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Introducció

Quan algú comença a estudiar un grau com el de Belles Arts, o similar, se

sol formular un seguit de preguntes, moltes d’elles relacionades amb la idea

mateixa d’artista, com, per exemple: quina és la diferència entre un artista i

un ciutadà comú?, per a què serveix un grau de Belles Arts?, o, es pot aprendre

l’art?

Aquestes preguntes en porten d’altres d’implícites, com ara: què és un artista?,

en què es reconeix que algú és un artista?, o bé, com es diferencia un artista

de veritat d’un de fals?

Els productors d’imatges, i sobretot els pintors i els escultors, no han ocupat

sempre el mateix lloc en la societat; aquest ha canviat molt al llarg dels segles,

sigui quin sigui l’angle des del qual es consideri: condicions de treball, estatus

jurídic, marc institucional, posició jeràrquica, categoria social, riquesa, mode

de vida, representació que ells mateixos, i els altres, fan de la seva posició...

Ens referim, doncs, no només a la dimensió real de les condicions materials

d’exercici de l’activitat, sinó també a la dimensió imaginària de les represen-

tacions que s’hi associen, i entre elles la dimensió simbòlica dels significats

que pot tenir el terme d’artista mateix.

Un artista és algú que diu de si mateix que és un artista, o és algú de qui els

altres diuen que és un artista. Però qui són «els altres»? Són els altres artistes, o

la gent del seu poble qui creu que és un artista? Qui té el dret de dir d’algú que

és un artista? Un títol acadèmic? La crítica, el col·leccionista? És el comerciant

de quadres? És el públic, el «gran públic», o el «petit públic» dels coneixedors?

Si fem un paral·lelisme amb el món dels hackers (hacker és algú de qui els altres

hackers diuen que és un hacker), podríem afirmar, d’entrada, que artista és algú

de qui els artistes diuen que és un artista, o bé, és algú que juga al joc de l’art.

Analitzar la definició, funció, reconeixement i sistema de treball dels artistes

al llarg de la història és l’eix sobre el qual es construeix aquest mòdul.

També sorgeixen preguntes del tipus: per què i com s’esdevé artista?, i, què

produeix la vocació de ser artista?

Però n’hi ha altres que no tenen tant a veure amb l’artista, però sí amb la seva

relació amb l’art. Ens podem preguntar, per exemple, qui té raó quan es tracta

de dir el que està bé en matèria d’art i en matèria d’artista? L’artista mateix, els

crítics, o la «gent», el públic? En definitiva, ens estem demanant qui té dret a

jutjar en matèria d’art. I aquesta qüestió també té la seva contra: pot l’artista

imposar el seu gust?, pot impedir que una obra sigui retocada, traslladada o

destruïda?, qui forma el valor de l’art, en particular del contemporani?, i qui

decideix quins seran els jutges i qui o què els atorgarà la legitimitat? Posem
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un exemple: quan un metge redacta un certificat de malaltia, qui certifica el

que certifica? La facultat que li ha concedit un diploma? De regressió en re-

gressió, s’arriba a l’Estat, i és, en última instància, aquest o alguna de les seves

institucions burocràtiques les que resolen els conflictes quan sorgeixen, tant

en l’àmbit de títols, com de resolucions sobre una obra (tema que tractarem

quan parlem de l’espectador).

I també està bé, a l’inici d’aquests estudis, preguntar-se si cal un grau de Belles

Arts. Amb d’altres paraules, l’art pot i ha d’ensenyar-se? A quina escola varen

anar els pintors o pintores del paleolític que ompliren les parets de les coves

d’animals i signes? En quines aules es varen formar els pintors de les tombes

egípcies? Al segle XXI, encara hi ha qui creu en el geni, en la transmissió here-

ditària del do artístic, en el fet que es neix artista. Els mites que hi ha sobre

l’art, l’artista, la creativitat i el gust dificulten enormement la construcció d’un

discurs sobre el món de l’art. A més, no hem de perdre de vista que en els

graus de Belles Arts s’estimula els estudiants perquè s’interessin per l’art con-

temporani, un art que precisament s’ha constituït contra l’academicisme i les

normes artístiques. Com ensenyar allò que va, precisament, contra el cànon?

Què és el que s’aprèn a les escoles de Belles Arts? S’hi arriba sabent què és

l’art, i s’aprenen tot un conjunt de tècniques, de sabers i de competències que

fan que la persona pugui sentir-se, a la vegada, inclinada i apta per a transgre-

dir legítimament les «regles de l’art» o, més simplement, les convencions de

«l’ofici» tradicional.

Un altre grup de preguntes tenen relació amb el futur professional. Hi ha un

futur per a la pintura o l’escultura? El recurs de les tecnologies digitals és una

simple moda? L’artista pot o ha de tenir un paper polític? L’art, com sovint

s’ha dit, conté un potencial revolucionari, és alliberador?

La resposta a aquestes i d’altres qüestions similars per part dels estudiants d’un

grau d’arts pot presentar, potser, un cert biaix. Per què? S’ha dit molt que, en

certa manera, la religió de l’art ha pres el lloc de la religió en les societats oc-

cidentals contemporànies, i que els museus actuals han suplantat les antigues

esglésies. Si seguim aquest símil, igual que els que ingressen en un seminari

són creients, els que ingressen a l’escola on es formen els «sacerdots de l’art»

també són creients, i estan, doncs, predisposats a valorar com a objecte artístic

tot un seguit d’artefactes als quals la majoria de mortals negarien la qualitat

d’artístics. Cal tenir present que hi ha qui continua tenint una visió eròtica

dels nus, o una visió religiosa de la pietà o dels crucifixos (recordem, només,

les processons de Setmana Santa).
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Podem citar l’exemple de la recerca feta per Pierre Bourdieu (1994) a l’església

de Santa Maria Novella de Florència, on conviuen obres davant les quals les

dones del poble s’aturen per a resar perquè responen a les seves expectatives

religioses, mentre que la gent culta (i els turistes) passa sense veure-les, igno-

rant-les i, per contra, s’atura i admira les obres canòniques de l’art consagrat,

les que surten a les guies turístiques. Cada col·lectiu ret culte, a la seva mane-

ra, a diferents imatges. En entrar als museus o en aquestes esglésies converti-

des en quasimuseus, l’obra sagrada perd el seu estatut d’imatge religiosa que

reclama la reverència religiosa, la genuflexió, el ciri, i apel·la a aquesta altra

forma de pietat, que és el culte de l’art. Menys per a les dones del poble, que

li continuen resant.

Referència bibliogràfica

Bourdieu, Pierre (1994). «Pi-
été religieuse et dévotion
artistique. Fidèles et ama-
teurs d’art à Santa Maria No-
vella». Actes de la recherc-
he en sciences sociales (vol.
105, pàg. 71-74). En línia a
http://www.persee.fr/doc/
arss_0335-5322_1994_num_
105_1_3127

http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1994_num_105_1_3127
http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1994_num_105_1_3127
http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1994_num_105_1_3127
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1. L’artista del plistocè

El sentit comú sol considerar que l’art és una realitat present a totes les cultu-

res, i a tots els temps, pel cap baix des de l’Homo sapiens. Certament, d’imatges

(pintures, dibuixos, talles, gravats, etc.), n’hi ha hagut des de la prehistòria,

com fan palès les pintures parietals i les anomenades Venus. Però quin tipus

de competències reflectia aquesta manera de representar figures o d’aplegar

formes acolorides? Es tractava només de tècnica, de saber fer, d’ordre artesa-

nal reservat a alguns especialistes? Eren part d’un ritual? Tenien un contingut

simbòlic? O podem parlar de competència «artística», tal com l’entenem ac-

tualment? En definitiva, sempre hi ha hagut imatges, però hi ha hagut sempre

obres d’art i, per tant, artistes? Una pintura o una escultura no és forçosament

una obra d’art des de la mirada dels seus contemporanis, i menys encara el seu

autor és forçosament un artista.

En funció de què s’entengui per art, hom sol afirmar que l’iniciador de l’art és

l’Homo sapiens, tot i que no sabem si els neandertals tenien la capacitat de fer-

ne i no la varen utilitzar, o simplement ha desaparegut com a conseqüència

de materials peribles. A més, els primers sapiens varen aparèixer cap al 100.000

a. de la n. e. a l’Àfrica i al Pròxim Orient, i no confeccionaren, de manera

generalitzada, res de semblant a una expressió artística fins força desenes de

milers d’anys després (recordem que les pintures d’Altamira es daten cap al

15.000 a. de la n. e.). A partir d’aquí, s’ha considerat que l’art comença amb

aquesta forma d’art espectacular apareguda de sobte, a Europa, fa uns 35.000

anys.

Però com i per què s’inicia el que podem anomenar producció artística?

Nota

Totes les imatges d’aquest mò-
dul pertanyen a l’autor o estan
tretes de la base de dades Arts-
tor a la qual la UOC està subs-
crita.

1) Segons l’opinió d’Henri Breuil (1960), l’home de Cromanyó esdevingué ar-

tista descobrint accidentalment el poder de figuració de fenòmens naturals,

com ara les «pedres-figures», les formes rocoses naturals, els fòssils, les petjades

animals i humanes (marques digitals, senyals de descarnament als ossos). Se-

gons ell, el gust per la imitació seria el fonament de les realitzacions artístiques.

2) Per a alguns, l’art hauria nascut d’una mutació genètica, que hauria fet que

l’Homo desenvolupés la capacitat de simbolització.

3) Els partidaris de la psicologia evolutiva proposen una teoria, segons la qual

la creativitat dels humans de principis del paleolític superior estaria vincula-

da a l’aparició de noves capacitats cognitives, que permetrien el pas d’una

intel·ligència sectorial o especialitzada a una intel·ligència generalitzada. Se-

gons aquesta teoria, l’origen de l’art acompanyaria el desenvolupament del

llenguatge articulat.

Referència bibliogràfica

Breuil, Henri (1960). L’âge
de pierre, Quarante millénai-
res d’art pariétal. París: Albin
Michel.
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4) L’expert en art rupestre David Lewis-Williams (professor emèrit

d’arqueologia cognitiva a la Universitat de Witwatersrand, a Johannesburg)

associa el naixement de l’art al de la consciència, que concep com un continu-

um de la consciència racional a la consciència alterada. Només l’Homo sapiens,

amb el seu cervell perfeccionat, dominaria tot l’espectre de la consciència, de

l’estat de vigília al del somni, passant pels somnis, els fantasmes i tota la imat-

geria al·lucinatòria artificial o natural. Segons ell, els orígens de l’art estarien

vinculats a les alteracions de la consciència i al xamanisme, que correspondria

a una necessitat universal de donar un sentit als estats alterats de la conscièn-

cia, que és en l’origen de totes les formes religioses posteriors.

El punt de vista clàssic sobre l’aparició de l’art subratlla, sistemàticament, la

ineptitud intel·lectual i simbòlica dels humans anteriors al sapiens en sentit

ampli, atès que l’argumentació bàsica sobre l’origen de l’expressió artística és

més una creença que un conjunt de proves empíriques: si els neandertals i

l’Homo erectus eren incapaços de fer produccions artístiques, és perquè el seu

llenguatge no estava prou evolucionat i perquè no havien assolit l’estadi psí-

quic que permet el desenvolupament de creences màgico-religioses (observem

com tot el que fa referència a l’art del plistocè és ple de paraules que remeten

a la religió: ritual, màgia, santuari, creació, culte a la fertilitat).

Actualment, ja quasi ningú no fa començar la producció artística amb l’Homo

sapiens, atès que sembla demostrada l’existència d’un art dels neandertals. De

fet, i en funció del que s’entengui per art, l’origen d’aquest es pot fer remuntar

a l’Homo ergaster.

En el fons, la majoria de concepcions estan basades en la idea de «progrés»:

no només l’art és considerat en si mateix un progrés, sinó que la seva evolució

interna només pot estar fonamentada en el concepte de progrés. L’art emergeix

en el paleolític superior, es desenvolupa de seguida segons el ritme habitual

del creixement, passant de la infantesa a la maduresa, després a la decadència,

anant de les formes simples a les formes complexes, de l’esquematisme i de

l’abstracció balbotejant a un naturalisme triomfant, per a acabar, al final del

paleolític superior, després d’un recorregut de vint-i-cinc mil·lennis, en una

regressió marcada per un esquematisme cada vegada més elemental, i fins a

desembocar en la mort de l’art rupestre a Europa occidental fa uns 10.000 anys.

Aquestes perspectives contenen certes idees implícites: amb matisos etnocèn-

trics, l’art-progrés, figuratiu i naturalista, palesa que la supremacia de l’home

modern occidental i el bressol de l’art no pot ser altre que Europa. D’altra ban-

da, només és art la figuració espectacular i la representació del món real o ima-

ginari. Així, l’art paleolític confirmaria que, des del seu origen, la funció pri-

mera de l’art seria representar la realitat; per això posa l’accent en l’aspecte més

espectacular de l’art de les coves i les figuracions animals, i tendeix a eclipsar

els motius indeterminats i els signes, certament menys impressionants, però

molt presents i nombrosos. Osques en un os, cúpules damunt d’una pedra,

Referències
bibliogràfiques

Lewis-Williams, J.D. (2004).
«Consciousness, Intelligence
and Art: A view of the West
European Upper Palaeolithic
Transition». New Perspectives
on Prehistoric Art: A View of
the West European Middle to
Upper Palaeolithic Transition.
Westport: Praeger Publishers.
Lewis-Williams, D.J.; Clottes,
J. (1998). «The mind in the
cave - the cave in the mind:
altered consciousness in the
Upper Palaeolithic». Anthro-
pology of Consciousness (vol.
9, núm. 1; pàg. 13-21).
Lewis-Williams, J.D. (2003).
L’Esprit dans la grotte: la cons-
cience et les origines de l’art.
Mònaco: Éditions du Rocher.
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ús de colorants, cops precisos per a elaborar un bifaç, entramat d’ossos de ma-

mut formant la base d’una cabana, signes abstractes, vulves..., per què no són

comportaments «artístics»?

L’interès per a estudiar els orígens de l’art és doble: d’una banda, pot ajudar a

aclarir una mica la gran diversitat de teories al voltant de què és l’art i per a què

és; i de l’altra, perquè és també una manera d’estudiar allò que ens fa humans.

Ara bé, qui pintava? Qui eren aquests primers artistes? Les pintures prehistò-

riques varen ser fetes per homes o bé per dones? Curiosament, per defecte, ens

imaginem que aquestes pintures van fer-les homes. Per contra, l’estudi de les

diverses traces de mans trobades al costat de les pintures rupestres seria una

prova que els artistes eren més aviat dones.

Prenem les empremtes de mans en negatiu de la cova de Pech Merle, a Cabre-

rets.

Aquestes representacions de mans, datades de fa uns 25.000 anys, envolten la

figura ben coneguda d’un cavall decorat amb punts. Si es mesuren les dimen-

sions d’aquests dibuixos, fets amb plantilles d’estergir –l’artista bufava la pin-

tura que tenia a la mà per tal d’impregnar la pedra–, i es comparen les propor-

cions amb la d’homes i dones europeus actuals, hom dedueix que la majoria

d’empremtes de mans de Pech Merle són de dones.

Mà en negatiu i punts vermells

24. 600 a. de la n. e. Cova de Pech Merle

Si comparem aquestes mans amb les d’altres coves datades d’un període simi-

lar, entre 20.000 i 30.000 anys, com les de Gargas (Hautes-Pyrénées), Maltravi-

eso (Extremadura) i El Castillo (Cantàbria), veurem que també són femenines.
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Mans de Gargas

Cap al 26. 500 a. de la n. e.

Es tracta de «mans negatives», fetes recolzant la mà contra la paret i envoltant

el contorn de colorant. Una anàlisi dels pigments i l’examen microscòpic de la

pintura, duts a terme per Menu i Walter (del Laboratori de Recerca dels Museus

de França) han permès conèixer millor la manera de pintar aquestes mans.

