix profusament en la seva obra com a evocació, com a record. 
 

Aquesta manera de treballar la posa en pràctica també amb objectes, 
com en el cas d’Efecte de bastó en relleu o Efecte de cadira en relleu. 
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LES 
FORMES 

 

Els plecs de la roba, enregistrats pel procediment de polvoritzar la 
pintura amb un aerògraf, destaquen amb una nitidesa tal que 
l’observador creu realment que es tracta d’un relleu, però es tracta 
només de la suggestió produïda pel procediment pictòric utilitzat i el 
motiu representat. 
 

La contemplació d’aquesta obra recorda a simple vista la imatge d’una 
víctima coberta amb un llençol, si no fos pels traços de colors que 
emmarquen la figura per la part de sota. Juntament amb la suggestió 
de corporeïtat, es distribueixen aquests signes que venen a relativitzar 
el caràcter figuratiu de la composició. L’artista oposa els valors tàctils 
suggerits amb uns elements gràfics limitats absolutament a la superfície 
pictòrica. 

  
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

Vull conjurar l’ésser humà indirectament, mitjançant empremtes o parts 
del cos humà. Molts quadres meus sols tenen un braç, una mà, una 
aixella. He arribat a cercar parts del cos humà que no són considerades 
nobles per tal de demostrar que totes són respectables. 
Catoir, Barbara: Converses amb Antoni Tàpies, Ed. Polígrafa, 
Barcelona, 1987, pàg. 77. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Més d’un escriptor ha suggerit que en aquest afany d’amagar hi ha un 
desig d’insinuar el sentit darrer de les coses; potser l’efecte de cos en 
relleu suggereix a algú, tanmateix, aquella ombra platònica del mite de 
la caverna, que en aquest cas amagaria l’essència de la idea de cos. 
Però la silueta, amb tota la seva elusivitat, presenta una materialitat 
concreta i gens idealitzada: les cames obertes i les mans crispades, com 
d’esquelet, suggereixen una sensació concreta de color, d’opressió de 
claustrofòbia sota els llençols. 
Combalia, Victòria: Tàpies, Polígrafa, Barcelona, 1984. 
 

“En relleu” (efecte de cos) 1979; figura humana jacent coberta sudari, 
efecte “trompe oeil” emprat últimament per Tàpies, (“Efecte de drap”, 
“Efecte de dues sabates en relleu”, 1980); quadra malgrat evocació 
mort recalcada verbs jo-tu taxats sobre la imatge, creu aspejada, 
arcuacions lombardes motiu eternitat, està després tràgica accentuació; 
color marró clar, blancs, imposen lírica serenitat; acceptació fet 
consumat, fins tot esperat; guixades blaves, verdes, roses acreixen camí 
immaterialitat suportant optimista concessió. 
Vallés Rovira, Josep: Tàpies empremta (Art-vida), Ed. Robrenyo, 
Sèrie Ara i avui, Barcelona, 1982, pàg. 75. 
 

Tàpies s’exercita contínuament, mitjançant l’ús d’empremtes, signes i 
deixalles de marcat caràcter humanístic, en la transgressió dels criteris 
convencionals que classifiquen la percepció de les coses, a fi d’esclarir 
l’autenticitat de les mateixes i això no implica buscar l’anestèsia estètica, 
sinó la regeneració i la individualització de l’apreciació plàstica. 
 

Moure, Gloria: Tàpies. Objetos del tiempo, Polígrafa, Barcelona, 
1994, pàg.: 21. 
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4. RECURSOS 
 

 
ON LINE 

 

http://www.fundaciotapies.org/site/rubrique.php3?id_rubrique=279 
Pàgina de la Fundació Tàpies amb extensa informació sobre la biografia 
i l’obra de l’artista. 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Agustí, Ana: Tàpies. Obra completa. Vol 4 (1976-1981), Polígrafa, 
Barcelona, 1992. 
 

Catoir, Barbara: Converses amb Antoni Tàpies, Ed. Polígrafa, 
Barcelona, 1987. 
 

Combalia Dexeus, Victòria: Tàpies, Polígrafa, Barcelona, 1984. 
 

Corredor-Matheos, José: Antoni Tàpies. Matèria, signe, esperit, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992. 
 

Franzke, Andreas: Tàpies, Polígrafa, Barcelona, 1992. 
Moure, Gloria: Tàpies. Objetos del tiempo, Polígrafa, Barcelona, 
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Vallés Rovira: Tàpies empremta (Art-vida), Ed. Robrenyo, Sèrie Ara i 
avui, 1982, Barcelona. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Agustí, Ana: Tàpies. Obra completa. Vol 4 (1976-1981), Polígrafa, 
Barcelona, 1992. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Creus que Tàpies ha fet servir un pinzell per a representar la 
figura? Com creus que ho ha fet? 
- Quina relació poden tenir els traços de colors amb la figura? 
- Quines paraules podem llegir a la composició? 
- Quines lectures o interpretacions podem fer de tot plegat? 
 

 

 

CONCEPCIÓ DE 
L’OBRA 

ARTÍSTICA 
 

 

OBJECTIUS 
- Investigar maneres d’enregistrar objectes o subjectes sobre el 
suport pictòric. 
 

 

REALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Realització de frottages sobre diferents superfícies, naturals o 
artificials. 
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Anthony Gormley: Bed (Llit) 
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1. NIVELL CONTEXTUAL 

 
 

TÍTOL 
 

Bed (Llit) 
 

 

AUTOR 
 

Antony Gormley (Londres, 1950) 
 

 

ANY 
 

1981 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

28 x 220 x 168 cm. 
 

 

TÈCNICA 
 

 

Escultura 
 

LOCALITZACIÓ DE 
L’OBRA 

 

 
Col·lecció d’Art Contemporani de la Tate Gallery 

 
 
 
 
 

DADES 
BIOGRÀFIQUES 
RELLEVANTS 

 

Va estudiar Història de l’Art i Arqueologia en el Trinity College de 
Cambridge del 1968 al 1971. Posteriorment, completà els seus estudis 
en la Slade School of Fine Art i en el Godlsmiths College fins al 1979. 
 

Durant la dècada dels setanta, va passar tres anys a l’Índia i es va 
interessar profundament pel pensament budista. La tercera esfera de 
l’existència budista és “l’esfera d’allò informe”, un estat més enllà de la 
forma en què els éssers existeixen com energia mental pura. Aquest 
estat, que traspassa la materialitat de l’obra, és a què ens convida 
Gormley amb el seu treball.  

 

Ha realitzat projectes d’escultura pública com The Angel of the North, 
en Gateshead, o la cripta de la catedral de Winchester. Ha participat en 
la Biennal de Venècia i en la Documenta de Kassel, la seva obra ha estat 
exposada en espais de prestigi internacional com la Whitechapel Gallery, 
la Serpentine Gallery, la Tate Saint Yves o el White Cube. Va guanyar el 
premi Turner l’any 1994. En Espanya va tenir una mostra antològica al 
Centro Galego de Arte Contemporánea l’any 2002.   

 

CONTEXT 
HISTÒRICO-

ARTÍSTIC 

 

 

Hereu del moviment minimalista i conceptual dels anys setanta, pertany 
a un grup d’escultors que ha redefinit el lloc del cos humà en l’art 
contemporani. 

