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“Las imágenes están reproduciendo, a un nivel ideológico, las relaciones de 

poder que se establecen entre hombres y mujeres. La mujer está presente en 

la imagen, pero con las connotaciones específicas de un cuerpo y una 

naturaleza pasiva, poseíble, desprovista de poder y que está al alcance de 

cualquiera. El hombre no aparece en la imagen, pero éste refleja su punto de 

vista, su posición dominante y su discurso”. 

 

“ Women, Art and Ideology” 1981 

 

1. Introducció: motivacions personals, mètode i fixació d’objectius 
 

Amb aquestes paraules, Roszika Parker i Griselda Pollock manifestaven la relació existent 

entre representació visual i context social. Les imatges per si soles no reflecteixen la realitat 

social de les dones, però el fet que la dona hagi quedat reduïda a objecte en les 

representacions artístiques fa que les imatges tinguin la qualitat de reflectir les relacions 

existents entre homes i dones.  

 

Al llarg de la Història de l’Art, la representació estètica de la dona s’ha vist transformada 

d’acord amb les diferents concepcions filosòfiques implicades, relacionant conceptes com art i 

ètica, funció de l’artista, concepte de “bellesa”, relacions entre art i funció social, etc. L’Art ha 

trobat sempre la manera d’influir en la cultura dels pobles i sovint ha estat utilitzat com a 

propaganda política al servei del poder. Com a ”objecte artístic”, la dona ha estat representada 

en nombroses ocasions, des dels clàssics fins al Renaixement, i des de Romanticisme fins a la 

modernitat, passant pels neoclàssics, els impressionistes i en l’actualitat en el Net.art.  

 

No és, doncs un tema nou l’estudi de la representació estètica de la dona en una etapa 

determinada de la Història de l’Art. En canvi, sempre representa una novetat la visió particular 

d’un artista en concret, ja que encara que la seva pertinença a un moviment o escola 

determinada marca unes directrius comunes a altres membres del grup, la individualitat de 

cada persona, les circumstàncies de la seva vida i el context històric i social determinen la 

totalitat de la seva obra.  

 

L’Impressionisme, moviment artístic en el qual basarem molts aspectes d’aquesta recerca està 

considerat com un dels estils més importants després del Renaixement. Com a tendència 

artística, va representar un punt d’inflexió en l’art europeu per les conseqüències que el progrés 

i la modernitat van aportar, però sobretot perquè va determinar un canvi en l’interior mateix de 

l’artista. A partir de l’Impressionisme, l’artista ja no ha estat mai més un subjecte passiu sotmès 

a les directrius acadèmiques. L’experimentació en nous ambients, amb nous materials i amb 

més llibertat va estimular la imaginació i la creativitat de l’artista originant un nou tipus d’art, 

més natural. 
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La personalitat de Paul Gauguin posseïa moltes de les qualitats que des del punt de vista 

actual entenem per “ser artista”: rebel·lia, complexitat de caràcter, una aguda intel·ligència i 

quelcom de misteriós. La seva gosadia, la seva audàcia i el seu caràcter emprenedor el va 

portar a realitzar diversos viatges arreu del món durant tota la seva vida que el van posar en 

contacte amb altres cultures donant-li l’oportunitat d’observar el mode de vida d’altres 

comunitats.  

 

En els seus inicis com a pintor, la imatge de la dona ja fou una part important de la seva 

producció ja que la seva dona Mette va ser utilitzada com a model en nombroses ocasions. 

Sovint, mostrada en un ambient interior que denotava clarament el discurs social del 

confinament de la dona en l’espai domèstic. Els seus fills, la seva dona, i també paisatges 

pintats au plein air formen part d’aquest període inicial. Una ullada general a l’obra de l’artista ja 

constata de primera mà que la representació de la imatge femenina en Gauguin va anar 

evolucionant fins adquirir l’aspecte de les obres de la seva plenitud artística: monumentalitat i 

forma de les figures, la importància del dibuix i el color o l’escassa profunditat dels plans. 

Tanmateix, aquesta evolució només palesa en referència als seus aspectes formals, no pas 

quan a la significació de l’obra, que segueix representant l’ideal femení com un ésser fràgil, 

necessitat de protecció, i destituït a l’àmbit domèstic o a l’espai idíl·lic, d’un món més natural i 

primitiu, al mig de la natura.  

 

Altra cosa és l’evolució quan a la seva tècnica artística, que es va anar transformant des de 

l’estil propi dels impressionistes, amb una ampul·lositat de formes que ens podrien recordar les 

de Rubens, fins a la claredat i senzillesa dels cossos i amb una estaticitat llavors, sense 

precedents i fins i tot amb un pel d’abstracisme. L’estil artístic de Gauguin va comunicar un 

tipus d’art amb un nou tipus de representació, en el qual les formes i la posició dels cossos no 

eren importants però en canvi ressaltava la transcendència de la incorporació a l’obra 

d’elements simbòlics atorgant-li quelcom d’irreal, i presagiant l’adveniment de l’art abstracte.  

 

És aquesta capacitat d’expressió de l’artista que interessa captar en l’obra de Gauguin, 

observar els detalls que expressin no només el significat i la visió del pintor sobre la dona i la 

manera com s’hi relacionava, sinó també el  seu context social. Gauguin, obsessionat amb la 

idea de ser un artista, ser comprès com artista i valorat com els mestres impressionistes el van 

dur a discutir i experimentar amb altres impressionistes amb els quals va aprendre i fornir la 

seva tècnica artística, com per exemple Pissarro o  Monet. El seu somni artístic el va portar a 

viatjar en busca de nous espais per a les seves obres, no sempre ben acceptades ni tampoc 

ben cotitzades. Una visió general de l’obra de Gauguin mostra l’evolució estètica de la seva 

producció artística, modificada d’acord amb els paràmetres artístics i socials amb què va estar 

en contacte, però sobretot amb la fèrria voluntat de l’artista d’originar un tipus d’art diferent i 

original.  
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La primera qüestió és identificar el rol interpretat per la dona en la pintura de Paul Gauguin i la 

seva relació amb el context social, observant els efectes i conseqüències que van determinar la 

seva obra. L’anàlisi de les pintures de Gauguin ens permetrà obtenir una visió de la seva 

relació amb les dones dins la seva evolució com a artista, en la seva relació amb l’art de la 

seva època, sense oblidar-nos de la importància que els seus contemporanis li van atorgar.  

 

A “Modernity and the Spaces of Feminity”, Griselda Pollock (Chadwick, pàg.214) delimita els 

nous espais de masculinitat i feminitat, i articula les diferencies “socials, econòmiques i 

subjectives” entre ser dona i ser home al París del finals de segle XIX. La caiguda del Segon 

Imperi el 1870 i l’establiment de la Tercera República el 1875 havien produït una cultura de 

classe mitjana cada cop més democratitzada. Durant la dècada de 1870 els grans magatzems, 

els bulevards i les exposicions internacionals bullien amb un públic actiu i consumista. Pintors 

com Monet, Pissarro, Berthe Morisot, Degàs, Sisley o Mary Cassat entre d’altres van elaborar 

una versió pròpia de modernitat que ells van plasmar en la seva producció artística amb un nou 

estil i noves temàtiques per a ser observades sota un context de reestructuració social dels 

àmbits públics i privats.  

 

La “modernitat” representava una etapa de transformacions tan importants que va originar un 

tipus de discurs social en continues polèmiques a favor i en contra del progrés. Gauguin, com 

d’altres, va voler manifestar el seu malestar per les contradiccions, falsedat i hipocresia de la 

civilització industrial de l’època. Com a contrapartida, va buscar l’estímul de la seva inspiració 

artística en un món més natural, segur que la seva representació artística juntament amb 

l’elaboració d’un estil original li havia de conferir l’èxit que desitjava. Un moment en el qual, les 

dones lluitaven per fer-se un lloc en la societat i els artistes les representaven en el seu 

ambient natural, tal com eren percebudes: com un objecte de contemplació 

 

Mentre dones artistes com Cassat o Morisot utilitzaven la seva objectivitat per legitimar en la 

seva obra els assumptes de la vida social domèstica, -àmbit en el qual les dones tenien íntim 

coneixement-, esforçant-se en adquirir coneixements artístics que els hi eren negats per 

considerar-se fora de les atribucions estrictament femenines, els artistes insistien en 

representar i elaborar el mateix discurs social que sobre les dones, la història els havia 

proporcionat. Malgrat tot, tal com afirma  Pollock, artistes com Cassat o Morisot van reconduir 

la seva situació social i van trobar la manera d’accedir als intercanvis d’idees, que sobre la 

pintura, els artistes homes realitzaven en àmbits com els cafès de París. Així, Cassat i Morisot, 

davant la impossibilitat de reunir-se amb els seus col·legues artistes al Café Guerbois, assistien 

a vetllades que els dijous oferia Manet, on podien coincidir amb altres artistes i discutir les 

seves idees sobre pintura.  

 

Gauguin va dedicar part de la seva vida a expressar la seva sensibilitat i les emocions 

artísticament i amb això va contribuir a fer més rica una etapa de la Història de l’Art 
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considerada com l’inici de la modernitat i precursora de l’art contemporani. La seva obra és fruit 

del legat impressionista. Les seves primeres representacions femenines són fruit del seu 

esperit burgès i com a tal les dones són representades en l’ambient privat de la llar, realitzant 

tasques domestiques o realitzant funcions socials considerades com una extensió del privat. 

Quan la seva obra és comença a allunyar de l’Impressionisme, la seva concepció pictòrica va 

experimentar un gir que pot ser observat en el seu estil, en els colors i la forma de les figures. 

No així la de la dona, que canvia d’estil i d’escenari, però no representa cap avanç respecte al 

seu confinament social a l’àmbit domèstic. Amb el gir que va efectuar la seva pintura, Gauguin 

volia mostrar no només les impressions sinó també les sensacions, símbols i emocions que 

havia experimentat amb el seu contacte amb el món primitiu. Per això la seva “dona” és la 

imatge femenina en un món “no civilitzat ni industrialitzat” però és observada pel pintor amb les 

mateixes connotacions que sobre el femení  havia adquirit per tradició.  

 

L’allunyament experimentat pel pintor va suposar una nova tendència que postulava uns 

plantejaments estètics propis que van obrir nous camins a la pintura del segle XX. Amb un nou 

interès per la construcció de la forma, el dibuix i l’expressivitat dels objectes i les figures 

humanes Gauguin juntament amb Van Gogh i Cezanne van inaugurar un estil propi que va 

marcar un punt d’inflexió en la pintura dels impressionistes. La seva obra va constituir el punt 

de partida d’altres moviments pictòrics com l’expressionisme (Van Gogh) o el fauvisme 

(Matisse) que a la llarga va conduir a la desaparició de l’art figuratiu i l’adveniment de l’art 

abstracte.  

 

1.1. Motivacions personals 

 

Abans d’iniciar pròpiament el treball, m’agradaria explicar el motiu de l’elecció d’aquest tema 

amb el qual espero poder culminar la llicenciatura d’Humanitats. Al llarg dels estudis, els 

alumnes hem tingut l’oportunitat de “tastar” diferents àrees del coneixement i de descobrir en 

quines àrees de coneixement trobàvem més afinitats. En el meu cas m’han interessat més les 

assignatures que fan referència al Món antic i l’Historia de l’Art  i han estat aquestes les que en 

acabar el curs desitjava haver pogut prolongar el temps lectiu per gaudir i aprofundir una mica 

més en alguns dels temes tractats. I aquesta és la pretensió d’aquest treball, aprofundir en 

l’estudi d’un pintor i una temàtica que no per molt analitzada sigui menys interessant, ja que la 

preocupació sobre els drets i igualtat de la dona així com el seu tractament visual segueix 

essent un tema de plena actualitat. 

 

Potser el lector es preguntarà, perquè Gauguin i no un altre pintor, entre els impressionistes. En 

primer lloc, perquè em va impressionar el valor emotiu i ple de significat, del quadre de 

Gauguin, On anem?, Què som?, On anem?, (1897), pregunta de candent actualitat i que sovint 

ens fem quan observem la capacitat humana en construir i al mateix temps en destruir el que 

ens envolta. És llavors quan ens adonem que el món canvia amb rapidesa, però no tan com 
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ens fan veure els nostres sentits.  En segon lloc, perquè quan vaig llegir el llibre de Vargas 

Llosa, “El paraiso en la otra esquina”, -on l’autor presenta de manera paral·lela la narració de la 

Flora Tristan, feminista i avia de Gauguin-, em va sorgir l’interès d’observar la manera com 

Gauguin va pintar la dona i comprovar si era veritat la concepció de Vargas Llosa sobre el 

pintor en afirmar que Gauguin havia utilitzat la dona com “una força vital imprescindible, al 

servei de la seva creativitat”. 

 

La imatge estètica de la bellesa femenina, en Gauguin, no té res a veure –en les últimes 

etapes- amb la imatge representada per Leonardo, Rubens o Ingres. Tots ells van representar 

la dona en diverses ocasions i situacions en imatges de la vida diària: la foscor dels retrats de 

Leonardo reflectint l’esplendor de la seva època, també d’experimentació, però rés a veure amb 

l’adveniment de la Modernitat; les imatges plenes de vitalitat de dones exuberants en ambients 

històrics i mitològics de Rubens o l’ampul·lositat dels retrats d’Ingres reflectint la ideologia d’una 

burgesia ascendent.  

 

En canvi, l’última etapa del pintor és plena d’imatges de la natura on la imatge femenina 

exerceix un paper primordial. L’espai natural on es representa evoca un retorn a un moment 

primitiu i original. La seva tècnica, les línies del dibuix, el color i la forma de representació de la 

dona canvien indubtablement. La creació de composicions simplificades i estàtiques, l’harmonia 

de les masses cromàtiques envoltades i ben perfilades pel dibuix i gust pels ambients exòtics 

resumeix en escasses paraules l’estil que pretenem analitzar tot seguit.  

 

1.2. Mètode i fixació d’objectius 

 
Sota la hipòtesi que la representació estètica de la dona en la pintura de Paul Gauguin es deu 

en primer lloc a l’experimentació i subjectivatzió de l’artista tal com succeeix en altres pintors 

impressionistes, realitzarem una anàlisi descriptiva i comparativa de l’obra de l’artista per tal 

d’elaborar un estudi que ens mostri que el canvi ocasionat es deu també a un canvi en l’espai 

de representació femenina originat per la seva relació amb el context històricosocial i cultural 

de l’època. 

 

Per tal de realitzar l’estudi la nostra metodologia de treball serà la següent: 

• Realitzar un estudi sobre la posició social i cultura de la dona en època de Gauguin, 

mostrant els seus antecedents històrics, emfatitzant en el treball social realitzat de 

l’àvia del pintor Paul Gauguin com a mostra de la situació sociocultural de la dona 

durant el segle en què va viure l’artista. 

• Analitzar obres del pintor on la representació femenina ocupa un lloc important en la 

imatgeria de l’obra. 

• Observar la influència que, la seva manera de pintar les dones, va exercir en altres 

pintors, en relació amb la importància del futur adveniment de l’art no figuratiu, així com 
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constatar que els aspectes formals de la pintura no canvia en absolut el discurs sobre 

la dona.  

 

El mètode de treball serà de tipus qualitatiu, ja que el que es pretén és aprofundir i estudiar un 

aspecte i un període concret de la història de l’art: la imatge de la dona en les pintures de 

Gauguin. Per tant, el treball es realitzarà per mitjà de fonts documentals bibliogràfiques sense 

deixar de banda altres eines de divulgació, com articles de revista i internetgrafia, l’ajuda de la 

qual ha estat bàsica a l’hora d’observar i analitzar les obres de Gauguin, així com la d’altres 

pintors.  

 

L’objectiu d’aquest treball és explorar l’obra de Gauguin amb una finalitat divulgativa i didàctica 

la pretensió del qual es basa en l’interès d’un lector no especialitzat, però sensible als temes 

sobre Art i la seva connexió amb la societat. Amb aquesta intenció proposo primerament fer un 

recorregut històricosocial de la posició de la dona en l’època de Gauguin (segona meitat del 

segle XIX), sense deixar de banda altres esdeveniments anteriors que per la seva 

transcendència històrica crec pertinent esmentar en aquest treball, com per exemple la tasca 

social realitzada per la feminista i àvia del pintor, Flora Tristan, a favor de tota la classe obrera 

sense distinció de gènere. 

 

En segon lloc es proposa examinar l’espai on es troben les dones d’aquesta època tant en 

l’àmbit social com en l’artístic, ja que el factor gènere va ser un element decisiu en la definició 

de la nova societat de classe del segle XIX. Posteriorment, aquest factor farà possible la 

creació d’identitats i arquetips masculins i femenins, ultrapassant les fronteres de les classes 

socials per esdevenir en patrons i valors comuns a tota la societat (Mary Nash). S’avaluaran els 

antecedents artístics de Gauguin (Impressionisme) i es citarà breument la seva biografia, 

donant especial rellevància als aspectes que posteriorment es transmetran en la seva obra. Per 

últim amb l’anàlisi de les obres de Gauguin s’examinarà amb detall el propòsit d’aquest treball. 

És a dir observar com va tractar Gauguin la imatge femenina i posar en relació l’obra 

analitzada, la imatge, en el seu context històric i artístic. Per últim després de l’anàlisi 

comparativa de diverses obres i etapes del pintor s’acabarà amb les influències d’aquest sobre 

l’art posterior tot observant els canvis produïts en la imatge de la dona, finalitzant amb les 

conclusions pertinents. 

 

2. Context social de la dona en època de Gauguin  
2.1. Antecedents històrics (finals del segle XVIII fins primera meitat del segle XIX) 

 
Per entendre el context social de la dona en època de Gauguin ens hem de remuntar al període 

que compren des de 1789 fins a 1848, període dominat per dos fets d’una importància històrica 

cabdal. En primer lloc la poderosa transformació industrial, fruit del progrés, que es va produir 
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arreu d’Europa, i en segon lloc per la transformació política que es va originà a França arreu 

dels esdeveniments de la Gran Revolució (1789).  

 

Juntament amb aquest dos fets, podem comptar encara un altre factor important com és 

l’agitació intel·lectual, estimulat per les idees i el pensament remuntant-se ja a les aportacions 

dels precursors de la Il·lustració en el segle XVII. Idees fomentades en la confiança engendrada 

pels nous descobriments científics, però també en l’esperit del relativisme cultural fomentat per 

l’exploració del món no conegut.  

 

El progrés va generar capital i el capital va generar canvis tan profunds que va fer 

desenvolupar un nou tipus de societat. Una societat burgesa amb condicions i capacitat per 

arribar a les esferes més altes del poder; que creia en el capitalisme com l’única forma de 

desenvolupament possible; amb la convicció que la classificació convenient de la societat havia 

d’estar formada per una classe burgesa alta; a qui l’energia, el mèrit i la intel·ligència havia 

elevat i mantingut en la seva posició actual; i una classe proletària, formada per obrers 

assalariats que treballaven a les indústries sota les ordres dels propietaris, en dures condicions 

de treball.  

 

Un sistema que, basat en les lleis i el desenvolupament del discurs de la domesticitat, 

confinava a casa a les dones, atribuint-les l’única identitat d’esposa i mare i que va veure la 

necessitat d’afermar fronteres insuperables entre l’espai públic, monopoli del masculí i l’àmbit 

privat de prerrogativa exclusivament femenina. D’altra banda, és important considerar les 

categories de la política i de les relacions socials, i analitzar les relacions de poder en els 

espais privats, on s’evidencia que la mecànica de la dominació funciona assignant determinats 

espais i atribuint identitats. D’aquesta manera, en la construcció del femení s’identifica 

obstinadament la sexualitat amb el cos de la dona, i les categories de ciutadà i home 

esdevenen sinònimes, excloent-ne les dones. La reivindicació d’aquests drets, igualtat i 

llibertat,  no feien més que refermar els pilars de la Revolució Francesa. (Sala, T. “Seqüència 

episòdica de presències i absències femenines en els espais de les arts”)  

 

El desenvolupament industrial i la política liberal va comportar el desenvolupament d’un 

arquetip d’home com a figura pública, ciutadà, treballador i cap de família, proveïdor de 

l’economia familiar i, per suposat, únic subjecte polític. L’assentament d’aquest discurs sobre la 

masculinitat i la feminitat, reforçat per un conjunt de lleis que regulaven la subordinació 

femenina poden considerar-se aspectes crucials en el desenvolupament de la nova societat 

contemporània (Davidoff i Hall, 1994).  

 

Així, durant el segle XIX i també gran part del XX, en molts països occidentals, les dones 

havien restat postergades i privades de drets civils i polítics. Tanmateix, paral·lelament a 

l’existència d’un sistema jurídic que regulava la subordinació de les dones, també es va anar 
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produint  una gradual derogació d’aquesta legislació al llarg dels segles XIX i XX gràcies 

sobretot a la lluita iniciada per les primeres fundadores del moviment feminista com Mary 

Wollstonecraft (1759-1797),”A vindication of the rights of woman”, i ja en la línia del socialisme 

utòpic, Flora Tristan (1803-1844), àvia de Paul Gauguin.  

 

Tristan, per mostrar un exemple del neguit de les dones en defensa dels seus drets, va 

pertànyer a una generació de grans inconformistes i objectors radicals de la societat en què 

van néixer, i fanàticament persuadits que era possible reformar la societat i eradicar les 

injustícies i els sofriments, i instaurar la felicitat humana. Com a socialista utòpica, Tristan va 

ser una de les pioneres en abordar el problema de la dona. A  “Union Obrera” 1843, dedica tot 

un capítol a exposar la situació de les dones1. Seguidora de les idees del comte Saint-Simon, 

qui va arribar a renunciar al seu títol per defensar una societat sense classes i igualitària, 

defensava l’equilibri econòmic que s’havia de buscar a través de l’ajuda mútua i de la solidaritat 

i representa una de les fases de la conscienciació feminista moderna.  

 

Suzanne Voilquin i Jeanne Deroin a França, i Anna Wheeler i Eliza Macauley a Anglaterra, 

varen buscar projectes de vida alternativa que qüestionaven les restriccions socials imposades 

a les dones. Amb la consciència de subordinació imposada per la societat, però també 

convençudes de la plena capacitat per a desenvolupar qualsevol activitat pública, 

s’identificaven amb un mode de vida diferent que obrís noves expectatives d’experiència 

femenina.  Buscaven l’emancipació plantejant la transformació, tant de les relacions humanes 

com de les concepcions alternatives de l’espai i del funcionament urbà.  

 

L’ampliació de la categoria de ciutadà a tots els homes va constituir un dels motors de les 

revolucions liberals del segle XIX, i dels processos posteriors de transformació democràtica. 

Des de la perspectiva de gènere, el concepte de ciutadania establert des de la Revolució 

Francesa era excloent respecte a les dones. Negar a les dones l’atribució de subjectes polítics 

actius i marginar-les del poder polític posava en dubte un dels principis fonamentals de la 

Revolució: universalitat. Eugène Henri Paul Gauguin va néixer a París el  7 de juny de 1848, en 

ple procés d’onada revolucionaria2, la culminació dels esdeveniments de la qual suposaria el 

desmantellament del programa social de la República Francesa i amb ell tots els ideals 

socialistes de Flora Tristan.  

                                                      
1 "todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos 
naturales e imprescriptibles del ser mujer" (19) 
2 El primer esclat revolucionari es va produir al Febrer, quan els defensors del sufragi universal i els socialistes van 

derrocar al rei Lluís Felip I d’Orleans i van proclamar la II República. Encara que en un principi els ideals republicans 

van permetre la democratització de l’Estat francès sota la presidència del moderat Alphonse de Lamartine (1790-1869), 

la coalició entre la burgesia i els treballadors va durar poc. La falta de consens en el govern a causa de les reformes 

polítiques i econòmiques van provocar les cruentes lluites als carrers de París. Sota el govern dictatorial de Louis 

Cavaignac es va aprovar al Novembre una nova Constitució de caire presidencialista i autoritari que suprimia les 

al·lusions al dret al treball i preparava el camí al règim conservador presidit per Lluís Bonaparte, que finalment va ser 

elegit President a finals de 1848. 
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Durant les últimes dècades del segle XIX i fins la Primera Guerra Mundial, la lluita pels drets 

polítics i el dret de vot va esdevenir en el punt central de la seva lluita. Així doncs, pràcticament 

durant l’època de vida de Paul Gauguin, la posició social de la dona no havia canviat gaire. La 

dona seguia postergada en l'àmbit domèstic, familiar o el convent. Però l’ambient urbà de la 

ciutat industrial va fer sorgir un nou tipus de vida que va fer sortir les dones al carrer, als parcs i 

places urbans, i els artistes ho van reflectir a les seves obres.  