Sembla que cada mà correspon a una «pintura» diferent per la naturalesa del

pigment utilitzat i per la seva preparació. La pintura vermella està constituïda

per òxids de ferro, i la d’ocre groc, per goethita. Per a les mans negres de la

gran paret de la primera sala, òxids de manganès formen el pigment. En canvi,

el pigment de les mans negres de la sala és de carbó vegetal mòlt fi. D’altra

banda, el mètode de deposició és diferent depenent del colorant: projecció de

colorant líquid per a les mans de la sala i les mans vermelles, i ús d’un pinzell

moll ample o un tros de pell per a distribuir una pintura pastosa en el cas de

les mans negres de la gran paret. També és la tècnica que es va utilitzar per a

aplicar el talc que dibuixa la mà blanca.

D’un total de 192 mans catalogades, només 110 han pogut ser estudiades amb

precisió pel que fa a la seva conformació digital. S’ha pogut determinar una

vintena de combinacions. S’observa, gairebé en la meitat dels casos (47,3%),

que tots els dits es redueixen a una sola falange, excepte el polze, que està sen-

cer. Per contra, 17 mans són completes (15,5%). La gran majoria de les mans

estan orientades verticalment, i trobem tant mans dretes com esquerres. Totes

les talles hi són presents, i sembla que les mans de Gargas van ser d’individus

d’ambdós sexes de totes les edats, des de nadons fins a adults.

Referències
bibliogràfiques

Menu, M.; Walter, P. (1991).
«Les premiers artistes pein-
tres». La Recherche 235 (vol.
22, pàg. 1086-1089).
Menu, M.; Walter, P.; Vigears,
D; Clottes, J.(1993). «Façons
de peindre au Magdalénien».
Bull. Soc. Préhist. Fr 90 (vol. 6,
pàg. 426-432).



© FUOC • PID_00248782 13 L’artista al llarg de la història

Localització de les coves amb representacions de mans

1, Maltravieso; 2, Tito Bustillo; 3, Fuente de Salín; 4, Altamira; 5, El Castillo; 6, La Garma; 7, La Pasiega; 8, Tibiran; 9, Gargas;
10, Trois Frères; 11, Pech Merle; 12, Roucadour; 13, Cosquer

El valor simbòlic de les mans està testificat per la seva presència en els ima-

ginaris de totes les cultures, i en tots els temps. Tanmateix, el codi de comu-

nicació en el qual s’insereix ens és desconegut. Però la seva capacitat comu-

nicativa és evident, fins i tot com a signe de pertinença o de reconeixement

de l’existència individual. Les mans es configuren com a element simbòlic de

gran força expressiva, i el seu ús deixa bona mostra d’això des del paleolític

superior fins a l’actualitat, i en llocs tan allunyats geogràficament com Austrà-

lia, Argentina o Indonèsia.

Els estudis més recents apunten a l’ús d’aquestes mans-símbols com a codi de

comunicació, tenint en compte paral·lels etnoarqueològics, com els caçadors

boiximans. Aquest grup empra un codi de comunicació basat en postures de

mans i replegament de dits, que els permet comunicar-se sense fer fugir la

presa durant la cacera.
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Mans de la cova El Castillo

La hipòtesi de les dones artistes ha estat sovint invocada, però la determina-

ció del sexe per les proporcions del dits no és tan evident com es podria pen-

sar. Amb tot, un programari informàtic anomenat Kalimain (Noury, 2006), i

desenvolupat al Centre National de la Recherche Scientifique per Jean-Michel

Chazine, està aportant dades significatives aplicat a un conjunt de pintures

rupestres descobert recentment a Papuàsia (Fage, 2009), mostrant que es tracta

d’empremtes de dones i que, a més, estan associades a la presència de nombro-

sos símbols femenins. La hipòtesi, que es va confirmant, sembla afirmar que

aquestes pintures presents als penya-segats d’una illa estarien fetes per grups

de dones vingudes amb barca. Es confirma, doncs, que les dones han tingut

un gran paper en les manifestacions artístiques del paleolític.

On i sobre què pintaven? El terme art�rupestre (Cruz, Fraguas, 2009) designa

tota grafia, senyal, figura, etc., executada sobre una superfície mineral no mo-

vible. El mot rupestre deriva del llatí rupes, que significa roca. A les obres sobre

parets rocoses de les formacions subterrànies se les denomina art parietal. En

la pràctica, rupestre i parietal s’utilitzen com a sinònims, atès que també és

parietal una pintura feta sobre una paret rocosa a l’aire lliure.

Però cal distingir entre l’art rupestre fet a l’aire lliure i el desenvolupat en els

entorns subterranis, sobretot per les implicacions tècniques i les dificultats

afegides que comporta aquest darrer.

Els suports a l’aire lliure, per convenció, són aquells en els quals el procés artís-

tic no requereix il·luminació artificial i, per tant, l’autor o autora va poder tre-

ballar-hi amb llum natural de dia. En canvi, els suports subterranis impliquen

la necessitat de portar una font de llum. D’aquesta manera, el fenomen artístic

subterrani esdevé complex, atès que a l’ús de mitjans artificials d’il·luminació
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cal afegir l’exploració de les cavitats, la planificació del treball, el temps de

permanència a l’interior de la cova, la recàrrega de la font de llum i el transport

dels materials, entre d’altres.

L’art rupestre és immòbil, no pot ser transportat, i no es pot intercanviar ni

pot viatjar per l’espai i entrar en contacte amb altres persones. En l’art parietal,

són els i les artistes i els espectadors els qui viatgen. Si es vol contemplar art

rupestre cal anar-hi, cal desplaçar-se a la cova o a la roca on està emplaçat, i

sovint no coincideix amb el lloc on es viu.

Si el suport correspon a una superfície subterrània, cal proveir-se d’instruments

d’il·luminació i combustible, recórrer els indrets de la cova amb un mínim

de seguretat, escollir el suport més adient i transportar-hi els estris (pigments,

olis...). I això no ho pot fer una sola persona. Cal un mínim d’organització i

planificació. L’art parietal i l’art moble difereixen quant a motivació, finalitat

i requeriments tècnics i humans (quanta gent hi intervenia, durant quant de

temps, quin era el seu cost energètic, quina repercussió tenia en el pla econò-

mic i social, quin podia ser el rang de l’autor o autora, amb quina finalitat es

feia, etc.).

L’art rupestre materialitza diferents maneres d’execució, però, en resum,

aquestes quedarien enquadrades entre la pintura i el gravat. En l’àmbit mun-

dial, pràcticament totes les representacions parietals tenen una gamma cro-

màtica molt restringida, ja que parteixen de substàncies colorants naturals.

D’aquesta manera, i fins i tot en ordre quantitatiu, els motius figuratius dels

suports rocosos adopten les següents coloracions: vermell, negre i blanc i groc,

amb una gran multiplicitat de tonalitats i gradients en funció de la saturació,

composició, preservació, etc.

La primera matèria dels colorants té un origen tant mineral com orgànic. Els

minerals assorteixen tots els colors citats, o sigui: els negres es poden obtenir

amb els òxids de manganès, carbó mineral, grafit i de la magnetita (òxid de

ferro); quasi tots els vermells –i els grocs– estan compostos per òxids de ferro

(hematites, limonita, goethita); i, en pocs casos, de cinabri; per als blancs, es

fa servir el caolí i la mica.

Amb els colorants orgànics només es fabriquen colors de la gamma negra,

en cremar determinades substàncies (fusta, ossos), o en fer servir excrements

d’alguns animals, com el guano dels ratpenats. Cal abandonar la idea de l’ús

de pigments orgànics obtinguts del rovell d’ou i la sang.

Sovint, els tons que s’observen en l’actualitat no són els mateixos que quan

foren pintats. En condicions climàtiques adients, sobretot a l’aire lliure, hi ha

la possibilitat que es produeixin alteracions del color de base com a conse-

qüència d’interaccions entre les pintures i els suports, mentre que la intempè-
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rie provoca oxidacions o despigmentacions per l’acció de la radiació solar. Les

pertorbacions tonals de causes físico-químiques més habituals es donen en el

vermell, que passa a negre o blanc.

Cérvols de Solana de las Covachas

Nerpio, Albacete.

Durant tot el paleolític, no hi ha presència d’un veritable i propi estrat prepa-

ratori, encara que, una vegada escollida la paret natural per a la pintura, la su-

perfície podria esdevenir més idònia amb un senzill allisat de la roca. El disseny

era executat directament sobre la paret, potser amb una prèvia interposició

d’una capa de greix animal que servia d’aglutinant, o cola per als pigments. De

vegades, la figura pintada era perfilada per una incisió més o menys profunda.

Les pintures podrien estar fetes amb un dit mullat en el color, amb bastonets

de fusta o punxes o a «l’esprai», és a dir, bufant el color amb la boca. Una altra

tècnica seria la de la punta seca, o sigui, el fregament de la roca amb pedres

de colors o carbó vegetal.

Per contra, l’art moble, més o menys elaborat, pot ser obra d’un sol individu,

es pot retocar, mostrar als altres –per a intercanviar coneixements i destreses–

i, per tant, corregir, aprendre’n i experimentar.
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Cérvola

Cova de Covalanas de Ramales de la Victoria

Pintures ubicades a 1,5 km de l’entrada de la Cova Cullalvera

Cova Cullalvera

L’interior de les coves proporciona multitud de formes naturals. Pràcticament

tot tipus de relleu va ser aprofitat pels artistes del plistocè. Així, doncs, trobem:

• panys de paret coberts de figures

• voltes planes saturades d’animals i signes

• sostres amb protuberàncies naturals on acoblen imatges

• sòls d’argila amb gravats

• cares verticals i horitzontals de blocs clàstics que emmarquen dissenys grà-

fics

• nínxols i cavitats on emboteixen motius

• fissures i arestes que evoquen contorns de quadrúpedes

• estalactites tallades i perfilades de color plenes de signes, banderes i plecs

amb animals

A més, en alguns llocs, els suports i les figures es conjuguen en una composició

efectista, cerquen llocs singulars que provoquin un impacte visual a qui vulgui

veure l’obra, una mena d’escenografia subterrània. Tanmateix, però, també

amaguen les imatges en galeries estretes que només permeten el pas d’una

persona, racons, esvorancs i esquerdes impossibles de trobar.

També s’ha considerat la hipòtesi que en els conjunts artístics propers a les

entrades i el baix relleu dels abrics estarien tapats de la visió dels curiosos

per pells cosides entre si. A la conca del riu Vèzére s’han trobat unes argolles

esculpides als sostres de diversos abrics, on es creu que hi hauria les cordes que

subjectarien aquesta mena de teló.
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Eines prehistòriques

Raspador de fulla, làmines, tassó per a pintures.
Cova de Les Combarelles

L’instrumental artístic incloïa eines per al gravat-escultura i per a la pintura.

En el treball de les roques calcàries, per tal de reduir-ne el volum i aconseguir

gravar i esculpir, s’utilitzava el sílex. A més dels burins, han estat diversos els

tipus d’eines (làmines retocades, lasques...) utilitzats en les tasques de treballar

o gravar la pedra. Alguns burins fan palès que han estat esmolats més d’una

vegada durant el treball.

Per al desbastat dels frisos escultòrics, a més dels utensilis de sílex, fou neces-

sària la mediació de «pics» de pedra i d’abrasius que donessin l’acabat que avui

contemplem, i que segurament es feia a roques de gres i als òxids de ferro (he-

matites o ocres). Actualment, alguns conjunts escultòrics conserven les restes

de coloració vermella; es desconeix si obeeix a una pigmentació intencional

dels motius, als vestigis del tractament final de polit, o a ambdues coses.

La manera més senzilla de fabricar la pintura consisteix a polvoritzar un tros

de colorant per mòlta i dissoldre’l en aigua, si pot ser de la mateixa cova (la

qual cosa afavorirà la conservació del motiu en precipitar el carbonat càlcic).

Les formes com s’apliquen les tintes sobre el suport són molt variades, des de la

impressió directa amb el dit, fins a instruments més o menys elaborats (espà-

tules, pinzells, monyeques i tubs aerogràfics). Un pinzell de ràpida confecció

es pot aconseguir matxucant o mossegant l’extrem d’una petita branca vege-

tal, gest que allibera prou fibres per a suportar la càrrega del colorant líquid;

per a expandir el color, el més funcional era un tros de pell.
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Efecte Venturi

Reconstrucció d’un aerògraf d’Altamira amb l’ús d’ossos d’ocell.

Entre l’equipament necessari per al treball artístic tenim les bastides. Hi ha

coves on els frisos decorats són a força metres per sobre del cap de l’espectador

actual, o dins de pous. A la cova de Lascaux s’ha pogut constatar l’existència

de cavitats i lleixes situades aproximadament a la mateixa alçària, on foren

introduïts i recolzats els corresponents troncs de la bastida, i on també s’han

trobat fragments de cordes que subjectarien les fustes.

Un darrer element imprescindible era la llum. La il·luminació és la condició

sense la qual l’art parietal profund no existiria. Tenia una presència perma-

nent, no només durant el treball figuratiu, sinó al llarg de tot el recorregut

pels espais interiors de la cova, que obligava a una mínima planificació de

l’operació, tenint present la recàrrega de combustible i els recanvis indispen-

sables. Així mateix, va haver d’influir en l’elecció dels suports i en els resultats

finals de les obres, atès que els canvis de llums-ombres i la temperatura de co-

lor de les diferents fonts utilitzades modifiquen la percepció dels tons de les

pintures i la intensitat dels solcs, de vegades inapreciables, dels gravats.

Làmpada de Solvieux

Una classificació de les tècniques utilitzades, tant a l’aire lliure com en coves,

ens permet parlar de tres categories de sistemes tècnics:
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• l’addició

• la subtracció

• la modificació

La primera aplega totes les figures fetes mitjançant aportament d’una subs-

tància al suport, o sigui, algun tipus de pigment, i estaria constituïda per les

figures pintades i les dibuixades. La segona al·ludeix a aquells treballs en els

qual s’ha eliminat o destruït part del suport, i estaria representada pels gravats,

relleus i escultures. La tercera fa referència al mode figuratiu que no afegeix

res ni elimina res al suport, sinó que el transforma. Correspondria al modelat

i la tècnica coneguda com a macaroni, que consisteix a delinear una forma

amb l’ajuda dels dits o d’una espàtula sobre una superfície plàstica (argila o

roca descalcificada), de manera que el fons només es desplaça.

Entre les tècniques additives cal esmentar el traç�puntejat�o�tamponat, que

és un traç continu o no, realitzat per la successió de punts de color fets per

tamponat del tou del dit (Covalana, El Pendo), i tenyit de colorant amb la

punta d’una eina o mitjançant aerografia (la cabra al sostre de la galeria de

Combel de Pech Merle). Amb el tamponat o puntejat s’obté una superfície

de color, de manera que la juxtaposició de diverses puntuacions determina

una àrea pintada, si bé la major part dels elements individuals que la formen

sempre seran identificables.

Ur (Bos taurus primigenius)

22.000 a. de la n. e. Cova de Covalanas. Ramales de la Victoria. Contorn puntejat digital.

El traç�únic�o�continu és el més habitual en els espais subterranis, i és un

traçat continu i uniforme que aïlla la silueta (Fris Negre de Pech Merle, Sostre

de Rouffignac, Las Chimeneas, Las Monedas).
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Cérvol

15.000 a. de la n. e. Cova de Las Chimeneas. Puente Viesgo. Traç continu.