 
2. NIVELL FORMAL 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 

Estructura cúbica formada a partir de l’ordenació i superposició de peces 
de pa de motlle cobertes amb cera. La forma i les dimensions de 
l’estructura s’assemblen a un llit sobre el qual han quedat enregistrades 
les empremtes de dues figures humanes jacents. Les siluetes són 
simètriques i s’han produït en mossegar determinades llesques de pa. 
 

 

 
 

PAPER DE 
L’AUTOR 

 

 

 

L’artista conforma el seu art literalment, al voltant del seu propi cos, a 
partir de motlles. Les seves característiques figures masculines de plom, 
buides i de mida natural, contenen l’espai que ell mateix ocupava dret, 
acotxat o estirat. 
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El seu cos es converteix durant els anys vuitanta, en l’instrument i 
material per tal d’estimular la consciència recreadora en l’espectador. 
Figures alineades (Insiders, 1998), afrontades (Parallel Field, 1990) o 
sospeses en l’aire (Critical Mass II, 1998) provoquen a l’espectador 
sensacions contradictòries d’estranyesa i familiaritat. L’artista vol 
convertir les formes més familiars en objectes de pensament. 
 

En cap moment es confon alguna de les seves figures amb una persona 
“real”. Es tracta d’una escultura que interroga sobre la condició humana. 
Cada obra demana als espectadors que es resituïn espacialment i 
mentalment en l’acte de contemplar. 
 

Gormley posa el títol de cada peça amb molta cura i, d’aquesta manera, 
aporta l’ímpetu necessari perquè iniciem el procés de lectura i 
interpretació de les obres. No obstant això, els títols sempre ens 
conviden al questionament i la reflexió, en lloc d’eliminar possibles 
dubtes. En el cas de l’obra que ens ocupa, el llit representa el descans, 
però també el treball diari que mereix aquest descans, o també la mort 
com a descans etern. El pa representa l’aliment principal, però també el 
cos de Crist. Els cossos absents representen la fugacitat de la vida, la fi 
de les necessitats corporals i l’espiritualitat. 
 

Per la realització d’aquesta obra, l’artista va fer servir 8640 llesques de 
pa de motlle. Primerament les va deixar assecar i després les va 
submergir en cera de parafina, per finalment encaixar-les i apilar-les per 
tal de construir l’estructura. El doble espai buit prové del volum del cos 
de l’artista, produït en mossegar (i menjar) les llesques de pa. 
 

 
3. NIVELL INTERPRETATIU 

 
 

ELS 
MATERIALS 

 

La seva educació catòlica (pare irlandès catòlic i alumne intern en un 
col·legi benedictí) fa que Gormley faci servir el pa (el cos de Crist) com 
a material de construcció de la peça. L’absència del cos produïda per la 
ingestió del pa fa referència al sacrament de la comunió i també a 
l’espiritualitat que això comporta.  
 

 
 
 

LES 
FORMES 

 

El cos que Gormley tracta de forma reiterada en la seva obra mostra 
només la part essencial, no té mai roba ni expressió, només conserva 
les característiques humanes més bàsiques. 
 

En aquest cas, els cossos absents indiquen la posició tradicional dels 
difunts medievals, amb els braços doblegats sobre el pit. Aquesta 
disposició, juntament amb les proporcions humanes del “llit”, ens 
remeten al traspàs, l’alliberament del patiment humà i la consegüent 
adopció de la nostra existència espiritual. 
 

 
 
 

CONSIDERACIONS 
DE L’AUTOR 

 

M’interessa la capacitat testimonial de l’art, i començo pel que conec, el 
fragment de món material en què s’inscriu la meva consciència: el meu 
cos. Intento presentar aquest fragment material de forma que quedi 
enregistrat el seu rastre. 
 

(...) El que m’interessa és ser, no fer. Crec que les accions són una 
fugida de la pregunta que està sempre allí: qui sóc?, la terrible pregunta 
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existencial que ens acompanyaria tot el temps si no tinguéssim coses a 
fer. 
Comentaris d’Antony Gormley a l’entrevista realitzada per Enrique 
Juncosa (comissari d’exposicions i subdirector general de conservació, 
investigació i difusió del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) 
publicada al catàleg Antony Gormley, Centro Galego de Arte 
Contemporánea, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 18 de gener 
– 31 de març, 2002, pàgs.: 157-168. 
 

Busquem la bellesa i una certa semblança. La meva obra no ofereix 
semblances, ni bellesa comprensible. Realment presenta el cos com una 
condició, no com un identitat donada.  
Antony Gormley, 1996, citat al catàleg Antony Gormley, Centro 
Galego de Arte Contemporánea, Xunta de Galicia, Santiago de 
Compostela, 18 de gener – 31 de març, 2002, pàg.: 44. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONS 
CRÍTIQUES 

 

 

Ja estigui la figura dominant l’espai amb la seva presència o amb la 
seva absència, Gormley transmet el sentit d’una condició interna.  
 

(...) Fins i tot quan el cos està absent, sempre hi ha una presència 
implícita, encara que estigui situada en una acció o succés anterior. 
Aquesta presència és més aviat un aura, una qualitat o emanació d’una 
personalitat, abans que la representació de determinada personalitat en 
si mateixa. 
 

(...) Pel fet de no haver estat consumides, les llesques de pa que 
formen Bed són dures, estan mortes i no tenen cap valor en termes de 
la seva funció acceptada. L’ús que l’artista fa de la cera aconsegueix 
preservar-les, encara que mai no podrà deslliurar-les de la seva intenció 
originària: la de sustentar la vida. (...) Finalment, la funció doble, de 
suport escultural i com a senyal humana de sustento, es fa patent en 
l’empremta del cos de l’artista, que es menja el pa mentre aconsegueix 
que les molles representin un tot. És com si la percepció s’hagués 
desglossat en menjador i menjat, subjecte i objecte, actiu i passiu, 
esperit i matèria. 
Michael Tarantino (comissari independent i crític, actualment director 
del centre d’art ARTESIA de Brussel·les): Algunes notes sobre Antony 
Gormley: Entre l’empremta i la evidència, al catàleg Antony Gormley, 
Centro Galego de Arte Contemporánea, Xunta de Galicia, Santiago de 
Compostela, 18 de gener – 31 de març, 2002, pàgs.: 107-120. 
 

El que ens ofereix és un repte a l’inici del segle XXI, en què l’obra d’art 
es proposa com l’instrument d’una transformació de les capacitats 
essencials de la comunitat, les de sentir i significar. 
Lisa Jardine (crítica, periodista i professora d’Estudis Renaixentistes de 
La universitat Quen Mary and Westfiled de Londres): Antony Gormley en 
retrospectiva, al catàleg Antony Gormley, Centro Galego de Arte 
Contemporánea, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 18 de gener 
– 31 de març, 2002, pàg.: 67. 
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4. RECURSOS 
 

 
ON LINE 

 

http://www.antonygormley.com/ 
Pàgina web de l’artista. 
 

http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=21315&tabview=text 
Fitxa informativa de l’obra Bed facilitada per la Tate Gallery. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Antony Gormley, Centro Galego de Arte Contemporánea, Xunta de 
Galicia, Santiago de Compostela, 18 de gener – 31 de març, 2002. 
 

Warr, Tracey i Jones, Amelia: El cuerpo del artista, Phaidon, 
Barcelona, 2006. 
 