  

2.2. Espais femenins i representació artística 

 

Fins la segona meitat del segle XVIII, la majoria d’imatges són retrats, gènere que es va 

popularitzar entre la noblesa i l’alta burgesia. Trobem, doncs molts retrats femenins, dones 

benestants procedents d’una elit urbana que va utilitzar les arts visuals per legitimar la seva 

posició social i les seves pròpies pretensions. 

 

A partir del segle XIX, els espais representats per l’art són espais creats i representats per la 

literatura que a través de les novel·les condensen el temps i el converteixen en visible des del 

punt de vista artístic. Art i literatura comparteixen tota una sèrie de temes recurrents que 

responen a determinades estratègies discursives. La imatge de la dona apareix sovint en 

l’àmbit domèstic, llegint, tocant el piano, cosint, absorta en els seus pensaments, endinsada en 

un temps subjectiu, suggerint la presència del record, del desig o de l’espera... representacions 

de dones davant del mirall, empolainant-se, pentinant-se. Es mostren també retrats familiars, 

de vetllades o esdeveniments quotidians en l’àmbit domèstic, com l'esmorzar o el dinar.  

 

El realisme i el naturalisme van fer visible el món interior que mostrava una imatge idealitzada 

de respectabilitat burgesa. Ben diferent van ser les versions del realisme compromès 

socialment que intentava descriure l’heroisme de la vida moderna. Les activitats de les dones i 

els nens en la societat industrial, a les fàbriques, als vagons de tren, als carrers de les ciutats o 

en els prostíbuls reflectien la imatge urbana, com per exemple les imatges pintades per 

Daumier, Courbet i Manet, però també narrades literàriament per Balzac, Dickens o Zola.  

 

També a Catalunya, dibuixants com Josep Lluís Pellicer o Francisco Sardà plasmaven la 

crònica quotidiana de la Barcelona industrial. Imatges d’interiors copsat per pintors com Ramon 

Casas on apareixen dones fent el mandra, a punt de prendre un bany, o a l’alcova, llegint o 

xerrant en una galeria. Representacions de la vida i la imatge de les dones benestants, 

modernes que van al Liceu, van en automòbil o en bicicleta, i assisteixen a l’hipòdrom... En una 

època més tardana, els pintors més joves, com Nonell o Picasso mostraran dones, marginals o 

marginades per la societat: gitanes, prostitutes, gent del carrer... 
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Però, no cal oblidar, tal com afirma Nash, que les representacions culturals no són ni de lluny 

un mirall fidel de l’experiència històrica de les dones. Les representacions culturals indiquen els 

límits de la “normalitat de gènere” però les dones han estat sempre subversives i no han 

acceptat les normes de conducta imposades. Les dones han estat presents en el món rural i 

han constituït moltes vegades una mà d’obra absolutament decisiva en el desenvolupament de 

les feines del camp, en la comercialització dels productes agrícoles i agents actius en les 

formes de sociabilitat de la cultura rural. Un cop desenvolupada la ciutat industrial, la dona va 

constituir part dels milers d’obrers que cada matí acudien a les fàbriques i tallers en la 

producció fabril i la seva aportació ha estat decisiva en l’economia obrera i la subsistència de la 

família, sense oblidar la llarga trajectòria feminista per la igualtat de drets amb els homes. 

 

A mitjans del segle XIX les fàbriques eren espais d’explotació no només de les dones sinó 

també dels homes. Obrers i obreres eren explotats per raó de les dures condicions laborals i 

els reduïts salaris laborals. L’aspecte positiu d’aquest espai fou que va esdevenir un punt de 

reunió i compartició d’idees. Les fàbriques van representar un espai de sociabilitat i diferents 

maneres de pensar, esdevenint un punt d’encontre per a la reflexió i discussió, amb la 

conseqüent conscienciació en la lluita per la igualtat de drets de les dones. Una etapa de 

transformacions socials que va afectar les relacions humanes provocant també canvis en la 

moralitat de les persones.  

 

L’àmbit de la creació artística també es va veure sotmès a profundes transformacions, perquè 

els artistes ja no van ser més, màquines productores d’obres d’art. Van començar a 

experimentar amb els colors i observar escenes de la vida quotidiana per després plasmar en 

el quadre les seves impressions,  tal com eren percebudes per la mirada del pintor. A la dècada 

de 1870, el concepte d’art reflectia “impressió” i s’associava a un reconeixement “modern” de la 

condició subjectiva de la percepció o de l’experiència.  

 

Les fàbriques també tenien la condició de “modern” i com a signe de la importància d’aquest 

espai és freqüent trobar tant en l’àmbit artístic com en d’altres camps de la cultura, una major 

presència de la dona treballadora i de classes populars. Pel que fa a la pintura, el 1874, Degàs 

pintava La planxadora i Millet, Camí al treball (1850-1851). Si bé en l’àmbit cultural, la 

presència femenina fins al segle XIX havia estat gairebé limitada a l’àmbit domèstic o als 

convents, al llarg del segle XIX va anar conquerint una major visibilitat –encara que de portes 

endins- gràcies al nou ambient que s’anava construint a conseqüència del desenvolupament 

industrial i la urbanització de les ciutats, (Tatjer).  

 

Les primeres obres de Gauguin ens presenten una dona l’espai de la qual és la quotidianitat 

d’un ambient marcat per la burgesia de la ciutat industrial. Posteriorment defugint aquest mateix 

espai, trasllada la seva producció artística a un entorn més natural i la imatge de la dona es 

trasllada a l’espai “domèstic” i “natural” de La Bretanya. Quan Gauguin entra en contacte amb 
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els pobles “primitius” el món idíl·lic de les seves imatges conformen un espai que resta lluny de 

les ciutats, dels problemes polítics i dificultats i de tot allò que representa la modernitat: és el 

retorn al paradís. En aquest sentit, podem apreciar que Gauguin defuig de l’espai pel que tant 

havia lluitat Flora Tristan situant la dona fora de les ciutats en un entorn on s’imposa el primitiu. 

Per Gauguin , que fugia de la crisi del seu temps, que buscava refugi en el primitiu i natural, 

l’espai femení és el bosc, la platja o un temple a l’aire lliure. Les obres de Gauguin estan 

repletes de símbols i sentiments. Amb l’originalitat del seu art va encetar un nou estil donant un 

nou impuls al dibuix i a les figures, i la representació femenina va adquirir una nova imatge més 

rústica, amb més color i més salvatge. L’estaticitat de les seves imatges, el tractament del 

color, la senzillesa de les línies i l’espai on i com són representades és fruit del seu estudi i de 

la seva expressió artística.  

 

2.3. L’empremta de l’Impressionisme 
 
Ideològicament, l’Impressionisme és la manifestació artística de l’esperit burgès de la societat 

que artistes, homes i dones palesen en les seves obres. Com a moviment artístic, va reflectir 

totes les transformacions acumulades per la cultura europea. Científicament, havien estat 

publicades les teories del color de Eugène Chevreul (1786-1889) que juntament amb els 

descobriments realitzats per Helmholt i Rood va fer possible la seva aplicació a l’art. Científics i 

artistes es van adonar que els colors no eren, tal com havien cregut Leonardo i Alberti, realitats 

immutables, sinó que depenien de la percepció individual. Admiraven els expressius colors de 

Delacroix (1798-1863), però el treball au plein air els va proporcionar la visió dels efectes del 

moviment de la llum i els colors de la natura que només podia ser captat a través de tècniques 

més ràpides i no amb els laboriosos procediments de l’art acadèmic. Però la influencia més 

gran que va rebre l’impressionisme va ser l’adveniment de la fotografia. El seu impacte en l’art 

en general, i en l’Impressionisme en particular va ser enorme. Els vincles entre fotografia i 

pintura foren tan intensos com complexes, i la seva influència recíproca (Denvir, “El 

Impressionismo”.  

 

Pintura i fotografia es van adaptar a l’acte, i en referència a les dones va suposar l’ocupació 

d’un nou tipus de suport, amb un llenguatge sexual més intens i amb les mateixes connotacions 

de gènere habituals. La fotografia podia captar a l’instant el moviment i la sensualitat del cos i 

els fotògrafs i els pintors van utilitzar el nou suport com un mitjà més d’exposició sexual. 

Jacques Bonnet a Femmes au bain, afirma que Le premier soin des photographes, après avoir 

saisi ce qu’ils apercevaient par leur fenêtre (Niépce), pardessus les toits (Fox Talbot), dans leur 

atelier ou de l’autre côte de la Seien (Daguerre), fut de fixer l’image d’êtres humains habillés ou 

..... déshabillés. Deixant de banda les connotacions de gènere, l’impressionisme va suposar 

l’emancipació de la pintura i l’autosuficiència de l’art. Per l’artista va contribuir a la fixació de les 

imatges i va possibilitar l’observació acurada de la llum, els colors i les formes. Els artistes van 

poder analitzar la naturalesa de l’estructura i del moviment dels cossos, que d’altra banda mai 
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haguessin pogut realitzar. La fotografia va congelar els gestos, va immobilitzar un moviment al 

carrer i  la dansa d’una ballarina. Comunicava una forma de realitat i el que pretenien sobretot 

els impressionistes era copsar la realitat, no només de la vida quotidiana sinó també altres 

espais naturals de la vida. L’Impressionisme va ser el nucli de tot allò que representava 

quelcom revolucionari, “modern”, i l’experimentació és el concepte que millor defineix els 

impressionistes. Rebutjaven l’art oficial, però homenatjaven als seus predecessors. El mestre 

de Manet, Thomas Couture, malgrat la seva tendència a pintar als decadents romans, va 

pronosticar que els artistes del futur podrien arribar a trobar temes apropiats, escenes d’obrers, 

de bastides o de vies del tren. Havia tota una tradició d’una avant-garde potencial de pintors 

que van contribuir de forma significativa en les tècniques i ideologia de l’adveniment de 

l’Impressionisme.  

 

Una visió femenina de l’Impressionisme dóna com a resultat un nou tipus de dona burgesa, una 

dona que surt al carrer, passeja pels parcs, que va al teatre elegantment vestida acompanyada 

del marit, que situat en una escala de poder superior, també elegantment vestit, simbolitza 

l’espai públic en el qual expressa el seu domini. Al mateix temps un tipus de visió, lligada amb 

la seva funció natural de la maternitat l’ha predestinada tradicionalment a l’ambient domèstic de 

la casa i la família. En aquest context, la sexualitat ha estat part d’aquest discurs, d’una banda 

com una expressió eròtica de l’artista-espectador com a voyeur i de l’altra com una extensió de 

la seva funció reproductora.  

 

Les dones burgeses havien començat a estudiar, a fundar revistes i diaris (Maria López) i a 

organitzar campanyes per promoure el vot femení i l’emancipació de la dona semblava estar en 

marxa. Aquests canvis que en principi només havien afectat la burgesia van arribar també a les 

dones populars que d’igual manera es van començar a  allunyar de la llar, per anar a la fàbrica, 

el taller, o al bordell. L’univers masculí (a finals del segle XIX), observava atònit i veia com una 

amenaça, com es desenvolupava l’espectacle del sumptuós decorat que construïen els artistes 

(María López). Però, malgrat la “modernitat” que l’Impressionisme representava en tots els 

aspectes, i totes les lluites en què la dona havia intervingut, el discurs social seguia sent el 

mateix: l’espai de la dona era el domèstic i en aquest espai estava confinada habitualment i 

artísticament.    

 

A finals del segle XIX, l’estat de l’art europeu era una amalgama de moviments i estils artístics 

que s’havien desenvolupat a partir de l’Impressionisme. Rebutjat per uns i aclamat per d’altres 

representava molt més que un moviment artístic. Representava “modernitat”, representava 

llibertat, representava una innovació respecte a les tendències pictòriques del moment i 

representava sobretot una nova actitud que donava prioritat a l’actitud subjectiva de l’artista, 

que emfatitzava l’espontaneïtat,  la immediatesa de la visió i la capacitat de reacció. Els 

defensors d’aquest moviment artístic manifestaven que traduïa en l’obra, el temperament de 

l’artista que filtrava el món de les sensacions visuals a través de l’acte de posar pinzellades 
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sobre la superfície del quadre. Pels seus detractors, la pintura impressionista es podia definir 

com una activitat inconscient i mecànica, en la realització de la qual no es necessitava cap 

habilitat especial, ni intel·ligència ni imaginació, i no prenia en consideració cap de les lleis de la 

composició pictòrica. Des del seu punt de vista era l’estil “adequat” per les dones -aquest era el 

seu discurs cultural-, ja que només requeria els reflexos immediats dels impulsos sensorials, i 

per tant resultava un activitat decadent i superficial que podia ser realitzada per les dones.  

 

Algunes dones de la burgesia van saber aprofitar aquest moment de “llibertat” i van mostrar la 

seva atracció pel nou moviment artístic com per exemple Berthe Morisot, Mary Cassat, Eva 

Gonzalés o Marie Bracquemond. Però mentre uns mostraven en les seves obres l’evidencia de 

la divisió sexual fabricada per les ideologies burgeses, les dones palesaven el tipus de rol 

imposat per les mateixes ideologies. A cap d’elles els era permès pintar el que desitjaven. Les 

artistes dones d’aquest període tenien limitada la seva expressió artística. Això passava en un 

temps on les dones no podien estar a soles amb un home que no fos el seu marit, ni podien 

rebre el mateix tipus d’ensenyament que els homes. Les dones podien posar nues davant un 

grup d’homes durant la classe de dibuix però no hi podien assistir com alumnes. No totes les 

dones podien accedir als àmbits artístics, sinó que depenia de la seva situació econòmica o la 

de la seva família. Moltes de les dones pintores que trobem en aquest període tenen algun 

tipus de vincle familiar amb homes-artistes per exemple, Berthe Morisot era la besnéta de 

Fragonard i cunyada i alumna de Manet, Marie Bracquemond era la dona de Felix 

Bracquemond. En àmbits artístics, l’usual per les dones era fer de models, no ser artistes. La 

mateixa Berthe Morisot va fer de model en una pintura de Manet, El balcó (1868), tota una 

mostra de la cultura patriarcal de la divisió de sexes, imposada des de l’Antiguitat.  En el 

quadre, la figura de la model apareix en primer pla, just darrera, en una escala superior 

d’estructuració social, la mare simbolitzant l’espai privat, domèstic. La mare està representant 

una de les seves atribucions com a dona: tenir cura dels fills; darrera la figura d’un home, 

símbol de fortalesa i poder és el ciutadà, qui protegeix econòmicament la família, simbolitza 

l’àmbit públic.  

 

Aquesta restricció d’ambients, va fer que la temàtica de gran part de l’obra de les dones 

impressionistes estigués formada per dones i nens o membres de la seva família. Morisot va 

demostrar la seva habilitat en aquest tipus de pintures mostrant el seu estil distintiu amb les 

ràpides pinzellades de color a la seva obra “Woman and Child” de 1874. Els temes de Mary 

Cassat també van evolucionar dins dels límits del seu sexe i la seva classe. Va estar 

considerada durant molt de temps com una pintora de descripcions gens problemàtica de 

dones i nens (Chadwick, pàg.217) però també va plasmar els típics rituals a traves dels quals la 

feminitat trobava significat: brodar, cosir, prendre el te, etc. Com a contrapartida, el quadre de 

la seva germana Lydia conduint un carruatge, Mujer y niño conduciendo un carruaje (1879), és 

possiblement l’únic en la pintura francesa de finals del segle XIX on es representa una dona 
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subjectant les brides, mentre un apàtic cotxer seu al seu costat, cosa que es pot interpretar 

amb una idea diferent sobre els rols atribuïts a cada sexe.   

 

Abans, durant i després l’Impressionisme, les dones han obtingut sempre el mateix tracte 

artístic i cultural. Per exemple, Delacroix va ser un ídol, que amb el seu romanticisme i actitud 

deliberada respecte al color va utilitzar la imatge femenina com a símbol de  virtut. Així, a La 

libertad guiando al pueblo (1830) representa la figura d’una dona ensenyant el pits, una imatge 

idealitzada que simbolitza la puresa, la justícia i la innocència davant l’esclat social, produït a 

Europa entre 1830 i 1848, en pro de la llibertat. Una possible interpretació ens podria indicar 

que és una mostra de la lluita de les dones durant l’etapa revolucionaria, però una interpretació 

més exacta ens mostra els ideals de llibertat i igualtat, l’expressió plàstica dels quals era 

representada a través de les dones com a símbols de valors i justícia fusionats amb la seva 

pròpia naturalesa. L’obra de Courbet, va suscitar enormes polèmiques perquè tractava temes 

vulgars. Va gosar pintar un nu masculí sense tenir en compte que no era el lloc apropiat perquè 

la seva bellesa “no era ideal”, però va ser l’autor d’obres, qualificades com a pornogràfiques, 

com “La siesta” o “El origen del mundo”, que van constituir tota una provocació. Courbet 

afirmava que “el realisme és la democràcia de l’art” i el seu estil de vida així com la  seva obra 

van tenir una immensa influència en Pissarro i Cezanne.  

 

Però la veritable consecució dels impressionistes va ser que van donar coherència i forma a 

tendències que durant un considerable període de temps havien estat latents en l’art europeu. 

Turner i Constable, per exemple, s’havien dedicat als problemes sobre la llum i el color, 

intentant una aproximació a una interpretació realista del paisatge. Més tard als Estats Units, 

May Alcott, finançada pels escrits de la seva germana, va viatjar a París on va arribar decidida 

a triomfar com artista - la còpia de quadres realitzats de Turner li van valer les lloances de 

Ruskin a Londres -. Alcott, junt amb Mary Cassat i altres dones pintores van ser les primeres en 

adherir-se a aquest moviment radical.  

 

Una qüestió important a tenir en compte és l’impuls que l’administració de Napoleó III –malgrat 

la seva política- va donar al departament governamental de Beaux-Arts que va esdevenir molt 

més intel·ligent i progressista que qualsevol altra cosa de la mateixa naturalesa a Europa. Es 

van donar facilitats per realitzar estudis al museu del Louvre; el Palais de Louxembourg va ser 

dedicat a l’art contemporani i és de destacar que va ser el mateix emperador que va iniciar el 

1863, el Saló des Refusés. Van haver influències que arribaven de fora d’Europa. L’art japonès 

es va començar a filtrar, també carregat d’elements decoratius i de signes masclistes, l’any 

1856. La simplicitat de colors i el tractament sintètic de la llum i l’ombra que s’havien pogut 

observar en els gravats de Hokusai (1760-1849), i altres van començar a fer efecte en l’element 

decoratiu en l’obra de nombrosos artistes com per exemple a Whistler, Rousseau, Degàs i més 

tard Gauguin que a la vegada es traslladaria a l’obra de Paula Modersohn-Becker, els nabis o 

el fauvistes.  
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La ideologia burgesa palesa també en la producció artística d’Edouard Manet (1832-1883) que 

amb la seva obra va exercir una important influència entre els impressionistes. Amb les seves 

obres Dejeunér sur l’herbe (1863) que va ser exposada al Saló des Refusés i més tard Olympia 

(1866-1867) va provocar infinitat de burles i  controvèrsies. Déjeuner sur l’herbe és una mostra 

de la ideologia burgesa inserida en l’obra per mitjà dels costum de l’època. Mostra la model 

favorita del pintor, Victorine Meurent junt a l’escultor holandès Ferdinand Leenhoff i al seu propi 

germà Gustave. Situat el conjunt entre els arbres amb el Sena al fons, es pot apreciar una noia 

nua que surt de prendre un bany. Mentre la dona despullada ha col·locat els seus vestits a 

l’esquerra al costat d’una cistella de fruita. En aquesta obra de Manet resulta xocant l’expressió 

de la noia en companyia dels dos homes, totalment natural, contrastant amb la seva nuesa. 

Pels artistes joves, Déjeuner sur l’herbé en ser rebutjada pel Saló, va esdevenir en un símbol 

de la revolta artística. Per a les dones, l’objectiu impressionista de reflectir escenes de la vida 

diària va ser una sort per la seva activitat artística, ja que els cavallets dels pintor es van 

traslladar a la sala d’estar, espai on les dones podien entrar en contacte amb la pintura dels 

artistes però sobretot aprendre i discutir. És el que passava amb la mare de B. Morisot 

(Chadwick, pàg.215) que quan anava a visitar a Mme. Manet podia realitzar algun comentari 

sobre algun retrat inacabat, ja que les dones sí podien seure, a la sala d’estar i mirar mentre 

l’artista pintava. Pissarro (1863-1903) va ser un mestre innat, un teòric capaç i coherent i un 

persistent explorador estilístic. Una de les seves deixebles Mary Cassat havia dit  que hauria 

pogut ensenyar a les pedres si s’ho hagués proposat. Gauguin va ser deixeble i amic de 

Pissarro, pintaven junts i  havien mantingut correspondència, encara que a la llarga a 

conseqüència de les seves diferencies es va trencar l’amistat. També la carrera de Hilaire-

Germain-Edgar Degàs (1834-1917) amb la seva sèrie de ballarines configura un cop més la 

típica imatge d’expressió burgesa. La seva obra, fidel seguidor del mestratge de Baudelaire, va 

estar marcada per una puresa distant  

 

En definitiva, els anàlisis realitzats sobre el significat social reflectit en els quadres 

impressionistes (Chadwick), suggereixen un complexa relació entre la nova pintura i la nova 

família de la classe mitjana -classe a la qual pertanyien la majoria de pintors i pintores 

impressionistes-. La major part de la generació impressionista va néixer entre 1830 i 1844, però 

no es van trobar a París fins el 1860. Renoir i Monet van pintar junts en l’ambient natural del 

Bois de Boulogne descobrint que les ombres tenien colors i que el color dels objectes es 

modificava amb la llum que els il·lumina. Els dos pintors van començar a utilitzar els colors purs 

amb freqüència, sense barrejar i van començar a prescindir dels negres, terrosos i castanys. A 

finals de 1869 els principals pintors impressionistes ja es coneixien bé. El taller de Manet es va 

convertir en el  quarter general dels impressionistes, fins i tot per les dones. Però en canvi les 

declaracions de Renoir (Chadwick, 215) “considero a las mujeres escritoras, juristas y políticas 

(como George Sand, Mme Adam y otras pelmas) como monstruos, algo así como terneras de 

cinco patas. La mujer artista es meramente ridícula, pero estoy a favor de las cantantes y 
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bailarinas” constata clarament el tipus de “solidaritat” existent entre homes i dones 

impressionistes i és una específica demostració de la diferenciació d’espais entre els sexes.  

 

3. Paul Gauguin 

3.1. Breu biografia 
 
Eugène Henri Paul Gauguin va néixer a París el  7 de juny de 1848, en ple procés d’onada 

revolucionaria3, la culminació dels esdeveniments de la qual va suposar el desmantellament del 

programa social de la República Francesa i tots els ideals socialistes pels que havia lluitat la 

seva avia Flora Tristan. El 1848 també va ser l’any que als Estats Units és feia sentir l’impacte 

del moviment feminista amb la celebració a Nova York de la primera Convenció Nacional sobre 

els Drets de la Dona on Elizabeth Cadi Stanton va redactar la Declaració de Sentiments basat 

en la Declaració d’Independència en el qual exigia la igualtat de la dona i el sufragi universal.  

 

A França, després dels esdeveniments de 1848, el nou govern de Lluís Napoleó Bonaparte 

havia aprovat mesures en contra de la llibertat de premsa. Clovis Gauguin, pare de Paul, era 

periodista i pressentint que podia estar en perill, va decidir endur-se la família al Perú amb la 

intenció de fundar un diari en aquest país, on encara vivien els parents de la seva dona Aline, 

filla de Flora Tristan. Sis anys més tard, Paul tornava a França amb la seva família, però la 

confortable situació que havia viscut a casa dels Moscoso romandria a la seva memòria. A 

“Avant et après”, Gauguin evoca la nostàlgia de la infantesa en aquell país deliciós, on mai 

plou, recordant el pati de la casa a la llum de la lluna, la criada negra o el criat xinès.  

 
Va tenir una adolescència repleta d’esdeveniments. Primer, el seu pas per un internat 

d’Orleans a la seva arribada a França, a continuació la frustració del seu ingrés a l’Escola 

Naval i per últim va acabar per allistar-se a la marina mercant amb la que va tenir l’oportunitat 

de viatjar per tot el món.  Es va instal·lar a París a principis de la dècada de 1870 i gràcies a 

Gustave Arosa a qui la seva mare havia anomenat tutor abans de morir, va poder entrar a 

treballar a la Borsa com a petit comissionista4. A casa d’Arosa, afeccionat i col·leccionista d’art 

va entrar en contacte amb el món artístic i també va conèixer Emile Schuffenecker qui el va 

animar a pintar i amb qui mantindria la relació al llarg de tota la vida.  