Mamut

Ruffignac

El traç�modelat�o�cal·ligràfic es presenta continu, però amb diferents gruixos

de la línia al llarg del seu trajecte, alternant sectors gruixuts i sectors prims

(Niaux, La Pasiega)
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Cérvola

Cova de La Pasiega

Pel que fa a la pintura, els sistemes més usuals són el tamponat�o�puntejat:

es pot obtenir una superfície de color amb el tamponat o puntejat, de mane-

ra que la juxtaposició de diverses o moltes puntuacions determina una àrea

pintada, si bé cadascun dels elements individuals que la formen sempre seran

identificables (bisó de Marsoulas),
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Bisó vermell obtingut per punts o tamponat

Cova de Marsoulas. Marsoulas, Haute-Garonne.

L’enlluït: quan la superfície conserva una capa de color de manera que les pun-

tuacions o les empremtes de l’instrument utilitzat desapareixen, i d’aquesta

manera ofereixen un aspecte homogeni.

L’aerografia: amb el bufat o l’aerografia, els pigments són projectats cap a la

paret o volta, fent servir la boca de l’executant, un tub, un aerògraf o esquitxos

d’un objecte amarat en colorant líquid. Les imatges resultants seran discos de

color en positiu (punts de Pech Merle, El Castillo).
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Sèrie de discos del final de la Cova El Castillo

Cova El Castillo.

Aerografia i estergit

Mans de Gargas i de Cabrerets.

L’estergit: es practica l’estergit quan s’interposa un element entre la paret i

el «tret» aerogràfic, que no és el farciment o coloració dels buits lliures d’una

plantilla (habitualment el palmell de les mans, els dits, els braços, i potser una

pell retallada) per mitjà de diversos mètodes, ja siguin aerogràfics o amb una

monyeca (cavalls puntejats de Pech Merle, animals de Lascaux, mans negatives

de Gargas, Pech Merle, El Castillo, Chauvet, etc.).

Pel que fa a la densitat de color, es parla de tinta�plana: mostra una superfície

acolorida de manera uniforme, així com la seva intensitat (modelat interior

dels cavalls d’Ekain, èquids coneguts com «Poneys Shetland» de Lascaux).
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Cavall d’Ekain

Tinta�modelada: manifesta diferents graus d’intensitat. Aquests dos procedi-

ments són els més usuals: la degradació de la intensitat del color, gairebé sem-

pre des de fora cap a dins del contorn de l’animal (cèrvids i bisons de Font-

de-Gaume, o èquids i urs de Chauvet); i els canvis de direcció en l’aplicació de

pigment (caprí de Niaux, bisons de Santimamiñe), que són aprofitats com a

recurs tècnic per a imprimir volum a les figures.

Segons els colors manipulats per a construir les diverses imatges, els motius

seran: monocroms, policroms (actualment es prefereix parlar de bicrom, atès

que no hi ha cap cas nítid d’ús de més de dos colors alhora en una única figura).

Pel que fa a les tècniques subtractives, es poden concretar en diverses maneres

de gravar, i en frisos esculpits en baix relleu. Tot seguit, esmentem les principals

formes documentades i les seves modalitats.

El traç�digital es podria incloure en una versió del modelat, atès que sovint la

seva acció només desplaça els materials del suport i no sol ser, per tant, sub-

tractiva. Per tant, seria el gravat realitzat sobre un suport tou en pressionar i fer

lliscar un o més dits d’una mà (s’acostuma a denominar macaroni). Confor-

men traçats llargs i poc profunds, i la secció dels traços coincideix amb un arc

de cercle provocat pel dit. És possible determinar el sentit seguit en l’execució

gràcies a una mena d’embalum terminal del traç causat per l’arrossegament de

matèria (sostre dels jeroglífics de Pech Merle, Rouffignac, Altamira, Chauvet,

etc.). La major part de la producció d’imatges queda restringida a l’elaboració

de signes lineals, habitualment meandriformes o serpentiformes (Rouffignac,

Pech Merle, Altamira).
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Grotte de la Vache

Bòvid gravat amb els dits

Cova de La Clotilde. Reocín, Cantabria.

Les incisions�en�V�o�U són els tipus de gravats que més sovintegen en l’art

parietal. Quan el suport ofereix resistència a ser esgarrinxat o ratllat –que és

la gran majoria de vegades–, esdevé imprescindible la utilització d’un instru-

ment per a desenvolupar el procés de gravar. L’eina destinada habitualment a

aquesta finalitat és el burí de sílex, tot i que es poden assolir acabats similars

amb el tall d’una ascla. Segons l’orientació de l’instrument sobre la superfície,

el traç generarà una secció en V o en U. Una serà més o menys profunda, així

com estreta, i l’altra mostrarà un fons pla i dues vores.
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Ascla

Ascla és un terme usat en arqueologia paleolítica per a anomenar un tros fi de pedra
tallada obtingut a partir d’un nucli lític. El primer pas era que els habitants del paleolític
aconseguissin un material de pedra adequat, anomenat nòdul, que normalment era de
quarsita o sílex, i més rarament d’obsidiana o altres materials.

El segon pas era colpejar-lo directament per percussió, amb una altra pedra, o indirecta-
ment fent pressió mitjançant un material més tou com ara la fusta o l’os. En tots dos
casos, l’energia aplicada es propagava a través de la pedra i aquesta es fracturava d’una
manera previsible, i així s’obtenien trossos fins com les ascles o les làmines. El nucli de
pedra quedava marcat amb unes empremtes de les ascles obtingudes en negatiu.

Finalment, les ascles se sotmetien a un retoc mecànic per a acabar donant-los les carac-
terístiques definitives. Excepcionalment, s’utilitzaven ascles sense retocar, per exemple,
com a ganivets de dors natural.

El picotat es tracta del buidat, en diferent grau de profunditat sobre la capa

rocosa, confeccionat per la successió d’impactes d’una eina punxeguda, més

o menys junts o atapeïts, que destrueix la superfície per asclat, escrostonat o

matxucat. Aquesta tècnica, està documentada, sobretot, en jaciments rupes-

tres a cel obert com els de la vall del Coâ, Siega Verde o Domingo García, i,

com a excepcions, en suports interiors es poden citar un caprí de la cova de

Fieux i motius de Pair-non-Pair.

Elements fonamentals d’una ascla

Esquerra: superfície ventral amb el bulb de la percussió, al mig, perfil amb la part ventral a l’esquerra. Dreta: superfície dorsal
amb les empremtes negatives.

Finalment, les tècniques de modificació: no podem oblidar una tècnica utilit-

zada en el paleolític de caràcter volumètric, com és el modelat. La termino-

logia i modalitats del modelat són compartides amb l’escultura, la diferència

radica en la matèria treballada. Es parla de modelat quan es tracta d’argila o

qualsevol substància, natural o artificial, de qualitat plàstica.
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Els i les artistes del plistocè no es limitaren a gravar/esculpir i a pintar les su-

perfícies rocoses, sinó que varen explotar tots els recursos tècnics que coneixi-

en. Des d’aquesta perspectiva, cal esmentar els sistemes artístics politècnics, o

la combinació de gravat i pintura, o de la pintura i el gravat, segons qui domini

quantitativament. Per exemple, la majoria dels animals del sostre d’Altamira

(Múzquiz, 2007) estan adaptats magistralment als volums naturals de la roca,

atorgant un sentit escultòric a les figures, al mateix temps que foren contor-

nejats en negre i omplerts de diferents tonalitats de vermell, però alhora va

utilitzar-se el gravat per a raspar i modelar la pintura, així com per a detallar

determinades parts anatòmiques (ulls, orelles, cornamenta).

Altamira, Sala dels policroms

Una mica menys complicats són els bisons de Covaciella i alguns exemplars

policroms de Tito Bustillo, on una banda de gravat múltiple perfila els animals

pintats dotant-los de cert relleu. A Lascaux varen conjugar pintura modelant

i gravats perfilant l’animal, i detallaren els volums amb raspat. A la mateixa

cova varen jugar amb el color clar de fons de la roca reservant la zona sense

pintar, però integrant-la en l’obra com a part de l’anatomia dels herbívors.

Referència bibliogràfica
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Bisons de la Covaciella

14.000 a. de la n. e. Cabrales, Astúries.

Galeria dels cavalls de la cova de Tito Bustillo

Cova de Tito Bustillo. Ribadesella.

Cal subratllar el fet de l’aprofitament de les formes naturals per a integrar-hi

els motius faunístics, i la pèrdua del sentit de la imatge si es dissocia la forma

natural de l’aportació humana. L’artista es val de la naturalesa per a confecci-

onar la seva obra, aprofita les característiques morfològiques pròpies del pai-

satge subterrani i només la completa o la fa visible; és com si l’animal estigués

camuflat en forma de roca i sortís a la llum amb l’afegit d’uns quants traços.

Molts exemplars d’animals tenen una aresta per tal de definir la línia cervi-

co-dorsal, o part de la silueta del contorn.
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Figura antropomorfa sobre una estalactita, amb la regió genital marcada

Cova de Tito Bustillo. Ribadesella.

Ocell per a la realització del qual s’ha utilitzat un vorell rocós natural que forma el cap, el coll i
el dors de l’animal

El gravador d’Altxerri s’ha limitat a fer-li l’ull, la línia ventral i la cua.
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També és comú que certes protuberàncies de desigual format i dimensió

s’aprofitin com a suplement, o sigui, com a detalls anatòmics: l’ull en un lleó

de Combarelles, el penis en personatges de Le Portel, plecs de roca com a po-

tes, o una estalagmita com a forma de mamut.

Lleó de Combarelles

Caprí de la cova de Cougnac que aprofita els plecs de la roca per a les potes del davant
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Els grans volums foren útils per a aquesta finalitat. La màxima expressió està

plasmada al sostre dels policroms d’Altamira (Múzquiz, Fernández-Miranda,

2007): els bisons s’acoblen perfectament als relleus de la volta, oferint-nos una

visió en tres dimensions dels animals, amb les masses musculars sobresortint

en autèntic relleu i baixant cap als nostres ulls.

Sostre dels policroms. Altamira

Què podem saber sobre el sistema de treball dels productors d’imatges?

Fris dels cavalls clapats de Pech Merle

24.000 a. de la n. e.

Referència bibliogràfica
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Prenem l’exemple de les investigacions de Lorblanchet (Lorblanchet, 1995)

sobre el fris dels cavalls clapats de Pech Merle, que data del 24.000 a. de la

n. e., en el qual l’estudi de les superposicions tècniques, la restitució de les

imatges i l’emplaçament dels motius ajudaren a dictaminar que el conjunt es

va completar en quatre fases:

• 1a. En primer lloc, es va pintar el cavall de la dreta, i després l’altre.

• 2a. A continuació, un individu va deixar sis vegades l’empremta negativa

de la seva mà.

• 3a. Seguidament, es van fer els 212 punts negres, tant de l’interior dels

cavalls com de la perifèria.

• 4a. Finalment, es va concloure el conjunt amb tots els dibuixos que con-

formen el panell (29 punts vermells, 7 dits replegats i signe circular, 1 gran

peix).

Tots els dissenys van pintar-se amb tècniques aerogràfiques, a excepció

d’alguns elements vermells, com el pisciforme i el signe oval.

En la reproducció experimental del panell es van invertir un total de 180

grams de pols de carbó de fusta polvoritzat per mòlta per als negres, i 50 grams

d’hematites per a les figures vermelles. La tècnica aerogràfica va consistir a

projectar el pigment amb els llavis un cop introduït a la boca.

Per tal de completar la primera fase, el perfilat dels cavalls, calia tenir un esbós

a la paret amb la finalitat d’orientar el dibuix del traçat dels animals, ja que

projectar la pintura a una distància d’uns 20 centímetres del suport impediria

la visió de conjunt. Es comença pel cap del cavall de la dreta, la crinera i el

coll, de manera que amb les mans es va reservant la zona de la paret que no

es vol tacar mentre s’escup el pigment; això es nota especialment en la línia

d’especejament que separa el coll, on es pot veure perfectament l’empremta

de l’últim dit. Per tal de contornejar el llom es continua bufant, i la mà actua

de plantilla. A les potes del darrere es va practicar el mateix procediment, amb

l’única diferència que ara les dues mans estan disposades enfora, i a mesura

que es va baixant en l’execució de l’extremitat, es van apropant per, progres-

sivament, delinear-ne la silueta; la cua es va construir de forma anàloga, amb

el joc de mans desplaçant-se en paral·lel. El sistema comporta que tant la cua

com les potes obtinguin un aspecte angulós.

Les empremtes de mans negatives i dits també es varen aconseguir projectant

el colorant amb la boca, essent possible imprimir una mà esquerra o dreta

amb una mateixa mà, només girant el palmell. Per als punts es va utilitzar una

plantilla de cuir amb una perforació circular al centre, i per als motius lineals

vermells, un «pinzell» fabricat amb una branca.
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Per a fer tot el conjunt es va invertir un total de 32 hores, calculant-se uns 5 o

6 dies de feina a unes 6 hores diàries. El cost temporal de cada motiu va ser el

següent: 10 hores els dos cavalls, 4 hores les sis mans, 14 hores els 212 punts,

1,30 hores els dits replegats i 2,30 hores la resta de figures vermelles.

Pel que fa a la il·luminació, calien dos punts de llum resolts amb làmpades,

una fixa d’ambient i l’altra mòbil, propera a l’executant dels traços, de manera

que se’n deduiria la presència a la cova de, pel cap baix, dues persones durant

tota l’operació artística, una de les quals podia ser una dona o un jove, com

es dedueix de les empremtes dels dits.



© FUOC • PID_00248782 35 L’artista al llarg de la història

2. L’artista a Egipte

A l’antic Egipte no hi ha cap paraula, cap jeroglífic, que sigui l’equivalent

a «art» o a «artista». Pel que fa als artesans, es podria destacar la figura de

l’escultor, tot i que se’l cita entre els fusters, orfebres, terrissers i fabricants de

cuirasses i d’arcs. Quin concepte es fa servir per a designar-lo? El terme és ,

«qui fa viure», qui dona vida a un objecte; de manera similar, donar forma a

alguna cosa amb les mans era ms, «donar a llum». No ha d’estranyar, doncs,

que el naixement d’una estàtua divina fos tan important que donava nom a

tot l’any; per exemple, l’any de l’estàtua d’Anubis.

El vocabulari del seu sistema jeroglífic no conté cap terme equivalent a «art»,

ni una equivalència vàlida per a «obra d’art» ni per a «artista». Quina era la

naturalesa i la raó de ser de l’art egipci? El paper primordial que exerceixen les

imatges en totes les societats –i en particular sobre les societats anomenades

primitives–, no és tant representar un déu o una força natural, ni fixar-se en

la seva aparença visual, sinó estar dotades de poders, religiosos o simbòlics, i

estar dotades de vida.

Així, després de determinats ritus, els egipcis obrien la boca i els ulls de l’estàtua

perquè pogués participar de les ofrenes que es feien en una tomba o en un

temple. Fins i tot creien que l’estàtua d’un déu era capaç d’expressar la seva

opinió movent una part del cos, la qual cosa es feia amb l’ajuda dels sacerdots

de l’oracle. Una figureta podia tenir vida per a fer el bé o el mal, segons els

conjurs que es pronunciessin al seu costat. Així, les peces que sortien del taller

de l’escultor mai no eren objectes inanimats. L’escultor tenia uns poders que

li valien el títol del «que fa viure».
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Artesans treballant

Cap al 2325 a. de la n. e. Imperi Antic, finals de la dinastia V. Detall d’un relleu de la mastaba de Kaemrehu, Saqqara.

No ens ha d’estranyar, doncs, que els qui exercien una professió com la

d’escultor tinguessin amb freqüència el rang de sacerdots. Els artesans tenien

com a protector Ptah, la divinitat local de la ciutat de Memfis. El seu gran sa-

cerdot tenia el títol «artesà major» (wr hmww). El paper d’artesà suprem es va

atribuir a una altra divinitat, Khnum, el temple principal de la qual és a Esna,

a l’Alt Egipte. Segons els textos, Khnum va crear els artesans i, segons una tra-

dició popular, hauria modelat el primer home en el seu torn de terrissaire.