 

PROCEDÈNCIA DE 
LA IMATGE 

 

Warr, Tracey i Jones, Amelia: El cuerpo del artista, Phaidon, 
Barcelona, 2006, pàg.: 172. 
 

 
5. APLICACIONS A L’AULA 
 

 
PREGUNTES 

ESPECÍFIQUES 
DEL GUIÓ DE 
COMENTARI 

 

- Quin material ha fet servir l’artista per construir l’obra? 
- És perdurable, aquest material? 
- El pa és un aliment primordial. Quin sentit simbòlic pot tenir en 
aquesta obra? 
- Per què creus que l’artista ha optat per indicar el negatiu de les 
figures en lloc del positiu? 
 

 

 
CONCEPCIÓ DE 

L’OBRA 
ARTÍSTICA 

 

 

OBJECTIUS 
- Reivindicar l’ús de materials no convencionals (a part dels 

considerats propis de la pintura o l’escultura). 
- Reflexionar sobre la dimensió metafòrica dels materials a 

emprar. 
- Evocar la dimensió espiritual de la humanitat. 
 

 

 
REALITZACIÓ DE 

L’OBRA 
 
 

 

PROCEDIMENTS 
 

- Construcció d’una escultura amb materials d’ús quotidià. 
- Utilització de suports pictòrics o materials escultòrics no 
convencionals. 
 

 
 

3.1.8. Consideracions sobre l’avaluació  
 
 
El recent decret (143/2007, de 26 de juny) pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria, estableix, al capítol 6, article 18, 
quins són els criteris generals d’avaluació comuns a totes les matèries: 
 
18.1 L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d'educació secundària 
obligatòria serà contínua i diferenciada segons les diferents matèries. El professorat 
avaluarà tenint present els diferents elements del currículum. 
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18.2 Els criteris d'avaluació de les matèries són un referent fonamental per 
determinar el grau d'assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de 
cada matèria. 
18.3 L'equip docent, coordinat pel tutor del grup, actuarà de manera col·legiada en 
tot el procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions que en resultin. 
18.4 Quan el progrés de l'alumne no sigui l'adequat s'establiran mesures de reforç 
educatiu. Aquestes mesures s'adoptaran quan es detecti el problema i en qualsevol 
moment del curs, i la seva finalitat serà garantir l'adquisició dels aprenentatges 
imprescindibles per continuar el procés educatiu amb èxit. 
18.5 El professorat avaluarà tant els aprenentatges de l'alumne, com els processos 
d'ensenyament emprats i la pròpia pràctica docent. 
18.6 Els pares o tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de l'alumne i les 
decisions relatives al procés seguit per l'alumne, així com el seu progrés educatiu. 
 
Consideracions preliminars als criteris generals d’avaluació: 
 

- L’avaluació aborda una varietat de fenòmens (currículum, ensenyament i 
aprenentatge) que interaccionen entre si. 

 
- Des de mitjans de la dècada dels 70, l’avaluació quantitativa s’ha vist cada 

vegada més desplaçada per l’avaluació qualitativa. Des d’aquesta 
perspectiva, la valoració dels resultats no té tant de relleu com la comprensió 
profunda del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 
- El principal objectiu de l’avaluació no és, per tant, aprovar o suspendre 

l’alumnat, sinó obtenir una informació que ens sigui útil per tal de millorar 
els processos d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, l’article 
18.5 del decret anima el professorat a reconduir la seva pràctica docent en els 
casos que així ho requereixin. 

 
- El context que realment importa des del punt de vista educatiu és el context 

de la vida fora de l’escola, ja que l’objectiu de l’ensenyament no és el bon 
rendiment en els estudis, sinó estimular la capacitat d’anàlisi i resolució 
de problemes per tal d’aconseguir una vida personal satisfactòria i 
socialment constructiva. 

 
- La informació no arriba als estudiants només des del professorat o els 

materials (llibres de text, CD-roms) específicament dissenyats per a la 
transmissió de coneixements acadèmics sinó que es recull i es difon en 
múltiples suports (televisió, Internet, diaris, revistes). Per aquesta raó, cal 
desenvolupar la capacitat de selecció, ordenació i interpretació de la 
informació per tal d’aconseguir transformar-la en coneixement. 

 
- Cal distingir entre l’avaluació inicial, la formativa i la sumativa, i també 

considerar els seus avantatges i inconvenients. L’avaluació inicial permet 
detectar els coneixements previs de l’alumne; aquesta avaluació té el perill de 
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condicionar les expectatives del professorat, és per això que s’ha de tenir en 
compte només com a orientació (susceptible de canviar-se en qualsevol 
moment) de cara a planificar l’actuació a classe. L’avaluació formativa és 
continuada i té com a objectiu afavorir el progrés en els processos 
d’aprenentatge dels alumnes; aquesta avaluació requereix una activitat molt 
intensa durant un llarg període de temps que permet prendre decisions per tal 
de millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge. L’avaluació 
sumativa o final ens indica els nivells de rendiment de l’alumnat. 

 
Què podem avaluar en educació visual i plàstica ? 
 
A l’annex 2 del decret esmentat, s’especifiquen quins són els criteris d’avaluació 
específics del currículum de l'educació visual i plàstica. Aquests criteris s’han ordenat 
adaptant un quadre proposat per Agirre (2005:123) per tal de clarificar els diferents 
apartats contemplats per l’avaluació:  
 

 

SEGON CURS 
 

 
 

Àmbit 
històrico-

artístic 

 
Diferenciar temes, estils i tendències de les arts visuals i audiovisuals a 
través del temps i atenent la diversitat cultural i el context on s’han 
produït. 
 
Diferenciar i reconèixer els processos, tècniques, estratègies i materials 
de les imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia. 
 

 
 
 

Àmbit 
hermenèutic 

(interpretatiu) 

 
Identificar els elements del llenguatge visual, constitutius essencials 
(configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial 
i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat. 
 
Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic 
d’acord amb uns objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de les 
diferents fases del procés de concepció, disseny, formalització i 
realització. 
 

 
 
 
 

Àmbit 
procedimental 

 
Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional 
aplicant tècniques diverses i aconseguir resultats en funció de la 
proposta i les intencions prèvies. 
 
Elaborar i participar, activament, en projectes de creació formal i visual 
individualment i cooperativament com produccions videogràfiques o 
plàstiques de gran format, aplicant les estratègies pròpies i adequades 
del llenguatge plàstic i visual. 
 

Realitzar creacions plàstiques bidimensionals i tridimensionals seguint el 
procés de creació i demostrant interès i iniciativa, creativitat i 
imaginació. 
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Àmbit 
estratègic 

 
Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els 
objectes i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i 
les eines. 
 

Utilitzar el dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i 
com a eina bàsica per a la plasmació d'idees. 
 
Utilitzar codificacions bàsiques de la geometria plana i descriptiva. 
 

 
 
 

 

TERCER CURS 
 

 
Àmbit 

històrico-
artístic 

 

Diferenciar els estils, les tendències i els discursos de les arts visuals i 
audiovisuals atenent les etapes i moviments més rellevants i la 
diversitat cultural. 
 

 
 
 

Àmbit 
hermenèutic 

(interpretatiu) 

 

Identificar els elements del llenguatge visual, constitutius essencials 
(configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial 
i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat. 
 

Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic 
d’acord amb uns objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de les 
diferents fases del procés de concepció, disseny, formalització i 
realització. 
 