 

                                                      
3 El primer esclat revolucionari es va produir al Febrer, quan els defensors del sufragi universal i els socialistes van 

derrocar al rei Lluís Felip I d’Orleans i van proclamar la II República. Encara que en un principi els ideals republicans 

van permetre la democratització de l’Estat francès sota la presidència del moderat Alphonse de Lamartine (1790-1869), 

la coalició entre la burgesia i els treballadors va durar poc. La falta de consens en el govern a causa de les reformes 

polítiques i econòmiques van provocar les cruentes lluites als carrers de París. Sota el govern dictatorial de Louis 

Cavaignac es va aprovar al Novembre una nova Constitució de caire presidencialista i autoritari que suprimia les 

al·lusions al dret al treball i preparava el camí al règim conservador presidit per Lluís Bonaparte, que finalment va ser 

elegit President a finals de 1848. 
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A partir de 1874 va assistir a l’Acadèmie Colarossi on va començar a pintar sota la tutela de 

Camille Pissarro i el 1876 va exposar per primera vegada al Saló de París, on va presentar una 

obra – Sous bois, Viroflay - que plasmava la seva assimilació de la subjectivitat pròpia del 

moviment impressionista amb qui va participar amb regularitat a les exposicions dels 

impressionistes fins el 1886. Durant un temps va continuar amb el seu treball a la Borsa i 

l’afecció de pintor, però després de la caiguda de la Borsa el 1883, Gauguin va renunciar 

definitivament a la seva activitat a la Borsa. Després d’intentar viure de la seva condició 

d’artista sense èxit a París i Copenhaguen, la ciutat natal de la seva dona Mette, va tornar a 

París on va poder sobreviure gràcies a l’ajut del seu amic Paul Schuffenecker. Durant aquest 

període es dedica a explorar l’art de la ceràmica i el 1886 va anar a passar l’estiu a la localitat 

bretona de Pont-Aven.  

 

La dècada de 1880 és l’etapa de formació artística i de l’elaboració d’un estil més personal i 

madur gràcies al seu contacte amb altres artistes a qui admirava. Va treballar a Pontoise a 

casa de Pissarro amb Cezanne i el mateix Pissarro; amb Van Gogh a Arlés. Durant el 1888 va 

tornar a Pont-Aven on va poder estudiar el cloissonisme amb els experiments pictòrics de Emile 

Bernard, tendència que va adoptar durant un temps, encara que amb una empremta personal 

més simbòlica. Durant aquest mateix any va conèixer Paul Serusier qui, al seu retorn a París va 

fundar junt amb Bonnard, Denis i Vuillard el grup dels Nabis, el punt de partida del qual és la 

gran admiració que tots senten per l’obra de Gauguin.  

 

A  principis de la dècada de 1890, en l’obra i en la vida de Paul Gauguin comença a sorgir amb 

força el desig de renunciar als valors bàsics de la civilització i acaba marxant de França per 

anar en busca de formes més pures i primitives. El 1891, surt de França amb direcció a 

Papeete i encara que al principi el va decebre pel colonialisme imposat pels francesos i se’n va 

anar, aviat hi va tornar. Després d’un curt període entre Copenhaguen i París va decidir tornar 

a les illes de la Polinèsia francesa, on va arribar el setembre de 1895; Hi viuria fins a la resta de 

la seva vida. Va passar els últims anys de la seva existència meditant sobre la condició 

humana i creant obres com D’on som? Què fem? On anem? El mite de la seva vida i les 

innovacions pictòriques el van convertir en el gran precursor de les avantguardes artístiques del 

segle XX.  Paul Gauguin va morir a Atuona, a les illes Marqueses el 8 de maig de 1903.  

 

3.2. Cronologia 
 

 1848: El 7 de Juny, neix Eugène Henri Paul Gauguin a París, fill de Clovis Gauguin 

redactor del National i d’Aline Chazal (filla de Flora Tristan) 

 1849: La familia Gauguin abandona França amb destinació al Perú. El 30 d’octubre mort 

Clovis Gauguin 

                                                                                                                                                            
4Diverses informacions asseguren que Gauguin va treballar a la Borsa com a corredor, però Solana afirma que només 
com a petit comissionista.  
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 1849–1855: Aline Gauguin viu amb els seus dos fills a la propietat de Pio Tristan i Moscoso 

germà del seu avi Mariano Tristan. 

 1855: Aline i els seus fills tornen a París. Mort l’avi patern de Paul Gauguin i Aline s’instal·la 

a Orleans a casa de Isidore Gauguin, germà de Clovis. 

 1856: Paul entra en un internat d’Orleans. Mentre, l’any següent, les germanes Morisot 

inicien les classes de dibuix a chez Guichard i entren en contacte amb Corot.  

 1859: La mare de Paul, Aline s’instal·la a París on treballa com a costurera. Paul roman a 

Orleans. 

 1862: La seva mare el dur a París amb la intenció de preparar el seu ingrés a l’Escola 

Naval, però els seus mals resultats com estudiant va frustrar aquest projecte. Aleshores 

decideix allistar-se a la marina mercant. 

 1865: Aline anomena tutor dels seus fills Gustave Arosa. El 7 de desembre s’embarca en 

el Luzitano amb destinació Rio de Janeiro.  

 1866:Mentre a França, Maria Deraismes i Léon Richier anaven preparant el nou moviment 

feminista que va sortir a la llum el 1866 a Anglaterra, John Stuart Mill va presentar al 

Parlament la primera petició a favor del vot femení.  

 Estada de les germanes Edma i Berthe Morisot a Pont-Aven  

 1868: Fa el servei militar a bord d’un vaixell de guerra, el Jérôme-Napoléon. 

 Berthe Morisot i Edouard Manet coincideixen al Louvre. Berthe posa com a model per 

Monet a Le Balcon. L’any següent, la seva germana Edma renuncia a la pintura al 

contraure matrimoni.  

 1869: John Stuart Mill publica el seu llibre “Sobre la esclavitud de las mujeres” que basat 

en les converses mantingudes amb la seva dones Harriet Taylor Mill va atraure l’atenció 

del públic cap a la causa feminista britànica, sobretot en lo relatiu al dret de vot. 

 Eva Gonzalés esdevé alumna i model d’Edouard Manet. 

 1870: Eva Donzelles exposa per primera vegada al Saló de París.  

 1871: Es llicencia del servei militar a Toulon. Gustave Arosa li troba un treball com a petit 

comissionista a l’oficina de l’agent de canvi Paul Bertin  

 1872-1873: Gauguin coneix Mette Sophie Gad, amb qui es casa el 22 de novembre de 

1873 

 1874: A l’oficina de Paul Bertin coneix Emile Schuffenecker, pintor amateur. Coneix Camille 

Pissarro a casa dels Arosa. Neix el seu primer fill Emil.  

 Berthe Morisot exposa tres teles, dos pastels i tres aquarel·les a la primera exposició 

dels Impressionistes 

 1876: Exposa per primera vegada al Saló de París el seu quadre Sous bois, Viroflay 

juntament amb obres de Mary Cassat, Berthe Morissot i Marie Bracquemond. 

 1877: Neix la seva filla Aline. 

 1878 Primer Congrés internacional sobre els drets de la dona organitzat per Deraismes i 

Richier 
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 1879: Invitat per Pissarro i Degàs, Paul Gauguin participa a la 4a. exposició impressionista. 

En aquest any, neix el tercer fill de Gauguin, Clovis. A l’estiu pinta a Pontoise, amb 

Pissarro 

 Mary Cassat i Marie Bracquemond també van participar en l’exposició d’aquest any. 

En aquest període, Cassat pintava temes sobre etapes de la vida de les dones, aquest 

any va pintar Mujer y niño conduciendo un carruaje i En cotxe.  

 1880: Participa a la cinquena exposició impressionista. A l’estiu torna a Pontoise, amb 

Pissarro 

 1881: Clara Zetkin (1857-1933), política feminista alemanya, creadora del Dia Internacional 

de la Dona (8 de març) ingressa en el Partit Socialdemòcrata, poc abans que fos prohibit 

pel govern d’Otto von Bismarck. Mentre a París, Gauguin participava en la sisena exposició 

impressionista on es distingia la seva obra Etude de nu, ou Suzanne cousant. Neix el seu 

fill Jean René. A l’estiu torna a pintar amb Pissarro 

 1882: Gauguin participa a la setena exposició impressionista 

 1883: Abandona la seva feina a la borsa per dedicar-se a la pintura. Passa l’estiu amb 

Pissarro. El 6 de desembre neix el seu fill Paul-Rollon. 

 Es trunca la carrera artística d’ Eva Gonzalés al morir després de donar a llum.  

 1884: Publicació de “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” on 

manifestava que l’origen de la servitud de les dones no estaria en causes biològiques sinó 

socials, concretament en l’aparició de la propietat privada i l’exclusió de les dones de 

l’esfera de la producció social. En aquest mateix any, els Gauguin viatjaven cap a 

Dinamarca on l’artista va treballar com a representant d’una empresa de Roubaix.  

 1885: La Societé des Amis de l’Art organitza a Copenhaguen una exposició de les obres 

de Gauguin. Al juny torna a París amb el seu fill Clovis, on viu a casa del seu amic 

Schuffenecker. Treballa per una societat com a enganxador de cartells, Gare du Nord, en 

la qual esdevé més tard inspector. 

 1886: Participa a la vuitena exposició impressionista, on té èxit. Al juliol parteix per primera 

vegada a Pont-Aven on s’instal·la a la Pensió Gloanec. Escriu a la seva dona dient, “Aquí 

trabajo mucho y con éxito y se me respeta com el pintor más grande de Pont-Aven...” “Los 

problemas económicos me desaniman totalmente y me gustaria ver su final. En fin, 

resignémonos, pase lo que pase y quizá un día, cuando mi arte sea evidente a los ojos de 

todo el mundo, entonces un hombre entusiasta me recogerá del arroyo”. Es dedica a 

l’escultura ceràmica amb el ceramista Ernest Chaplet. Coneix Vincent Van Gogh a la 

“Galerie Boussod et Valadon” 

 1887: Parteix amb el seu amic Charles Laval amb destinació a Panamà on treballa en la 

construcció del canal. De Panamà se’n van cap a la Martinica on roman entusiasmat fins a 

l’octubre. Malalt, s’embarca com a mariner per retornar a França. Theo Van Gogh presenta 

les obres de Gauguin a la “Galerie Boussod et Valadon”  

 1888: Nova estada de sis mesos a Pont-Aven amb la intenció de fer quadres de grans 

dimensions per ressaltar el caràcter primitiu de la Bretanya. Es consolida la seva amistat 



Universitat Oberta de Catalunya 
 

  22 
 

amb els germans Van Gogh: Theo esdevé el seu marxant i accepta la invitació de Vincent 

per anar a Arles. Projecta de tornar a la Martinica per fundar un taller. Theo Van Gogh 

exposa la seva obra que cada cop es ven millor i entusiasma a Degàs. Després d’enfadar-

se amb Vincent se’n torna a París encara que aviat torna a Arles amb el seu amic. 

Discussió amb Vincent que l’amenaça i acaba tallant-se l’orella. Gauguin es empresonat i 

alliberat de seguida per aquest fet. 

 1889: S’instal·la a París però canviant sovint de residència. Es multipliquen les exposicions 

i les vendes dels seus quadres. Gauguin retroba la pintura de Jacob Meyer de Haan a la 

Galerie Boussod de Valadon. Tercera estada a la Bretanya. Torna a París per preparar 

l’exposició de M. Volpini amb motiu de l’obertura de l’Exposició Universal a París, amb la 

inauguració de la Torre Eiffel. A l’exposició Volpini hi exposa disset obres sota el nom de 

Grup Impressionista i Sintetista on també hi exposen Bernard, Laval, Schuffenecker, de 

Monfreid... Com a resultes de l’exposició ven algunes obres, rep la crítiques d’Albert 

Serusier i l’entusiasme de Serusier i els seus amics, els futurs Nabis. A meitats de juny 

torna a Pont-Aven i després a Pouldu, amb Serusier. A Pouldu viu amb Meyer de Haan qui 

li paga la pensió a “La Buvette de la Plage” 

 1890-1891: Diverses estades entre Le Pouldú i París. Freqüenta els cercles simbolistes a 

París.  
 Marie Bracquemond, davant les objeccions del seu marit va deixar de pintar 

eventualment . Actualment, és la menys coneguda de les artistes impressionistes 

(Chadwick). 
 Primeres exposicions de les obres de Suzanne Valadon. 
 1891: Venta pública de les obres de Gauguin, per finançar el seu viatge a Tahití. 

S’acomiada de la seva dona i els seus fills a Copenhaguen. L’1 d’abril embarca amb 

destinació a Marsella i arriba a Papeete el 9 de juny. Al desembre coneix Tehamana  

que esdevé la seva dona i la seva model.  
 1892-1893: Fa una petició de repatriació al director des Beaux Arts de París. Un cop a 

París, a l’octubre comença la redacció del seu llibre Noa Noa on explica de manera poètica 

la descoberta del món primitiu de Tahití. Al novembre exposa les seves noves obres a la 

Galeria Durand-Ruel. 
 Aquest any, la Royal Academy de Londres va permetre que les estudiants poguessin 

treballar amb models masculins en classes separades dels seus companys.  

 Un progrés important es produí en la carrera de Mary Cassat. Aquest any va rebre 

l’encàrrec per a realitzar un mural pel Woman's Building at the Chicago World's Fair. 

Aquest mural va ser perdut després de la fira i encara avui no se sap on és 

 La revista Annual Report de 1894 detallava que, a les classes femenines, el model havia 

d’anar mig tapat: "... ha de vestir un slip de bany ordinari i una peça de roba de material 

lleuger de 9 peus de llarg per 3 d'ample que ha de portar enrotllada al voltant dels malucs, 

per sobre de l'slip i passada per entre les cames i recollida sobre la cintura. Finalment, un 

cinturó prim de pell ha de sostenir la roba sobre els malucs per tal que es mantingui en el 
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seu Iloc." A Espanya, les dones no pogueren cursar l'assignatura Anatomia pictòrica fins al 

1894.  

 Gauguin rep aquest any l’herència del seu oncle i amb els diners lloga una pis on viu 

amb la javanesa durant un temps. A l’abril torna a Pont-Aven amb Annah, però 

després d’haver-se fracturat la cama i tornar-se’n a París, Anna li buida literalment el 

pis. Només li deixa els quadres. 
 Suzanne Valadon és la primera dona pintora admesa a la Sociéte Nationale des 

Beaux-Arts. 
 1895: De les 47 obres de la venta pública a Drouot, només es van vendre 9 murals, dos 

dels quals a Degàs. Al juliol s’embarca un altre cop cap a Marsella amb destinació a 

Papeeté i s’instal·la a Punaauia, prop de Papeeté. 
 1896: Una nova vahiné, es diu Pahura. 
 1897: Al gener, mort la seva filla Aline a Copenhaguen i al desembre Gauguin sofreix una 

crisi cardíaca. Intenta suïcidar-se amb arsènic. 
 1898: Treballa com a dibuixant a l’oficina des Travaux Publics de Papeeté 
 1899: Pahura té un fill, Emile 
 1900: Gauguin, treballa com a redactor en cap del diari “Les Guêpes”. 
 1901: Deixa Tahití i marxa a les Illes Marqueses. Hi construeix la Maison du Jouir, on 

s’instal·la amb la seva nova vahiné Vaeho Marie-Rose 
 1902: Vaheo dona a llum una filla, Tahiatikaomata 
 1903: Per defensar els indígenes, Gauguin es acusat de difamació davant el governador i 

es condemnat. El 8 de mai de 1903 mor d’una crisi cardíaca després d’haver pres una forta 

dosi de morfina. Es enterrat al cementiri catòlic d’Atuona. 
 

4. La imatge de la dona en la pintura de Gauguin: anàlisis de les obres 
 
Les primeres obres de Gauguin, reflecteixen el discurs típic de la domesticitat propiciat per 

l’afermament de la burgesia i la urbanització creixent que s’havia originat a les primeres 

dècades del segle XIX, però sobretot per les idees divulgades per Jean Jacques Rousseau que 

amb el seu Emile havia deixat molt clar que la situació de la dona havia d’ésser mesurada 

sempre en relació amb la de l’home.  Les obligacions de la dona giraven entorn de l’educació 

dels fills, portar la casa, procurar una vida agradable per al marit, etc. Agradar i ser jutjada per 

això era com una llei natural per la qual havia d’ésser educada.  

 

A meitats del segle XIX, la situació social de les dones no havia canviat gaire, tret de les 

escaramusses que socialistes com Flora Tristan havien iniciat a principis de segle. Però ara els 

pintors impressionistes, aquells revolucionaris entossudits en captar escenes de la realitat les 

representaven en els seus “ambients naturals”. Són aquest tipus d’escenes, retrats familiars i 

paisatges que constitueixen el gruix de les obres de Gauguin d’aquesta primera etapa.  
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Entronitzada com a figura maternal reproductora, la dona s’associava amb la naturalesa mentre 

que la seva distinció biològica li adjudicava una funció social inferior. Aquest discurs 

naturalitzador de la diferencia sexual en termes socials i culturals estigmatizava les dones com 

éssers inferiors limitats, confinades en determinats espais –els privats, la casa- on havia 

d’exercir la seva dedicació a la família, en una estricta reclusió a l’espai de la llar. Davant el 

discurs públic, l’espai privat quedava relegat en segon terme i així l’espai públic –reservat a la 

masculinitat- es relacionava amb la feina remunerada, producció, ciutadania, cultura i economia 

que es va convertir en la norma de prestigi social. En aquest context, la dona-objecte era 

utilitzada per mostrar la posició social i econòmica de l’home-ciutadà. Els artistes, no solament 

pintaven les dones en el seu espai natural –el domèstic- sinó també en ambients públics,  amb 

bonics vestits de nit, anant el teatre o acompanyant els marits i els fills amb luxosos vestits pels 

carrers de París, com una prolongació de l’àmbit privat.  

 

Tot i això, tal com diu Nash, les representacions culturals no reflectien la realitat de 

l’experiència històrica de les dones. Com hem vist una part de la societat veien amb bons ulls la 

plena integració social de la dona amb els mateixos drets que els homes. Però encara que  la 

lluita per la plena integració social de les dones ja havia començat, restava molt de temps per 

què la representació de la imatge femenina abandones el discurs fortament arrelat per les 

normes socials que l’auge de la burgesia havia consolidat.  

 

En aquest primer capítol, veurem exemples de la manera com funcionava aquest discurs de la 

domesticitat que evoca no només patrons culturals que legitimaven el confinament de la dona a 

la llar sinó també en els espais públics en els quals l’home esperava reafirmar la seva 

masculinitat.  

4.1. Primera etapa: l’Impressionisme  

L’espai domèstic (1871-1886) 
 
Distintes informacions asseguren que Gauguin havia començat a pintar com afeccionat les 

tardes de diumenge el 1873, però ja a l’estiu de 1876 el seu interès per l’art era evident. Durant 

aquest any havia començat a abordar la pintura de figures i retrats, un dels gèneres amb més 

dificultat pictòrica, i tan la seva família com els seus amics havien començat a observar la seva 

creixent preferència pel mitjà artístic abans que pel financer.  

 
4.1.1. Mette cosint  

 
Probablement, l’escena correspon a un diumenge per la tarda, quan marit i muller es dedicaven 

a les seves activitats preferides. Per aquesta data, Mette tindria vint-i-vuit anys d’edat i 

possiblement estaria esperant el seu tercer fill. Paul era encara el financer interessat en l’art, 

tan com a col·leccionista i com a pintor afeccionat. Aquesta imatge femenina és una de les 

primeres obres de Gauguin. És un retrat d’una dona que ha estat identificada amb Mette Gad, 
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amb qui es va casar el 22 de novembre de 1873. Tècnicament és pot definir com un retrat 

naturalista, amb una escena d’interior i una il·luminació que rep tanta atenció com la seva 

semblança real. La caiguda obliqua de la llum de la 

decoració interior produeix sobre la figura una riquesa 

atenuada, efecte  que continuarà caracteritzant en el futur 

les imatges de dones de Gauguin. (Vojtêch J., H.Traver 

Neston Jr. pàg 31). Les denses pinzellades d’aquesta obra 

de finals dels anys 70 delaten la influència de qui va ser el 

primer professor de Gauguin, Pissarro, però encara hi ha 

molt poca evidència del caire independent en que es 

transformaria la seva pintura, i encara menys de com 

s’havia de desenvolupar. És de destacar el seu gran 

format, (115 X 80,5), amb una imatge vertical massa gran,  

massa per un tema tan íntim. Tampoc no hi ha cap control 

sobre l’espai, i els elements pictòrics individuals semblen 

superposats sense fondre’s en el conjunt de l’obra.  

Diversos estudis asseguren que es tracta d’una pintura de 1878, feta al carrer des Fourneaux, 

on s’havia traslladat la família Gauguin en estar esperant el tercer fill, (Vojtêch J., H.Traver).  

 

Un element aliè, la presència d’una daga curvilínia, - segurament adquirida en alguns dels seus 

viatges com a mariner- denota la mirada masculina del pintor. Una possible interpretació de la 

daga penjada a la paret, per damunt d’ella s’identifica com un signe de domini de l’home, o 

submissió de la dona. Es pot apreciar que aquesta primera representació de feminitat del pintor 

està carregada de sentiments de l’artista que comuniquen la forma de vida domèstica de la 

parella. Gauguin va representar la seva dona cosint, potser brodant, trets típicament femenins. 

La interpretació del femení en un espai de la casa, realitzant funcions que li són atribuïdes pel 

fet d’ésser dona és el seu rol natural, que li es transferit en el mateix moment de venir al món, 

pel mer fet de néixer dona. No és un paper exclusiu de Mette Gauguin. Aquesta interpretació és 

vàlida per totes les dones del món, si bé algunes dones varen tenir la sort de néixer en un 

ambient més flexible i econòmicament més permissiu que els va permetre mantenir una agitada 

vida social i realitzar activitats fins llavors vedada. Mette Gauguin posseïa aquesta condició 

però la imatge identifica el seu veritable rol.  

 

La “modernitat” entre tots els seus progressos no es va comportar de manera generosa amb 

les dones. Al contrari, va aportar un canvi qualitatiu en les concepcions sobre els sentiments i la 

família, però també en el plaer i l’afectivitat, cosa que va significar una regressió en la vida i els 

drets de les dones. D’una banda es pensava que el món del treball era immoral i que els homes 

només es podien salvar a través del contacte amb el món moral de la llar, on les dones 

desenvolupaven el seu paper com a portadores de valors morals purs, que contrarestaven amb 

les tendències destructives de la societat. Tot allò que signifiqués una alteració d’aquest ordre 

Mette Gauguin, 1878 
Foundation E.G. Bürle Collection 
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era vist com una amenaça, i totes les campanyes a favor de l’emancipació femenina o 

l’esnobisme, que significaven algunes pràctiques socials juntament amb una major promiscuïtat 

social i l’augment de la prostitució, era percebut com una amenaça per la societat i per la pròpia 

raça.   

 

El domèstic era l’únic espai on el paper social de la dona era reconegut, i en l’ambient artístic la 

dona estava confinada al quadre o a l’escultura, com a objecte de contemplació, sense 

possibilitat d’expressar el seu esperit artístic tal com ho feien els homes. Aquesta particularitat 

és fàcilment verificable al llarg de la Història de l’Art. Fins i tot durant l’època que estudiem, 

dones artistes com Berthe Morisot i Mary Cassat amb prou feines van ser reconegudes i en la 

literatura personatges com George Sand –amiga intima de l’àvia de Gauguin, Flora Tristan- van 

tenir que amagar la seva identitat femenina sota el vel d’un nom masculí per aconseguir el 

reconeixement literari. I com hem vist anteriorment en les declaracions de Renoir, els propis 

artistes s’encarregaven de menystenir-les i insultar-les. 

 

Tot i això, encara que tard, les dones artistes com les esmentades anteriorment han tingut el 

seu reconeixement artístic, però la seva obra ha reflectit les seves limitacions de gènere. Ja 

hem dit en un altre apartat, el tipus de la majoria de representacions realitzades per Morisot i 

Cassat: dones, nens, ambients familiars, moltes ni tan sols es podien dedicar a la pintura de 

Història (encara que ho van fer) per considerar-se com a dones, “no preparades per tan 

complicat afer”. Ser mare i esposa eren els atributs que el destí biològic de la reproducció li 

havien estat atorgats i sobre aquest es va aixecar el discurs social de la domesticitat que 

destinava a la dona a la reproducció i tenir cura de la família en la intimitat de la llar. Ser 

submisa davant el marit, tenir cura dels fills, posar atenció a les coses de la casa i a la pròpia 

imatge etc., eren qualitats que tota “bona esposa i mare” havia de posseir, però definitivament 

confinada en un món interior, representat en el posat d’absorció i ensimismament de moltes 

imatges de dones que podem trobar al llarg de la Història de l’Art.  

 

És d’aquesta manera com Mette Gadd figura en la imatge, absorta totalment en la seva feina, 

segurament a l’igual que Gauguin mentre la pintava. Però, el de Gauguin és un tipus d’absorció 

diferent al que Mette, com a dona, podia tenir. El pintor podia mostrar el seu ensimismament 

amb una tasca que li agradava, l’omplia i havia estat escollida per ell lliurament. 