El dibuixant, encarregat de la tasca de passar de tres a dues dimensions, era «el

que representa una forma» (sšķd), on la paraula que s’empra per a «forma» (kd)

s’ha d’entendre en el seu sentit més ampli, és a dir, no només els contorns

visibles, sinó també la naturalesa i el caràcter de l’objecte.

Escultors i dibuixants (a aquests darrers se’ls anomena «el que dibuixa les for-

mes», o també «escriba de contorns») són els artesans per excel·lència. Després

venien els pintors, que poca cosa podien fer per a millorar la feina dels dos

anteriors. La distribució dels colors es va fixar molt aviat, i en la pintura és

estrany trobar un toc d’originalitat. Fins i tot es podria afirmar que a Egipte no

hi havia la noció de pintura: sense el dibuixant, el pintor no tenia cap funció.

L’anonimat dels qui van produir les obres artístiques d’Egipte és una constant

que crida l’atenció, sobretot si pensem en el paper que en la seva cultura exer-

cia el nom: la seva importància era tal, que la representació d’una persona en

una estàtua o en un relleu només complia la seva funció si el nom de l’individu

hi apareixia a sobre o al costat. Els escultors i els dibuixants no signaven mai
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les seves obres. Sembla com si només tinguessin en compte el resultat final i

l’esforç col·lectiu desplegat per a assolir-lo, i no la glorificació individual de

l’artista.

L’artista egipci no està reconegut, és la figura del faraó o del sacerdot la que

ha arribat fins a nosaltres. Eren ells qui encarregaven els treballs, mentre que

l’executor de les obres romania gairebé sempre en l’anonimat.

L’escultor Bak i la seva muller. Finals de la dinastia XVlll

Quarsita, 67 cm d’alt. Museu Egipci de Berlín. Enlloc no s’indica que l’autor d’aquest alt relleu fos Bak mateix.

L’art egipci presenta una uniformitat notable. No és fàcil distingir a primera

vista entre una estàtua del 2500 a. de la n. e. i una altra del 500 a. de la n. e.;

en canvi, pràcticament tothom és capaç de reconèixer que totes dues prove-

nen d’Egipte. Amb tres mil anys d’expressions artístiques, mai no es va veure

influenciat ni pels esdeveniments històrics ni per tendències estrangeres, més

aviat tot el contrari (excepció feta del període d’Amenhotep IV –Amenofis IV–

o Akhenaton). Van ser els invasors els influenciats per les expressions egípci-

es. Els criteris que es van fixar als començaments d’aquesta civilització es van

mantenir estables. A què pot deure’s aquesta uniformitat? Com concebien la

seva activitat els escultors i els dissenyadors?

Les seves produccions estaven molt vinculades a la manera com els egipcis

veien la vida, la mort i el manteniment de l’equilibri del món. La vida formava

part d’un cicle, les fases reiterades del qual (vida, mort, renaixement) es reflec-

tien en els moviments del cosmos (sol, lluna, estrelles) i en la terra (inundació,

vegetació, vida animal), així com en les creences funeràries, i tot plegat regit

i controlat pel faraó i la casta sacerdotal, és a dir, per una sòlida organització

del país, un centralisme polític que exalta el poder absolut dels reis i la gran-

desa del seu regne. Quan s’interromp la successió regular de les dinasties, quan

entren al país pobles estrangers i es desorganitza la burocràcia, observem que
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es produeix un clar declivi de l’activitat artística. En canvi, quan els faraons

assumeixen amb fermesa la seva funció, l’art floreix i abunden les obres mes-

tres. Cal tenir en compte, tanmateix, que els vestigis conservats (escultures,

pintures, relleus) provenen, en la seva majoria, de monuments funeraris. La

motivació principal d’escultors i pintors devia ser la voluntat de mantenir el

món tal com l’havien conegut, i així la uniformitat de l’art egipci procedia del

principi que en aquest món els canvis no eren necessaris.

L’artista era normalment un funcionari al servei de l’estat o dels temples. L’ofici

era après en escoles que ensenyaven els cànons establerts, i normalment pas-

sava de pares a fills. Encara que l’artista era anònim, no signava les obres i

molt pocs noms han arribat fins a nosaltres, no era així per als seus contem-

poranis, i alguns estaven altament reconeguts, com ho demostra la decoració

d’algunes tombes d’artistes. Però l’artista no té independència en la seva crea-

ció, i tot el que creava havia d’estar d’acord amb uns cànons, per tant, mancat

d’originalitat, repetitiu.

Dos fusters

Pintura mural de la tomba de Nebamon i Ipuky, dinastia XVIII. Tebes oest.

Per tal de poder complir la seva finalitat, les obres de qualsevol naturalesa

havien d’estar fetes de la manera correcta. Però què significava representació

correcta per als egipcis? L’obra havia de ser completa, i per a aconseguir-ho el

dibuixant seleccionava els punts de vista més característics i després els com-

binava per a compondre un tot. Dit d’una altra manera, totes les parts sortints

del cos es representaven de perfil (així s’evitava que es trenquessin, i podien

durar eternament), mentre que per a les altres es preferia la vista frontal. Així,

doncs, de la cara es mostraven de perfil el front, el nas i el mentó, i s’afegia

un ull en vista frontal. Els braços i les cames es dibuixaven de perfil, amb les

mans i els peus idèntics, és a dir, dues mans i peus drets o dues mans i peus

esquerres. Cal esperar al regnat de Tuthmosis IV (va regnar entre 1420-1400

a. de la n. e. i una data propera al 1380 a. de la n. e.), perquè es comenci a

distingir la mà dreta de l’esquerra, i a representar un dels peus amb quatre dits

detallats a part del dit gros. El tors servia d’enllaç entre les diverses parts del

cos. Les espatlles es mostraven de cara, i de perfil la part situada sota el pit. El
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melic se situava molt a prop del contorn de l’estómac, i per això fa l’efecte que

es veu de tres quarts. Així, cada part del cos havia de dibuixar-se de la manera

més completa possible, per tal d’arribar a una composició «acabada».

També era important que l’estàtua representés el seu «model» en les millors

condicions: s’havia de mostrar el personatge en bona forma física, avançant

cap a l’eternitat amb els ulls ben oberts o tranquil·lament assegut en una cadi-

ra, amb gran domini de si mateix. Si una persona tenia un defecte físic, no es

reflectia en la figura, ja que d’aquesta manera no l’acompanyaria en la seva vi-

da futura. Per tant, només tenim representacions d’homes i dones idealitzats.

El cos humà

Retrat de Rawer, V dinastia. Relleu en calcita. 84,5 cm d’alt. Detall de l’estela de Rawer. Museu Egipci del Caire, 6267.

La manera de treballar seguia el procés següent: primer, es quadriculava la

superfície que es volia decorar (el tema el determinava la mida i la situació del

mur). Tot seguit, es traçaven les figures a tinta. Després, els escultors agafaven

el relleu. Si es volia una pintura, s’aplicava sobre tota la superfície el color

de fons, en una capa prima prou tènue per a no amagar l’esbós anterior. A

continuació, es repassaven els contorns abans d’aplicar els colors adequats a

les figures. A cada element de la composició corresponia un color, el mateix en

tot el conjunt. Finalment, s’acabava amb els detalls. Quan els escultors havien

acabat d’enfondir els contorns, era el torn dels pintors.

Quan arribava un bloc de pedra al taller d’escultura, la primera operació con-

sistia a dividir les superfícies planes en una quadrícula regular, per a establir

les proporcions bàsiques de les figures. Igual que als murs d’una tomba o un

temple, el cap ocupava un determinat nombre de quadrats; un altre, el cos,

etc. Es dibuixava el personatge en aquest entramat, esbossant-lo de perfil en

dues cares del bloc, mentre que a la cara anterior es traçava la seva vista frontal.
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Eliminant la pedra sobrant a cada cara del bloc, l’escultor arribava a combinar

les diferents representacions i a culminar l’obra. Aquest mètode imposava uns

límits estrictes: no es podia tallar una figura d’acord amb un eix corbat o tort,

per això les estàtues fan la impressió d’estar fixades a un pilar amb certa rigi-

desa. No obstant això, en les representacions del cos humà s’observen varia-

cions en la posició de les cames i els braços, de manera que les figures rares

vegades són totalment simètriques.

Papir il·lustrat amb una esfinx amb quadrícula

Segle III a. de la n. e. Museu Egipci de Berlín, P 11775 A-B.

Escultura inacabada

Segle III a. de la n. e. Calcària, 26,7 cm d’ample. Museu Egipci de Berlín, 22445.

Pel que fa al color, les escultures que coneixem han perdut gairebé tota la seva

pintura; materials com la calcària blanca, el gres daurat i el granit vermell o

negre tenen avui dia els seus tons naturals, però originalment la calcària i el

gres –potser fins i tot el granit vermell– estaven recoberts de pigments. Els re-

lleus de les tombes i els temples es pintaven de colors vius, però aquests ten-

dien a empal·lidir, ja que la superfície no es preparava amb tanta cura com la

de les pintures, que sobre el guix han conservat la seva brillantor original. Els

egipcis utilitzaven un nombre limitat de pigments, que poques vegades barre-

javen per a obtenir-ne matisos. A part del negre i el blanc, treballaven amb el

vermell, el groc, el blau, el verd i el rosa. De vegades hi ha ataronjat i gris. Els

elements de base eren minerals naturals o pigments derivats. Era fàcil obtenir

el negre del sutge, i el blanc, de la pols de guix o de calç. El vermell i l’ocre gro-
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guenc venien del desert –on encara poden trobar-se actualment–, de l’interior

dels pilots de sorra dura. També s’empraven l’òxid de ferro i l’orpiment. El ro-

sa s’aconseguia barrejant vermell i blanc. El blau s’obtenia de la frita tenyida

amb coure (malaquita) procedent del Sinaí o del desert oriental. La malaqui-

ta era també el component principal del pigment verd. El blau i el verd eren

els colors més difícils de preparar. Com a aglutinant s’emprava l’aigua, sola o

barrejada amb goma. Els pigments s’aplicaven sobre la superfície seca, d’acord

amb una tècnica comparable a la del guaix modern.

Els colors es distribuïen d’acord amb una classificació establerta des de l’Imperi

Antic i que es va mantenir pràcticament inalterada durant tota la civilització

faraònica. El vermell era el color del cos humà masculí, i també de la fusta, el

coure, el granit, la ceràmica, el desert, el déu Seth i els teixits. El groc servia per

al cos femení, l’or, les fibres, el sol i els tèxtils. Se solia fer servir el blanc per

als teixits, la plata, la calcària o el gres pintat, i per al pa. El negre era el color

de les matèries d’origen animal, com els cabells, el cuir o els ulls, i de vegades

l’aigua i el llim i, per tant, de la fertilitat. El verd designava les fibres i altres

matèries vegetals, i s’associava a la fecunditat (el cos d’Osiris, associat amb el

més enllà, però també amb la vegetació, es representa precisament de color

verd). Mentre que el blau fosc era el color de la terra i els objectes de terrissa,

i el blau clar, el del cel i l’aigua.

Un cop determinats els diversos elements d’una decoració mural, només fal-

tava distribuir-los per l’espai disponible de la tomba o del temple. El més habi-

tual era decorar la superfície sencera, col·locant les figures en fileres horitzon-

tals (distribució probablement heretada de la divisió dels camps de conreu).

Al protagonista de l’escena se’l representa a una escala més gran que la dels

altres: la mida indica la condició. Una divinitat és més gran, o igual, que el

faraó. El sobirà és més gran que els altres éssers humans; l’amo de la tomba,

més gran que els seus servents, i més gran o igual que la seva dona. Aquesta

idea acostuma a plasmar el personatge més important assegut, mentre que el

de menor rang està dret, amb les cares de tots dos a la mateixa alçària.

El caràcter simbòlic de les pintures és palesa, per exemple, en una escena fu-

nerària típica, que mostra el titular de la tomba pescant i caçant a la mares-

ma, que fa referència al renaixement. El peix o, amb més freqüència, els dos

peixos que invariablement apareixen clavats a l’arpó del pescador són tilàpies

(nom genèric d’un grup de peixos d’origen africà), que tenen el curiós costum

d’empassar-se les seves cries en les situacions de perill, per a regurgitar-les un

cop recuperada la tranquil·litat. Aquest fet es va convertir en una metàfora

perfecta del desig de vida eterna dels egipcis.
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Pesca i caça d’ocells aquàtics

Tebes, tomba de Nakht, dinastia XVIII.

2.1. Anàlisi d’obres de l’art egipci

Escriba assegut

2480-2350 a. de la n. e. Calcària policromada. Ulls incrustats: quars blanc, fusta de banús i cristall de roca. Alçària: 53 cm.
Museu del Louvre, París.
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Durant l’Imperi Antic, l’escultura té una importància de primer ordre al servei

de les creences religioses i de les pràctiques funeràries. Fins a final d’aquesta

època va prevaler la idea que la immortalitat i la bondat del món d’ultratomba

només eren accessibles al faraó, pel seu caràcter diví. Les classes altes –sacer-

dots i dignataris de l’administració– es conformaven a aconseguir d’una ma-

nera indirecta aquesta plenitud de la monarquia. Pel que fa al poble, estava

totalment exclòs de la vida futura.

La necessitat de satisfer aquestes exigències doctrinàries va impulsar el desen-

volupament d’una estatuària amb característiques molt especials. El realisme

va ser la resposta al problema de reproduir el difunt; calia que aquest doble

material del mort fos prou semblant al seu model, perquè el ka l’acceptés com

a alternativa del cos momificat. Aleshores l’artista reprodueix encertadament

les característiques de l’aparença de l’individu en la conformació del crani, en

la silueta nasal o en la delineació de l’ull, però afirma més rotundament aquest

realisme quan capta els trets que personalitzen la figura. Com que el cap era

la part més significativa del cos, i per tant, la cridada a marcar les diferències

singulars entre un individu i un altre, els artistes van obrar com si el cos fos

un simple suport. Van centrar tota l’atenció i esforç al rostre, destacant-ne el

més expressiu: el nas, el mentó i, especialment, els ulls, que per a donar-los

més efecte eren realçats mitjançant incrustacions de pedres, cristalls i coure.

L’escriba assegut, conservat al Museu del Louvre, ens presenta un funcionari de

l’administració assegut a terra, i disposat a fer la seva feina. El cos reprodueix

certs detalls, com la incipient obesitat abdominal pròpia dels qui fan una acti-

vitat prioritàriament sedentària, que han estat tractats sense gaire cura: accen-

tuada rigidesa, desigual desenvolupament de la musculatura entre els mem-

bres superiors i els inferiors, i descuit en el modelatge del peu, que fa visible

només tres dits. La clau d’aquesta obra de l’art egipci és al rostre: la tensió que

des dels ulls atents –i que el rictus de la boca accentua– es comunica a la resta

del cos, mentre l’escriba espera que el seu senyor iniciï el dictat que registrarà al

papir que té desenrotllat sobre les cames. Encara que els escribes no formaven

part de les altes dignitats palatines i administratives, el funcionari perpetuat

en aquesta estàtua havia aconseguit una posició de respecte en la burocràcia

estatal i el favor del faraó, que va estendre fins a ell el dret a la vida futura.

L’art egipci, doncs, no es basa en allò que l’artista podia veure en un moment

donat, sinó en allò que sabia que pertanyia a una persona o escena. No hi ha

res en aquestes pintures que suggereixi que hagi sorgit per atzar. El sentit egip-

ci de l’ordre a cada detall és tan fort, que qualsevol petita variació ho trastor-

na totalment. L’artista egipci començava l’obra dibuixant un reticle de línies

rectes, i distribuïa amb molta cura les figures. No obstant això, aquest sentit

geomètric de l’ordre no el va privar d’observar els detalls de la naturalesa amb

sorprenent exactitud: cada ocell, peix o papallona està dibuixat amb tanta fi-

delitat que els zoòlegs poden, fins i tot, reconèixer-ne l’espècie.
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L’art egipci era un conjunt de lleis estrictes que cada artista havia d’aprendre:

les estàtues sedents, amb les mans recolzades als genolls; els homes més foscos

que les dones; cada déu amb el seu animal, etc. L’artista havia d’aprendre tam-

bé l’art d’escriure bellament. Una vegada en possessió d’aquestes regles, el seu

aprenentatge havia acabat. Ningú no li demanava una cosa diferent, ningú no

li demanava que fos «original». Per això l’art egipci va variar tan poc.