 
 
 
 
 

Àmbit 
procedimental 

 

Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional 
aplicant tècniques gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats concrets 
en funció d’uns objectius i intencions determinats. 
 

Elaborar i participar, activament, en projectes de creació cooperatius, 
bidimensionals, tridimensionals i visuals i audiovisuals. 
 

Realitzar activitats artístiques seguint els processos de creació adequats 
a les propostes i demostrar interès i iniciativa, creativitat i imaginació. 
 

Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de 
representació. 
 

 
Àmbit 

estratègic 

 
Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos 
artístics desenvolupats. 
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QUART CURS 
 

 
Àmbit 

històrico-
artístic 

 

 
 
(No es contempla aquest àmbit a l’avaluació del quart curs) 

 
Àmbit 

hermenèutic 
(interpretatiu) 

 
Reconèixer i llegir imatges, obres i objectes dels entorns visuals (obres 
d'art, disseny, cinema, multimèdia), atenent els aspectes formals i 
narratius de les propostes. 
 

 
 
 
 
 

Àmbit 
procedimental 

 
Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge fotogràfica, el disseny, el 
dibuix assistit per ordinador i l'edició videogràfica. 
 
Col·laborar en la realització de projectes que comporten processos de 
concepció, disseny i execució cooperativa. 
 
Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i 
utilitzant diversitat de tècniques (escultura, dibuix artístic, volum, 
pintura, gravat, etc.). 
 
Elaborar produccions multimèdia, videogràfiques i fotogràfiques 
utilitzant les tècniques adequades a cada mitjà tecnològic. 
 

 
 
 
 
 

Àmbit 
estratègic 

 
Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques 
especificant els objectius, proposant diverses opcions i avaluant la 
solució. 
 
Dibuixar formes i espais aplicant els fonaments dels sistemes de 
representació. 
 
Emprar estratègies pròpies del disseny, la fotografia, la publicitat, el 
vídeo i els mitjans de comunicació i multimèdia per a realitzar projectes 
artístics i visuals. 
 
Descriure formes aplicant sistemes de representació i normalització. 
 

 
Sobre els continguts a avaluar proposats pel nou currículum cal considerar els 
següents aspectes: 
 

- Podem avaluar tant els processos de treball com els productes. 
 
- Parant atenció a la consideració de l’art contemporani com una forma de 

producció social i cultural estretament vinculada al context en què s’ha 
produït, hem de potenciar l’avaluació en l’àmbit històrico-artístic en 
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especial relació amb el moment actual, per tal d’afavorir la comprensió dels 
contextos contemporanis de creació i comunicació. D’altra banda, l’educació 
visual i plàstica pot esdevenir un estímul per tal d’afavorir en l’alumnat la 
comprensió de l’art com a mitjà de coneixement i de reflexió crítica vinculada 
a qualsevol àmbit significatiu de la vida social. 

 
- En l’àmbit hermenèutic (interpretatiu), hem de considerar els canvis 

produïts en la sintaxi visual proposada per la modernitat a partir de la 
proliferació de les TIC, que han afectat tant la nostra interpretació de la 
realitat com les maneres de construir-la verbal o plàsticament.  

 
- En l’àmbit procedimental, cal fomentar l’aprenentatge cooperatiu, no 

només entre els membres del grup-classe, sinó també entre els departaments. 
Això comporta un esforç, tant per part del centre educatiu com dels docents, 
en relació a construir un espai i un temps de confluència entre les disciplines. 

 
- Entre les qualitats del treball de l’alumnat que podem avaluar trobem: la 

qualitat tècnica de l’obra produïda, el grau d’inventiva en l’ús d’un procés o 
idea i el poder expressiu o qualitat estètica. 

 
- Tenint en compte la prevalença del discurs en els contextos artístics 

contemporanis per damunt de les capacitats manuals, caldrà valorar el 
contingut i el missatge que els estudiants volen transmetre a través de la seva 
obra. 

 
- En l’àmbit estratègic cal considerar l’activitat artística com un procés de 

recerca i, per tant, donar importància al desenvolupament de la capacitat 
investigadora de l’alumnat per tal d’aprendre a utilitzar instruments i mètodes 
que l’ajudin a resoldre problemes fora de l’aula amb creativitat. 

 
Com podem avaluar en educació visual i plàstica? 
 

- L’avaluació continuada suposa un registre constant i permanent de les 
activitats i els progressos de l’alumnat i els programes educatius. Això 
pressuposa que l’observació directa i informal és una qualitat del professorat 
competent i que proporciona una informació tan fiable com la de qualsevol 
prova formal. 

 
- Per tal de fer l’avaluació continuada cal que la comunicació entre el 

professorat i l’alumnat sigui fluïda i cal acabar amb l’actual separació entre el 
temps dedicat a ensenyar i el temps dedicat a avaluar. Podem mantenir 
entrevistes amb els estudiants perquè reflexionin verbalment sobre el seu 
propi treball en relació amb el que han après en fer-ho. 
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- És important atendre tant a les manifestacions plàstiques de l’alumnat 
com a les seves manifestacions verbals, ja que ambdues constitueixen el 
resultat de processos de pensament. 

 
- La posada en comú dels treballs realitzats és de gran interès tant per 

l’estudiant que mostra el treball com per qui fa el comentari. Aquesta activitat 
exigeix observació, avaluació i ús acurat del llenguatge. Oferir un context en 
què els estudiants prenguin part en el procés d’avaluació contribueix a la seva 
educació. 

 
- Fernando Hernández (2000) assenyala els avantatges de l’elaboració, per part 

de l’alumnat, d’un “portafolio” o diari de treball al llarg del curs acadèmic. 
Aquest diari és un contenidor d’anotacions personals, treballs puntuals, 
experiències de classe, connexions amb temes extracurriculars, etc. que 
facilita la reconstrucció del procés d’aprenentatge de cada estudiant de cara a 
l’autoavaluació i l’avaluació.  

 
- Quants més sistemes de registre apliquem més fiable serà l’avaluació. És 

convenient, a més, que les activitats acadèmiques es manifestin en una 
diversitat de productes concrets: resums, esquemes, exàmens, creacions 
plàstiques diverses, etc. que contemplin les diferents tipus d’intel·ligència que 
es posen en joc en cada procés d’aprenentatge.  

 

 
3.2. Anàlisi dels resultats 

 
En relació als criteris de selecció d’autors i obres, cal esmentar l’atenció 
prestada a les diferents concepcions, tècniques i procediments, amb la intenció de 
mostrar en classe tot un ventall de possibilitats de representació i expressió. Tots els 
autors són contemporanis i de procedències diverses per oferir un ampli espectre 
social i cultural. Si la selecció d’artistes no resulta suficientment plural es deu al 
desconeixement de l’idioma d’origen d’alguna documentació i/o als recursos minsos, 
ja siguin on line o bibliogràfics disponibles. 
 