L’ensimismament de Mette és més íntim, està realitzant les seves funcions domèstiques que 

com a dona li havien estat atribuïdes, i al mateix temps estar “treballant mentalment” amb 

cinquanta mil coses més relaciones amb la família, la casa o els fills. Aquest posat d’abstracció, 

passiu, d’embadaliment o de contemplació és típic en la representació de dones, al llarg de la 

Història de l’Art i en d’altres pintures de Mette, Femme blonde sur un sofa 1876 (Jirat-

Wasiutyenski). S’interpreta com una mostra de la inconsciència del seu propi rol, aparentment 

acceptant el seu paper fins i tot en la intimitat de la foscor. Per Jirat-Wasiutyenski, també pot 
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ser interpretat amb un intent per part del pintor d’harmonitzar la coexistència de dos móns: 

l’absorbent univers de l’art i la domesticitat de la seva vida matrimonial amb Mette Gad.  

 

4.1.2. Estudi d’un nu o Suzanne cosint 
 

El 1880, Gauguin pintava un altre quadre en un altre ambient, no se sap si domèstic. Es tracta 

com l’anterior de representar l’”ideal de feminitat” engendrat per les activitats de l’agulla, que 

juntament amb el dibuix havien contribuït directament a 

consolidar una identitat burgesa en la qual algunes dones 

gaudien d’una plaent comoditat i per tant, podien cultivar les 

seves dots artístiques. Les paraules de Rousseau, a l’Emile, 

el amor por la labor de aguja es enteramente “natural” en las 

mujeres, o la tapiceria es menos grata a las jovenes porque 

el telar les queda más alejado del cuerpo ... denoten el tipus 

de discurs social imperant. Encara que aquesta era 

efectivament la situació de la majoria, altres dones més 

privilegiades, també van tenir l’oportunitat d’aprendre 

tècniques artístiques, com pintura al pastel o aquarel·les. Es 

tractava de dones amb una situació econòmica acomodada, 

que podien assistir a determinades classes de dibuix.  

 

Germanes, filles o dones d’algú de renom en ambients artístics, que des d’una situació influent 

varen poder aprendre les tècniques artístiques que s’ensenyaven als homes, encara que no 

totes. Les dones no podien assistir a les classes de dibuix amb les mateixes condicions que els 

homes: no podien assistir a les classes de nus femenins. Des del punt de vista femení resulta 

bastant inversemblant el fet que una dona pugui posar nua davant un grup d’artistes-homes i 

en canvi la pròpia dona no podia veure el cos nu d’una altra dona.  

 

La dona de la imatge no sembla adonar-se de cap presència al seu voltant i es troba totalment 

absorta en la seva tasca. El fet que posi nua li atorga un signe evident de sexualitat però 

comparada amb els nus  tradicionals del segle XIX, la figura de Gauguin és natural i gens 

idealitzada. Al contrari de com l’hagués pintat Ingres, aquest nu de dona representa la realitat 

més absoluta: efectuar una activitat quotidiana en la intimitat sense ocupar-se que està sent 

observada. L’escena descriu una dona nua, asseguda damunt d’un llit, cosint; porta un didal al 

dit i dona la impressió que estava cosint de veritat quan el pintor la va captar en la seva ment. 

Sota un fons de paret malva, decorada amb una catifa i una mandolina representa la dona, 

absorta en la seva tasca. Aquest posat d’absorció, que ja hem vist anteriorment, combina 

perfectament amb el paper que socialment es volia donar a la dona. Ensimismament, 

misticisme, etc. eren les qualitats associades amb el gènere femení, però la impressió de 

realitat d’aquesta pintura fan pensar que la intenció del pintor era captar també, l’instant precís 

Suzanne cosint - 1881 
Gliptoteca Ny Calsberg 
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de la dona. Si no fos per la pinzellades del color i les línies del dibuix, podríem dir que es tracta 

d’una fotografia.  

 

Una segona interpretació permet combinar dos espais íntims que formaven part de la 

construcció moderna de gènere, entorn a l’oposició entre esfera pública de l’activitat de l’home i 

el territori domèstic, privat i femení. En aquest cas l’esfera pública vindria interpretat per la 

pròpia subjectivitat de l’artista-home, que envaeix la intimitat de la model representant-la nua, 

potser en el seu dormitori. Per tant, la combinació d’una visió d’espai domèstic amb la condició 

que transmet la visió d’aquest cos nu de dona es pot relacionar amb un intent de connexió de 

l’esfera domèstica amb l’espai privat. D’altra banda, el comprimit espai que l’artista ha assignat 

a la imatge ens obliga a observar-la des d’una posició propera i avantatjosa que projecta 

l’observador al paper de voyeur que s’immisceix en la intimitat de la dona, inconscient de la 

seva presència.  

 

Tècnicament, el cos de la jove mostra una línia de dibuix perfecta que contrasta amb les 

pinzellades de la roba que figuren en primer pla. És interessant destacar la manera amb que 

Gauguin va representar la figura a contrallum, deixant entre llum i ombra el rostre i el pit de la 

dona, com si no volgués revelar totalment la seva identitat i evitar la torbació d’ésser 

descoberta nua.  

 

La composició d’aquesta obra i la tècnica de la pintura revelen encara la inseguretat dels 

primers treballs de Gauguin que s’observen en les primeres obres, però diverses investigacions 

asseguren que en aquesta obra Gauguin va començar a experimentar amb l’estil puntillista de 

Seurat. Probablement, un examen acurat d’aquesta obra ens proporcionaria una visió de 

l’aplicació de la pintura a través de punts de color pur per aconseguir l’efecte total harmònic que 

busca el puntillisme. Per Seurat, aquest nou enfocament suposava un repte a la creença en 

l’espontaneïtat dels primers impressionistes i per Gauguin un pas cap a la creació del seu propi 

estil.  

 

Va ser una obra molt ambiciosa i ben rebuda pels crítics de la sisena exposició impressionista 

de 1881, que la van qualificar com una escena de la vida quotidiana, propera al món del pintor 

que s’allunya de la mitologia clàssica per mostrar una imatge moderna. Però, des del punt de 

vista de gènere és una imatge femenina que no revela cap signe de “modernitat” respecte a les 

seves atribucions com a dona. A l’inrevés el fet que es trobi nua, que estigui cosint delata que 

com sempre la seva imatge és utilitzada com si fos un mer objecte de contemplació, sense 

mostrar cap avenç ni progrés respecte a la seva condició.   

 

Respecte a aquesta obra J.K. Huysmans va afirmar que li recordava el geni de Rembrandt. 

D’altra banda sembla demostrat que en referència als aspectes tècnics, per Gauguin, la 

influència holandesa va tenir una gran importància. La llum, així com la disposició de les formes 
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sobre la tela, suggereixen un interès pel treball del pintor del segle XVII, Jan Vermeer, que 

també va pintar figures en ambients domèstics. Aquesta obra va suposar la confirmació 

artística de Gauguin. 

 
4.1.3. Retrat de Mette Gauguin amb vestit de nit  

 

Ben diferent quan a la tècnica artística és aquest Retrat de Mette Gauguin amb vestit de nit de 

1884, però no es pot dir el mateix respecte a la seva representació visual. Un producte de la 

visió de l’artista, on la seva mirada masculina avalua no només el seu propi treball sinó també 

la de la seva pròpia cultura. En aquest moment, la pintura 

de Gauguin resta encara lluny de reflectir els trets 

d’abandonament de la cultura occidental.  

 

Aquesta dona està interpretant, una altra esfera de l’espai 

privat, una extensió del seu rol domèstic. Està interpretant 

el seu rol de dona com a objecte de delectació. Aquí, Mette 

Gauguin està representant aquest paper, propietat de... on 

la sumptuositat amb què va vestida, el decorat i els 

avituallaments que porta avaluen el poder de qui ha pogut 

fer valer la seva capacitat econòmica per a fer pintar el 

retrat de la “seva dona”. Sembla pensat per mostrar tots els 

tres característics de l’ideal femení: la roba, el pentinat, el 

ventall i les joies. És la imatge de la dona com “objecte de contemplació”. 

 

Certament, la imatge de la dona que Gauguin presenta en aquesta pintura ofereix una visió 

contemporània del repartiment social de rols que no entra en contradicció amb la visió de la 

nostra cultura dominant, (el rol que apareix en les pel·lícules, els anuncis o els culebrots de la 

televisió). Mette, asseguda en una cadira, el cos i la cara lleugerament inclinat a la dreta, està 

vestida amb un elegant vestit de nit, amb la mirada potser perduda cap a l’infinit, porta uns 

guants llargs que li cobreixen la meitat del braç. A la mà dreta, repenjada en un dels braços de 

la cadira hi porta un ventall, atribut clarament femení. Gauguin presenta un tema modern 

d’acord amb els costums de la vida social i amb els rols sexuals de la cultura urbana moderna.  

 

Com afirma Tamar Garb, era a través de la seva imatge personal, (un vestit bonic, unes joies 

cares, un bonic pentinat i un rostre ben maquillat) com les dones podien desenvolupar la seva 

creativitat. Baudelaire a The painter of Modern life afirmava que:  

 

La mujer está en su derecho, de hecho es su obligación, el dedicar su tiempo a parecer mágica 

y sobrenatural; tiene que asombrarnos y conquistarnos; como ídolo está obligada a adornarse 

para poder ser adorada. Tiene que disponer de todas sus artes para superar a la Naturaleza, 

para conquistar mejor los corazones y atraer la atención. Importa muy poco que todos sepan 

Mette Gauguin, 1884 
National Gallery, Oslo 
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de la existencia de ese artíficio y engaño, mientras que se aseguren el éxito de su empresa y la 

admiración de todos.  

 

La dona admirada, la dona sensual, la dona sexual forma part del llenguatge visual de la 

feminitat que ha persistit fins a l’actualitat. Per Baudelaire, la feminitat era un artifici necessari i 

no vergonyós. I d’altra banda el missatge de Rousseau havia deixat clar que el deure d’una 

dona era dedicar-se a semblar perfecta, a atraure les mirades i esdevenir objecte de delectació. 

Que les dones reclamessin per si mateixes una identitat artística suposava un domini de la 

mirada i del món (Tamar Garb), i suposava també renegar del narcisisme que l’home modern 

projectava en les dones com a símbol de reafirmació.  

 

Elaborat sobre la filosofia i pensament Rousseau, aquesta ideologia va fomentar un sistema 

modern de gènere que es va establir a tot el món occidental en el context de consolidació de 

l’emergent societat burgesa. Rousseau no només pensava que la dona era inferior i submisa 

per “naturalesa” sinó que va insistir en la noció que s’havia de mantenir una separació entre 

sexes. Aquest concepte de “naturalesa” va ser utilitzat per fiançar el missatge de la inferioritat 

femenina reafirmat contínuament per les diferencies biològiques i va establir la diferencia 

sexual entre homes i dones, amb el punt de partida biològic i social ineludible per la dona: la 

maternitat (Nash, pàg 34). Com a factor diferenciador i condicionador en aspectes determinats 

de la vida, ha servit per privilegiar els elements de socialització i producció cultural com a 

desencadenants de conducta i han estereotipat els rols de gèneres que encara mantenen i 

neguen l’emancipació de la dona en un món de dominació masculina. Fins i tot, encara avui en 

dia, existeix la tendència entre les dones tradicionals a reproduir estructures de dominació 

masculina, tenint sovint la dificultat en sortir de posicions que en molts casos les situa en el 

pitjor d’ambdós sexes. El tipus de representació cultural de la dona a partir del seu mandat 

biològic ha estat determinant en la formació de la identitat femenina, subjugada sota l’ombra del 

pare, fill o marit. La filosofia de Rousseau ofereix una llarga llista de qualitats femenines que 

assenyalen allò que és natural per les dones: ser senzilla, desig d’agradar i mostrar educació, 

mostrar-se subtil. 

Aquesta pintura de Gauguin és una mostra d’aquesta ideologia i una forma de representació 

cultura de la dona que mostra les qualitats femenines indicades per Rousseau.  En aquesta 

ocasió, Gauguin va pintar la seva dona vestida elegantment per una ocasió especial, un estil de 

vida amb el qual sembla haver gaudit molt més d’allò que la parella es podia haver permès. La 

imatge d’aquest retrat, potser desitjada com a consolació del present, ha d’haver estat una 

experiència agredolça i alienant per la parella, ja que ni econòmicament ni sentimentalment 

passava pel millor moment. Mette Gad es mostra de perfil, com en la imatge anterior mentre 

cosia, però aquí la seva actitud distant sembla voler allunyar-se del pintor. I naturalment, 

l’espectador no pot veure la seva cara. 
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Tècnicament, els sis anys de diferència mostren ja les empremtes dels mestres impressionistes 

i evidencien el canvi significatiu que es va produir en la seva tècnica artística, a partir de la 

primavera de 1879, quan les seves pinzellades adopten sistemàticament la lluminositat del 

color de Pissarro. Gauguin havia començat a experimentar la pintura au plein air al jardí de la 

nova casa del carrer des Fourneaux. Paisatges, retrats dels seus fills, la seva dona i dels 

amics, però no és fins després de la seva estada (1879) a la casa de Pontoise en companyia 

de Pissarro, que els seus treballs comencen a presentar una nova il·luminació. Les tonalitats 

més clares i brillants i l’abandó dels colors foscors per una nova paleta amb una variada 

gamma de colors evidenciaven les característiques essencials que el crític d’art Théodore 

Duret, a Histoire des peintres impressionnistes (1878) havia formulat en referència a 

l’Impressionisme. 

  

Aquesta obra, que recorda vagament El palco de Renoir, va ser realitzada quan el pintor i la 

seva família s’havien traslladat a Rouen amb l’esperança que allí trobarien un estil de vida més 

accessible per a la seva desgastada situació econòmica familiar; després que hagués deixat la 

seva feina com a banquer (1883) i hagués pres la decisió de guanyar-se la vida com a artista. 

El motiu de traslladar-se a Rouen i no a una altra població era probablement que a Rouen, amb 

una llarga tradició industrial però més petita que Paris vivia el col·leccionista d’art 

impressionista Eugène Murer que era propietari d’un hotel on Gauguin esperava exposar les 

seves obres.  

 

És una obra ja integrada plenament en els postulats impressionistes. Durant la seva estada a 

Rouen havia pintat paisatges dels horts i camps de les rodalies de la ciutat, així com retrats, 

probablement com a reclam de possibles clients. Aquest format de Retrat de Mette Gauguin 

amb vestit de nit és molt semblant a un altre datat i firmat també a Rouen que s’ha pogut 

identificar com el mateix Eugène Murer en el qual es mostra assegut en la mateixa cadira a 

casa de Gauguin.  

 

La  riquesa de colors, subtilment texturada de l’obra mostra una manifestació, sorprenentment 

fresca i vivaç de la seva habilitat artística. Les pinzellades són gruixudes i matisades i les 

formes són aconseguides no tant amb el dibuix com amb la pròpia pinzellada. Els braços i 

l’espatlla es veuen perfilats pel dibuix, però no en canvi les mans ni la forma de la cara que 

semblen voler integrar-se amb el color del fons. És un retrat modern, amb el qual probablement 

volia competir amb els pintors de moda de l’alta  burgesia de Rouen com Carolus Duran i Paul-

César Helleu.  

 

A l’igual que en l’obra anterior, Mette Gauguin conforma una imatge bastant impersonal. El seu 

posat distant presenta una similitud amb l’abstracció de les obres anteriors i recorda el posat 

d’alguns retrats de Manet així com el de les fotografies de moda. Aquest retrat és un exemple 

del nou aire, varietat i audàcia en el tractament que l’artista estava buscant durant la seva 
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estada a Rouen i continuarà desenvolupant ja a Copenhaguen, un cop les circumstancies el 

van obligar a traslladar-se amb la seva família al novembre de 18845.  

 

Des de 1879 va estar explorant les tècniques impressionistes extensivament. Conscient que ho 

havia aconseguit, continuà esforçant-se per aconseguir una tècnica satisfactòria. Expressava la 

seva visió estètica en termes de canvi, una nova manera de pintar i acomplir les expectacions 

dels marxants. Ni les crítiques de Pissarro, que havia qualificat les seves obres de Rouen 

d’avorrides, el van fer desistir. Al contrari, Gauguin en resposta a les crítiques de Pissarro havia 

dit: “Espero arribar a una extensa execució i sense monotonia de la mateixa manera que 

tampoc ho són totes les coses de la natura”. 

4.2. Segona Etapa: després de l’Impressionisme 

La dona primitiva: Bretanya i Martinica (1886-1891) 
 

Les obres comentades anteriorment són una mostra de la trajectòria del pintor en les seves 

primeres etapes d’aprenentatge, però encara no contenen cap mostra de l’originalitat de la 

seva pintura posterior. A finals dels anys setanta i començaments del vuitanta la pintura de 

Gauguin estava sotmesa a la influència dels mestres impressionistes, sense manifestar cap 

orientació definida i la seva obra encara ens remet a les influencies de Pissarro (1830-1903), el 

sentit del dibuix de Degàs (1834-1917), i la composició oberta i fragmentaria de Paul Cezanne 

(1839-1906). Durant aquest període la seva trajectòria és tradueix en un esforç laboriós per 

integrar i a la vegada superar les seves aportacions, que juntament amb diverses tradicions 

artístiques no occidentals li farien configurar a la llarga un estil propi i original.  

 

Gauguin va arribar a la comunitat artística de Pont-Aven com d’altres artistes hi van arribar. 

Amb una intenció creativa, buscaven una manera de representar i idealitzar una cultura 

suposadament no civilitzada, sense les empremtes de l’urbanisme industrial. Gauguin va creure 

trobar a Pont-Aven, l’ambient idoni per portar a terme la seva producció artística, oposada a la 

cultura urbana i civilitzada de la metròpolis de París.  

 

Les investigacions efectuades, han demostrat que també les dones artistes van acudir a Pont-

Aven. Les quatre grans “dones impressionistes” Mary Stevenson Cassat, Berthe Morisot, Eva 

Gonzalés i Marie Bracquemond, - la vida i obra de les quals han estat ignorades fins l’aparició 

de les primeres teories crítiques d’art sobre el feminisme a principis de la dècada de 1970-  

havien estudiat i exposat amb la resta dels seus companys impressionistes. Sabem que Mary 

Cassat havia estat a aquesta població de la Bretanya, invitada per l’artista americà Robert 

                                                      
5 A l’agost de 1884, quan aparentment els recursos de la família s’anaven esgotant i cap significatiu salari s’havia 
generat amb les pintures del seu marit, Mette Gad va prendre la iniciativa i es va traslladar a Copenhaguen amb dos 
dels seus fills. A l’octubre va tornar a Rouen a recollir l’altre fill i les coses de la casa. Paul, els va seguir el Novembre i 
plegats es van traslladar a un espaiós i confortable apartament de Copenhaguen, on la ciutat amb la neu de l’hivern 
semblava, als ulls de Gauguin, una ciutat encantadora.  
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Wylie (1839-1877),6 i també Berthe Morisot havia conegut la regió, perquè el marit de la seva 

germana havia nascut a la Bretanya. Tanmateix, poc importa si les dones impressionistes van 

poder traslladar-se a la Bretanya en busca de creativitat tal com havia fet Gauguin. L’important 

és destacar tal com afirma Griselda Pollock a “Historia y Política. ¿Puede la Historia del Arte 

sobrevivir al Feminismo?” que la “creativitat” buscada pels artistas, tampoc era habitualment un 

atribut femení, sinó masculí: “La creatividad ha estado designada como un atributo 

exclusivamente masculino, mientras que por el nuevo movimiento ideológico, la feminidad, en 

tanto que negativo de la masculinidad, se le atribuye funciones contrarias a aquellas del artista” 

 

Les investigacions, d’alguns moments històrics, efectuades per Pollock han revelat la 

divergència d’aquestes trajectòries i precisament en el període que estudiem la seva distinció 

és total. “Mientras una mujer no se priva de su sexo (no se desfeminiza), no puede ejercer el 

arte más que como amateur” i segons Bettina Van Houten, (citada per Octave Uzanne a La 

femme moderne, 1905) existeix la figura de l’artista geni, com per exemple Dalí o Picasso i en 

canvi no podem trobar el cas de la dona geni. La dona no pot exercir el seu art només que com 

a contradicció del seu propi sexe7. I les dones modernes s’han adaptat i s’adapten encara a 

aquesta situació: sobreviure a una identitat contradictòria.  

 

“Miss Cassat estaba encantadora, .... es una mujer muy animada y verdaderamente genial, por 

lo que llegará a brillar con luz de primera intensidad en cuanto sus cuadros circulen un poco 

más y se conozcan, porque estàn ejecutados de mano maestra, con un toque energico que 

bien poco se espera de nadie que haya salido de los dedos de una mujer.” Encara que els 

comentaris estan fets per una dona -May Alcot- revelen els conflictes amb què s’havien 

d’afrontar les dones artistes, encara immersa en una ideologia de diferenciació de sexes que 

atorgava la primacia a la capacitat d’expressió i creativitat als homes.  

 

Quan el 1904 es va publicar “Women in the Fine arts form de Seventh Century to the 

Twentieth”, Clara Clement (Pollock) on va ressuscitar més de mil noms de dones artistes, 

revelava la presència de dones dins del discurs de la creativitat. Però la història de l’art modern 

com a institució oficial, segueix sent d’àmbit masculí perquè universitats, museus i premsa 

continuen encara amb el discurs dominant de sempre, fent desaparèixer el de les dones. 

Pollock afirma que això no succeeix per negligència o oblit sinó pel  mateix discurs continuïsta 

tradicional que vol afirmar el domini masculí en l’art i la cultura de la mateixa manera que ho fa 

en altres aspectes de la vida. “Han creado así una identidad casi absoluta entre creatividad, 

cultura, belleza, verdad y masculinidad. No es necesario decir el arte de los hombres; sabemos 

bien, en efecto, que el arte es de los hombres” 

 

                                                      
6 Acquisition d'un tableau de Robert Wylie par le musée de Blérancourt a “La Tribune de l’Art” 
 
7 un clar exemple és la trajèctoria artística de Suzanne Valadon, els temes i les seves maneres “masculines la van 
ajudar a obrir-se pas en el món de l’Art. 
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Per Gauguin, la imatge de Bretanya era una font inesgotable de  creativitat, una font ideal 

d’imatgeria “salvatge” on relacionar la seva inspiració i les facultats expressives. “Amo la 

Bretanya. En ella encuentro lo salvaje, lo primitivo. Cuando mis zuecos resuenan sobre esta 

tierra de granito, escucho el sonido duro, amortiguado, enérgico que estoy buscando en la 

pintura. (M.Malingue, Lettres de Gauguin à sa femme et à ses amis.) 

 

L’art primitiu va implicar freqüentment una orientació de gèneres que relacionava la naturalesa 

amb el natural. Gauguin va utilitzar freqüentment en els seus quadres, la dona camperola i la 

nuesa femenina com equivalents literals i metafòrics de la naturalesa, del cicle natural o fins i 

tot de l’”essència d’una raça” (Garb). Tanmateix, encara que la indumentària de les dones està 

present de forma notable en molts dels quadres que Gauguin va pintar a Pont-Aven, el nu 

femení forma part d’una part important en l’obra del pintor.  

 

A diferència de l’etapa anterior, comença a fer-se simbòlic a partir aproximadament de 1891 

(Perry), com una oposició a la vida urbana civilitzada. En aquest període les imatges de dones 

es tornen cada cop més sexuals: dones pintades entre ones, nus d’adolescents com La Pèrdua 

de la virginitat, (1891) o temes sobre Eva. El personatge d’Eva que tradicionalment en etapes 

artístiques anteriors havia fet la seva aparició en diversos escenaris, com la representació del 

mal, esdevé una figura central en la iconografia de Gauguin expressant sentiments de 

frustració de l’artista o de joia al llarg de la seva vida.  

 

Tradicionalment, el personatge bíblic d’Eva s’havia configurat com la representació del mal, la 

temptació com a porta de la foscor, una invitació que inaugurava la caiguda de l’espècie i la 

pèrdua definitiva del paradís. Eva representant a la terra del gènere femení esdevenia culpable 

de totes les desgràcies de la humanitat. En relació a Eva, Gauguin escrivia el 1895 a l’escriptor 

simbolista Auguste Strindberg on definia realment el seu caràcter bàrbar en relació al tema 

d’Eva:  ...un choque entre vuestra civilización y mi barbarie. La civilización que te hace sufrir, 

frente a un “barbarismo” que me ha rejuvenecido. Ante la representación de Eva que he elegido 

y pintado con las formas y armonías de otro mundo, tus recuerdos me han traido a la memoria 

un pasado doloroso. En vuestra concepción civilizada, la representació de Eva casi siempre te 

hace, nos hace misóginos; la Eva del pasado que te asustaba en mi estudio podrá sonreirte 

algun día con menos amargura8.  