El model de la figura dempeus es dibuixava en un full de papir dividit en divuit

fileres de quadrats: del front a la base del coll, dos quadrats; del coll als genolls,

deu quadrats; dels genolls a les plantes dels peus, sis quadrats; i per als cabells

s’afegia un quadrat. Una figura asseguda ocupava quinze quadrats.

La missió de l’artista era representar-ho tot tan clarament i permanentment

com li fos possible. Dibuixaven de memòria, i segons unes regles estrictes que

asseguraven la perfecta claredat de tots els elements de l’obra. Cada cosa era

representada en el seu aspecte més característic.

Així ens mostren el cos humà: el cap de perfil, els ulls frontals, espatlles i tòrax

frontals, el ventre del mateix perfil que braços i cames, i peus perfilats amb el

dit gros en primer terme. Els artistes es limitaven a seguir aquest cànon, que

permetia inserir en la forma humana tot allò que consideraven important.

Piràmides de Gizeh, dinastia IV

2500 a. de la n. e. Blocs de granit i pedra calcària.

Les piràmides ens parlen d’un país tan perfectament organitzat, que va ser

possible amuntegar aquestes gegantines muntanyes de pedra en el transcurs de

la vida d’un sol rei, i ens parlen de reis tan rics i poderosos que podien obligar

milers d’obrers a treballar per a ells, any rere any, a extreure i transportar blocs

de pedra, tallar-los, col·locar-los, etc.

Cap rei ni cap poble no invertirien tants esforços en la construcció d’una mera

sepultura. Sabem, en efecte, que les piràmides van tenir la seva importància

pràctica a ulls dels reis i dels seus súbdits. El monarca era considerat com un

ésser diví que, quan abandonava la terra, tornava a la casa dels déus: les pirà-

mides l’ajudarien, probablement, en la seva ascensió i preservarien el cos mo-

mificat de la destrucció. La piràmide va ser erigida per a la mòmia del monar-
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ca, i el seu cos es dipositava al centre de la gran muntanya pètria. L’antiguitat

ens ha llegat moltes llegendes sobre les piràmides, terreny particularment fèr-

til entre els autors àrabs. Segons un manuscrit de la primera meitat del se-

gle X, aquestes imponents construccions serien l’obra del llegendari rei Surid.

Quan els astròlegs van comunicar-li que s’apropava el diluvi, va ordenar edi-

ficar aquests tres gegants per a conservar-hi documents que reflectissin una

imatge completa de la ciència i de l’art d’aquell llunyà període. A les piràmi-

des, segons l’esmentada font, es van emmagatzemar obres sobre aritmètica,

geometria, astrologia i medicina, així com instruments de mesura.

No obstant això, les piràmides no sempre s’han relacionat amb un cataclisme

natural com el diluvi. A l’edat mitjana, els pelegrins que anaven a Terra Santa

les consideraven com els graners de Josep (així ens ho mostra un mosaic del

segle XIII a Sant Marc de Venècia).

Cal adoptar una actitud de gran precaució a l’hora de reconstruir la vida i els

costums dels egipcis sobre la base de les pintures i baixos relleus de les tombes,

atès que se solen fer unes generalitzacions inacceptables des del punt de vista

científic, ja que només coneixem unes sis-centes tombes de notables egipcis,

separades entre elles uns dos mil anys (les més antigues són de la dinastia VI,

però la majoria pertanyen a l’Imperi Nou, és a dir, a les dinasties XVIII i XIX),

una mitjana, doncs, de seixanta tombes per segle de notables inhumats segons

el ritual d’Osiris.

Sota l’Imperi Antic, de la dinastia III a la VI, l’art egipci va aconseguir el punt

culminant en tots els dominis, i es van establir un conjunt de regles o normes

de construcció i composició que van predominar gairebé durant tres mil anys.

Els egipcis no tenien cap nom per a designar la piràmide: potser la base del

terme grec de piràmide és a l’expressió egípcia Per-emuss, que significa «alçària

de la piràmide».

Enumerem algunes xifres de la piràmide de Kheops: l’alçària és de 148,208 m

(148,73 m o 146 m); la longitud de cada costat és de 232,8 m (o 230,12 amb

una diferència de 19,4 cm entre el costat més gran i el més petit); la massa

de pedres utilitzades per a construir-la és de 2.590.000 m3, acumulades sobre

una superfície d’uns 54.000 m2 (es van moure uns 2,3 milions de blocs de

pedra, d’un pes que oscil·la entre les 2,5 tones i les 45, i es van ajustar de tal

manera que entre bloc i bloc no hi ha ni un centímetre de separació); l’angle

d’inclinació de les parets és de 51º 52’; i està situada al paral·lel 30, amb la

base orientada segons els quatre punts cardinals. Si prenem com a mida la vara

egípcia (fa 0,525 m), el costat de la base de la piràmide fa 440 vares, i l’alçària,

280 vares. L’alçària és igual al radi del cercle de la base, o sigui, la meitat de

la diagonal del quadrat.
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No podem negar que les proporcions de la piràmide es basen en càlculs mate-

màtics perfectes, igual que els passadissos interiors i la cambra funerària del

rei. Sabem que d’aquesta habitació surt cap a l’exterior un túnel oblic –boca

de ventilació– amb espais buits per a reduir l’enorme pressió d’aquesta massa

de pedres. Els rajos de l’estrella Sírius, quan passaven pel meridià, entraven

a la cambra del nucli de la piràmide a través d’un conducte, en el moment

que s’anunciava el principi de l’any egipci i l’inici de les inundacions. Wieslaw

Kozinski va arribar a les següents conclusions: la construcció de la piràmide

de Kheops devia representar un complex problema tècnic d’organització, en

el qual la preparació dels materials, el ritme del transport, l’organització del

pla de construcció i la relació entre els diversos equips especialitzats exigien

una planificació dels treballs molt estudiada. La realització d’aquest programa

només podia confiar-se a una «empresa» especialitzada, possiblement estatal,

altament qualificada i amb possibilitats de dirigir molta mà d’obra. El gran

taller necessari i el terreny per a emmagatzemar els materials van instal·lar-

se en una plataforma anivellada sobre la qual es va aixecar posteriorment la

piràmide de Kefren. Segons Heròdot (11, 124), la construcció va durar trenta

anys (deu anys per a la carretera o rampa per a transportar els materials extrets

de les pedreres del Tura, i transportades amb barques pel Nil, i vint anys per a

la piràmide). Durant tres mesos a l’any, devien treballar-hi uns cent mil obrers.

És l’única piràmide totalment acabada, i l’angle d’inclinació de les cares és la

millor solució constructiva que mai es va adoptar. A més, fa suposar que les

tres petites piràmides situades a prop de la cara sud de la gran piràmide no són

altra cosa que maquetes, models, virtualment a escala 1:10, que representen

tres estadis del projecte (Hodges, 1993; Parra, 1997; Parra, 1998).

Respecte a la cambra reial, sorprèn que no estigui situada a l’eix del mo-

nument, sinó lleugerament desviada a l’esquerra, que el canal de ventilació

desemboqui al final del gran passadís i no a la cambra reial, i que l’habitació

de la reina sí que sigui a l’eix. Perquè el sostre pla de granit de la cambra fu-

nerària no cedís, a causa de les forces de pressió de la pedra, hi van construir

al damunt cinc espais de descàrrega. Malgrat això, el sostre es va esquerdar,

i potser per això no van col·locar les restes del faraó en aquesta cambra i no

s’ha trobat la tapa del sarcòfag reial.

Les piràmides de la dinastia IV ja van concebre’s com a piràmides, i no com a

superposició de mastabes. La seva construcció s’iniciava per la cambra sepul-

cral, per sota del nivell del sòl, obrint-se una àmplia rasa, construint-se la cà-

mera amb blocs de granit i tancant-se amb grans pedres, de vegades disposades

en angle com revoltons; al mateix temps, es construïa el túnel de comunicació

amb l’exterior. Sobre aquesta càmera s’anaven acumulant els carreus en filades

esglaonades, fins arribar a l’alçària corresponent i proporcionada a la base de

la piràmide, per a procedir seguidament des de dalt a eliminar l’esglaonament

i polir les superfícies, que es cobrien amb electró (aliatge d’or i plata) al vèrtex,

i amb pedra calcària a les cares.
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Temple d’Amon

Cap al 1530-323 a. de la n. e. Imperi Nou. Karnak.

El temple consisteix en una llarga avinguda, flanquejada per animals sagrats,

que conduïa a l’entrada, formada per dos grans pilons disposats en talús i pre-

cedits per obeliscos. S’accedia a la part pública del temple, un pati obert porti-

cat (sala hípetre), des d’on una porta secreta comunicava amb la part privada

(sala hipòstila i santuari), a la qual només els sacerdots tenien accés. Entre els

temples funeraris, cal esmentar el temple de Mentuhotep II i el de Hatšepsut a

Dayr alBahri; el Ramesseum, de Ramsès II; i el de Medinet Habu, obra de Ram-

sès III. Als temples consagrats a una divinitat pertanyen els de Karnak i Luxor

d’Amenhotep III, i el de Tel el-Amarna, construït per Akhenaton. Una altra

variant del temple religiós és l’espeu o temple excavat a la roca (Abu Simbel).

Per a què servien els temples egipcis? Sovint, a les parets dels temples trobem

un conjunt d’escenes que descriuen la concepció i el naixement reial. Els déus

són qui fecunden les esposes del faraó, és el déu Sol qui intervé en la procreació

del seu descendent i del seu representant a la terra. Sembla, doncs, que una de

les funcions del temple consistia a recordar que el poder del faraó era d’origen

diví, i que el seu poder era legítim perquè havia estat concebut amb intervenció

divina. Així ens ho recorda un relat:

«Queriendo poner fin a la descendencia de los faraones de la IV dinastía, Ra (la perso-
nificación del sol) se unió a la esposa de uno de sus sacerdotes y ésta concibió a tres hi-
jos destinados a fundar la V dinastía. En el momento del parto, que presentaba algunas
dificultades, Ra mandó que las diosas de la maternidad Isis, Neftys, Meshkent, Heket y
Jnum, fueran al lado de Reddyedet, la madre de los tres niños, con unas órdenes muy
concretas: “Liberad Reddyedet de los tres hijos que trae en su vientre, los cuales serán
grandes bienhechores para todo el país”. Para justificar el trabajo que les encargaba, dado
que parecía poco importante para tan ilustres diosas, Ra añadió referente al futuro reyes:
“Construirán vuestros templos, abastecerán vuestros altares, harán prosperar vuestras li-
baciones, aumentarán vuestras ofrendas”.

Para poder mezclarse con los humanos sin ser reconocida, las diosas se transformaron
en músicas-bailarinas, y así se presentaron delante del inquieto marido, y le propusieron
ayudar a dar a luz a su esposa, argumentando su competencia como matronas. Con su
consentimiento, entraron en la habitación de la esposa que estaba de parto y se encerra-
ron para mayor tranquilidad. A medida que nacía cada niño, Isis le ponía un nombre,
y aunque eran natos de mujer mortal, sus huesos eran ya sólidos, sus miembros tenían
incrustaciones de oro y su pelo era de auténtico lapislázuli. Después de que las diosas
los lavaran y les cortaran el cordón umbilical, Meshkent los dijo uno a uno: “Serás un
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rey que ejercerá la realeza en todo el país», y mientras, Jnum llenaba de salud sus cuer-
pos”» (Meeks, Favard-Meeks, 1994).

A més d’aquesta primera funció, als temples el rei manté l’equilibri del món.

Ell és l’únic interlocutor i mediador entre els déus i els humans, és l’únic que

pot intervenir davant dels déus, l’única cosa, per tant, que pot ajudar a man-

tenir l’ordre establert pels déus. Els humans formen part d’aquest ordre, i per

això el déu suprem ha creat uns sobirans per a ells. La missió bàsica del rei

consisteix a satisfer el ritual de l’ofrena: cal alimentar els déus si volem que

ells ens alimentin. Allò que s’ofereix al déu manifesta allò que se li demana.

«Mientras el cielo se aguante sobre sus cuatro soportes, mientras la tierra esté estable
sobre sus cimientos, mientras Ra brille durante el día y la luna por la noche, mientras
Orión sea la manifestación visible de Osiris y Siri sea el soberano de las estrellas, mientras
la inundación llega a su tiempo y la tierra cultivable produzca sus plantas, mientras el
viento del norte sople en el momento adecuado [...] el templo permanecerá estable como
el cielo [...] sin fin, como Ra, eternamente» (ibid., pàg. 177).

L’estàtua del rei, en actitud d’adoració davant dels déus, és a dir, intercedint

a fi que renovin el cicle de la creació (el pas de les estacions, les inundacions

periòdiques, el creixement dels cereals, etc.) es converteix, doncs, en objecte

de culte al temple. Cal vestir-la, portar-la en processó, etc., i aquesta serà la

funció dels sacerdots.

Aquesta vinculació del temple amb l’economia es veu millor quan es té en

consideració la inversió i l’organització de la mà d’obra per a extreure de les

pedreres els blocs necessaris per a construir els llocs de culte, o la mobilització

de recursos per a transportar els blocs de pedra, i l’explotació de terrenys agrí-

coles amb la finalitat d’aportar les ofrenes a tots els altars (des d’aquesta pers-

pectiva, no caldria dir que el temple serveix per a incrementar l’excedent?).

Per als egipcis, doncs, els seus déus no són déus salvadors, sinó creadors i re-

guladors del món.

I el temple és també el palau del déu. Per això simbolitza el turó primitiu des

d’on es duu a terme l’acció creadora del déu, l’horitzó per on surt el sol, un

món en miniatura: el sostre pla imita el cel, i les plantes de papir a la base dels

murs evoquen la terra i la seva vegetació.

En un primer moment, al llarg de l’Imperi Antic (2700-2060 a. de la n. e.), els

temples més característics serien els «solars», integrats per un gran obelisc ai-

xecat sobre una estructura en forma de piràmide truncada (tot simbolitzant un

dit gegantí que assenyala l’astre rei), i una gran barca de pedra que representa

el vaixell en què Ra navega diàriament pel cel. El més conegut és el temple

solar d’Abusir, fet construir pel faraó Niuserre de la dinastia V.

Durant l’Imperi Mitjà (2060-1580 a. de la n. e.), els faraons es feien construir la

tomba (on reposarien la mòmia i els tresors) i, en un altre lloc, un temple (on

se li retria culte i veneració). L’estructura del temple consistia en dues terrasses
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sobreposades, damunt de les quals s’aixecava una gran forma piramidal que

portaven cap a una capella excavada a la roca. Els temples de Mentuhotep i de

la reina Hatšepsut, a Dayr al-Bahri, en són els més representatius.

Però els temples més coneguts es van aixecar durant l’Imperi Nou (1580-651 a.

de la n. e.), erigits, sobretot, a la Vall dels Reis. Entre les característiques cons-

tructives destaquem els carreus de pedra sobreposats sense argamassa (morter

fet amb calç, sorra i aigua); els murs en forma de talús per a aconseguir més

alçària i per a millorar l’assentament damunt del sòl sorrenc; la coberta arqui-

travada (els carreus descansen directament sobre el capitell d’una columna); la

columna com a element de suport, que adopta la forma de la vegetació nilòti-

ca, i així parlem de columna lotiforme (similar a la planta del lotus), palmifor-

me (a la palmera) i papiriforme (a la planta del papir); i la columna hathòrica,

el capitell de la qual reprodueix el cap de la deessa Hathor, divinitat de la fe-

cunditat. Per a reforçar la llunyania del déu, alguns temples subratllen la pers-

pectiva i profunditat de l’edifici aixecant una mica el terra de les últimes sales

i abaixant-ne, al mateix temps, el sostre, cosa que permet també il·luminar

l’interior gràcies al desnivell de les columnes.