Cada itinerari s’ordena cronològicament segons la data de realització de les obres 
triades i acaba amb la presència d’artistes catalans, alguns d’ells reconeguts 
internacionalment, com Antoni Tàpies o Perejaume, i d’altres artistes novells, com 
Lídia Pérez o Ester Ferrando.  El fet d’introduir aquests últims respon a la necessitat 
de vincular el treball de l’aula als contextos artístics més propers a l’alumnat. La 
presència d’aquests artistes fa possible d’establir una relació directa amb ells, si se’ls 
convida a visitar l’institut i compartir una experiència educativa o si es dóna 
l’oportunitat de visitar una exposició de l’artista en qüestió i es produeix llavors el 
diàleg directe amb els estudiants. 
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En relació al disseny de la pauta d’anàlisi de les obres, cal assenyalar els 
diferents àmbits contemplats: contextual, formal, interpretatiu, documental i 
d’aplicació a l’aula. Encara que la pauta classifica els diferents àmbits per tal de 
simplificar l’anàlisi, els nivells formal i interpretatiu són moltes vegades difícils de 
separar i acaben per solapar-se. El nivell formal presenta un primer apartat de 
descripció de les formes i un segon apartat que fa referència al paper de l’autor; s’ha 
considerat adient afegir en alguns casos l’apartat referent al paper de l’espectador ja 
que, tot i reconèixer que el seu paper és sempre subjectiu, es fa clarificador en el 
moment en què l’artista n’espera una reacció davant l’obra. 
 
Per tal de no interferir en els drets de la propietat intel·lectual, no s’ha afegit cap 
galeria d’imatges amb les obres més representatives de cada artista. No obstant 
això, el professorat compta amb tot un seguit de recursos on line incorporats a cada 
fitxa on trobarà tota la informació complementària (galeries virtuals, articles,  
entrevistes, dossiers educatius...) que necessiti.  
 
Pel que fa al disseny de la pauta didàctica de treball, cal recordar que, en 
abordar l’apartat d’exploració conceptual interdisciplinària, s’ha de comptar amb la 
col·laboració dels diferents departaments o professionals de l’ensenyament o bé amb 
la dedicació d’un espai i un temps d’investigació (consultar Internet a l’aula 
d’informàtica o diferents llibres especialitzats a la biblioteca del centre) per part dels 
mateixos alumnes, individualment o en grup. Amb l’apartat d’exploració sensorial i 
motriu, s’ha volgut rescatar l’experiència directa a través dels sentits com a vehicle 
primer de relació i coneixement de l’entorn que genera després les imatges mentals 
capaces de transmetre idees i conceptes. En considerar l’exploració en el temps, serà 
el mateix professorat qui decidirà, segons el calendari, la quantitat de sessions que 
vol dedicar a desenvolupar el projecte d’investigació amb els alumnes. L’exploració 
procedimental comunicativa/expressiva contempla la interrelació dels llenguatges 
verbal i plàstic  com a estratègia generadora de discursos. 
 
En relació a la continuïtat del treball començat, cal esmentar la recent creació 
d’un grup de treball de l’ICE de la URV titulat: Eines per l’educació visual i plàstica a 
través de l’art contemporani, coordinat per l’autora d’aquesta recerca i que es 
desenvoluparà durant el curs 2007/2008 amb la intenció d’ampliar els itineraris ja 
establerts, iniciar d’altres, ampliar les estratègies d’actuació a l’aula i actualitzar la 
pàgina web  http://www.xtec.cat/~evalero6 creada amb la intenció d’establir un 
espai de diàleg i intercanvi d’experiències entre els diferents centres educatius. 
 
De forma individual, continuaré la recerca en l’àmbit de l’art contemporani i 
l’educació artística amb la realització de la meva tesi doctoral. 
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4. C o n c l u s i o n s 
 

4.1. Aplicacions curriculars 
 

El primer nivell de concreció del nou currículum d’Educació Secundària 
Obligatòria (Decret 143/2007, de 26 de juny) indica com a finalitats de l’educació 
visual i plàstica el desenvolupament de les capacitats perceptives, expressives i 
estètiques de l’alumnat a través de la interaccció amb el seu entorn natural i social. 
Assenyala, com a punt de partida, la reflexió sobre la cultura visual i els fets artístics 
contemporanis. En aquest sentit, la recerca elaborada estableix uns itineraris que 
ajudaran l’alumne a interpretar i valorar, mitjançant el diàleg sobre les imatges, les 
manifestacions artístiques del seu entorn alhora que estimularan les seves capacitats 
perceptives i expressives personals. 

 
L’alumnat d’ESO i Batxillerat té uns referents culturals visuals molt minsos quant a 
història de l’art. És per això que, quan es tracta de representar la realitat, sempre 
acaba fent servir els mateixos recursos: la còpia o l’estereotip. En observar imatges, 
l’alumnat pot entendre de seguida les relacions que s’estableixen entre l’artista, 
l’obra i el seu context social i cultural a partir del comentari de les imatges i el treball 
a l’aula al voltant d’un tema en qüestió.  

 
Quant a l’expressió gràfico-plàstica, el nou currículum d’educació secundària anima a 
la utilització de les noves tecnologies en la producció d’imatges. L’alumnat pot 
comprovar a través del recorregut iconogràfic del projecte, l’ús que els artistes 
contemporanis fan de les noves tecnologies. A les pautes metodològiques 
desenvolupades, es valora també la introducció dels alumnes en eines de creació i 
manipulació digital d’imatges. D’altra banda, en analitzar les imatges escollides, 
l’alumnat aprendrà a identificar diferents tècniques gràfico-plàstiques i nous materials 
i llenguatges que poden practicar-se a classe, si s’escau. 
 
Un dels objectius prioritaris del nou currículum es la planificació i reflexió sobre els 
processos de creació artística. Aquest aspecte es contempla en la present 
investigació des de diferents vessants: per una banda, en l’exemplificació, a través 
dels diferents itineraris, de la manera amb què els artistes contemporanis planifiquen 
meticulosament els seus projectes mitjançant esbossos, fotografies, plànols, mapes, 
etc. i la forma amb què enregistren tot el procés de creació mitjançant la fotografia 
i/o el vídeo. D’altra banda, l’exploració en el temps que es proposa durant el treball 
amb l’alumnat presenta tres consideracions temporals: un sol dia, durant el treball i 
al final de l’experiència. S’especifiquen llavors els exercicis que es poden fer en un sol 
dia i també la conveniència de recopilar a través del temps els esbossos, les 
anotacions, les fotografies, etc. en un diari de treball per tal de reconstruir el procés 
d’aprenentatge. 
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Per últim, el batxillerat artístic contempla unes matèries de modalitat: dibuix 
artístic, volum, tècniques d’expressió gràfico-plàstica, imatge, disseny i altres 
matèries optatives com poden ser pintura, fotografia o infografia. En qualsevol 
d’aquestes matèries, l’alumnat desenvolupa projectes creatius, on posa en pràctica 
maneres d’interpretar la realitat. Els recorregut iconogràfics elaborats esdevenen un 
referent valuós, tant per al professorat com per a l’alumnat. En triar un tema de 
treball (els arbres, el gos, la cadira, la banyera o les empremtes del cos), el 
professorat compta amb un itinerari visual a través de diferents concepcions 
artístiques, a fi d’il·lustrar a classe el tema en qüestió. L’alumnat que, fins a segon de 
batxillerat no és introduït en la matèria d’història de l’art, podrà endinsar-se, a través 
de les imatges, en l’aventura de llegir i interpretar el fet artístic contemporani i 
comprendre, a través del seu estudi, algunes de les característiques de la societat 
actual. 
 

4.2. Valoració de la recerca 
 

La principal conclusió que es pot extreure d’aquesta memòria final de la recerca 
elaborada és que ens trobem davant d’un mètode de treball interdisciplinari que 
pren com a referent les manifestacions artístiques contemporànies per tal de vincular 
l’actuació a l’aula als contextos socials i culturals de l’actualitat. Els itineraris 
exemplifiquen una manera de treballar aplicable, no només als temes desenvolupats 
en aquesta investigació, sinó també a qualsevol altre tema d’interès.  
 