 

Les imatges de dones, nues o seminues que Gauguin pinta en aquest període tahitià és una 

mostra de les impressions i sensacions que l’artista experimentava en contacte amb la 

naturalesa. La dona, en aquest context, és una dona natural, primitiva. És a dir, la bellesa del 

primitiu davant la decrepitud de la civilització.  

 

 

                                                      
8 Goldwater, Primitivis in Moder Art, citat a El Primitivismo y lo moderno.  
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4.2.1. Quatre camperoles bretones 
 

Quan el 1884, rep per primera vegada 250 francs per la venda d’un quadre a Bracquemond, 

Gauguin va decidir viatjar a la Bretanya on un important col·lectiu d’artistes, britànics, nord-

americans, holandesos i francesos, s’hi havien instal·lat amb la intenció de reflectir 

artísticament el seu ambient natural i primitiu. Però, sobretot oposat a les formes de 

representació relacionades amb el potencial estètic dels temes urbans, sinònim de la 

modernitat del segle XIX. En aquests moments, la 

intenció de Gauguin era practicar el dibuix i la 

pintura en un entorn més natural i primitiu, però 

també com una opció de moda i comercial, tal com 

indica Gill Perry a “El primitivismo y lo moderno”. 

 

L’obra mostra quatre camperoles, amb vestits típics 

regionals de Pont-Aven- que estan xerrant al costat 

d’una paret de pedra, mentre al fons un home està 

llaurant la terra i unes oques pasturen al voltant. El 

quadre és una pintura de costums que juntament amb el retrat, era una de les preferides de la 

nova clientela artística, que amb una capacitat econòmica més elevada gràcies al progrés 

generat per la Revolució Industrial (industrials, comerciants, administradors, etc.) competien 

entre si en els ambients de moda de la ciutat.  Els artistes, per satisfer els nous clients, 

s’esforçaven a presentar escenes íntimes de la vida diària i estampes pintoresques del món 

popular. 

 

Captivat pel primitivisme que veia a la Bretanya, el 1886 va pintar Les quatre bretones, una de 

tantes representacions de pageses bretones amb la seva indumentària característica, però on 

ja s’entreveu clarament el canvi d’estètica produït. El paisatge local, les seves gents, els seus 

costums i la seva religiositat, ja havien estat motiu de representació per part d’altres artistes. 

Fins i tot havien estat exposades als salons de les exposicions anuals de França, Anglaterra o 

els E.E.U.U., i havien ajudat a consolidar l’opinió que la burgesia urbana tenia de La Bretanya: 

un lloc allunyat de París, pintoresc i ric en supersticions locals i amb uns estranys costums 

religiosos.  

 

Crida l'atenció els posats de les quatre dones, cosa que suggereix que Gauguin va centrar la 

seva invenció creativa en establir els seus posats que recorden les ballarines de Degàs. Els 

rostres de les dones com els que s’observen en el quadre, mostrant la candidesa i melangia 

d’un rostre angelical eren atribuïts pels artistes com un signe d’idealització de la dona en el rol 

social establert, que evocat a través de l’arquetip d’Àngel de la Llar va conformar una 

representació cultural reconeguda internacionalment. El discurs de la domesticitat va generar 

un prototipus de dona-model que es va generalitzar per tota la societat occidental.   

Dança de les quatre camperoles bretones 1886 
Neue Pinakotek. Munich 



Universitat Oberta de Catalunya 
 

  36 
 

 

De la mateixa manera, les imatges de camperoles bretones vestides amb els vestits típics, 

realitzant tasques diàries o activitats religioses formen part d’una versió idealitzada de devoció 

cristiana que ha caracteritzat la regió amb la cultura premoderna on encara persistien els valors 

tradicionals identificats amb el primitivisme. El retorn als antics costums havia impregnat 

nombrosos sectors artístics i culturals que estaven a la base de l’art contemporani, com el 

pensament de Ruskin o el primitivisme de Gauguin. 

 

D’altra banda, el paper assignat socialment a les dones a les comunitats primitives ocupava el 

món de la religiositat, de les relacions i les accions necessàries per a la subsistència i la 

recol·lecció. La supervivència de la comunitat anava lligada a la capacitat de resoldre les 

necessitats vitals del grup i exercir la mediació entre els seus membres i altres grups. La 

religiositat era d’àmbit femení; els rituals i les cerimònies dels grups estaven presidits moltes 

vegades per figures femenines, i les dones, dipositàries dels codis ancestrals eren les 

responsables de mantenir la tradició oral. Així, per exemple en la producció pictòrica de 

Gauguin van sorgir escenes com Tres nenes bessones dansant, de 1888 on el pintor va 

plasmar el moment de la dansa de la recol·lecció de la palla, o La Visió després del sermó 

també de 1888. Aquest últim quadre, pintat per una església de la zona que va ser rebutjat pel 

capellà, representa un grup de dones amb les seves característiques còfies bretones, en 

actitud de resar observant la suposada visió de les devotes després del sermó. La part 

simbòlica del quadre és l’aparició de Jacob lluitant amb l’àngel. 

 

Aquesta relació dona i naturalesa, localitzada en un idíl·lic entorn ja havia estat tractat en 

l’àmbit artístic, ja que art i naturalesa és un tema clàssic que s’ha anat adaptant als continguts 

iconogràfics requerits en cada moment, i ha adoptat les connotacions ideològiques que públic i 

artistes li han anat conferint. En el nostre context, dona i naturalesa protagonitzava la imatge 

femenina que proposava el nou ideal caracteritzat per Rousseau que destinava a la dona als 

espais privats. En el seu rol sempre supeditat al de l’home, la tasca de les labors del camp com 

la recol·lecció no és rés més que l’extensió de les domèstiques. La pretesa estreta relació de la 

dona amb la natura evidenciava la seva condició d’ésser poc evolucionat, dominat pels seus 

instints primaris i per tant, inferior a l’home, que representava una intel·lectualitat superior.  

 

D’altra banda, a  finals del segle XIX, el sentit negatiu i denigrant que va arribar a adoptar la 

relació entre dona i natura pretenia transformar-se en positiu. Un nou feminisme paternalista 

que potenciava la dona com una criatura feble i sensible, responsabilitzava al progrés de tots 

els mals de la societat, que va passar a considerar que les dones en contacte amb la natura 

havien de ser més pures i havien de tenir la força de mostrar el camí  a seguir. Tot allò que 

alterés aquest ordre representaria una amenaça social, que com veurem més tard, les dones 

esdevindrien protagonistes del mal.  
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La transcendència d’aquesta obra radica no només en què va ser la primera de les moltes 

pintures figuratives que pintaria a La Bretanya, La Martinica, Arles i Tahití, sinó també per les 

seves dimensions (72 X 91). La seva  grandària i el seu disseny decoratiu en l’ambient primitiu, 

d’un territori, allunyat de les forces de la industrialització i la urbanització de la societat 

capitalista occidental, fa pensar que Gauguin buscava crear un efecte monumental per mitjà de 

la simplificació. La seva composició mostra un grup de dones que gairebé ocupen tot l’espai 

organitzat per mitjà de bandes horitzontals; un model composicional que seria utilitzat 

repetidament per Gauguin fins el 1899.  

 

Artísticament, Quatre camperoles bretones és una mostra de l’evidència del gir que va efectuar 

la pintura de Gauguin en allunyar-se dels conceptes impressionistes, cap al nou 

desenvolupament de 1888, etiquetat freqüentment com a cloisonisme, sintetisme o simbolisme. 

L’acurada observació d’aquesta obra mostra encara l’empremta de les pinzellades de Pissarro, 

però la ben perfilada línia del contorn de les figures, sobretot dels rostres, denota una 

preocupació continua pel dibuix. Una preocupació que ja hem observat anteriorment en una 

obra tan primerenca com Nu de dona cosint 

 

Les quatre dones que s’observen en la imatge de les bretones no són conegudes, són 

senzillament dones bretones que palesen la visió rural de la Bretanya sota el punt de vista 

urbà. Malgrat la duresa de les tasques, realitzades per les dones en el camp, la idealització de 

la vida rural havia provocat el rebuig a la nova ciutat industrial que engolia als més febles: les 

dones. Tampoc deixa de ser un culte a la domesticitat i a la maternitat com a contraposició a la 

multitud de teories que s’havien desenvolupat en àmbits obrers a finals del segle XIX, que 

demostraven els perills del treball femení urbà. .  

 

Una primera ullada proporciona una visió agradable, lleugerament rústica que recorda la 

bellesa de les imatges de dones de les pintures del Saló, però una visió més acurada ens 

proporciona una idea més realista i més crítica que denota la duresa de la vida del camp, i com 

de difícil podia ser la vida de les dones camperoles en aquella època, tractades sovint com a 

mules de càrrega. Els estudis tècnics efectuats per Vojtêch i Travers sobre aquesta obra, 

afirmen que els esbossos efectuats per Gauguin evolucionen des d’un estudi preparatori que 

captava una visió agradable de les bretones en vestits típics fins a una, més dura i crítica 

representació de l’obra final. Efectivament, una mirada més pròxima revela característiques 

més rudimentàries que suggereixen una juxtaposició de les dones amb les quatre oques. No hi 

ha mostres d’una narrativa definida, a l’inrevés l’escassetat de fondària espacial presenta la 

superfície com un disseny decoratiu, però la importància que Gauguin ha donat a  la figura i les 

investigacions efectuades han evidenciat que abans de pintar Les quatre bretones, Gauguin 

havia realitzat dibuixos preparatoris, potser a l’estudi amb una model o au plein air, cosa que a 

la llarga li devien fer desenvolupar una metodologia per produir les figures que va pintar a partir 

de l’estiu de 1886.  
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Les investigacions efectuades en àmbits acadèmics demostren que al menys en l’etapa de 

Pont-Aven, Gauguin efectuava els esbossos de les pintures que volia fer en quaderns 

d’exercicis, gràcies als quals s’ha pogut constatar posteriorment l’evolució dels seus quadres. 

Com diu Perry, els convencionalismes tècnics no demostren automàticament el primitivisme, 

sinó la ruptura amb les formes naturalistes utilitzades per altres artistes com Dagnan-Bouveret. 

Tampoc, la representació de formes religioses pot establir en aquest cas el caràcter religiós de 

l’artista. Per exemple La visió després del sermó és una declaració oberta de primitivisme i està 

considerada com una de les obres plenament integrada en el concepte religiós, però no 

s’intueix el sentit religiós de l’artista. A l’inrevés, la importància donada a les còfies de les 

bretones que figuren en primer pla i d’esquena semblen ressaltar els elements costumistes de 

la regió. Més importància adquireix l’estil decoratiu utilitzat per Gauguin, gairebé esquemàtic, 

que ha generat en àmbits acadèmics la controvèrsia sobre la relació entre Bernad i Gauguin i 

qui va influir qui9.  

 

Gairebé tots els quadres de bretones de Gauguin, estan construïts al voltant d’imatges de 

dones camperoles locals que donen a conèixer molts aspectes de la vida rural i religiosa de la 

Bretanya, a través de la representació femenina però, en aquesta qüestió Gauguin estava 

seguint un convencionalisme clarament establert per l’art i la cultura posterior a la il·lustració 

europea. Jean-François Millet o Jues Bastien-Lepage havien representat la dona rural a les 

seves obres, propera a la natura com a símbol d’una vida “natural” les funcions i activitats de la 

qual – tenir cura dels ramats, llaurar, xerrant o descansant al mig del camp- semblen estar 

d’acord amb el cicle natural de les coses. Altres obres de Gauguin, com El Crist grog o El Crist 

verd mostren la pietat religiosa del camperolat de la Bretanya a través de la representació de 

dones agenollades o resant.  

 

Perry afirma que “el bretonisme  de Gauguin, estuvo asociado frecuentemente, aunque no de 

forma exclusiva, con lo femenino, con “lo otro” frente a una cultura masculinizada civilizada”. Si 

s’observen en cura els quadres bretons de Gauguin es pot observar un procés de distorsió que 

es pot identificar en els recarregats pentinats de les dones, en els esclops, en els seus vestits 

regionals, però sobretot identificat en les imatges de les dones en front d’una cultura masculina 

civilitzada occidental.  

 

 

 

 

 

                                                      
9 Bernad i Gauguin es van conèixer a Pont-Aven i van treballar estretament durant el període 1888-1891. Bretonnes au 
Pardon de Bernad va ser pintada a l’agost de 1888 i La visió desprès del sermó es va finalitzar el mes següent. Els 
escrits de Gauguin i les declaracions de Bernad reflecteixen que ambdós artistes pensaven que estaven representant 
temes primitius. 
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4.2.2. Damunt les ones, Ondine  
 

Aquest nu de dona, és una variant de Dones banyant-se (La vie et la mort, femmes se 

baignant). Ambdues obres mostren coincidència quan a la tècnica utilitzada: gruixudes 

pinzellades, un disseny precís de les formes de les figures i una acurada composició 

decorativa.   

 

Damunt les ones, mostra d’esquena, una dona nua amb el cos en 

tensió que s’enfonsa dins del mar. La imatge ofereix un gran 

impacte visual per l’efecte que produeix la retallada figura dins del 

quadre i per la forma dramàtica amb que cau dins del mar.  La dona 

mostra els dos braços enlairats,  però l’esquerra sembla tocar les 

airades ones com si assenyalés la seva unió amb el mar i amb el 

dret sufoqués un crit. La imatge, amb una sòlida decoració que 

palesa en les onades la influència de les estampes japoneses, 

presenta una visió més aviat simbòlica que naturalista.  Els seus 

cabells roigs ressalten damunt la verdor de l’aigua. Les dures línies del contorn fixa la seva 

figura contra el fons de les ones que s’enlairen cap a la part de dalt de la imatge, sense cap 

horitzó visible. La seva carn fermament modelada contrasta amb l’amplitud de les pinzellades 

dels cabells o les ones, creant una superfície ben delineada i texturada. Vista des d’una posició 

allunyada, l’obra ofereix una imatge abstracta i decorativa.  

 

El complex procés amb que Gauguin va pintar la nuditat simbòlica, amb el determinant paper 

interpretat pel dibuix, reflecteix un gran interès en controlar les imatges carregades de la 

sexualitat femenina que estava representant. En realitat correspon a la metàfora de la dona, 

que representada en la seva nuesa, simbolitza el seu rol natural de submissió. Un cos indefens 

davant unes airades ones, o davant l’autoritat masculina dominant.  

 

És també un símbol de vida davant la mort; una acceptació angoixant de sexualitat tal com 

sembla demostrar la tensa postura de la dona i el gest del braç que sufoca el crit. Des 

d’aquesta visió és una referència a l’espectador masculí, un oferiment de sexualitat a les ones, 

com un retorn a la Mare Naturalesa. Les imatges de sexualitat femenina de Gauguin i per 

extensió, les de la condició humana eren tan pessimistes com fatalistes. Gauguin no podia 

endevinar que el joc eròtic de la sèrie de Banyistes que Renoir havia pintat el 1887 era com 

una evasió de la realitat de les dones contemporànies parisenques, ni tampoc la díficil  i 

incòmoda “disponibilitat” d’uns cossos nus de prostitutes o burgeses, pintats en pastel per 

Degàs.  

 

La prostitució i les malalties venèries es trobaven entre les nombroses plagues de la ciutat 

moderna. Amb la simplificació del treball de la fàbrica, dones, nens i nenes havien desplaçat els 

Dans les vagues, 1889 
Cleveland Museum of Art 
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homes de molts treballs, perquè resultaven més rentables als empresaris: eren més dòcils i 

se’ls pagava menys. L’exclusió de la dona de la vida social era un fet. Per un cantó no 

agradava que la dona usurpés el món laboral, exclusiu de l’home i, per altra la terrible situació 

econòmica en què es trobava el proletariat obligava a les seves dones a dedicar-se a la 

prostitució per poder subsistir.  

 

La doble moral burgesa amb la seva estricta diferenciació de les conductes sexuals en funció 

dels sexes havia fomentat la consideració de la prostitució com un fenomen perenne i un “mal 

necessari” per al sosteniment de l’ordre burgès. La idea de respectabilitat i decència  que 

s’havia imposat dins de les llars burgeses –i Gauguin era un burgès- les relacions conjugals 

tenien com a fi exclusiu la procreació, negant així la satisfacció sexual al matrimoni i acceptant i 

esperonant l’adulteri masculí.  

 

La representació de dones despullades en contacte amb la natura estableix una relació 

sòlidament consolidada entre la dona i la natura; el tema d’Ondine, el tema de la nimfa aquàtica 

en la qual es basà Dans les vagues o La vie et la mort, femmes se baignant havia estat 

tractada sovint a la literatura i l’art contemporani i, Gauguin tal com ell mateix va transcriure en 

el llibre d’or de la Pensió Gloanec havia assimilat les idees wagnerianes, que havien estat 

populars entre els escriptors i poetes simbolistes.  

 

 Les seves paraules resulten reveladores: “qui n’atteint sa pleine individualité qu’au moment où 

elle se donne: c’est l’Ondine que passe murmurante les vagues de son élément”., (només 

aconsegueix la seva plena individualitat en el moment en què ella s’entrega.....). Una 

transcripció d’acord amb l’obra reflecteix que l’expressió màxima de la feminitat rau en l’abandó 

de si mateixa davant els elements i l’home. Des d’aquesta òptica se suposa que d’aquesta 

manera la dona s’arribava a realitzar-se en el seu estat més natural i submís.  

 

La sèrie de dones despullades que Gauguin va pintar reforcen els significats literaris i simbòlics 

reflectint el seu contingut poètic. La imatge de la dona nua i el mar encoratjat està plena 

d’elements simbòlics que estimulen la imaginació de l’observador en una experiència visual que 

oscil·la entre el sublim representat per la dona i el diabòlic representat pel mar. La dramàtica 

situació de la dona, en perill de ser ofegada, sembla reflectir el perill de l’abandonament d’una 

vida natural, primitiva davant el pragmatisme de la societat industrial. No és una imatge real, 

sinó un mitjà d’expressió de la realitat amb un vocabulari de formes lineal i ornamental amb una 

composició del quadre antinaturalista que s’apropa a l’abstracisme.  
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La pèrdua de la virginitat 1890-91 
Norfolk, Chrysler Museum of Art. 

4.2.3. La pèrdua de la virginitat 
 

D’un simbolisme més complex i refinat és l’obra La 

pèrdua de la virginitat, que amb les seves àrees planes 

d’intensos colors, i les formes simplificades i 

distorsionades de la figura i del paisatge semblen  

indicar que formes més simples denoten pensaments 

més purs i immediats.  

 

Un cos, completament nu d’una dona jove, adolescent, 

es mostra en un primer pla de la pintura que gairebé 

ocupa tota la seva amplitud. Damunt la jove, a prop del seu rostre hi ha una guineu amb les 

potes damunt del seu pit, mentre ella li està abraçant el cos amb la seva mà i amb l’altra, 

estirada al llarg del seu cos, hi du una flor entre els dits. Està dormida potser inconscient, 

damunt d’un monticle, mentre a la llunyania s’hi observa un grup de gent que sembla estar 

pujant cap on és ella. No poden veure-la, però sembla que estiguin mirant cap on és ella i 

sàpiguen el que ha passat. A l’horitzó, un mar de color fosc i un cel mig enterbolit dona a 

entendre que l’esdeveniment s’ha produït cap al capvespre.  

 

El quadre és una mostra d’expressió visual simbolista. D’acord amb Tamar Garb, el significat 

de les referències simbòliques, com les de la guineu, usualment associada a l’astúcia i a la 

perversitat així com les de la flor tallada i mustia només podia ser entès si es tenia accés a una 

sofisticada cultura literària. La dona no solament va ser representada utilitzant personatges 

perversos de la mitologia, de la literatura o de la història, també se la va equiparar amb 

l’animal, perquè com aquest, era part de la Naturalesa. En canvi, l’home representava la 

cultura. La dona tenia els mateixos instints primaris que l'animal i per tant podia ser igual de 

“perversa”. Fins i tot, revistes de l’època, publicaven comentaris que denotaven la malvada 

sospita per part dels homes davant una relació de les dones i els seus animals. La dona era la 

culpable de tots els mals socials i el “mal necessari” de la prostitució també suposava un perill 

per la sanitat pública i el futur dels pobles i de l’extensió de les malalties venèries en tenien la 

culpa les prostitutes i per extensió totes les dones del món. La dona perversa, la femme fatal. 

Així va ser considerada la dona que d’alguna manera s’escapava del model imposat per la 

societat. Quan la dona no acomplia les expectatives que s’esperaven d’ella era declarada 

perversa i amb aquesta imatge era representada, com una amenaça social.  

 

El model patriarcal havia assegurat la submissió de les dones a l’ambient domèstic de la llar, 

però amb l’entrada de la dona a la indústria, encara que fos com a ma d’obra barata havia 

implicat una amenaça més greu: l’abandó de la llar, amb totes les seves conseqüències. Amb 

la seva entrada en el món laboral, la dona ja no podia ocupar-se dels fills, ni de la casa i 

tampoc del  marit. La relativa independència econòmica adquirida per la dona treballadora no 
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havia fet més que posar en entredit la jerarquia del marit. Sobre aquesta “amenaça” es va 

plantejar un nou discurs que plantejava la degeneració de la raça i fins i tot es van estudiar els 

efectes que produïa l’esforç físic, i si afectava a les seves capacitats reproductores. Si la dona 

es debilitava també ho farien les generacions posteriors. Per tant, està clar què pensaven els 

homes sobre els recentment encetats moviments feministes i de la presència de les dones en 

d’altre ambient que no fos el domèstic. S’estava construint un nou discurs. De la fragilitat, la 

puresa virginal de la dona i les seves virtuts es va anar transformant poc a poc en una dona 

maleïda que perseguia l’home. Ja Baudelaire havia donat la volta al símbol en titular la seva 

obra “Les fleurs du mal” i es va anar propagant la idea de la naturalesa primitiva de la dona i la 

seva afinitat amb els salvatges. 

 

Una altra interpretació de l’obra permet observar la guineu com un autoretrat irònic del mateix 

artista. És a dir, l’home, l’artista fent clara referència al desig sexual masculí interpretat per la 

guineu que acaba d’aconseguir un preuat tresor, la virginitat associada a la flor. Al llarg de la 

seva trajectòria artística Gauguin va utilitzar en diverses ocasions la mateixa tècnica per 

representar-se ell mateix, com per exemple Contes Barbares (1902), on un Gauguin sembla 

vigilar amb ulls de “guineu” dues noies agenollades i seminues que miren cap a l’espectador. O 

també a Bonjour Monsieur Gauguin de 1889 on un personatge sinistre sembla saludar a una 

dona bretona.  

 

La composició, -dona nua reclinada o estirada amb un animal al costat- recorda altres 

composicions, principalment L’Olympia de Manet que Gauguin havia copiat en el Museu de 

Luxemburg abans de 1891, encara que la postura i el tema de La pèrdua de la virginitat 

suggereixen una imatge d’un femení més passiu o derrotat.  

 

Les connotacions sexuals i la insistència sobre la virginitat de la dona ja havien estat 

refermades per l’obra simbòlica de Bernad, que havia pintat un tema similar a la seva obra 

Madeleine, al bosc de l’amor. A diferencia de la imatge de Bernad on la dona apareix jaguda al 

terra, completament vestida, aparentment casta amb una expressió de malenconia en el seu 

rostre, la jove de Gauguin, està despullada, -desflorada-, amb una expressió buida, gairebé de 

mort, junt a un símbol del masculí, l’astuta guineu: l’home convertit en bèstia ha vençut el seu 

competidor.  

 

4.3. Tercera etapa: La dona salvatge 1891-1893 
 
El 1891, Gauguin es va decidir a viatjar a Tahití. Les noves imatges que oferia el nou món amb 

nous motius i colors, juntament amb el nou estil pictòric que havia forjat durant la seva estada a 

la Bretanya, es va traduir en un nou desenvolupament artístic, en el qual la importància i 

vitalitat atorgada als colors, juntament amb l’estructura del dibuix s’entremesclaven amb 

harmonia,  realitat i irrealitat.  
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Tanmateix, allò que causava veritable fascinació a Gauguin era la gent nativa de Tahití. No així 

el mode de vida de Papeete, que a conseqüència del colonialisme imposat pels francesos 

s’assemblava massa a l’estil de vida europea. Però la peculiar atmosfera de Tahití (G.Solana), 

el silenci profund de les seves nits el van captivar aviat. No va romandre a la capital. Després 

de la mort del rei Pomaré de qui esperava rebre protecció, va decidir buscar un lloc més 

salvatge per viure i un dia pel matí, juntament amb una noia mestissa anomenada Titi a qui 

havia conegut poc després de la seva arribada, va abandonar la ciutat per a instal·lar-se en 

algun lloc inexpoliat. A uns quaranta-cinc Km. de la capital, Mataïea va trobar el que estava 

buscant: una cabanya de bambú flanquejada d’una banda per l’oceà i de l’altra, les muntanyes 

amagades darrere un bosc d’enormes mangles. A Gauguin, no li agradava d’estar sol i després 

d’acomiadar definitivament a Titi es va decidir per una noia nativa, menys corrompuda per la 

civilització i l’excés d’amants. De la mateixa manera com si li haguessin ofert fruits del paradís, 

Tehura, una nena de tretze anys, (equivalent a divuit o vint d’una noia occidental, segons 

Gauguin explica a Noa Noa ) li va ser oferta per la seva mare. Gauguin ja tenia una nova 

vahiné. 