La planta típica és la següent:

• Una avinguda de les esfinxs: és un llarg passeig (dromos) que té a cada

costat escultures de cos felí i cap humà (representació del faraó), o cap de

moltó (símbol d’Amon), o de falcó coronat (al·lusió a Horus). Simbolitza

la protecció que els déus dispensen al temple, al qual impediran entrar

qualsevol principi malèfic.

• L’esplanada dels obeliscos: es tracta d’una gran plaça al centre de la qual

s’aixequen un o dos obeliscos que porten gravats, en escriptura jeroglífica,

lloances als déus i al faraó.

• El piló o façana principal del temple: construcció massissa i atalussada que

serveix de pòrtic. Consisteix en dos grans murs trapezoïdals acabats en una

cornisa, que emmarquen una gran porta rectangular. Simbolitza, al mateix

temps, la unió de l’Alt i el Baix Egipte mitjançant uns déus comuns, així

com les dues muntanyes de l’horitzó per on surt el sol, i també la fortalesa

que protegeix el déu contra les forces nocives.

• La sala hípetre (sense sostre): és un pati porticat al qual tenia accés la ma-

joria de la població durant les grans solemnitats.

• La sala hipòstila (amb sostre pla suportat per columnes): era el lloc dels

iniciats durant la celebració dels grans rituals, i només rebia la llum que

entrava per la porta que donava al pati, i per unes gelosies obertes a la part

superior de les parets.
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• El santuari, naos o sancta santorum: petita habitació on se situava l’estàtua

objecte de culte, i on només podia entrar-hi el faraó o el gran sacerdot.

Durant les grans celebracions, el poble caminava en processó per la gran avin-

guda i, quan arribava a l’obelisc, només el sector social més privilegiat podia

traspassar la porta del piló, que romania a la sala hípetre atès que només la

família reial i la noblesa més selecta tenien accés a la sala hipòstila. Aquesta

jerarquització social per mitjà dels diferents espais també està en relació amb

una gradació lluminosa que simbolitza la capacitat per a suscitar els misteris.

Així, el poble es quedava fora, a plena llum, atès que se’l considerava incapa-

citat per a entendre els misteris; a la sala hípetre, amb una llum més matisada,

només accedien els qui, amb més cultura, encara no estaven iniciats en els se-

crets divins; la sala hipòstila, gairebé a les fosques, era per als iniciats; i la cel·la

final, a les fosques, estava reservada al faraó, ja que amb la seva naturalesa

divina podia estar en contacte amb tots els misteris que només ell coneixia.

Els temples de Luxor i Karnak reprodueixen perfectament aquestes caracterís-

tiques.

Els diferents edificis que constitueixen el temple d’Amon, a Karnak, estan dis-

posats al llarg de la ruta processional que comunicava l’embarcador del Nil

amb el temple proper de Luxor. El conjunt ocupa una superfície de 21,4 ha,

i va ser construït durant un període de 1.200 anys, ja que era remodelat peri-

òdicament per a crear un conjunt cada vegada més grandiós. Les principals

sales i patis estan disposats al llarg d’un eix central, encara que, més tard, el

conjunt es va ampliar pels laterals amb altres portes monumentals i edificis

cerimonials.

Situat al costat del Nil, els materials es transportaven pel riu, i mitjançant un

canal es portaven fins a Karnak. Des del canal, una avinguda d’accés, flanque-

jada per esfinxs de pedra amb cap de moltó, símbol d’Amon, conduïa fins al

piló exterior. En solemne processó, es portava l’efígie del déu Amon al llarg

de l’avinguda fins a unes barcasses, en les quals, periòdicament, emprenia un

pelegrinatge a altres temples sagrats. Els pilons, construccions massisses i en

talús que servien de façana, es construïen arrossegant els blocs de pedra sobre

rampes de tova i terra. El piló exterior, de 42,6 m d’alçària, portava uns pals

on es col·locaven immensos estendards que marcaven l’entrada al temple. Els

murs trapezoïdals acabats en una cornisa emmarquen una gran porta rectan-

gular i simbolitzen la unió de l’Alt i el Baix Egipte, les muntanyes per on surt

el sol, i la fortalesa que protegeix el déu contra les forces nocives.

A la part nord del segon piló del temple està representada, en alt relleu, la

barca sagrada d’Amon, que surt en processó durant la celebració de la festa de

l’any nou i es dirigeix a Luxor. A la part sud, la barca, representada en relleu

incís, retorna de Luxor i entra al temple.

Lectures recomanades

Wilkinson, Richard H.
(1998). Cómo leer el arte egip-
cio. Barcelona: Editorial Críti-
ca.
Manniche, Lise (1997). El arte
egipcio. Madrid: Alianza Edi-
torial («Alianza forma», núm.
141).
Aldred, Cyril (1993). El arte
egipcio. Barcelona: Ediciones
Destino («El mundo del ar-
te», núm. 18).
Blanco Freijeiro, Antonio
(1989). El arte egipcio II. Ma-
drid: Historia 16 («Historia
del arte», vol. 1 i 2).
Lise, Giorgio (1993). Cómo re-
conocer el arte egipcio. Barcelo-
na: Ediciones y Distribucio-
nes Universitarias.
Wiesner, Joseph (1983). Ar-
te Egipcio. Madrid: Ediciones
Universitarias Nájera («Histo-
ria del Arte Universal»).
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Dins del pati exterior, o sala hípetre, hi ha el templet de Taharka, que

s’utilitzava en les cerimònies, i marcava el límit de la zona d’accés públic.

La sala hipòstila de Karnak presentava cent vint-i-dues columnes i un passadís

central format per dotze columnes de 23 m d’alçària i 3,6 m de diàmetre; a

cada costat s’aixecaven set files de nou columnes, que es perdien en la foscor

i que creaven un efecte d’infinitud espacial. Està considerada com l’obra més

espectacular i grandiosa de l’arquitectura egípcia, si deixem de banda les pirà-

mides de Gizeh. El recinte té 102 m d’ample per 53 m de llarg en el sentit de

l’eix del temple. La construcció de la zona nord s’atribueix al faraó Seth, i la

sud, al seu fill Ramsès II. Es tracta d’una dependència coberta amb un sostre

de pedra que precedeix el santuari d’Amon, «l’ocult», com significa en egipci.

Per a aconseguir una llum ambiental, tènue i matisada, es va idear un sistema

de gelosies de pedra que, recolzant-se sobre les columnes més baixes amb ca-

pitells en forma de lotus tancat, aconsegueixen la mateixa alçària de 23 m de

les columnes amb capitell papiriforme de la doble filera central. Les fines ra-

nures d’aquestes gelosies de pedra calcària blanca, que contrasten amb el gres

vermellós dels arquitraus i les columnes, amb prou feines deixaven passar els

rajos de llum interceptats per gegantins capitells en forma de para-sol obert

de papir de 15 m de circumferència. El resultat era una claredat canviant al

centre de la via processional central, que la resta de columnes convertien en

misteriosa penombra.

Les columnes i els murs de la sala hipòstila estan decorats amb relleus pintats,

en els quals es narren victòries dinàstiques, ritus cerimonials i escenes de la

vida quotidiana.

El santuari albergava l’efígie sagrada d’Amon, la qual es banyava ritualment,

s’ungia i rebia aliments. La vida dins del temple era regulada per la sortida i la

posta del sol, els cicles dels planetes i les crescudes del Nil. En els ritus sagrats, i

en les creences sobre la creació i la immortalitat, s’utilitzava la foscor i la llum

materialitzades en l’alternança entre els espais interiors i exteriors.
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Els enamorats al jardí

1364-1347 a. de la n. e. Pintura mural. Estela reial de Tall al-Amarna. Staatliche Museen, Berlín.

La representació egípcia no es fonamenta en la perspectiva, tal com la conei-

xem a partir del Renaixement, sinó en unes lleis i convencionalismes que res-

pecten un denominador comú mínim que facilita el reconeixement de figures

i objectes.

Les figures no es disposen lliurement i anàrquicament sobre la superfície, si-

nó que s’organitzen de manera precisa i ordenada en bandes horitzontals su-

perposades. Això és important perquè suposa un concepte absolutament nou,

el de marc, que implica, alhora, el de composició. L’origen pot trobar-se en

les pràctiques agràries (mesures, traçat dels camps després de les crescudes,

etc.), i en l’organització dels camps. El cànon en pintura (i també en escultura)

és el fruit d’una sèrie d’observacions i experiències que plasmen en l’art una

imatge de les formes més típiques de la naturalesa, i que poden, per tant, ser

expressades mitjançant certes proporcions estables. L’artista intenta captar el

fenomen de la forma més clara i comunicable, reflectint la realitat, tant en

l’aspecte visual com social. Aquest cànon té un paper actiu en la superestruc-

tura ideològica al servei de la classe dirigent, i reforça en la societat la convic-

ció de l’exactitud i de la immutabilitat del sistema social, entre altres coses

mitjançant la glorificació del déu i del faraó. També és una de les condicions

bàsiques del treball en equip dels tallers, del manteniment d’un alt nivell en

la producció i del mestratge artístic.

Lectures recomanades

Alvarez Lopera, José; Pita An-
drade, José Manuel (1991).
La Pintura: de la Prehistoria a
Goya. Barcelona: Carroggio
de Ediciones («Historia del
Arte», vol. 5).
Baines, John; Málek, Jaromir
(1992). Egipto. Dioses, templos
y faraones (vol. 1, pàg. 56-61).
Madrid: Ediciones Folio i Edi-
ciones del Prado.
Frankfort, H. (1982). Arte y
arquitectura del Oriente Anti-
guo. Madrid: Ediciones Cáte-
dra.



© FUOC • PID_00248782 53 L’artista al llarg de la història

Els temes són variats, atès que representaven totes les activitats i objectes des-

tinats a satisfer les necessitats del difunt en l’altra vida. Es tracta d’obres que

no servien per a «agradar» o decorar, ja que només eren «contemplades» pel

difunt. També servien, doncs, per a «mantenir-lo viu». És possible que aques-

tes pintures fossin els substituts dels servidors i esclaus que, en altres èpoques,

eren enterrats amb els poderosos perquè aquests arribessin al més enllà ben

acompanyats? Els retrats i models oposats a les tombes egípcies es relacionen

amb la idea de proporcionar companys a les ànimes en el més enllà.

A simple vista, ens poden semblar estranys, ja que representaven la vida real

d’una manera molt diferent de la nostra. El més important no era la bellesa,

sinó la perfecció. La missió de l’artista era representar-ho tot tan clarament i

permanentment com fos possible. Dibuixaven de memòria, i segons unes re-

gles estrictes que asseguraven la perfecta claredat de tots els elements de l’obra.

Cada cosa era representada en el seu aspecte més característic. Ens mostren el

cos humà amb el cap de perfil, ulls frontals, esquena i pit frontals, ventre de

perfil igual que els braços i les cames, peus perfilats amb el dit gros en primer

terme (sembla com si tinguessin dos peus esquerres).

Les figures de les dones ens mostren que portaven uns vestits els tirants dels

quals cobrien els pits. En relleu, aquestes figures mostren un pit nu, perquè la

línia davantera del cos és el perfil del pit en aquest punt; els tirants estan al

tors. Algunes figures nues mostren tots dos pits de cara i de perfil (sovint es

tracta de dones músiques, els atractius corporals de les quals eren importants).

En alguns casos, unes normes arbitràries ajuden a distingir formes similars:

els cocodrils estan sempre de perfil lateral, mentre que els llangardaixos es

representen des de dalt.

Va ser durant l’Imperi Mitjà, i especialment amb la dinastia XVIII (h.

1560-1309 a. de la n. e.), quan es va aconseguir la màxima esplendor de la pin-

tura egípcia. En aquesta època, trobem una aspiració a la delicadesa i una cer-

ta distensió, que faltaven anteriorment. Les figures es fan més estilitzades, els

artistes busquen reflectir el moviment i, al mateix temps que es lliuren a una

gran varietat temàtica, intenten plasmar amb gran preciosisme l’espectacle de

la naturalesa. La representació d’ocells i peixos als pantans, als jardins i als

estanys aconseguirà molt aviat un grau de gràcia i naturalisme propers als que

veurem en la pintura cretenca.

Aquest període, a més, presencia la revolució religiosa i artística d’Amenofis IV

(1364-1347 a. de la n. e.), que va intentar imposar el monoteisme amb el culte

a Aton, el disc solar, perseguint el culte tradicional a Amon i la poderosa casta

sacerdotal que el sustentava. Com a expressió d’aquest canvi transcendental,

va posar-se el nom d’Akhenaton, va abandonar Tebes, la capital, i va establir la

cort a Tall al-Amarna. En el camp de les arts, va trencar amb la tradició artística

anterior, formalment i temàticament. Va introduir la preferència per un art
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realista que reflectís exactament els trets del model, fins i tot si era lleig. També

es va iniciar la concepció de tota la paret com una composició única, sense el

recurs habitual a les bandes horitzontals superposades.

Va retratar-se amb totes les seves imperfeccions físiques, per a donar la pauta

per als retrats dels seus súbdits, i va imposar un nou tipus de representacions

de la família reial, que apareix lliurada als plaers quotidians o als moments

d’intimitat (Akhenaton besant la seva esposa Nefertiti, jugant amb les filles,

etc.), i allunyada de la impertorbabilitat amb què abans es representaven els

faraons. El nou cànon corporal era més estilitzat, de ventre inflat, coll estirat

i crani molt llarg (pronunciat per l’adornament del cap). Un cop restablert el

culte a Amon per part del seu successor, Tutankamon, l’estil d’Al-Amarna va

desaparèixer, i van ressorgir les fórmules artístiques tradicionals.

Tomba de la reina Nefertari

1290-1224 a. de la n. e. Pintura mural. Vall dels Reis, Tebes.

La reina Nefertari, esposa de Ramsès II (1304-1237 a. de la n. e., aproxima-

dament), és una de les grans dones de l’antic Egipte. El seu epítet habitual,

merit-Mut («estimada de la deessa Mut», patrona de Tebes), pot venir del fet

que la seva família fos d’origen tebà. Des del principi, Nefertari va gaudir de la

posició d’esposa principal, amb els títols «gran esposa reial» i «senyora de les

dues terres». També va tenir títols religiosos, com ara «esposa del déu vivent»,

i va ser descrita com a «apaivagadora dels déus». Altres títols mostren aspectes

més íntims i afectuosos: rica en lloances, dolça amor i bella de rostre. Dels sis

fills i filles que va tenir Nefertari, no en va sobreviure cap al longeu Ramsès II,

al qual va succeir el tretzè fill de la reina Isetnofret, la seva rival a l’harem.
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Nefertari tenia una posició excepcional al costat de Ramsès II: apareixia amb

ell en públic, i apareix al costat del rei en els temples de Luxor, Karnak i Abu

Simbel. El temple d’Hathor (Abu Simbel) està dedicat a Nefertari. Va arribar a

exercir un important paper en les relacions internacionals. Es conserven frag-

ments de la carta de salutació que va dirigir a la reina dels hitites.