L’enfocament metodològic destaca el paper de l’educació artística com a mitjà de 
coneixement a través de l’exploració sensorial, conceptual, procedimental i en el 
temps, alhora que incorpora alguns dels eixos fonamentals del currículum 
postmodern, com la cultura visual, la interculturalitat, les noves tecnologies i la 
interdisciplinaritat. 
 
La cultura visual 
 
Exemples de cultura visual s’observen tant en el diferents itineraris iconogràfics, amb 
l’exemplificació d’artistes plàstics procedents de camps tan diversos com la fotografia 
de moda, la publicitat o el disseny, com en les propostes didàctiques, amb la 
incorporació dels referents de la cultura visual de l’alumnat en forma de posada en 
comú durant l’exploració conceptual. 
 
La interculturalitat 
 
Ja que el món en què vivim mostra una gran diversitat cultural, el centre 
d’ensenyament esdevé un eix fonamental per educar el respecte envers l’alteritat. 
Aquest treball valora la interculturalitat i fomenta el  respecte envers el patrimoni 
natural i cultural propi i aliè. Als diferents itineraris, s’amplia l’espectre d’artistes 
europeus i americans amb la incorporació d’artistes de procedències diverses com el 
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portorriqueny Pepón Osorio o la cubana Ana Mendieta. Durant el treball a l’aula, es 
dóna veu als estudiants de diferents procedències per tal de compartir el significat 
del referent en qüestió des de la seva cultura d’origen. Finalment, es garanteix la 
igualtat d’oportunitats dels estudiants en tant que se’ls ofereix mitjans d’expressió i 
comunicació universals: els materials gràfico-plàstics. 
 
Les noves tecnologies 
 
L’alumnat pot consultar sempre que vulgui la pàgina web creada:  
http://www.xtec.cat/~evalero6 , al centre d’ensenyament o des de casa, 
familiaritzant-se així amb les noves tecnologies i amb l’entorn d’Internet. Aquesta 
pàgina web està vinculada a altres pàgines on es posa de manifest la iconografia 
tractada.  

 
Les noves tecnologies es posen de manifest en els diferents itineraris iconogràfics  
com a eines de documentació, recerca, creació i expressió, tant per part dels artistes 
triats com per la seva utilització a l’aula en els diferents guions de treball proposats. 
A través de les imatges escollides, es fa palès l’ús de la fotografia, el vídeo i les 
noves tecnologies en general en les manifestacions artístiques contemporànies. El 
potent desenvolupament dels grans mitjans de comunicació audiovisual i la facilitat 
per crear, transmetre i consumir imatges a través de l’ordinador, està donant lloc a la 
incorporació de noves tècniques, sistemes i llenguatges visuals. En la mesura que 
són les generacions més joves les que més ràpidament incorporen a les seves 
activitats quotidianes les noves tecnologies, l’educació artística ha de fomentar l’ús 
d’aquests mitjans. Aquest projecte valora la idoneïtat de l’ús de l’ordinador amb 
programes de creació i edició d’imatges, la connexió a Internet i la utilització del 
cercador d’imatges com a eina de consulta i creació, així com la introducció a l’aula 
de plàstica d’instruments encara no habituals com l’escàner, la impressora i la 
càmara digital. 

 
L’entorn telemàtic pot esdevenir alhora una eina de comunicació i d’intercanvi entre 
professors i alumnes de diferents centres, que poden compartir a través de la web 
les seves experiències educatives. 

 
La interdisciplinaritat 
 
Els mateixos artistes escollits posen en evidència la dissolució de les disciplines en 
relació amb l’art contemporani. AzúaMoliné, per exemple, demostren amb els seus 
dissenys la implicació de les arts plàstiques amb l’ecologia; Wolfgang Tillmans eleva 
la fotografia de moda a la categoria d’obra d’art; Ana Mendieta omple la seva 
pràctica artística de rituals religiosos; Christo planifica obres d’enginyeria per tal 
d’elaborar els seus projectes, etc. 
 
D’altra banda, cada proposta didàctica contempla una exploració conceptual del tema 
des d’un vessant interdisciplinari que contempla les ciències naturals, les ciències 
socials, la tecnologia, etc. 
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Altres aportacions transversals  
 
Tal i com es va indicar en el projecte inicial, aquestes són algunes de les aportacions 
del treball als diferents eixos transversals:  
  
Coeducació: a través de les imatges, es fa evident l’assoliment d’igualtat 
d’oportunitats d’artistes homes i dones en els últims segles i, en especial, en les 
últimes dècades. Igualment, es fa palès la universalitat del contingut de les obres 
d’art a través del temps, independentment del sexe de l’artista. Per últim, l’anàlisi 
d’algunes obres d’art contemporani esdevé exemple de denúncia de comportaments 
patriarcals o masclistes encara presents en la nostra societat. 

 
Inclusivitat: s’utilitza la vessant universal de l’art com a eina inclusiva d’educació i 
es convida l’alumnat a expressar-se amb mitjans gràfico-plàstics; es potencia la 
capacitat de l’art com a teràpia envers l’alumnat amb trastorns de desenvolupament i 
de conducta. 

 
Cohesió social: es fa un esforç conscient per destacar els valors artístics i estètics 
de les obres d’art i de la cultura visual de totes les cultures, considerant també les 
minories i la cultura popular, i no solament de les poques habitualment reconegudes 
com a grans cultures, històriques o contemporànies. Això implica subratllar les 
confluències, mestissatges i interdependències dels diferents llenguatges artístics en 
la contemporaneïtat. 

 
Normalització lingüística i ús social de la llengua catalana: el format web així 
com el format CD, íntegrament en català, afavoreixen el coneixement de 
terminologia artística específica, tot ampliant l’oferta de webs d’innovació educativa 
en català. 
 

5. B i b l i o g r a f i a 
c o me n t a d a 

 
Recursos per a l’estudi de l’art contemporani 
 
A part dels monogràfics, catàlegs, revistes d’art o llibres d’art contemporani relatius 
als diferents artistes contemporanis presents en aquests estudi i que s’han 
especificat a les fitxes desenvolupades, podem esmentar la següent bibliografia 
general consultada:  
 
Campany, D. (2006), Arte y fotografía, Barcelona: Phaidon. Aquest llibre analitza 
en profunditat la presència de la fotografia a les manifestacions artístiques 
contemporànies, des de la dècada dels anys seixanta fins a l’actualitat, explorant la 
funció social de la fotografia com a mitjà de representació. 
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Guasch, A. M. (1997), El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. 
Barcelona: Ediciones del Serbal. Estudi de les exposicions que han generat noves 
maneres de contemplar i expressar la realitat, aquelles que han provocat el debat 
sobre els estils, els llenguatges i els discursos plàstics en la segona meitat del segle 
XX. 
 
Guasch, A. M. (Ed.) (2000), Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de 
exposiciones 1980-1995, Madrid: Akal-Arte contemporáneo. Compendi de textos 
de catàlegs d’algunes exposicions emblemàtiques de l’art més recent escrits per 
comissaris d’exposicions, crítics d’art, filòsofs, conservadors, directors de museus i 
professors d’universitat, tant d’Europa com dels Estats Units, amb el propòsit de 
definir el marc intel·lectual i creatiu del nostre temps. 
 