 

Durant aquesta etapa tahitiana del pintor, va treballar 

en moltes obres i la producció fou molt extensa, 

sobretot dones a qui representava en aquell entorn 

que l’havia fascinat. Tea faaturuma (La malhumorada) 

i Dones de Tahití, de 1891 on la característica que 

sorprèn més a l’observador, és la monumentalitat que 

adquireixen les figures envoltades d’un espai que no 

sembla preocupar l’artista, i on les figures projectades 

en un primer pla, els contrasts cromàtics i el ritme de 

la composició adquireixen qualitats musicals; Otahi 

(Sola), 1893, on cap element extern distrau l’atenció 

de l’observador d’allò realment important: la pintura. 

Vahine no te vi (La mujer del mango), 1892 és un 

retrat de la seva dona Tehura vestida amb roba 

occidental on destaca la important simfonia de colors. 

Nafea faa ipoipo (Cuando te casas), 1892; Aha oe feii (Qué tienes celos) 1892,  La Orana Maria 

(Yo te saludo Maria) 1891-1892, Fatate te miti (Junto al mar) 1892, i  Manao Tupapau, 1892 

entre d’altres, algunes de les quals molt importants no solament per la seva qualitat artística 

sinó sobretot per la seva significació visual com l’Orana Maria on el tema religiós ha estat 

concebut de manera sincretista associant símbols religiosos orientals i occidentals. Octave 

Mirbeau va escriure. “Hay una mezcla inquietante y sabrosa de esplendor primitivo, liturgia 

catòlica i sueño hindú, imagineria gótica, simbolismo oscuro y sutil.  

 

La Orana Maria, 1891-1892 
Metropolitan Museum of Art, New York 
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Manao Tupapau, 1892 
Albright-Knox Art Gallery 

4.3.1. Manao Tupapau 
 
En aquesta escena Gauguin representa la por 

tahitiana a l’esperit dels morts. La imatge mostra 

una dona nua maorí, bocaterrosa damunt del llit, 

amb una posició inclinada que dona la impressió 

que està a punt de caure del llit. La posició dels 

braços i les mans damunt del coixí recorden la 

ferotge abraçada amb el mar que hem vist a 

Damunt les ones, mentre les cames entrecreuades 

semblen flotar a l’espai.  

 

Al fons de l’escena, per darrere seu, una figura negra encaputxada amb un ull ben visible 

sembla vigilar la noia que amb els seus ulls desorbitats mira cap a l’espectador tremolant de 

por. El dibuix de la figura del fons que simbolitza un fantasma, es presenta retallada sobre un 

fons violeta sobre els quals unes llums llampurnejants simbolitzaven, segons les creences 

indígenes, l’esperit dels morts. Davall del llit, un dibuix d’una garlanda de flors dona un sentit 

decoratiu al quadre. El cos de la jove contrasta amb el color groguenc dels llençols, i amb el 

blau del matalàs, amb la composició de colors del qual Gauguin sembla estar assajant  amb els 

contrasts de colors simultanis. S’observa l’interès de l’artista en destacar les línies i el 

moviment, pintant el quadre de manera senzilla, gairebé per a resultar salvatge e infantil. 

Aquest quadre, que Gauguin va presentar a l’exposició es va realitzar a París durant les festes 

d’inauguració de l’Exposició de 1893 va ser considerat indecent per la crítica, allunyant-se de 

l’infantilisme que volia mostrar Gauguin en el quadre.  

 

Manao Tupapau és una de les obres més emblemàtiques que Gauguin va realitzar durant la 

seva primera estada a Tahití. A diferencia dels retrats que havia efectuat a la seva dona 

occidental, Mette Gad, aquesta imatge de la seva dona maorí és plena de significacions 

simbòliques. Cal remarcar en aquest aspecte, les distintes connotacions sexuals respecte a la 

primera, així com el concepte de domesticitat que a Manao Tupapau es fon amb la ideologia 

del poble primitiu. A Noa Noa, Gauguin va descriure l’escena real, en què una nit al tornar de 

Papeete va trobar Tehura que l’esperava, bocaterrosa damunt de llit i els ulls desorbitats per la 

por de la foscor. “Hice el desnudo de una joven”, li deia a la seva dona, Mette en una carta. “En 

esa postura falta muy poco para que resulte indecente. Y sin embargo es así como yo la 

quería, me interesan las líneas y el movimiento. Una muchacha europea habría tenido miedo 

de que la sorprendiesen en esa postura; las mujeres de aquí en absoluto. Di a su rostro una 

expresión un poco asustada.......Hay algunas flores en el fondo, pero puesto que son 

imaginarias, no deben resultar reales; las hice parecidas a chispas. Los polinesios creen que 

las fosforencias de la noche son los espiritus de los muertos”. 
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La presència de flors en la representació visual de la dona que habitualment s’identifica com un 

homenatge a la seva fragilitat i puresa, a Manao Tupapau es desprèn amb connotacions  de 

caràcter espiritual, instintives i primàries. Mentre que l’esfera de l’home era la raó, la 

intel·ligència que feia possible no creure en “tupapaus”, la dona pel seu caràcter primari podia 

ser posseïda pels instints més baixos, els esperits de la mort i la por.  

 

D’altra banda, sota l’aparent naturalitat dels posats de les dones nues, assegudes o jagudes en 

el terra o damunt del llit, es desprenen els continguts únics i subjectius que envolten 

l’experiència vital de l’artista. Gauguin havia arribat a Tahití fugint de les normes i convencions 

occidentals però en realitat la conducta adquirida per tradició cultural no es modifica pel mer fet 

d’abandonar-la. Gauguin, com altres “colonitzadors” estava aplicant molts aspectes de la 

cultura pròpia i els traslladava a l’altra cultura, a Tahití, a les Illes Marqueses però amb el 

sempitern esperit de conquesta que manifesta tot el que representa el masculí, la dona, el 

paradís... L’objectiu era clar: traslladar les seves experiències vitals a la seva producció 

artística per posteriorment beneficiar-se econòmicament d’aquella cultura que va abandonar, i 

sexualment de la que el va acollir. Moltes de les fonts consultades es mostren d’acord que 

l’energia dels seus quadres sembla procedir de la seva sexualitat, vinculant la seva activitat 

vital, física i sexual d’una manera essencial per la seva creació artística.  

 

A Manao Tupapau, la imatge femenina es fon amb elements primitius de la cultura maorí. No 

sabem quin era el rol de la dona de les illes de la Polinèsia anterior al colonialisme francès però 

sí que coneixem quina era la seva situació social quan hi va arribar Gauguin. L’illa de Tahití 

havia estat explorada pels francesos el 1767, esdevenint colònia el 1881, i quan hi va arribar 

Gauguin, la comunitat local havia abandonat pràcticament la seva pròpia religió pagana, plena 

d’imatges simbòliques, i havia adoptat els rituals cristians occidentals, assistint a les escoles de 

les missions i sovint vestint a la manera occidental. Noa Noa expressa el desencís de Gauguin 

quan va morir el rei Pomaré: “Sólo habia de menos un rey. Con él desaparecían los últimos 

vestigios de las antiguas tradiciones. Con él quedaba cerrada la historia maorí. Estaba bien 

acabada. La civilización, !ay¡ -soldadesca, negocio y burocratismo-, triunfaba. Una tristeza 

profunda se apoderó de mi. El sueño que me habia llevado a Tahití recibía con estos hechos 

un brutal desmentido. Era el Tahití de otro tiempo el que yo buscaba.Éste del presente me 

causaba horror”. Gauguin buscava una imatge, idealitzada per la literatura de l’època, d’un món 

primitiu. La dona idealitzada, primitiva i salvatge havia deixat d’existir com ell la pensava però 

l’energia i el caràcter de les obres que va pintar en aquest període, i segons es desprèn a Noa 

Noa la sensualitat i bellesa de les seves dones el va captivar des del primer moment. “Allí vi a 

la reina Marau......Como el director de las obras públicas me pidiese un consejo para ordenar 

artísticamente el decorado funerario, le mostré a la reina, la cual, con el acertado instinto de su 

raza, expandia gracia a su alrededor y convertia en objeto de arte todo el que tocaba”. (Noa, 

Noa, pàg. 80). O bé ...”La princesa entraba en mi cuarto, y yo estaba tendido en mi lecho, 
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enfermo, vestido solamente con una faja. !Que traje elegante, para recibir a una mujer de 

calidad¡.Vaitua era una verdadera princesa” (pàg. 85). 

 

Però, ens em de situar en el context colonial per entendre la idea mitificada de les illes com a 

paradís, idea que procedia de l’abundant literatura i dels escrits de viatgers, conforme anaven 

en augment els interessos polítics francesos sobre les illes.  

 

Respecte a la dona, Mary Nash ha afirmat que existeixen similituds reveladores en el 

desenvolupament del discurs sobre la “raça”, i el desenvolupament del discurs de gènere que 

durant el segle XIX responen a lògiques similars. El segle XIX és un moment molt significatiu 

d’expansió colonial”.  El discurs “oficial” presentava la colonització com a mesura d’evitar la 

degeneració cultural, que sovint descrivia com un procés mútuament afavoridor. Però en 

realitat es basava en la representació cultural de la diferencia humana, a partir de l’establiment 

d’una diferència absoluta de base biològica, convertida en característica natural i social. 

D’acord amb Nash:La naturalización de la diferencia humana y el esencialismo biológico 

implícitos en esta representación cultural eran factores decisivos en la construcción de un 

imaginario colectivo negativo respecto a las mujeres y las personas no blancas.  

 

Perry afirma a “El Primitivismo, cubismo y abstracción...” que a les illes Gauguin va fer un ús 

metafòric del femení intentant reproduir o igualar en les seves obres la vida “salvatge” present 

en la vida i cultura tahitianes. És per aquesta raó que afirma que tal com passa també en les 

imatges de dones bretones, el conjunt de l’obra de Gauguin presenta contradiccions, 

procedents d’unes fonts heterogènies relacionades amb els potents mites occidentals sobre la 

vida, en un lloc tan llunyà com la Polinèsia. Per tant no és d’estranyar que religió, cultura i mites 

ancestrals es fonguin amb experiències d’altra cultura per mostrar unes imatges del femení que 

es traslladen insistentment a l’experimentació del model femení a l’ombra del poder masculí.  

 

Les diverses investigacions efectuades es mostren d’acord que aquest quadre és una 

conjunció de les influències de L‘Olimpia de Manet  i el descobriment d’un espai diferent, 

primitiu, i salvatge; de figures envoltades per un paisatge exuberant, o  d’un interior ambientat 

amb profusos elements decoratius. Gauguin va pintar aquest quadre per mitjà d’harmonies de 

colors vius intentant expressar simbòlicament una dimensió espiritual, i per aconseguir-ho va 

entremesclar realitat i fantasia, veritat i imaginació. La imatge pintada a Manao Tupapau 

exemplifica aquesta nova realitat recreada poèticament per un Gauguin que fugia de la 

civilització. Gauguin va sintetitzar allò que havia volgut plasmar en aquesta composició: “La 

parte musical: lineas horizontales ondulantes, armonías de naranjas y azul unidas por amarillos 

y violetas, sus derivados, que aparecen iluminados por chias verdosas. La parte literaria: el 

espíritu de un alma viva unida al espiritu de los muertos. El Día y la Noche” 
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Aita tamari vahine Judith te parari, 1893-1895 
Localització desconeguda 

De la mateixa manera que havien volgut fer els poetes simbolistes, Gauguin havia volgut 

sintetitzar les seves idees sensibles, simbolistes, que havien buscat un estil complex, arquetípic 

amb el·lipsis misteriosos i un vocabulari personal. Amb el contacte dels mars del sud, en un 

món totalment nou i misteriós, no solament es va girar cap allò salvatge sinó que va aconseguir 

un estil diferent en aquell cercle tan mancat de simplicitat dels seus amics literats de París.  Les 

seves obres tahitianes mostren ja clarament el canvi d’estètica produït, però no el missatge 

perquè les seves obres denoten que la imatge de la dona ha estat utilitzada com un objecte de 

contemplació, perquè les connotacions sexuals són evidents i perquè el temor a la por i a la 

foscor ens condueix al missatge de submissió, de segon pla, habitual. 

 
4.4. Quarta etapa: El retorn a França (1893-1895) 

Aita tamari vahine Judith te parari (Annah la javanesa) 
 

Aita tamari vahine Judit te parari, és un signe evident de les connotacions sexuals que anava 

prenent l’obra de Gauguin. Durant la seva estada a França, la seva producció artística havia 

estat més aviat escassa. A París s’havia instal·lat en 

un petit pis on també hi tenia el taller, lloc on cada 

dijous rebia els seus amics, poetes i músics entre 

altres que es dedicaven a llegir poesies mentre 

interpretaven alguna peça al piano. Segurament 

William Molard i la seva dona Ida es devien trobar 

entre aquest grup d’amics que freqüentaven el seu 

estudi.  

 

Aquesta obra representa Annah, amant de Gauguin 

entre desembre de 1893 i l’hivern de 1894. En realitat, en un principi el quadre no anava 

destinat a retratar a Annah, sinó a una adolescent de 13 anys, Judith Molard filla d’un 

compositor i una escultora que no van voler donar l’autorització a Gauguin per pintar-la. Annah 

va sorgir amb tot l’exotisme d’Annah la javanesa, damunt de l’esbós de Judith.  

 

El quadre s’interpreta com una rèplica a les crítiques que el pintor havia rebut després de 

l’exposició organitzada a París, amb les seves obres tahitianes, pel marxant dels 

impressionistes Durand-Ruel. Ni el públic de l’art de París, ni el públic en general va 

comprendre el simbolisme, ni la poesia dels noms de les obres, ni dels paisatges polinèsics. Al 

contrari, era tota una provocació, perquè contravenia la doble moral de la burgesia, entestada  

en salvaguardar la definició tradicional de gènere i l’ordre patriarcal sota les aparences de 

modernitat. La dona podia treballar al camp, realitzant treballs assignats tradicionalment però 

era mal vista si era a la indústria on treballava, o les prostitutes, que a la vegada eren 

entreteniment i deixalla social. La mateixa moral burgesa que veia en bons ulls els quadres de 

prostitutes dels impressionistes però rebutjava la imatge desafiant de Judith de l’obra de 

Gauguin perquè contravenia les imatges de les dones burgeses. A les darreries del segle XIX, 
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la imatge de la dona era habitualment representada amb cabells llargs i abundants, pell blanca i 

ulls clars. Al contrari que Annah la javanesa. Sens dubte, aquesta imatge feriria la sensibilitat 

d’artistes com Pissarro, educats col·leccionistes d’art acostumats a la pintura oficial de 

Meissonier, que reflectien la seva manera de pensar i els tranquil·litzava. Per la seva moral i els 

seus gusts, aquest nu frontal de dona representava una rècula de trets insolents.  

 

No era la primera vegada que Gauguin volia representar la bellesa d’una adolescent, quasi 

nena de tretze anys. Cal tenir present la imatge de la seva dona Tehura, també de tretze anys 

representada a Manao Tupapau. Finalment, no tenia tretze anys, no era francesa, ni europea, 

ni blanca i tenia la insolència de lluir els seus pits, el seu melic i el seu floc de cabell púbic, i per 

si no era poc,  amb un desafiament a la mirada que semblava dirigit a tota la raça humana. A 

veure si hi havia algú que podia enfrontar-se a una força tan brutal, exuberància i sensualitat 

comparable.  

 

Un tipus diferent d’interpretació permet mostrar el pensament metafòric de Gauguin que davant 

la impossibilitat de representar Judith, la seva força sexual es trasllada a Annah la javanesa, 

com si fos ell mateix mostrant el seu món primitiu interior davant l’afronta de la societat 

parisenca. La força vital, l'exuberància i la sensualitat que Gauguin percebia en Annah era el 

reflex d’ell mateix, com es veia, sentia i hauria de ser la seva vida.  

 
Tècnicament, la petita envergadura de la dona contrasta amb la solemnitat de la butaca on esta 

asseguda, d’una manera similar com Cezanne havia pintat el retrat d’un nan, Achille Emperaire 

el 1868. L’austeritat de l’escenari contrasta amb la riquesa cromàtica que presenta en general. 

La paret rosada del fons amb el color blau de la butaca i la pell morena de la model, juntament 

amb el mico assegut als seus peus, damunt d’un coixí donen una aparença exòtica al conjunt 

de l’obra. La figura plana de la imatge, dóna una sensació gens natural que contrasta  amb la 

voluminositat de la butaca. El fons de la paret és neutre i a la dreta de la imatge sobresurt 

restes del pintat d’una natura morta i la part baixa sembla decorada amb una sanefa oriental. 

Als peus de la noia i al costat d’un coixí hi ha una mona, -Gauguin compartia el pis amb un 

simi- d’un color rogenc que contrasta amb el groc del terra. Un cop més trobem la presència 

d’un animal junt la imatge de la dona informant del seu caràcter primari. Cal tenir present el 

caràcter simbòlic que té en aquesta pintura la presència d’un simi, considerat el darrer eslavó 

en la línia evolutiva, abans de l’ésser humà. I a més a l’igual que les nimfòmanes eren 

polígams.  

 

L’evidencia del caràcter sexual d’aquesta pintura representa l’expressió vital de l’artista-home i 

la trasllada lliurament a l’obra. Les dones artistes no tenien aquesta llibertat d’expressió i menys 

encara reflectir la seva sexualitat. Ni tan sols els hi era reconeguda, ja que era relacionada 

directament amb la seva capacitat reproductora. Les dones artistes d’aquesta època no havien 

representat la imatge de la seva nuesa. Només amb posterioritat, l’obra de Paula Becker-

Modershon, Suzan Valadon o Frida Khalo representen dones nues, però relacionades amb la 
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maternitat. Chadwick afirma que Modershon i Valadon van estar les primeres artistes que van 

treballar a fons la nuesa femenina i no només es van atrevir sinó que les van desafiar. Al 

enfrentarse con la vigorosa presencia de los desnudos de la Valadon, los críticos se sentían 

incapaces de separar al desnudo de su calidad de significante de la creatividad masculina, 

(Chadwick pàg.266). En canvi la “doble moral burgesa” permetia que Suzanne Valadon 

mostrés en públic el seu caràcter “viril”.  

 

Suzanne Valadon (1865--1938) està considerada com la  “millor de totes” les dones pintores i 

de la seva obra és diu que és personal, original i autèntica. Però ha estat la postura crítica de 

l’historiador Bernal Dorival que ha reflectit el perquè d’aquesta consideració. La postura de 

Dorival, similar a la d’altres crítics del segle XX, representava que s’havien desfet de la meitat 

de la ideologia sobre la separació d’esferes, legat pels seus col·legues del segle XIX i  havien 

afirmat amb tota serenitat que l’”art no tenia sexe”. Però, al mateix temps les afirmacions de 

Dorival contrastaven amb la realitat en frases com que la pintura de la Valadon era “la més viril” 

i la més gran de les fetes per pintores. Aquesta frase condensa dos dels tòpics més usats per 

desvalorar la producció artística de les dones. És a dir és diu que és “viril” per dir que és bona i 

és diu que són “femenines” per dir que són inferiors.  

  
D’acord amb Chadwick, els temes sobre nus en l’art comporten discursos sobre la 

representació, de la moralitat i de la sexualitat femenina, però la persistent presència de la 

dona com a font de plaer visual masculí, como imagen modificada de intercambio y como 

baluarte fetichizado contra el miedo a la castración deja poco lugar para exploraciones de la 

subjetividad, el saber y la experiencia femeninos.  

 

Des de temps més recents, el fet que no sigui possible identificar fàcilment entre la mirada 

sexualitzada del voyer.. o altres tipus de visió, i el fet que la relació masculina de poder i control 

sobre la imatge femenina sembla permetre només a la dona un plaer vicari en la mirada, ha 

fomentat una quantitat significativa de literatura feminista sobre la contemplació. A diferencia 

dels artistes-homes, les representacions de nus femenins de Suzanne Valadon combinen 

l’observació amb el coneixement del cos femení, basat en la seva experiència com a model. 

Rebutja la presentació estàtica i atemporal del tipus de nu dominant en l’art occidental, i posa 

de relleu el context, el moment específic i l’acció física. A diferencia dels artistes, no presenta el 

cos femení com una sucosa superfície controlada per la mirada de l’home. Ella destaca els 

gests gens airosos de les figures que controlen els moviments. Valadon va representar també 

sovint dones en ambients domèstics però relacionades amb imatges de la vida en comú com a 

Abuela y muchacha entrando en la bañera (c.1908). La dona ja no és aquí un mer objecte de 

contemplació.  
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4.5. Cinquena etapa: Tahití i Hivara (1895-1903) 
D’on som?, Què fem? On anem? 

 

En tot aquest període la seva obra es caracteritza per un retorn cap a la natura, cada cop més 

salvatge. Es mostren escenes de la vida quotidiana, però en una naturalesa encara en estat 

primitiu, com ell volia 

lluny de la cultura 

occidental. 

 

Aquesta és potser l’obra 

més significativa i 

simbòlica de tota la 

producció artística de 

Paul Gauguin, perquè un 

sol quadre representa tot 

l’univers conceptual de l’autor, i perquè integra tots els elements simbòlics que hem pogut anar 

trobant al llarg de la seva obra. Des del paradís polinesi, la seva gent, els seus costums i les 

seves creences. També la forma i la tècnica coincideix amb la utilitzada en altres de les seves 

obres, i els personatges ens recorden als que ja hem vist. També la dona es representa en les 

seves múltiples facetes que hem anat veient: la maternitat, la sexualitat, la seva naturalesa 

primitiva, la dona angelical, la dona pensativa... És com un mirall a través del qual observem 

l’univers interior de l’artista que ha plasmat en l’obra no només la seva ideologia sinó també el 

seu concepte sobre les dones.   

 

Si observem aquesta obra podem veure que totes les figures que composen el quadro ja 

havien format part d’altres obres de l’artista. En realitat tot el quadre forma una seqüència 

narrativa que desenvolupa el pensament filosòfic exposat per l'artista en el seu assaig La 

iglesia católica y los tiempos modernos. És la narració simbòlica sobre la vida de la humanitat 

dividida en tres etapes: la infantesa, la maduresa i la vellesa. 

 

La innocència, representada per mitjà d’un infant que dorm situat a la dreta de la composició i 

el conjunt de figures que l’envolten, simbolitza l’existència d’un paradís perfecte abans de la 

contaminació del pecat. Al centre, la temptació i caiguda de l’home, simbolitzat per la figura que 

hi ha al centre, agafant el fruit de l’arbre de la ciència. Dues figures sinistres i un home assegut 

al terra amb una mà al cap simbolitzen d’una banda el dolor com a producte de coneixement i 

d’altra l’estupefacció encarnada per la felicitat d’una vida inconscient. La tercera part de la 

narració presenta les seqüeles de la caiguda. La dona jove, mig asseguda al terra sembla 

trobar-se en un dilema: a la dreta l’ídol d’Hina que representa vida i resurrecció indica el consol 

de la religió que promet la vida en el més enllà. A l’esquerra, el símbol de la mort representat 

D’on som? Què fem? On anem?, 1897 
Museum Of Fine Arts, Boston (United States) 
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per la figura fosca que sembla tapar-se les orelles per no sentir la veu de l’esperança de la 

religió. 

 

Diverses fonts d’informació utilitzades asseguren que la desesperació per la mort de la seva 

filla Aline el van dur a un intent de suïcidi el desembre de 1897 i que aquesta obra havia de 

constituir el seu testament pictòric. Com el mateix Gauguin afirmava, una obra ambiciosa i 

monumental (139 X 375) que comprengués el compendi de totes les seves idees, els seus 

sentiments, les seves angoixes i les seves preguntes sense respostes: “He puesto en él toda 

mi energia antes de morir, una pasión tan dolorosa en circunstancias tan terribles y una visión 

tan clara y sin correcciones, que no se advierte la prisa, sino la vida que brota de él. Y esto no 

apesta a modelo, a oficio, ni a las pretendidas reglas, de las que yo siempre he prescindido, 

aunque a veces con miedo”. (Gauguin, G. Solana) 

 
No hi ha símptomes en la caiguda i temptació de signes que denotin connotacions sexuals. S’hi 

intueix el personatge d’Eva per la presència d’Adam simbolitzat per un home jove amb els 

braços aixecats intentant agafar el fruit de l’arbre prohibit. L’home també es representat mig nu, 

a l’igual que les dones. En aquest context, la intrusió del model androcèntric perverteix la 

religiositat imposada per les normes de l’Església i amaga la força històrica atribuïda al simbòlic 

femení. D’on som?... també és mostra com una censura al paper de l’Església en la construcció 

de tota la humanitat. La seva imposició sobre les tradicions paganes perverteix els arquetips 

femenins, nega el desig de les dones, els sentiments queden reduïts a l’univers del dolor. El 

cos de les dones s’allotja en l’arquetip d’Eva, pervertint així el simbòlic femení en canviar el 

paradigma del goig i el plaer etern del Paradís, per l’expulsió a l’abisme i la maledicció 

generacional d’arrossegar la culpa del pecat original, parint amb dolor.  