La tomba de Nefertari està excavada a la roca de l’anomenada actualment Vall

de les Reines, vall usada com a necròpoli reial des dels anys 1600 a. de la n. e., i

que fou saquejada en la mateixa època en què va ser enterrada la reina. Poste-

riorment, en alguna època que podria ser gairebé contemporània a la data del

saqueig, se’n va cobrir la porta, se’n va dissimular l’entrada i va ser oblidada. La

tomba, llavors, contenia únicament, a més de les més espectaculars i perfectes

pintures murals de tota la vall, uns cinquanta objectes sense valor econòmic, ja

que la majoria eren de ceràmica i de fusta. També contenia la coberta incom-

pleta del sarcòfag de la reina, esculpida en granit rosa d’Assuan. Finalment, va

ser «descoberta» el 1904 per l’arqueòleg italià Ernesto Schiaparelli.

Lectures recomanades

Bielza Torres, Nuria (1983).
Concepto y técnicas sobre pin-
tura egipcia. Barcelona: Bosch.
Boulanger, Robert i altres
(1968). Pintura egipcia y del
Antiguo Oriente. Madrid:
Aguilar.
Mekhitarian, Arpag (1995).
La pintura egipcia. València:
Publicaciones Lepsius.
Wilkinson, Richard H.
(1998). Cómo leer el arte egip-
cio. Barcelona: Grijalbo Mon-
dadori.
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3. L’artista a Grècia

En el món grec es dona molta importància a la visió (el terme idea tradueix la

paraula grega eidos1, que també es pot traduir per «forma», i té relació directa

amb el significat d’allò que es veu, allò que es pot veure). L’Odissea, per exem-

ple, comença amb un heroi que «va veure ciutats de molts homes i va conèixer

la seva manera de pensar» (Od. 1,2). També Heròdot, a l’inici d’Història, expli-

ca la història de Candaules i Giges, que gira al voltant del poder de la visió,

la secreta contemplació del cos d’una dona (1, 8, 2): «La gent confia menys

en l’oïda que en els ulls» (1, 8, 3). Ambdós autors intensifiquen i amplien la

visió del món del seu públic.

La visió domina l’escena culminant de la Ilíada i de l’Odissea. A la Ilíada, Prí-

am i Aquil·les intercanvien mirades plenes d’admiració (Il. 24, 629-634). A

l’Odissea, el reconeixement entre Ulisses i Penélope té lloc mitjançant un de-

licat joc de mirades (Od. 23, 91 ss).

(1)ἰδέα idéa, ‘aspecte, aparença,
forma’; εῖδος eîdos, ‘vista, visió, as-
pecte’.

El pensament grec considera la visió com l’àmbit primari del coneixement

i, fins i tot, de l’emoció. L’ull és el lloc del desig. El subjecte que coneix es

construeix com algú que veu; el que és desconegut és també allò no vist. Les

dues tragèdies dedicades a Èdip per Sòfocles estan construïdes al voltant de la

següent equació: coneixement és visió, com ceguesa és ignorància (per això

Èdip s’arrenca els ulls: no vol veure = no vol saber). Per a Plató, conèixer el

món suprasensible de les formes és tenir una visió del món etern que està per

damunt dels fenòmens terrenals i canviants (Fedó, 109 b-100c; República, 9,

586a). Per als físics jonis dels segles VI i V a. de la n. e., des d’Anaximandre a

Anaxàgores i Demòcrit, el món esdevé un espectacle, una visió d’ordre entès

a partir de l’aplicació sistemàtica de la raó, procés pel qual fan servir el verb

theorein.

Pel que fa a la situació de l’artista/artesà a Grècia i Roma (Blázquez, 2003),

se n’han donat visions contradictòries. D’una banda, Burckhardt, Scheitzer

i Bianchi Bandinelli opinen que els artesans ocupaven un lloc molt baix a

l’escala i la consideració social; d’una altra, Guarducci, Philipp i Lauter han

revaloritzat el paper social de l’artesà grec.

Theorein

Theoria en grec (θεωρία, theo-
ria), de la qual deriva la parau-
la «teoria» (i teatre), significa
‘contemplació, especulació’;
de theorein (θεωρεῖν) ‘consi-
derar, especular, mirar, con-
templar’; de theoros (θεωρός)
‘espectador’; de Thea (θέα)
‘una visió’+ horan (ὁρᾶν) ‘veu-
re’. Expressa l’estat de ser un
espectador. Tant θεωρία, en
grec, com contemplatio, en lla-
tí, principalment significava
«veure les coses», tant amb els
ulls o amb la ment.

Referències
bibliogràfiques

Blázquez, J. M. (1994). «Artis-
tas y Artesanos en la Antigüe-
dad Clásica». Cuadernos Eme-
ritenses 8 (pàg. 9-28). Mérida.
Blázquez, J. M. (2003). El Me-
diterráneo y España en la anti-
güedad. Historia, religión y arte
(pàg. 712-727). Madrid: Edi-
ciones Cátedra.
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A l’època homèrica, els artesans provenien de fora de Grècia: Sidó, Xipre, Fe-

nícia, Cària, i eren el resultat de les ràtzies que els grecs feien en aquestes terres.

A l’Odissea, els demiourgoi són equiparats amb els metges, aedes i fusters, i es

diu que «vagabundejaven» d’un lloc a un altre (Od. 17, 365 ss). Sembla, doncs,

que l’ofici d’artesà es caracteritzava per l’escassa consideració, la dependència

econòmica, la difícil situació jurídica i les inestables relacions entre l’artesà i

l’opinió pública. Amb tot, la seva situació va millorar amb els tirans (els Pisis-

tràtides, 561-510), ja que aquests van dur a terme grans obres de propaganda

política o religiosa per al seu govern, i els artesans van començar a signar les

seves obres (Marcadé, 1953-57; Boardman, 1996), i van aparèixer especialistes.

Artesans coneguts

Alguns artesans coneguts: Butades de Sició; Teodor, fill de Telecles (actiu el 560 a. de la n.
e.); Sòfilos (actiu el 580-570 a. de la n. e.); Clíties (cap al 580-550 a. de la n. e.); Ergòtim
(final segle VI a. de la n. e.), Exèquies (550-525 a. de la n. e.); Antenor (530-510 a. de la
n. e.); i Críties (segle V a. de la n. e.).

Referències
bibliogràfiques

Marcadé, Jean (1953-57). Re-
cueil des Signatures de Sculp-
teurs Grecs. París: École Fran-
çaise d’Athènes.
Boardman, John (1996). Les
Vases athéniens à figures noi-
res. París: Thames & Hudson.

Durant l’època clàssica (segles V i IV a. de la n. e.), fortament aristocràtica, els

artesans es van veure parcialment privats dels seus drets (Pollitt, 1984), tot i

que alguns van arribar a fer-se rics i altres van aconseguir un cert renom. En un

epigrama de Simònides (556-468 a. de la n. e.), del 467 a. de la n. e., l’escultor

Arcesilau es glorieja d’haver rebut 200 dracmes per una estàtua d’Àrtemis a

Paros, xifra que tot just cobria les despeses de la vida d’una família modesta

durant un any. Fídies i els 10 escultors que treballaven amb ell rebien, tots

plegats, una paga menor que la que cobrava el sofista Protàgores. Els ingressos

dels escultors donaven només per a viure. La situació dels arquitectes era mi-

llor, igual que la dels pintors, com Zeuxis (cap al 455-400 a. de la n. e.) i Parrasi

(actiu entre 440 i 347). Tanmateix, en l’època de Pèricles, Fídies va aconseguir

riquesa i prestigi (ho sabem per les visites de les dames de l’alta societat al seu

taller). Praxíteles (cap al 400 i 320 a. de la n. e.) pertanyia a una bona família

i era ric, igual que Cefisòdot, el jove (fill de Praxíteles).

Plató va fer un judici pejoratiu sobre la professió d’artesà, judici que prové

d’un filòsof que menyspreava els oficis manuals: la societat aristocràtica grega

no valorava el treball artesanal, però sí les obres que produïen. Malgrat aquesta

opinió negativa, sembla que a la Grècia clàssica hi havia artesans ben retribuïts

i reconeguts, tot i que la situació econòmica i social de la majoria dels artesans

era força modesta. Claude Mossé es planteja la situació de l’artesà a Grècia,

tot recordant al paràgraf que Xenofont, en el seu Econòmic, posa en boca de

Sòcrates:
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Xenofont es referia només a Esparta, o expressava la ideologia de les elits aris-

tocràtiques? Recordem que Aristòtil va negar als artesans la ciutadania a la

ciutat ideal, tot i que acceptava l’existència d’artesans a la ciutat oligàrquica.

Demòstenes, el pare del qual tenia una fàbrica de ganivets en la qual treballa-

ven trenta esclaus, no sembla que valorés gaire l’ofici d’artesà, ja que li retreu

a Esquines que el seu germà ho fos.

A l’època hel·lenística (Pollitt, 1998), inaugurada per Alexandre el Gran

(356-323 a. de la n. e.) la situació dels artesans va canviar molt. En primer lloc,

es va donar una mescla d’elements grecs i orientals que va caracteritzar l’art

hel·lenístic. En segon lloc, va aparèixer una iconografia règia que afavorí la

situació social de l’artesà. Fins aleshores, els artesans depenien dels encàrrecs

de la polis i dels grans santuaris. Ara, s’hi afegien els retrats de l’emperador, el

creador dels quals fou Lísip de Sició (cap al 390-310 a. de la n. e.), a qui Ale-

xandre el Gran va nomenar escultor de cort i l’únic que el podia retratar, ini-

ciant-se d’aquesta manera la iconografia règia oficial. En pintura, l’exclusiva

de retratar Alexandre la va tenir Apel·les de Colofó (356-308 a. de la n. e.), i

en monedes, Pirgoteles. Tots tres devien estar molt ben pagats. Cal subratllar

l’escola d’escultors que tenia Lísip, ja que aporta informació sobre la manera

de treballar dels tallers dels mestres: Lísip produïa un determinat tipus, i el

seu taller produïa una certa quantitat de versions en diferents escales per tal

d’atendre la demanda.

Aquesta relació tan pròxima amb l’emperador degué repercutir en la situació

social i econòmica dels artesans. Apel·les va pintar Alexandre, ja divinitzat,

com Zeus Keraunophoros (portador de tempesta), és a dir, el retrat esdevé un

mitjà de propaganda política, en aquest cas de la divinització del rei ja expres-

sada per l’oracle libi de Siwa, que va dir a Alexandre que era fill de Zeus Am-

mon. Sens dubte, el rei indicava als retratistes com volia ser retratat, i quina

faceta política, religiosa o guerrera destacar. Tots aquests retrats eren oficials,

per encàrrec, concebuts com a propaganda política.

A partir del segle IV a. de la n. e. varen aparèixer els retrats dels monarques

hel·lenístics a les monedes, i aquestes esdevingueren un vehicle de propagació

de les gestes, la política, la personalitat dels reis, la religió i la divinització. Per

mitjà de les monedes es pot seguir la situació política, social, religiosa i cultural

de cada moment, malgrat fossin els monarques els qui indicaven els aspectes

que els artesans havien de remarcar. Un exemple clar el trobem a partir del

336 a. de la n. e., quan Alexandre va fer encunyar una moneda en la qual, a

l’anvers, apareixia el cap d’Hèracles –de qui descendia la monarquia macedò-

nia–, i al revers, Zeus assegut amb l’àguila i el ceptre. En un primer moment,

Hèracles simbolitzava Alexandre i Zeus, com a pare d’Hèracles, era el darrer

avantpassat de la monarquia. Però a partir del 325 a. de la n. e., Alexandre ja

era el fill de Zeus, atès que s’havia substituït el cap d’Hèracles pel d’Alexandre.
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Si a l’inici de l’hel·lenisme escultors, pintors i encunyadors de monedes van

assolir un cert estatus social, sense sortir de la categoria d’artesans, no devia

passar el mateix amb els musivaris que dissenyaren i construïren excel·lents

mosaics: eren artesans que coneixien bé la tradició clàssica, però romangueren

en els estrats baixos de la societat.

Al començament de l’hel·lenisme, els escultors d’Atenes van crear el retrat psi-

cològic, la qual cosa ens indica que aquests artesans captaven la personalitat de

l’autor; no eren simples copistes dels trets físics. Aquests retrats s’inicien amb

el Demòstenes de Polieuctos, al voltant del 280 a. de la n. e., que expressa bé

la preocupació de l’home polític davant els greus problemes de la seva pàtria.

El segueixen una esplèndida galeria de retrats, com els de l’orador Hipèrides,

de començaments del segle III a. de la n. e., moment en què també apareixen

els primers retrats de pensadors, com els d’Epicur, de Zenó, o de Crisip. La

majoria dels intel·lectuals de l’època hel·lenística tenen el seu corresponent

retrat, la qual cosa indica que els pensadors, els deixebles, i en algun cas les

ciutats mateixes, encarregaven aquests retrats que devien ser cars. Aquests re-

trats s’havien de fer amb l’interessat posant.

3.1. Anàlisi d’obres de l’art grec

Clíties (pintor) i Ergòtim (ceramista)

Vas François, cap al 570 a. de la n. e. Alçària: 66 cm. Terracota pintada. Procedent d’una tomba etrusca de Chiusi. Museu
Arqueològic, Florència.

El principal interès dels pintors decoradors de vasos fou la representació

d’escenes. Tots els altres temes es van considerar de segon ordre. El naturalisme

va experimentar un fort impuls, ja que els pintors sempre intentaven fer les

històries més vives i més convincents. Es van adonar que la intensitat de la po-

esia homèrica era un repte per a ells, i van mirar de competir-hi; també volien

que les històries fossin tan vives com fos possible per al seu públic. Va ser difí-

cil per als pintors arribar a aquesta nova meta mentre treballaven només amb

siluetes. La majoria de les escenes requerien figures que s’interrelacionessin,

encara que aquesta coincidència de siluetes només portava a la confusió. Al-
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guns pintors, per tant, van experimentar breument amb el contorn de les se-

ves figures. Però els contorns apareixien massa prims en la superfície corba i

brunyida d’un recipient. La contradictòria demanda d’escenes convincents i

de decoració efectiva va estimular la recerca d’una solució millor. La solució

va sorgir amb la invenció de la tècnica de les figures negres. L’artista pintava

primer la silueta de les figures, de manera que apareguessin fortes i enèrgiques,

i després gravava els seus contorns i marques interiors amb un instrument

esmolat que servia per a extreure la pintura al llarg de la línia d’incisió per

a deixar nets els contorns. També hi afegia traços de blanc i vermell purpuri

perquè les escenes tinguessin més color. Com que el blanc i el vermell por-

pra afegits van resultar ser menys duradors que el negre i el taronja base del

fons, en molts gerros fets amb la tècnica de figures negres se’n conserven pocs

traços. El decorador Clíties va obtenir efectes meravellosos amb la tècnica de

les figures negres al voltant dels anys 570-560 a. de la n. e. La pintura d’Àiax

portant a coll el cos sense vida del seu amic Aquil·les forma part de la decora-

ció de la nansa d’una cràtera pintada amb gran exquisidesa, l’anomenat «vas

François» (Woodford, 1995).

El vas François és una cràtera de volutes, anomenada així per la forma de

l’acabat superior de les dues nanses. Les seves dimensions són considerables,

però sobretot ho és la decoració figurada. El conjunt d’escenes representades

a la superfície és extraordinari: s’hi han arribat a comptar fins a 270 figures.