Guasch, A. M. (2001), El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 
multicultural, Madrid: Alianza Forma. Història de l’art a partir dels anys setanta, 
moment que suposa la fi del dogma formalista i l’inici de la postmodernitat. 
S’analitzen els principals artistes i les obres que configuren el perfil creatiu de la 
nostra època. 
 
Grosenick, U. (Ed.) (2003), Mujeres artistas de los siglos XX y XXI, Madrid: 
Taschen. Selecció de dones artistes del segle XX fins l’actualitat. L’ordenació del llibre 
és alfabètica i es contemplen diverses tendències i tècniques artístiques 
desenvolupades per artistes com Marina Abramovic, Louise Bourgeois, Rineke 
Dijkstra, Tracey Emin, Nan Goldin, Barbara Kruger, Sarah Lucas, Annette Messager, 
Shirin Neshat, Pipilotti Rist, Cindy Sherman, Rosemarie Trockel o Rachel Whiteread. 
 
Meneguzzo, M. (2006), El siglo XX. Arte contemporáneo, Barcelona: Electa. 
Història de l’art contemporani, des dels anys cinquanta fins l’actualitat, ordenada 
segons tres grans blocs temàtics: les paraules clau (moviments artístics, tècniques 
específiques, conceptes fonamentals, etc.), els llocs emblemàtics (ciutats, països, 
territoris, paisatges, etc.) i els protagonistes (setanta pintors, escultors i arquitectes) 
amb una informació biogràfica i el comentari d’algunes de les seves obres. 
 
Osterwold, T. (1999), Pop Art, Madrid: Taschen. Assaig sobre els orígens, els temes 
i les característiques del Pop art en Anglaterra i en Amèrica a través de l’anàlisi de les 
obres d’artistes com Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein i David Hockney, entre d’altres. 
 
Riemschneider, B. i Grosenick, U. (2001), Arte de hoy, Madrid: Taschen. Selecció 
d’artistes occidentals dels anys 80 i 90, ordenats alfabèticament, dels quals 
s’expliquen els aspectes més destacats de la seva obra. 
 
Rush, M. (2002), Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX, 
Barcelona: Destino. A partir d’una reflexió sobre les noves concepcions sobre el 
temps i l’espai generades per la utilització de les noves tecnologies, aquest llibre 
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explora territoris artístics ocupats per la performance, el videoart, la videoinstal·lació 
i l’art digital. 
 
Salcedo, A. (2001), L’art del segle XX a les comarques de Tarragona, 
Tarragona: Arola. Primera síntesi de les formes estètiques contemporànies a les 
ciutats enclavament del Camp de Tarragona: Tarragona-Valls-Tortosa. Mostra com la 
vinculació entre temps històric i temps estètic evoluciona entre el 1900 i el 1999. 
 
Taylor, B. (2000), Arte Hoy, Madrid: Akal. Història de l’art des dels anys setanta fins 
l’actualitat, prestant especial atenció als artistes dels Estats Units, Anglaterra, França, 
Alemanya i Rússia. Aquest llibre aborda temes tan específics de l’art postmodern com 
l’impacte del mercat sobre els diversos estils artístics, els efectes de la sida o les 
relacions cada vegada més estretes entre els artistes i altres sectors del sistema de 
l’art com la crítica, els museus o la teoria de l’art.  
 
Wallis, B. (Ed.) (2001), Arte después de la modernidad. Nuevos 
planteamientos en torno a la representación, Madrid: Akal. Llibre amb 25 
assaigs escrits per teòrics i crítics d’art tan destacats com Rosalind Krauss, Donald B. 
Kuspit, Roland Barthes, Walter Benjamin i Lucy R. Lippard, entre d’altres, que 
proporcionen una perspectiva general sobre els contextos artístics més recents en 
abordar temes com: el declivi de la modernitat i l’inici de la postmodernitat, els 
corrents més actuals en pintura, cinema, vídeo i fotografia o la dinàmica dels 
sistemes actuals de producció i difusió de l’art. 
 
Warr, T. i Jones, A. (2006), El cuerpo del artista, Barcelona: Phaidon. Aquest llibre 
inclou una selecció d’artistes que, des de la dècada dels seixanta i fins l’actualitat, 
han treballat amb el seu cos utilitzant-lo com a instrument, suport o vehicle 
d’expressió. 
 
VVAA (1979), Diccionario del arte moderno. Conceptos, ideas, tendencias. 
Valencia: Fernando Torres Ed. Diccionari de conceptes, idees i tendències artístiques, 
principalment del segle XX, elaborat per teòrics i crítics d’art tan destacats com 
Alexandre Cirici, José Corredor-Matheos, Gillo Dorfles, Daniel Giralt-Miracle, Roman 
Gubern i Simón Marchan, entre d’altres. 
 

CATÀLEGS 
 
El estado de las cosas. El objeto en el arte de 1960 a nuestros días. 
Colecciones de los fondos regionales de arte contemporáneo de Francia, 
MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo), del 8 de octubre de 2004 al 9 de 
enero de 2005, ARTIUM (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-
Gasteiz) del 2 de febrero al 22 de mayo de 2005. Història de l’objecte artístic 
contemporani internacional, des dels anys seixanta fins l’actualitat; en ella tenen 
cabuda diferents manifestacions artístiques que ens parlen sobre algunes 
transformacions clau de la societat contemporània, com els efectes de la societat de 
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consum, el valor dels objectes quotidians, els objectes com a vehicles de 
propaganda, etc. 
 
La Col·lecció Onnasch. Aspectes d’Art Contemporani. MACBA, 7 de novembre 
de 2001- 24 de febrer de 2002, Barcelona. Catàleg de la col·lecció d’art 
contemporani del berlinès Reinhard Onnasch, col·leccionista que manifesta especial 
interès pels artistes més radicals que treballen fora de les tendències dominants. 
 
Pasajes. Actualidad del Arte español. Expo’92, Sevilla. Catàleg de les obres 
presentades al Pavelló d’Espanya a l’Expo 92 de Sevilla, amb una selecció de la 
producció més actual d’artistes espanyols vius. 
 
 

LLOCS WEB 
 
Hernández, Carmen 
http://av.celarg.org.ve/Recomendaciones/ponenciacarmen.htm 
Ponència de Carmen Hernández: Reflexiones sobre un proyecto expositivo. 
Desde el cuerpo: alegorías de lo femenino, presentada en la III Jornada 
Nacional de Investigación Universitaria de Género, Escuela de Sociología, FACES - 
UCV, Caracas, 18 de juliol de 2002. Aquesta ponència assenyala la constant 
referència al cos en l’art femení contemporani en relació a quatre eixos fonamentals: 
la valoració de la feminitat com a possibilitat d’invocar un ordre més plural, com a 
agent desestabilitzador davant del llenguatge logocèntric, com a crítica als discursos 
discriminatoris procedents de diferents disciplines i, per últim, com a crítica als 
estereotips elaborats i reafirmats a l’esfera pública, especialment pels mitjans de 
comunicació de masses. 
 