 

La iconologia cristiana ha presentat la dona, ja des del temps de la creació del món, com una 

figura feble que s’ha deixat entabanar per un animal primitiu com la serp, origen de totes les 

connotacions negatives sobre la dona. Des de llavors, és freqüent trobar en les arts plàstiques 

la imatge de la dona al costat d’una serp, amb una explícita complicitat entre les dues, arribant-

se fins i tot a fusionar. La dona no només és temptada per la serp i n’és còmplice sinó que li 

són atribuïts tots els elements característics de la naturalesa de la serp: falsedat, mentidera, 

calculadora, etc., representant els perills del sexe femení i les seves argúcies, la perversitat de 

la dona que pot convertir els homes en animals.  

 

Un aspecte significatiu de la pintura és que la seqüència narrativa no presenta el sentit visual 

habitual (d’esquerra a dreta) sinó de dreta a esquerra. Gauguin potser va voler manifestar 

d’aquesta manera l’autonomia de la pintura respecte al seu programa literari suggerint quelcom 

més. La direcció retrograda que segueix la nostra mirada en observar D’on venim?, D’on som, 

On anem?, indicaria el camí de l’artista cap al primitiu: un retorn del dolor de l’experiència 

primordial.  
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Tres tahitians, 1899 
National Gallery of Scotland, Edinburgh, UK

Per Gauguin, aquesta obra havia de ser la culminació final, el paradís que somniava, un 

paisatge paradisíac on les figues exòtiques que havia reflectit en obres anteriors escenificaven 

les tres edats de la vida: la innocència de la infància, la maduresa de la vida entre el 

coneixement  i la religiositat representada per la deessa  Hina, i l'última estada a la vida, la 

vellesa, que dur a la mort tancant el cercle simbòlic. Sí, la crònica del seu intent de suïcidi és 

certa, no ho podrem saber mai, però el que sí, és cert que fins l’any de la seva mort, Gauguin 

va continuar pintant. Potser les preguntes centrals D’on venim?... ja havien obtingut resposta 

perquè les obres obres posteriors són d’una gran bellesa.  

 

Des dels seus primers temps impressionistes al simbolisme, el desenvolupament del quadre 

com a poema, la bellesa dels signes i les al·lusions a la religiositat del més enllà, Gauguin va 

aconseguir traduir les dues naturaleses que ell considerava tenir: l'índia i la sensitiva, en un 

estil pictòric propi on expressar la seva mística deliberadament llunyana, creada només en la 

seva ment, com un univers enigmàtic per a tornar a un estat perdut. Però, la dona seguia 

representant per l’artista-home i per extensió a la resta dels homes, un espai idèntic traslladat a 

un ambient més primitiu.  

 
Tres Tahitians 
 
Ja hem vist com a partir de les seves pintures 

bretones, la seva obra reflecteix una recerca constant 

d’un món cada cop més primitiu i salvatge. És una de 

les seves últimes obres a Tahití i mostra un estil de 

composició que ja havíem vist a Quatre bretones on la 

disposició dels cossos presentava a l’igual que 

aquesta, una estructuració per mitjà de bandes 

horitzontals. Gauguin havia fugit de la pintura de 

l’estudi o el seu taller per altres imatges femenines, en 

un entorn cada cop més primitiu i salvatge.  

 

En efecte hi ha una similitud en ambdues composicions quan a l’organització de les figures, 

però en referència a la grandària, Tres tahitians, és clarament superior i fins i tot hi ha altres 

elements significatius que s’allunyen de la caracterització de les bretones.  Les tres figures que 

observem de mig cos –nues parcialment-, destaquen davant un fons lluminós, de colors vius. 

Un home jove, vist de darrere, està acompanyat de dues dones, potser en actitud d’oferiment. 

S’intueix que la mirada del jove es dirigeix a la jove de l’esquerra, en actitud d’observació, però 

no se sap què està mirant. Podria ser la poma que porta a la mà o està mirant per damunt de 

les seves espatlles nues.  

 
La dona de l’esquerra porta una poma a la mà, i a l’altra unes flors cosa que palesa el seu 

caràcter simbòlic. És potser una elecció?, - la fruita prohibida del paradís -, el vici representat 
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Girl with a fan, 1902 
Folkwang Museum, Essen 

(Germany) 
Maternity, 1899 
Col·leció privada 

per la poma i la virtut simbolitzada per les flors atorguen a aquesta pintura el caràcter al·legòric 

de moltes de les pintures tahitianes de Gauguin. Al mateix temps, la idea d’una cultura diferent 

es fon amb l’obra. Gauguin va utilitzar les mateixes dones com a models en altres pintures 

fetes al voltant del mateix període, durant el segon període a  Tahití de 1895 a 1901. Fins i tot 

aquí, sembla que es tracti de la mateixa model.   

 

Per posar punt final a l’anàlisi de les obres de Gauguin, Maternity i Girl with a fan constitueixen 

una mostra de les últimes obres del pintor. Les dues obres que estem observant ens 

condueixen a dos conceptes primordials: maternitat i sexualitat. La primera de les imatges 

mostra tres dones: una dona asseguda a terra alletant el seu infant, mentre les altres dues per 

darrera d’ella estant mirant cap un lloc indefinit. L’altra de les imatges mostra una dona amb 

una bellesa exòtica i sensual amb un ventall a la mà. Les dues obres simbolitzen un món 

estrictament femení: la maternitat, i la sexualitat com atribut de la maternitat.  

 

En cercles avanguardistes de 1890, molts artistes havien dirigit la seva atenció cap a una idea 

de la creació generalitzada: representacions arquetípiques de dones, de la més pura i virginal 

fins al dimoni de la femme fatale. Els artistes simbolistes pintaven imatges que expressaven el 

concepte de dona coma la deessa de la fertilitat o com el seu arquetip de “Good Mother” 

(Wendy Slatkin a “Maternity and Sexuality in the 1890s”). El tema de la maternitat ja havia estat 

tractat tant per l’art com la literatura, però mentre en èpoques més antigues la capacitat i l’èxit 

en la reproducció del gènere humà i la natura era atribuït a forces externes satisfetes per les 

actuacions per mitjà dels rituals apropiats, a últims del segle XIX, s’entenia que la capacitat de 

fertilitat estava firmament associat amb la sexualitat humana.  La sexualitat era percebuda amb 

una força aclaparadora personificada en la dona com a seductora davant la qual els homes 
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s’havien de sotmetre. La fascinació per la fertilitat, sexualitat i maternitat va ocupar els artistes 

arreu d’Europa. Però, mentre aquestes imatges femenines proporcionaven a les dones un tipus 

de caràcter abstracte o amb una significació universal, els homes negaven la seva intel·ligència 

i la seva individualitat. En aquest context, les dones esdevenien en una màquina de fabricar 

criatures.  

 

Paul Gauguin és potser l’artista més conegut que ha creat l’arquetip de “Good Mothers”. El seu 

caràcter simbòlic ha estat tema d’extenses anàlisis acadèmiques. Però Gauguin no va ser l’únic 

en tractar aquests temes: Maurice Denis, Eugene Carrière i Paula Modershon-Becker també 

van pintar arquetips de mares com a símbols de fertilitat. També, Zola va dedicar una novel·la 

sencera al voltant de la mitologia i qüestions reals al voltant de la fertilitat, Fecunditat 

 

La dona, havia aconseguit introduir-se en determinats sectors, i aconseguir reconeixements 

socials però el seu espai natural, com sempre era el domèstic. Maternitat, tenir cura dels fills i 

del marit, portar una casa continuava sent allò adient per la dona. Els quadres dels inicis de 

Gauguin, així com el conjunt de la seva obra reflecteixen l’estat natural de la dona. Canvia 

l’entorn on es mostra la seva imatge, rebutjant l’espai industrial de la cultura occidental per un 

món primigeni, privilegiant un espai més primitiu i salvatge, però amb les connotacions de 

gènere habituals. Gauguin observa els colors dels vestits de les dones, en les funcions que 

ocupen en la seva comunitat i s’hi integra, però com a home la seva pintura reflecteix la mirada 

del masculí, reflecteix la sexualitat que veu en les dones. Moltes de les obres de la seva 

maduresa, les obres tahitianes la dona es representada nua de cintura cap amunt. La nuesa 

dels seus pits són assimilats a la fruita d’aquell paradís que Gauguin somniava, i així 

representava les dones: com un fruit del paradís.  

 

5. Del Post-impressionisme a l’abstracció:continuïtat 
 
Les paraules de Matisse “al mirar un cuadro hay que olvidar lo que representa” resulten 

reveladores. Les formes planes i simplificades de les obres de Gauguin, amb colors sobris i 

potents i la sinuositat de les línies del dibuix havien inaugurat un nou estil amb una nova 

significació que potenciava la preeminència de la idea sobre la sensació. Amb el simbolisme 

l’espai pictòric de l’obra s’allunyava de l’espontaneïtat impressionista i del realisme significant 

l’inici del període avantguardista, en el fons ideològic del qual hi havia una profunda crítica a tot 

allò que significava modernitat.  

 

La concepció pictòrica de Gauguin va incidir en d’altres simbolistes francesos com Paul 

Serusier, però també es pot trobar en l’expressionisme alemany en l’obra d’artistes com Paula 

Modersohn-Becker. Paul Serusier, amb la seva obra el Talismà realitzat sota les indicacions de 

Gauguin va explicar la seva experiència a altres membres de l’Académie Julien com Maurice 

Denis, Paul Elie Ranson, Henri-Gabriel Ibels i Pierre Bonnard. A aquest grup de pintors aviat 
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s’hi van unir altres pintors com Vuillard, Roussel o Vallotom, grup que seria conegut com els 

nabis. Tanmateix, encara que l’empremta de Gauguin en les obres nabis és difusa i desigual, a 

grans trets es pot afirmar que la concepció de la superfície pictòrica és gauguiniana, així com 

d’altres trets comuns compartits pel moviment simbolista com la seva atracció per tot allò que 

representés l’arcaic i misteriós, l’ús de recursos de l’estampa japonesa o el gust per 

l’experimentació formal.  

 

Entre 1904 i 1908, André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Georges Braque, Henri 

Manguin, Albert Marquet, Jean Puy, Emile Othon Friesz i Henri Matisse, el principal exponent 

dels fauvistes van revolucionar el concepte del color en l’art contemporani. Els fauvistes van 

rebutjar la paleta dels tons naturalistes dels impressionistes a favor d’uns colors més violents 

introduïts pels postimpressionistes com Van Gogh o Gauguin, per crear una emfasització 

expressiva més gran. Van aconseguir una intensa força poètica, gràcies a l’intens colorit i a les 

marcades línies del dibuix, desproveït de dramatisme lumínic. A casa nostra, l’empremta de la 

mirada de Gauguin va arribar a Picasso durant la seva joventut a través de l’escultor basc Paco 

Durrio. Gauguin i Durrio s’havien conegut l’any 1886 a l’atelier d’Ernest Chaplet probablement a 

través del seu coetani Emile Bernard.  

 

Pel que fa a la dona, els pintors recorren al mateix conjunt convencional d’associacions de 

gènere que ja hem observat en l’obra de Gauguin. La dona apareix representada amb un 

significat religiós com un símbol del primitiu i les representacions del rol de la maternitat es 

relacionat clarament amb el cicle natural, la dona alletant al seu fill al mig de la naturalesa 

destaca el seu protagonisme dins del cicle orgànic de la vida.  

 

No hi ha indicis significatius de canvi. Els artistes experimenten el femení tal com l’havien 

experimentat els impressionistes o els postimpressionistes. Tan sol quan canvia la perspectiva 

de gènere de l’artista la representació estètica de la dona es pot veure alterada per la pròpia 

subjectivitat femenina. En realitat,  el fet de l’aparició d’un grup de dones artistes que havien 

aconseguit un cert prestigi artístic, i que a l’igual que els homes despullaven les dones 

(Modersohn, Valladon, Kollwitz i d’altres anteriors) i representaven la maternitat des de l’òptica 

exclusivament femenina va obligar a admetre-les, a la llarga, com artistes en la història de l’art 

encara que fos de manera retrospectiva. Tal com manifesta Chadwick, “construir a la mujer 

como un significante de la creatividad de los hombres destierra a los arrabales de la vanguardia 

a un grupo de mujeres surrealistas con talento”.  

 

5.1. L’expressionisme alemany: Paula Modersohn-Becker 
 
Com d’altres artistes dones, Paula era membre d’una família acomodada que l’havia animat en 

les seves afeccions artístiques i que posteriorment es transformarien en ambició professional. 

Modersohn va ser una de les moltes pintores que es van poder instal·lar i treballar en les 
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comunitats artístiques. Cap a finals del segle XIX, gràcies a la transigència mostrada per 

aquestes comunitats les dones artistes com Paula Modersohn van poder treballar en un entorn 

més tolerant. Les dones que sovint havien estat excloses de les oportunitats educatives, a 

Worpswede van poder treballar junt amb altres artistes homes, fins i tot compartint el mateix 

espai de treball.  

 

Paula Modersohn-Becker va participar a la segona exposició del grup Worspwede10 a la 

Bremen Kunsthalle el 1899, malgrat els intents de dissuasió per part del director de la 

Kunstalle. Tot i que la crítica rebuda per les dones participants a l’exposició va ser negativa, li 

va fer prendre la decisió de marxar a París, on va ingressar a l’Académie Colarossi. Va visitar 

galeries que exhibien obres de Puvis de Chavannes, i els pintors de Barbizon, Courbet i Manet. 

A partir de llavors, la seva obra va començar a mostrar el rebuig pel naturalisme de la 

Worpswede i va començar a enregistrar les influències de Rodin, de l’art japonès, de Daumier, 

Millet i altres pintors francesos. La visita el 1906 de l’exposició de Gauguin va orientar la seva 

obra cap una recerca de poder a través de la natura.  

 

Les imatges arquetípiques de fertilitat de la Modersohn-Becker estan estrictament vinculades a 

quadres de Gauguin. Però mentre que els quadres de Modersohn denoten la dignitat del tema 

de la fertilitat i la criança, pròpies d’una visió femenina del tema, els de Gauguin denoten el text 

subjacent de violència i control que acompanyaven a les representacions de tahitianes i que 

repeteixen constantment la dispar relació entre l’artista home i el model-dona en la patent 

desigualtat de la relació entre l’artista blanc i les dones indígenes d’una societat colonitzada.  

 

Madre y bebé tumbados y desnudos y Madre y bebé (1907) s’observa la influència de Dia de 

adoración del dios. Però a diferencia dels quadres de Gauguin, Modersohn integra, en la seva 

obra, el rol femení de la maternitat de manera natural. Des de la seva perspectiva femenina, 

Madre y bebé tumbados y desnudos, mostra la sensibilitat i delicadesa d’una mare que acarona 

el seu fill adormit damunt el seu braç. És una visió molt diferent a les “mares” de Gauguin, 

sempre expectants i mostrant l’encant d’un moment natural i primitiu. El sentit de la decoració 

de Gauguin s’observa també en Modersohn que també va pintar dones nues de mig cos.  

Autorretrato con collar de ámbar, 1906 apareix la seva imatge profusament decorada i un estil 

semblant al de Gauguin. La figura plana, sense profunditat i una imatge profusament decorada 

ens recorden les dones tahitianes de mig cos pintades per Gauguin.  

 

El punt de vista masculí, reflectit en les obres de Gauguin, lliga a les dones amb la natura per 

mitjà de repeticions de colors, formes i contorns; les figures de dones agenollades, assegudes 

                                                      
10 Aquest grup d’artistes i escriptors que pintaven temes del camp i paisatges estaven influenciats per l’obra de Courbet 
i l’escola de Barbizon. La crònica dels artistes i les crítiques de revistes contemporànies presentaven el grup com una 
conseqüència de les preocupacions principals de la modernitat alemanya, sobretot per la seva “novetat”, “originalitat” i 
les seves qualitats primitives. Malgrat que hi ha un paral·lelisme evident entre el primitivisme d’aquest grup i el que 
s’observa en les obres de Gauguin, van ser considerat per molts crítics contemporanis com neorramantics, perquè a 
través del seu art buscaven una perfecció gairebé religiosa. Gill Perry: “La naturaleza indomada” se convirtió en el 
símbolo y el origen de su expresión artística. 
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al terra o a la gatzoneta situen una relació de submissió a la mirada des de dalt de l’artista 

home i on la mirada buida, pensarosa de les dones ofereix poca penetració en l’especifitat de 

les seves vides. Per una altra banda, segons Perry (pàg. 47 “El primitivismo y lo moderno”), 

malgrat algunes associacions simbòliques tradicionals, l’obra de Modersohn desconcerta per 

alguns dels convencionalismes de gènere establerts per les representacions del primitiu. De la 

mateixa manera que Gauguin utilitza la representació del nu femení com un símbol del cicle 

natural, o primitiu. A Madre arrodillada con Niño (1907) una dona nua agenollada damunt d’un 

tros de tela en forma de pedestal circular, està rodejada de plantes i fruites, símbols 

gauguinians de la fertilitat. Però al contrari del que hem observat en les obres de Gauguin, no 

es tracta d’un nu sensual o eròtic. Modersohn monumentalitza el nu femení amb unes formes 

del cos, rotundes i pesades amb un rostre primitivitzat, gairebé lleig. La dona no és aquí un 

objecte sexual del desig masculí sinó que dona vida i alimenta. En les obres de Modersohn, 

s’identifica clarament el canvi de perspectiva, d’una visió femenina a una masculina. Encara 

que les imatges denoten el primitivisme fecund que hem vist a les obres de Gauguin, la 

representació que es realitza del femení evita les connotacions de disponibilitat sexual.   

 

Tanmateix, l’obra de Paula Modersohn-Becker verifica l’atemporalitat de la relació entre dona i 

natura i la seva perfecta integració en el context social. Una relació que era reconeguda per ella 

mateixa, en acceptar que les seves ambicions artístiques eren “masculines” subratllant que 

l’amor sexual de la dona i l’èxit artístic s’excloïen mútuament (Chadwick). Amb aquestes 

paraules Modersohn testimoniava l’acceptació per part de les dones del seu lloc en la societat, 

sempre  situat en un pla inferior al de l’home. El fet que la carrera artística de Modersohn es 

trunqués sobtadament després d’haver donat a llum palesa la distància entre una maternitat 

idealitzada i la realitat biològica de la fecunditat.   

 

5.2. Els Nabis: Pierre Bonnard 

 
Sota el mestratge d’Odilon Redon i prenent com emblema la pintura de Gauguin i Cezanne, 

Sérusier, Denis, Vuillard, Bonnard, etc. s’uniren en la recerca d’un art nou a partir de l’art, 

llavors encara incomprès, d’aquests dos pintors. Els seus principis concrets, el sintetisme i el 

cloisonnisme de l'escola de Pont-Aven, el seu contingut literari d'influència simbolista, i el caire 

refinat i mundà van donar a aquest tipus d’art, un caràcter decoratiu paral·lel al de l'Art 

Nouveau. La conjunció entre el cromatisme de l’estil postimpressionista juntament amb 

evocacions simbolistes van formular l’estil conegut com a nabis. Relacionats amb el simbolisme 

literari, s’oposaven al positivisme i al naturalisme, l'última manifestació del qual havia estat 

l’Impressionisme. 

 

En relació al tractament estètic de la dona, els nabis eren un grup del seu temps i per tant 

mostraven les mateixes connotacions de diferenciació de gènere que hem anat veient al llarg 

del treball. L’obra de Paul Sérusier evidencia en les qualitats primitives del tema la influència de 
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Gauguin, per exemple en Girl from Savoy (1890) on una jove asseguda al mig del bosc 

simbolitza un cop més la unió entre dona i natura. La noia té alguna cosa entre les mans, 

potser cosint, no se sap què està fent. En tot cas l’estat d’ensimismament i absorció, 

característiques del femení, que ja hem vist en altres representacions de la dona ens porta 

novament a la fusió profunda de la dona amb els elements naturals. També, L’Eve bretone, 

Baigneuses, La grammaire; ou l’etude, o Les filles de Pelitchin recorden temes ja pintats per 

Gauguin. Per exemple Baigneuses recorda els paisatges de Gauguin amb dones despullades 

de mig cos en amunt; fins i tot símbols iconogràfics que recorden la deessa Hina  tahitiana són 

presents a Les filles de Pelitchin.  

 

Mentre que Denis, Sérusier, Verkade i Ranson es van dedicar a un art més místic Vuillard, 

Bonnard i Roussel es van dedicar a temes més o menys quotidians. La dona, representant de 

la quotidianitat és present en les seves obres: retrats, dones al bany, prostitutes, etc. 

L’intimisme predominant de l’obra de Pierre Bonnard es revela en un món interior consistent en 

interiors d’estudi, retrats de familiars i amics, però també amb la insistència de la imatge de 

Marthe, model i amant del pintor. Els posats sensuals i eròtics de les imatges de dones nues de 

Bonnard transpiren el subtil fons de la mirada masculina.  

 

Bonnard, a l’igual que Gauguin va evocar la figura de la dona representada en imatges 

femenines, gairebé adolescents amb una pintura tenaç, macerada i amb un dibuix 

deliberadament acre, amb reticències que contenen lascívies que recorden al Verlaine de 

Parallèlement publicat precisament el mateix any en que es formava el grup dels Nabis. Nu 

amb mitges negres  (1900) evidencia àmpliament la càrrega eròtica de la imatge de la dona 

que suporta la mirada de l’espectador clavada des del primer instant en les seves cames que 

duen unes mitges negres, i en el cos d’una dona nua de qui no es veu el rostre. Ja hem vist 

que la representació de dones despullades o mig despullades ha servit d’inspiració a molts 

artistes, però el tret d’unes mitges negres i un cos seminú, en moviment, lluny de les estàtiques 

imatges de dones de Gauguin, presenta encara una càrrega més eròtica que el propi nu. Les 

mitges com a recurs eròtic ha estat sovint utilitzada pels artistes. Delacroix ho va fer a La mujer 

de las medias blancas, (1825-1826), Courbet o Toulouse-Lautrec, a Mujer poniendose las 

medias (1894) per posar un exemple.  

 

A finals del segle XIX, en un moment en el qual el futur de la “raça” semblava estar en joc, es 

va produir una generalització social de les conductes eròtiques. En plena època de crisi 

política, social i econòmica, l’evasió cap un món d’erotisme i seducció artificial semblava una 

sortida. Segons Maria López, una revista espanyola declarava “Rojo y verde se propone 

unicament distraer al lector, proporcionarle grato solaz, hacerle olvidar que los cambios estan 

por las nubes y nuestro legendario prestigio por los suelos, que los varones no sabemos com 

ganarnos la vida y las mujeres saben demasiado cómo perdernos y perderse... de vista y de 

otros muchos modos”. La dona era reduïda a un simple cos, a un objecte de contemplació. 
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Bonnard, va conèixer Marthe de Méligny –Maria Boursin era el seu vertader nom- el 1893 i les 

primeres imatges d’ella, són francament voluptuoses L’Indolente o La Sieste (1899), mostrant 

una complicitat sexual fins i tot eròtica: La femme mettant ses bas noirs (1900) o Les Jarretières 

rouges. A La Sieste, les sinuoses corbes de la dona jaguda damunt del llit recorden encara les 

de la serp, on la imatge femenina de la figura està carregada de les connotacions negatives i 

explícita complicitat atribuïdes a aquest animal. Les dones en el bany, de Bonnard, mostren 

l’empremta de Degàs encara actiu en aquella època, però, Jacques Bonnet a “Femmes au 

bain. Du voyerisme dans la perinture occidentale”, atorga un sentit diferent a les imatges 

femenines de Bonnart. Bonnet, que estar d’acord en que tan com Degàs o Bonnard les han 

pintades en primer lloc per ells mateixos, la manera com Bonnard ha representat a la seva 

model és més amorosa que eròtica. Fins i tot en el cas d’obres posteriors als anys 1930 no se 

sap si és una Marthe fantasmagòrica en una eterna joventut o quelcom altra model.  