López Gutiérrez, María de Lourdes 
http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero4-
05/documentos/a_pintura.doc 
Espai de docència i investigació de la Universidad del Valle de México que ofereix, 
entre d’altres, l’estudi de María de Lourdes López Gutiérrez: La pintura del siglo 
XX. Aquest treball tracta tres blocs històrics: l’època de les avantguardes, la 
postguerra i la postmodernitat. Aquesta última a partir de la revolució sociocultural 
dels seixanta, esdeveniments com la globalització i moviments artístics com l’art pop, 
el minimalisme, el happening, l’art conceptual i la instal·lació.  
 
Performanceologia 
http://performancelogia.blogspot.com/ 
Espai web creat a Veneçuela amb la intenció de recopilar, publicar, difondre i 
intercanviar documentació sobre l’art de la performance: registres fotogràfics i en 
vídeo, textos teòrics, ressenyes d’esdeveniments i anècdotes sobre aquesta 
disciplina. 
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Universes in Universe 
http://www.universes-in-universe.de/espanol.htm 
Espai web en anglès, alemany i castellà que recull informació actualitzada (articles, 
reportatges, entrevistes, assaigs, convocatòries, notícies, ressenyes, etc.) en relació 
amb l’art contemporani d’Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica en el context artístic 
internacional. 
 
Recursos per a l’educació artística 
 
Agirre, I. (2005), Teorias y prácticas en educación artística, Barcelona: 
Octaedro. Aproximació a les diferents tendències pedagògiques relatives als 
ensenyaments artístics i consideracions en relació al futur de l’educació artística tot 
contrastant la investigació que prové de la psicologia i la pedagogia amb la relativa a 
altres àmbits moltes vegades desconsiderats per l’educació artística com la filosofia 
de l’art o l’antropologia.  
 
Bosch, E. (1998), El plaer de Mirar. El museu del visitant, Barcelona: Actar. 
Reflexions sobre l’educació estètica a través de l’art contemporani. 
 
Caja, J. (Coord.) (2003), La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, 
la mano y el pensamiento, Barcelona: Graó. Proposta general d’actualització dels 
ensenyaments artístics. A l’apartat d’educació infantil es centra l’atenció en 
l’expressió i l’autoexpressió de l’alumnat; a educació primària s’ofereixen recursos 
expressius propis de les arts plàstiques; per últim, a l’educació secundària, s’aposta 
per la utilització de les noves tecnologies per al tractament de la imatge. 
 
Efland, A. D., Freedman, K. i Sthur, P. (2003), La educación en el arte 
posmoderno, Barcelona: Paidós. Aquest llibre reflexiona sobre la influència de la 
filosofia postmoderna en les qüestions curriculars. Analitza les característiques del 
que seria un currículum d’educació artística postmodern i proporciona eines de treball 
aplicables tant a primària com a secundària. 
 
Efland, A. D. (2004), Arte y cognición. Integración de las artes visuales en el 
currículum, Barcelona: Octaedro. Arthur Efland descriu en aquest llibre com un 
plantejament de l’aprenentatge orientat cap a la cognició (i no només cap a l’emoció) 
canviaria la manera d’ensenyar les arts visuals; planteja maneres en què els avenços 
en ciència cognitiva es poden aplicar a l’educació artística; descriu com es pot fer 
servir l’art per a desenvolupar les habilitats cognitives de l’alumnat i identifica les 
implicacions de tot això de cara al currículum i a les pràctiques educatives en 
general. 
 
Eisner, E. W. (1998), El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la 
práctica educativa, Barcelona: Paidós. Pautes per a la recerca qualitativa en 
educació artística a partir del treball d’artistes i crítics d’art contemporani, amb el 
propòsit de mostrar que les qualitats destacades pels crítics en relació amb l’art o la 
vida social no són diferents d’aquelles que determinen la investigació en educació. 
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Eisner, E. W. (2004), El arte y la educación de la mente, Barcelona: Paidós. 
Aquest llibre descriu les diverses formes de pensament que susciten les arts i 
considera el currículum com un detonant que afavoreix l’adquisició, no només de 
coneixements, sensibilitat o imaginació, sinó també de noves actituds i 
predisposicions. 
 
Gratacós, R. (2006), Otras miradas. Arte y ciegos: tan lejos, tan cerca, 
Barcelona: Octaedro. Reflexió sobre l’experiència estètica dels cecs a través de 
diferents propostes realitzades amb persones invidents. Entre els temes 
desenvolupats al llibre hi figuren: la percepció sensorial com a font d’aprenentatge, 
l’exploració de l’espai pròxim, l’orientació en l’espai urbà i la comprensió de les 
formes artístiques clàssiques i contemporànies. 
 
Hernández, F. (2000), Educación y cultura visual, Barcelona: Octaedro. Aquest 
llibre suggereix que la postmodernitat ha redefinit l’art i, per tant, l’educació artística 
ha d’evolucionar paral·lelament, des d’una comprensió de la cultura visual. 
 
Huerta, R. (Ed.) (2002), Los valores del arte en la enseñanza, Universitat de 
València. Reuneix les aportacions al Congrés d’Educació Artística realitzat a València 
durant els dies 28, 29 i 30 de juny de l’any 2000, organitzat pel departament de 
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica y Corporal de la Universitat de València. Les 
intervencions dels diferents ponents (Victòria Combalia, Fernando Hernández, Rosa 
Gratacós, Roser Juanola, Imanol Agirre, entre d’altres) publicades en aquest llibre 
proposen una profunda renovació de l’àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica.  

 
LLOCS WEB 

 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
https://www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm 
DOGC núm. 4915 - 29/06/2007 amb el DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (Pàg. 
21870).  
 
Hernández, Fernando 
http://www.ub.es/boletineducart/boletineducart/info/model.htm 
Article de Fernando Hernández: Repensar la educación de las Artes Visuales 
desde los estudios de Cultura Visual, a propòsit de la necessitat imminent de 
replantejar l’educació artística a partir de nous objectes d’estudi com els anuncis, els 
objectes de disseny, la moda, les pel·lícules, els graffitis, les fotografies, els concerts, 
la televisió, la realitat virtual, la xarxa, les imatges digitals..., a més de les arts 
tradicionals com la pintura, l’arquitectura o l’escultura. 
 
Transversalia.net 
http://www.transversalia.net 
Entorn virtual per a l’educació en valors a través de l’art contemporani. 
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Recursos de caràcter general 
 
Biedermann, H. (1993), Diccionario de símbolos, Barcelona: Paidós. Diccionari 
format per una selecció de figures simbòliques procedents de la cultura dels cinc 
continents, des dels temps més remots fins a l’actualitat, explicada des d’una base 
arqueològica, etnològica, artística i psicològica. 
 
Chevalier, J. i Gheerbrandt, A. (1991), Diccionario de los símbolos, Barcelona: 
Herder. Diccionari de símbols referents a totes les tradicions i cultures del món.  
 
Cirlot, J. E. (1992), Diccionario de símbolos, Barcelona: Labor. Diccionari de 
símbols segons un sistema comparat que prové de la investigació, compilació i crítica 
de diverses fonts: antropologia, mitologia, historia de les religions, esoterisme, 
emblemàtica, psicoanàlisi, etc. tot focalitzant l’atenció en l’explicació del símbol en els 
diferents contextos culturals. 
 

LLOCS WEB 
 
La ciudad de la Pintura 
http://pintura.aut.org/ 
Gran pinacoteca virtual d’obres d’art de tots el temps organitzades segons diferents 
criteris: ordenació alfabètica d’autors, museus del món, cronologia i estils, etc. 
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