 

Aquest tret, esmentat per Bonnet, no atorga cap mena de progrés respecte a una variació de 

l’espai on la dona està confinada habitualment. L’única variació és el fet que Marthe, la seva 

model, amb qui té una relació, atorga un caràcter particular al seu voyerisme. No és així en 

canvi respecte a la mirada de l’observador de l’obra d’art on la dona és igualment utilitzada com 

a “objecte de contemplació”. Una dona que ara sembla “lluir” encara amb més força el seu 

caràcter sexual i el mostra amb tota llibertat, gairebé amb provocació.  

 

Com em dit,  es va produir una generalització, per part dels artistes, en la representació de nus 

femenins que emfatitzaven encara més el seu caràcter sexual. Però, no només en els artistes, 

és dins mateix de la societat de finals del segle XIX on es generalitzen les conductes eròtiques. 

La femme fatal, l’amenaça de les prostitutes era encara present i l’obsessió de la línia més dura 

de la misogínia finisecular, per la poderosa naturalesa sexual de la dona els va porta a imaginar 

que les prostitutes estaven dominades pels seus instints més primaris –ja hem vist anteriorment 

que la similitud de la dona amb els animal es demostrava perquè tots dos es guiaven pels seus 

instints-. La vida, amb el progrés, s’havia tornat més comode, és va produir una relaxació de 

costums i l’erotisme i la pornografia semblava un espai privilegiat per què els artistes poguessin 

escenificar aquesta idea. Els colors vius de les mitges negres que ressalten el cos de la dona 

de Bonnard o els posats de les odalisques de Matisse que exhibeixen sense cap objecció el 

seu cos, no fa més que incidir en el concepte de la dona com a “objecte de contemplació”. 

 

5.3. El Fauvisme: Henri Matisse 

 
Influïts per Van Gogh i Gauguin, un altre grup d’artistes es van presentar públicament al Saló 

d’Automne de 1905 i al Saló des Independents el 1906. El color estrident i violent dels seus 

quadres, la seva tosca aparença  i sovint sense acabar amb zones sense pintar, els va 

presentar com a fauves o feres. Amb aquest nom van ser qualificats amb totes les 
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connotacions d’expressió instintiva i espontània. El seu caràcter avantguardista, va 

proporcionar, als crítics d’art de l’època, material infinit que va reforçar la lluita angoixant de 

l’artista modern contra els atacs filisteus. Però amb això van mantenir el complex bagatge 

cultural complex iniciat per Gauguin, ara ja arrelat en els diferents debats contemporanis sobre 

el primitivisme.  

 

A Bonheur de vivre (1905-1906) Matisse reconeix indirectament algunes connotacions 

naturistes. El quadre, representa un tema que es repeteix a l’obra d’altres pintors fauve com 

Derain, i representa un grup d’homes i dones despullats, ballant i abraçant-se, jaguts al mig de 

la natura. La interpretació de Matisse planteja una absència d’inhibició; al fons unes figures 

ballant frenèticament, altres s’abracen, mentre que altres dones descansen jagudes en 

posicions eròtiques. Els antecedents d’aquest quadre recorda els temes pastorals i antics 

similars dels pintors simbolistes, fins i tot es poden remuntar a les temàtiques pastorals de 

Poussin. El quadre de Matisse combina al menys en el tema, dues tradicions primitives: un 

primitivisme clàssic i un culte de la vida suposadament més espontani. Altres obres de Matisse, 

reflecteixen el femení en contacte amb la natura com per exemple Luxe, Calme et volupté 

1904-1905 on com a Bonheur de vivre, un grup de figures home i dones nues apareixen a la 

platja, junt a una figura vestida amb aparença masculina. L’escena recorda l’acampada de 

Dejeuner sur l’herbe de Monet però la tècnica artística de Matisse, li dóna un sentit més 

abstracte i menys carregada d’erotisme que la de Monet.  

 

Tot i això, és evident que la situació de la dona no ha canviat gaire, ja que continua confinada 

en l’artístic com a mer objecte de contemplació. Ara, i més que mai s’observa aquest atribut de 

la dona. Anteriorment ja hem vist les imatges carregades d’erotisme de les “dones” de Bonnard, 

fins i tot dins en les escenes intimistes de Marthe. Bonnard, a l’igual que Matisse, no pot deixar 

de reflectir la mirada de l’artista davant la realitat que l’inspira a produir la seva obra. Des del 

punt de vista de l’espectador la dona és observada com a voyeur, com un objecte de plaer i de 

contemplació. Perry a “Genero, representación y psicoanàlisis” que ha analitzat les perversions 

existents entre voyeurisme i exhibicionisme amb les implicacions de la mirada, ha afirmat en 

aquest sentit que es produeix una polarització cultural dins de la forma activa de la masculinitat 

que mira i controla una forma més de passivitat femenina. Com a objecte de contemplació, la 

dona es trasllada en primer lloc a l’estudi de l’artista, on primerament és observada per la seva 

“mirada artística” masculina i plasmada en l’obra pel mer fet de ser contemplada com un 

objecte de poder i de passió. L’atelier de Gustave Moreau” (1894-1895) i Nu dans l’atelier 

(1899) de Matisse presenten una dona nua posant damunt una taula reafirmant la passivitat 

femenina davant la presència masculina de l’home-artista. Tot plegat  no fa més que reafirmar 

el caràcter burgès de l’art i la desigual relació de gènere en la cultura, encara ara amb 

estructures immergides en la consciència de moltes dones.  
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El poderós discurs de la desigualtat ha fet que encara avui en dia, moltes dones condicionin la 

seva pròpia conducta a la manera que suposen els homes s’ha de comportar una dona. En 

l’actualitat, totes les representacions visuals de dones com per exemple edicions impreses, 

reportatges de vídeo, de fotografia etc. contenen el mateix tipus de discurs: la pervivència d’un 

gènere que sobreviu en desigualtat de condicions en una societat on el poder dominant 

continua sent el masculí.  

 

La dona vulnerable, la finalitat en la vida de la qual és ser desitjada, és present en les imatges 

d’odalisques de Matisse, tornant a plantejar el típic conjunt de convencionalismes establerts del 

segle XIX. Però en Matisse, la nuesa femenina s’incorpora en un escenari nou, més exòtic,  i és 

exhibida ara en l’harem d’un marc oriental amb una tècnica artística cada cop menys realista 

que no modifica el discurs cultural de la dona, però la seva imatge és més eròtica i sexual que 

mai. D’acord amb Chadwick, els quadres de Matisse formen part del primitiu mite modernista 

segons el qual les innovacions formals i estilístiques amb base eròtica de les formes de la dona 

estarien relacionades amb el desenvolupament de l’art modern: les prostitutes de Manet i 

Picasso, les nadiues de Gauguin i les dones despullades de Matisse o els objectes del 

surrealisme.  

 

Amb l’aspecte primitiu de les imatges d’odalisques, Matisse torna a plantejar un conjunt de 

convencionalismes molts establerts des del segle XIX; la dona despullada en un escenari 

oriental suggereix sovint la idea de l’harem o la prostitució. Ja havia estat un tema típic de Saló, 

proveït de categoria històrica per artistes com Delacroix o Ingres i replantejat de nou per 

artistes com Gérôme, Lecomte du Noüy i Dinet. Les reproduccions fotogràfiques de les dones 

argelines o àrabs, posant seminues o vestides a l’oriental s’havien convertit en font de diverses 

formes de cultura popular, sobretot com a targeta postal colonial. Tanmateix, els recursos 

tècnics utilitzats per Matisse alteraven algunes de les perspectives convencionals (tan 

artístiques com ideològiques) que s’havien donat en el tema del nu oriental. La tècnica sembla 

un tant tosca i enganyosa; l’espai és ambigu, combina una barreja de modelat, amb zones de 

color més planes. Segons Perry, aquesta ambigüitat espacial està, fins i tot, emfatitzada per les 

deformacions estranyes del cos de la dona, que trenquen algunes de les associacions del 

posat d’odalisca. Aquestes deformacions (Perry) relacionades d’una forma indirecta amb les 

formes dels objectes tribals, alguns detalls com els pits bulbosos i de forma exagerada de les 

natges són característiques típiques de les estàtues africanes. A mes, la dona despullada 

adopta una postura impossible, un tipus de contraposat dramàtic, que confon, per altre costat 

les connotacions sexuals convencionals del tema. No vol dir que es perdin algunes de les 

associacions. En certa manera encara es tracta d’un nu femení voluptuós que descansa en una 

naturalesa fèrtil. El contingut primitiu o colonial, és implícitament de gènere, encara que la 

imatge de Matisse no pugui ser interpretada simplement com un article exòtic i luxuriós per al 

consum masculí. En aquest quadre, els mitjans de representacions formals ocupen un lloc 

preeminent i serveixen per a confondre o frustrar la interpretació simple de la dona com un 
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objecte sexual passiu (i primitiu). Les distorsions i l’ingeni ajuden a produir una imatge que és 

òbviament menys eròtica i clarament menys femenina en la que les relacions sexuals estan 

suggerides d’una forma menys explícita que en el Bany Turc d’Ingres. Amb Matisse, i 

posteriorment també en Picasso, les extravagants formes adoptades pels cossos de les dones 

despullades transcriuen la sensualitat del cos-objecte en termes més abstractes i converteixen 

l’eròtic en una metàfora del moviment.  

 

5.4. El Cubisme, precursor de l’abstracció: Pablo Picasso 

 

Pablo Picasso i Georges Braque van donar un altre caire a l’obra artística. La paleta i els 

pinzells ja no havien d’ésser més l’únic instrument necessari per manifestar l’esperit de l’artista i 

això va plantejar diverses qüestions sobre la categoria de l’objecte artístic. La Suze (1912) i 

Naturaleza muerta. Au bon marché (1913) de Picasso, estaven construïdes amb trossos de 

materials diferents. Ara, els trossos de diari, etiquetes, cordills, cartrons podien formar part del 

quadre. Però la “deformació de l’art” tampoc havia de tractar gaire més bé la imatge de la dona. 

El tema de Les Senyoretes d’Avinyó, el quadre més famós de Picasso evoca una vegada més 

l’ambient de la prostitució on la disposició de les figures del quadre preveu un espectador 

masculí. 

 

L’obra, resultat de la maduració personal de l’artista, reflecteix els seus sentiments més íntims, i 

tradueix en l’obra final el seu pensament sobre les dones. Des de la seva visió masculina 

experimentava un sentiment de temor cap a les dones. El seu subconscient li instigava a 

prevenir-se sobre les dones, especialment de les prostitutes, que produïen un sentiment de 

rebuig com a transmissores de malalties venèries. Aquest sentiment es va reproduir de tal 

manera que amics de l’artista van veure el quadre i el van trobar desagradable per la seva 

lletgesa. Quan va mostrar el quadre als seus amics, Braque va dir: “Esto es como si quisieras 

hacernos tragar petroleo”. Una exaltació a la lletgesa, elevada a la categoria d’art (Via Artis).  

 

Tal com afirma Francis Francina a Realismo e ideologia: introducción a la semiótica y al 

cubismo la figura central de Les senyoretes segueix els convencionalismes relacionats amb les 

nombroses representacions de nus femenins del segle XIX. La Venus Anadiomene d’Ingres, va 

ser interpretada com una obra exemplar per aquells que mantenien l’opinió tradicional, que la 

representació del nu  femení portava en si la realització d’una versió del femení degradada i 

personificada, que permetia a l’artista masculí mostrat el seu poder per transformar la 

“decadència” del cos femení en una representant d’ideal de bellesa”, en un amor sensual.  

 

És significatiu que l’ideal de bellesa de la Venus Anadiomene d’Ingres, hagi estat utilitzat per 

altres pintors: Bouguereau, La Naissance de Vénus (1863), o Picasso, Les senyoretes d’Avinyó 

(1907), Cezanne, Cinq baigneuses (1885-1887),  Matisse La joie de vivre (1905-1906) i André 

Derain, Baigneuses (1907). Francina assenyala al menys una relació fonamental entre tots 
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aquests quadres que codifica un intercanvi comercial entre sexes. Per una part, els homes 

tenen una relativa llibertat socioeconòmica per comprar o ocupar plaer on vulguin i per altra 

l’absència d’alternatives econòmiques i socials s’evidencia en la venta reals dels seus cossos o 

en les seves representacions. En aquest tipus d’intercanvi comercial, està implícita, un sistema 

de pensament, en el qual l’explotació de les dones està admesa i representada fins i tot com si 

fos quelcom no excepcional, normal i familiar.  

 

La legitimació de la representació de dones despullades en aquestes situacions (que 

suggereixen o fan referència als harems o als bordells i que comporta la mirada voyerística 

d’un espectador masculí) compta amb un sistema de regles. Aquestes normes prescriuen les 

condicions tant de la seva realització com de la recepció dels significats: delimiten qui pot 

afirmar, produir, comunicar o conèixer els significats. Són regles d’un sistema la base del qual 

es troba en una xarxa de classificacions: tòpics, circumstancies, ... procedents dels grups 

socials determinants dominants o poderosos que procedeixen en última instància de la seva 

ideologia patriarcal i els seus interessos capitalistes. Carol Duncan en el seu article 

“Domination and Virility in Vanguard Painting” (Chadwick, pàg 266) que va estudiar la 

sexualització de la creativitat en l’obra dels fauves, cubistes i expressionistes alemanys va 

arribar a la conclusió que el mite avantguardista de la llibertat individual de l’artista s’havia 

construït mantenint les desigualtats sexuals i socials. La idea fonamental de Duncan estableix 

que l’alliberament de l’artista significa el domini d’altre i afirma que “Lejos de poner en 

entredicho el orden social establecido, la relación hombre/mujer que esos cuadros implican –la 

drástica reducción de las mujeres a objectos de intereses masculinos peculiares- encarnan a 

nivel sexual las relaciones básicas de clase de la sociedad capitalista”.  

 

Com a moviment pictòric, el cubisme va significar un canvi crucial en la història de l’Art, 

esdevenint precursor de l’abstracció i la subjectivitat artística. Va ser una revolució contra el 

sentimentalisme i el realisme de la pintura tradicional, contra la importància atorgada a l’efecte 

de la llum i el color i contra l’absència de formes, característiques de l’Impressionisme. Com 

Gauguin i Matisse les obres cubistes estan impregnades d’un sabor primitiu de l’art de les tribus 

africanes i d’Oceania. 

 

D’altra banda, segons Chadwick, el terme femení ha estat utilitzat per edificar contextos dins 

dels quals es pugui contemplar l’obra d’altres dones que es van moure en cercles 

avantguardistes, però que pels seus estils personals i idiosincràtics no havien trobat un espai 

dins de la mitologia avantguardista. És el cas de Marie Laurencin (1885-1956) que encoratjada 

per Apollinaire va ser presentada als pintors cubistes. A l’igual que Florine Stettheimer, 

associada a l’avantguarda neoyorquina van demostrar unes vinculacions més estretes que les 

merament artístiques amb els seus components. Ambdues es van dedicar al decoratiu i 

l’imaginatiu en la seva obra i també ambdues van configurar un mite del femení que els va 
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permetre que ser escoltades; però que els va ocasionar que mai fossin presses seriosament 

pels seus col·legues.  

 

Laurencin va conèixer al pintor cubista Georges Braque i va mantenir un llarg i borrascós afer 

amorós amb Apollinaire, qui la va situar entre el grup d’artistes que van fer pinya en torn a 

Picasso en el seu estudi de Bateau Lavoir, un antic safareig fora d’ús a Montmartre. Apollinaire 

en el seu tractat de 1913 Les peintres cubistes: méditations esthétiques la va denominar “una 

cubista científica”. Segons Chadwick, en realitat la seva obra té poc a veure amb les 

investigacions conceptuals i formals del cubisme. En canvi el seu feminisme va ser la vara de 

mesurar aplicada a la seva obra. Apollinaire va dir que va portar el feminisme al seu cim més 

alt, però va ser la seva musa que va entrar en la corrent modernista i aquesta construcció va 

brindar als surrealistes una nova imatge de la parella creadora. Laurencin va exposar entre els 

cubistes el 1907 i de 1909 a 1913, mentre que Stettheimer no va exposar més que una vegada 

en solitari en tota la seva vida. Potser pel suport d’una autoritat masculina com Apollinaire.  

 

6. Conclusions 

 

A les acaballes de la primera dècada del segle XXI, encara que es tracti d’un discurs redefinit, 

la societat actual figura encara arrelada a l’ordre patriarcal de la diferencia sexual. Un discurs 

que consolidat al llarg del segle XIX, com “una fàbrica de gènere” (Nash) es va edificar de 

forma paral·lela a l’adveniment de la modernitat i el progrés científic 

 

Al llarg del treball hem anat observant les maneres que té l’art de construir una imatge cultural 

dels elements integrants de la societat i hem vist a través de les obres de Gauguin la seva 

expressió artística. Com diu Nash, les imatges no representen la realitat, però en canvi 

influencien i determinen el comportament d’una part important de la societat que creu en el 

valor de les imatges. Durant el segle XIX i gran part del XX les imatges han ajudat a 

expansionar i conservar el mateix sistema de gènere que es va constituir en el marc idoni de la 

modernitat, per a produir i conduir els mecanismes de subalternitat i garantir la permanència de 

la desigualtat i de la subordinació entre les dones.  

 

Moviments artístics més propers en el temps com el Pop Art, igual com ho van fer en el seu 

moment els impressionistes, també han utilitzat les imatges publicitàries del cine, televisió i 

altres formes de cultura popular per administrar, difondre i conservar el mateix tipus de discurs. 

No solament en l’art sinó també altres formes de divulgació contemporània d’imatges com ara 

anuncis televisius, els culebrots de la TV, el cinema, o rètols lluminosos anunciant, o bé el cos 

de la dona, o com a emblema d’una important marca publicitària, evoquen el mateix tipus de 

discurs de subalternitat i de submissió. Per sort, la lluita dels moviments feministes i la 

d’aquelles dones que particularment han lluitat per fer-se un lloc al mig d’un món d’homes han 

aconseguit per la resta una sèrie de millores que fan mirar un futur més esperançador. 
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Tanmateix, avui en dia el sou de les dones encara no és equiparable al dels homes; el nombre 

de dones en posicions socials elevades com la de cap d’estat és ínfima, i mentre, la professió 

de model persisteix per donar corda als concursos de bellesa i la publicitat, que no és altra 

cosa que la repetició d’un únic discurs: el de la diferencia sexual.  

 

De la mateixa manera com en temps de Gauguin, la imatge de la dona era difosa a través de la 

pintura, revistes o targetes postals, avui, en el segle XXI, les imatges de dones també ocupen 

l’espai artístic de la pintura, també ocupen l’espai de les targetes postals i altres suports 

semblants. Però avui també, les noves tecnologies han difós altres tipus de suports, encara 

més impactants que la tela d’un quadre. Les representacions artístiques de prostitutes han 

canviat ara de suport per altres, més sofisticats: cintes de vídeo, CD-Rom, o DVD i per suposat 

Internet, un mitjà tan poderós que difon el cos de la dona amb fluïdesa i llibertat per tot el món.  

 

Les imatges generen, controlen i ajuden a mantenir en l’imaginari col·lectiu una única condició 

femenina que transmet creences negatives respectes a les dones, dificultant d’aquesta manera 

el ple desenvolupament de la seva potència i igualtat, malgrat les reformes introduïdes en la 

seva condició legal. Tal com ha assenyalat Chartier, les representacions culturals han estat 

decisives en el desenvolupament de les noves identitats en la societat contemporània i han 

jugat un paper determinant en la construcció moderna de les identitats de gènere. Atribueixen 

significats a les coses, els processos i les persones i influeixen de forma singular en el 

desenvolupament de pràctiques socials discriminatòries, modelant els valors i les creences en 

cada temps i context.  

 

Val la pena doncs, observar el paper desenvolupat per les imatges i entendre el missatge que 

divulguen. Les imatges són un poderós instrument que han actuat i actuen, en la duradora 

discriminació de les dones i el manteniment de la seva continua situació de subalternitat. Ho 

hem pogut constatar al llarg del treball. Gauguin va representar la dona, segons el discurs de la 

domesticitat, primer en l’espai de la llar, de la vida burgesa contemporània i després traslladada 

en l’ambient primitiu de La Bretanya o de Tahití identificada amb la naturalesa, però sempre 

marcada per la diferencial sexual imposada per la seva funció biològica de la maternitat com a 

determinant de la seva identitat femenina. Associada a la naturalesa, aquesta distinció li ha 

atorgat una continua funció social inferior. Resta doncs demostrada la concepció de Vargas 

Llosa sobre Gauguin i afirmada la idea que el pintor va utilitzar la imatge de la dona com  “una 

força vital imprescindible, al servei de la seva creativitat”.  

 

Gauguin no va utilitzar la imatge de la dona de manera diferent a la d’altres pintors. També l’art 

posterior que hem identificat en Bonnard, Matisse o Picasso el missatge prossegueix 

idènticament marcat per la diferencia sexual, fins i tot radicalitzat per una objectivitat masculina 

que veu la dona com un objecte de contemplació, però igualment amb la insistència de la 

“diferència” atorgada per la seva funció biològica com a fil vertebrador de la feminitat. Les 



Universitat Oberta de Catalunya 
 

  66 
 

imatges d’odalisques de Matisse ens traslladen a l’igual que les tahitianes de Gauguin a un 

món colonial que donava a entendre que tant en la “civilització” (Nash, pàg.37) com en la 

“barbàrie”, la reproducció i l’instint maternal són la culminació dels trets femenins.  

 

El missatge de la masculinitat que hem vist a través de Gauguin com exemple d’aquest discurs, 

només és revitalitzat quan és difós per una dona, quan malgrat tot han aconseguit sobreviure a 

una identitat contradictòria. Cassat, Morissot, Modersohn-Becker etc., han contribuït a difondre 

en el món dels homes el seu missatge i han obligat a reconsiderar les estructures del saber, 

sistemàticament sexistes.  

 

Gràcies a la lluita de dones com Mary Wollstonecraft, Flora Tristan o Elizabeth Cady Stanton i 

al reconeixement social realitzat per les dones durant la Primera Guerra Mundial, difícilment 

podien restar relegades a una situació oberta de subalternitat inherent al discurs de la 

domesticitat. La reelaboració d’aquest discurs va suposar donar pas al de la complementarietat, 

donant un impuls nou a les creences col·lectives sobre les dones. Un innovador model de dona 

que realment va significar una renovació espiritual y psíquica del tradicional arquetip de dona, 

maternal i asexuada. La “Nova Dona Moderna” va servir com a prototip per a un model femení 

nou que posava en entredit la definició tradicional de la feminitat i els límits convencionals als 

patrons de gènere. Fomentat per teòrics socials, polítics, científics, etc. i per les pròpies dones 

va significar un canvi important en la redefinició de la feminitat i el distanciament gradual de les 

pautes més tradicionals de la domesticitat decimonònica.  

 

En el món de l’art, aquesta aparent alliberació de l’actitud respecte a les dones, va suposar un 

increment en l'assistència a escoles d’art. Als Estats Units, entre 1912 i 1918 un nombre 

considerable de dones, alumnes de l’Art Studens League, entre elles Cornelia Barnes, Alice 

Beach Winter i Josephine Verstille Nivison van contribuir amb la revista socialista The Masses 

que defenia causes feministes, des del sufragi fins el control de la natalitat. Altres dones, 

pintores exposaven en les seves obres realitats socials contemporànies, com La manifestació 

de les sufragistes (1916) i Sala d’espera de l’oficina de l’atur (1917) de Theresa Bernstein on un 

grup de dones desesperades es mostraven, sol·licitant un treball. Les imatges continuaven 

parlant sobre realitats socials impregnant la societat amb el seu missatge, però el seu camí era 

lent, com ara.  

 

La ideologia sexual sobre l’essència del femení i del masculí segueix encara vigent, actuant 

poderosament sobre les possibilitats d’obtenir el reconeixement artístic per part de les artistes, 

perquè el pensament occidental ha privilegiat durant un llarg període de temps determinades 

formes de producció i d’altres les ha deixat de banda. El novembre de 2001, el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao va inaugurar la primera exposició que es realitzava a Espanya sobre la 

contribució femenina al moviment impressionista, prenent com a punt de partida una de les 

obres més destacades de la col·lecció permanent del Museu, Mujer sentada con un niño en 
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brazos (c.1890) de Mary Cassat. L’obra de Marie Bracquemond, Eva Gonzalés i Berthe Morisot 

també hi va ser present.  

 

Difícilment les dones artistes podran tenir èxit mentre la televisió, les publicacions i l’art 

continuïn  bombardejant impunement amb imatges, que les dones som el sexe dèbil amb 

l’atractiu visual de la mare abnegada i altres models. Detectar el funcionament del sistema i 

desarticular-lo resta a mans de les artistes i de les dones en general, creant imatges que 

reflecteixin la seva condició i projectin la imatge del que volen ser.   
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