La majoria, a més, porten una inscripció que permet identificar-les sense cap

problema. En algun cas, fins i tot la inscripció acompanya objectes que no

admeten cap confusió, com ara una font o un altar. La divisió en registres o

en frisos successius ens permet identificar, de dalt a baix, les següents escenes:

la caça del senglar de Calidó, el retorn de Teseu a Atenes, curses de carros i la

lluita entre els làpites i els centaures, a la zona del coll. La franja o fris més am-

ple, entre les terminacions de les nanses, l’ocupen totalment les noces de Tetis

i Peleu amb l’assistència de totes les divinitats olímpiques. A les franges infe-

riors trobem l’episodi entre Aquil·les i Troilus, la tornada d’Hefest a l’Olimp,

Àiax portant el cos mort d’Aquil·les, i les figueres de Gorgona i d’Àrtemis. La

decoració es completa amb desfilades de certs animals del repertori orientalit-

zant, i una singular i anectòdica lluita entre pigmeus i grues.
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La iconografia, juxtaposant escenes d’origen divers, té la possibilitat de ser

interpretada a partir de les referències al cicle troià en els episodis previs al

desenvolupament del drama: les noces que donen com a fruit el naixement

d’Aquil·les, el protagonista absolut de la Ilíada, a més d’episodis que expliquen

les intervencions d’algunes divinitats en la lluita, com el d’Aquil·les i de Troi-

lus. Cal també recordar que les noces ocupen una part molt important del vas,

la qual cosa ha provocat que alguns autors interpretin aquesta peça com un

obsequi de noces.

Auriga de Delfos

477 a. de la n. e. Alçària: 1,80 m. Bronze. Santuari panhel·lènic d’Apol·lo a Delfos. Museu de Delfos.

És una de les poques obres originals que ens ha arribat del món grec en bronze,

que va ser el material preferit al llarg del segle V a. de la n. e. Es tracta, possi-

blement, d’una ofrena per a celebrar la victòria als jocs pítics. El grup estava

format per l’auriga, que sosté les regnes de la quadriga, els quatre cavalls, un

guerrer darrere seu –que podia ser l’oferent– i un mosso de quadra. L’escultura

està fosa en peces separades i soldades posteriorment. Els ulls són incrustacions

de vidre de color i encara conserva restes de plata de la diadema, i de coure als

llavis, elements que hi conferien més riquesa cromàtica. L’Auriga de Delfos va

pertànyer a un grup del qual només s’ha conservat aquesta figura, fragments

d’un cavall i un petit esclau que acompanyava el príncep al carro. Si bé és

evident que, aïllada, aquesta estàtua ofereix un aspecte diferent del que devia

presentar dins del conjunt, és possible assenyalar-ne alguns trets essencials. A

primera vista, la figura dreta, amb la llarga túnica i l’actitud impassible, recorda

molt les escultures arcaiques. Però aquesta impressió es corregeix quan mirem

més atentament. La marcada frontalitat que va caracteritzar les escultures ar-

caiques exemptes, especialment els primers temps, tendeix aquí a desaparèixer

gràcies a la introducció de matisos que podrien passar desapercebuts: els peus

se situen obliquament respecte al cos, la qual cosa accentua lleument la torsió

lateral, d’acord amb els braços i el cap; aquesta torsió es manifesta en el joc

dels plecs de la túnica, els quals –cenyits a la cintura i solts al tors– estableixen

un volum que evita la rigidesa columnària. No obstant això, aquest moviment

és mínim, molt lluny del que realment podia mostrar un auriga sobre un car-
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ro, és a dir, no es tracta d’una obra realista, naturalista o representativa. El

rostre està d’acord amb aquesta disposició corporal; manté un gest serè en el

qual ha desaparegut el somriure, per a donar pas a una expressió centrada que

destaca en unes faccions geometritzants, però amb una forta «carnositat» als

llavis, pòmuls i lòbuls nasals. L’aparició d’aquesta tímida mobilitat ha produït

efectes notables en la composició global de l’estàtua, que sense deixar de ser

plenament estructural, altera ja lleument la composició additiva típica de les

obres arcaiques. Cadascuna de les parts ja no es limita a estar al costat de la

contigua, sinó que incideix en la seva conformació, exigint una coherència

del conjunt, que va més enllà de les coherències individuals. Per exemple, el

joc de cintura, el tors i els malucs és en aquest sentit molt il·lustratiu, tot ell

dominat pel lleuger moviment del cos, que en cap moment es veu, però es

«trasllueix» en la disposició i el ritme de la caiguda dels plecs.

Miró. Discòbol

Cap al 450 a. de la n. e. Còpia romana en marbre. Salla della Biga, Ciutat del Vaticà.

Se sol fer iniciar el classicisme amb un moment de transició, o «estil se-

ver» (480- 450 a. de la n. e.), seguit d’un «classicisme ideal» (450-420 a. de

la n. e.) que donaria pas a «un estil ric» (420-370 a. de la n. e.). Aquesta se-

qüència cronològica planteja, no obstant això, moltes dificultats. La prime-

ra és que es basa en un plantejament que fa prevaldre l’orientació realista

(com si l’evolució anés, necessàriament, «progressant» de l’abstracte al natu-

ralisme). La segona és la falta d’originals: només coneixem la majoria d’obres

mitjançant còpies romanes, la qual cosa pot induir a una visió romanitzada de

l’estatuària clàssica. La tercera és que durant l’anomenat estil sever es van fer

algunes escultures considerades fonamentals per a la comprensió del classicis-

me: l’Auriga de Delfos (h. 477 a. de la n. e.), el desaparegut grup dels tiranicides

(h. 477 a. de la n. e.), el Posidó atribuït a Calamis (h. 460 a. de la n. e), i fins
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i tot el desaparegut Discòbol de Miró (h. 450 a. de la n. e.). Es parla llavors

de «transició», la qual cosa revela la dificultat per a entendre les èpoques de

forma tancada. El Discòbol mironià no suposa, a jutjar per les còpies romanes

disponibles, cap progrés fonamental sobre aquestes dues escultures (l’Auriga

de Delfos i el Posidó del cap Artemision). Realitzat l’any 450 a. de la n. e., es

mou dins d’aquests paràmetres. La representativitat i el pretès realisme dels

quals tant s’ha parlat, desapareixen per poc que mirem atentament l’estàtua,

composta a partir d’un joc de triangles, i un lleuger desajustament dels mem-

bres a fi d’encaixar-los en els triangles. La figura, concebuda com el Posidó en

un sol pla o espai, afirma el ritme del seu moviment amb l’allargat braç que

subjecta el disc i per a llançar-lo es disposa a traçar un cercle perfecte. Deixeble

d’Agelades d’Argos, igual que Policlet i Fídies, Miró va destacar sobretot com

a bronzista, encara que ja que se n’ha perdut tota l’obra, i només és possible

reconèixer-la mitjançant còpies romanes de marbre.

Plini i Quintilià ens parlen de la seva veracitat en la interpretació, de la supe-

rioritat aconseguida en el domini del ritme i de la simetria, encara que tam-

bé el consideren més estudiós del cos que de l’ànima, i vinculat encara amb

l’art arcaic, tant per la representació dels cabells com pel ritme, que tot i que

semblen complexos i plenament desenvolupats, encara estan ancorats en uns

esquemes una miqueta rígids de disseny. Malgrat això, a partir de la seva obra,

l’escultura posterior va aconseguir plasmar totalment el moviment instantani,

la qual cosa constitueix la gran aportació mironiana. Per a Miró, el que és in-

teressant de la vida és el moviment, i de l’home, la sensibilitat física. Moviment

i sensació són també les grans preocupacions dels filòsofs de l’escola d’Elea.

El Discòbol és, sens dubte, la seva obra mestra. És la captació del moviment

en un instant fugaç. Es diria que entre l’un i permanent de Parmènides, i el

múltiple i transitori d’Heràclit, opta per aquest últim: capta el moment en què

l’atleta es disposa a iniciar el gir per a deixar anar el disc, amb el cos contret i

recolzat en el peu dret, enroscant-se com una espiral que el recorre dels peus

fins al cap. Malgrat estar en el moment de màxima tensió, esforç i concentra-

ció, els músculs són encara plans i les faccions, poc expressives. Cal subratllar

l’anatomia de sobrietat perfecta, i una certa calma inexpressiva al rostre. No-

tem la insistència a evitar la simetria: el costat dret és una corba gairebé con-

tínua, i és llis i tancat; el costat esquerre és una línia en ziga-zaga discontínua,

i és angular i obert.
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Ictinos i Cal·lícrates

447-437 a. de la n. e. 30,88 × 69,50 m sobre l’estilòbat. Alçària d’una columna: 10,43 m. Marbre del Pentèlic. El Partenó.
Acròpoli d’Atenes.

Una concepció «científica» de l’arquitectura, que es basava en la suposició que

hi ha unes regles objectives similars a les lleis de la naturalesa, i que el valor

de cada experiència particular consistia a adequar-s’hi, permet entendre la for-

mulació d’unes regles arquitectòniques que anomenem ordres (dòric, jònic i

corinti). Aquests ordres no són regles materials o models totalment determi-

nats, sinó una forma intel·lectual, una idea. Al temple dòric, per exemple, hi

ha una sèrie de problemes típics, com ara: la relació geomètrica entre les dife-

rents parts de l’ordre (columna i arquitrau); la connexió entre el ritme de les

columnes i el dels tríglifs, que planteja un delicat problema als angles del fris;

la connexió entre la cornisa i el timpà, i les relacions planimètriques entre la

columnata perimetral i els murs de la cel·la.

Per la preeminència que la filosofia grega dona a les formes sensibles, cada

objecte ha de ser representat de la manera més directa, i la seva comprensió

ha de reduir-se a les percepcions sensibles immediates. I el primer límit de les

nostres percepcions és la superfície, que aïlla i delimita els objectes entre ells,

i que, una vegada reconeguts, permet comprendre les relacions entre l’ordre i

l’edifici. Si observem un temple dòric perípter veiem que les columnes envol-

ten la cel·la a intervals regulars, i la paret de pla de fons rep les ombres i do-

na relleu als elements del primer pla; la igualtat de les estries confirma que el

tractament del fust és uniforme en tot el contorn; el modelatge del capitell i de

l’arquitrau és tan fi, que obliga l’espectador a mirar-lo de prop; contemplant el

temple des d’un costat, es veu, amb una sola mirada, tot el que ha de ser vist (ja

que l’altra meitat és simètrica). A més, a causa de la planta rectangular, es pot

comparar fàcilment la longitud amb l’amplada i, per les relacions de l’ordre,

amb l’alçària. L’ordre és, doncs, un mitjà per a obtenir una avaluació imme-

diata de les proporcions de tot l’edifici. Cal afegir a això les deformacions o

correccions òptiques, que són solucions per a compensar les diferències de les

condicions visuals dels diferents elements. Així, per exemple, les línies rectes
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se sotmeten a lleugeres curvatures, els intereixos propers als angles són més

breus i les columnes progressivament més amples, i els eixos de les columnes

estan lleugerament inclinats cap a l’interior de l’edifici.

El Partenó, dedicat a Atena Pàrtenos, és un temple fet en temps de Pèricles,

del 447 al 437 a. de la n. e., dissenyat per Fídies, que va dirigir els arquitectes

Ictinos i Cal·lícrates. Aquest temple presenta un perípter (columnes al voltant

de la cel·la) dòric, és amfipròstil (amb dos pòrtics) i octàstil (amb vuit columnes

a les façanes), i disset columnes laterals. Construït amb marbre del Pentèlic i

policromat, s’accedia a l’interior pel pronaos o atri, que donava pas a la cel·la

dividida en tres naus per dues fileres de columnes, entre les quals hi havia

col·locada l’estàtua criselefantina (d’or i d’ivori) d’Atena. La sala pròpiament

anomenada Partenó, situada després de la cel·la, estava reservada únicament al

servei de les sacerdotesses (parthénos vol dir ‘donzella, verge’ i parthenón, ‘sala

de les donzelles’). Al temple es barregen els ordres dòric i jònic. El segon decora

el fris panatenaic que circumda la cel·la, mentre que el dòric és present en els

altres elements del temple. La decoració escultòrica de les mètopes presenta la

gigantomàquia i l’amazonomàquia, la destrucció d’Ílion i la centauromàquia.

El fris jònic de la cel·la mostra la processó de les Panatenees. Els frontons,

també atribuïts a Fídies, presenten el naixement, i també Atena i la seva lluita

amb Posidó per la possessió de l’Àtica.

Equilibri i eurrítmia, o harmonia en les proporcions, ordre, correcció òptica

i construcció geomètrica racional són els seus paràmetres. És, sobretot, una

arquitectura d’exteriors, per a ser vista, com ho mostren els diferents efectes

òptics i geomètrics. Per a evitar la monotonia i pesadesa, les distàncies que se-

paren les columnes són diferents, i estan lleugerament inclinades cap al centre

de la façana i cap a l’interior, per a contrarestar l’efecte de divergència que

produeix una columnata perfectament vertical. Les columnes dels angles són

més amples al mig per a evitar que semblin escanyades com un rellotge de

sorra: com que absorbeixen més llum, es veurien més petites si tinguessin les

mateixes dimensions que les altres. L’estilobat (esglaó superior de l’estereòbat)

no és uniforme, sinó que els angles se situen a 11 cm, més baixos que la part

central; el mateix passa amb l’arquitrau. Aquesta curvatura servia per a aug-

mentar l’estabilitat del monument, facilitar el vessament de l’aigua de la plu-

ja, i corregir les distorsions òptiques. La línia obliqua del frontó (és a dir, la

inclinació de la teulada) està relacionada amb la profunditat del temple, ja que

perllongant-la s’obté l’angle inferior posterior de la paret lateral. La proporció

entre l’alçària i el diàmetre de la columna és de 5,5; l’alçària de l’arquitrau, del

fris i de la cornisa és un terç de l’alçària de la columna; el fust té vint estries,

i l’èntasi, 17 cm. L’eix de simetria del tríglif correspon a l’eix de simetria de la

columna. Malgrat les dimensions (la sala més gran té més de 13 m d’alçària),

no és una construcció colossal com les dels egipcis. Fa la sensació, doncs, que

va ser construït pels i per als éssers humans.

Lectures recomanades

Azcárate, José M. de (1992).
La Arquitectura: de los orígenes
al Renacimiento (pàg. 51-55).
Barcelona: Carroggio de Edi-
ciones («Historia del arte»,
vol. 3).
Benevolo, L. (1977). El arte y
la ciudad antigua. Barcelona:
Gustavo Gili.
Woodford, Susan (1990). El
Partenón. Madrid: Ediciones
Akal.
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Temple d’Atena Niké

427/24 a. de la n. e. Acròpoli d’Atenes.

Els principals temples jònics s’alcen a les costes de l’Àsia Menor i les illes del

mar Egeu. Però aquest ordre es va adoptar per als temples dedicats a les divi-

nitats femenines i, pel mateix motiu, n’hi ha un bon nombre d’exemples a

Grècia mateixa. A les graderies o crepis s’observa una menor alçària dels es-

glaons, en canvi, la columna té una base, que pot ser de dos tipus. A l’Àsia

Menor consisteix, de baix a dalt, en una peça quadrada (plint) sobre la qual

es disposen dues escòcies (motllures de perfil còncau), separades per bordons

(petites motllures semicirculars), que donen pas a un tor (motllura convexa

de perfil semicircular), que sustenta immediatament el fust. D’amplíssima di-

fusió és l’anomenada base àtica, en la qual, sobre el plint, es disposen dos tors

separats per una o diverses escòcies intermèdies. El fust de la columna jònica

és esvelt, amb unes vint-i-quatre canaletes que no presenten arestes vives, sinó

aixamfranades. El capitell està format per collarí, coixinet i dues volutes que

formen espirals als costats, i remata en un àbac reduït. Tots aquests elements –

particularment el coixinet o equí (kemation)– es decoren amb gallons i fletxes,

mentre que els filets de les volutes i l’àbac, amb freqüència porten decoració de

grans o perles. L’entaulament jònic ofereix un arquitrau dividit en tres bandes

en ressalt, anomenades platabandes; un fris (que no hi ha de ser obligatòria-

ment), que és una faixa correguda amb relleus, i una cornisa sortint, decorada

amb dauets prismàtics molt propers (denticles).

El 448 a. de la n. e., Pèricles va encarregar a Calícrates la reconstrucció del

temple d’Atena Niké, ja que el bastió micènic que dominava l’accés a la ciu-

tadella, edificat al segle VI sobre el pýrgos, havia estat destruït el 480 durant

la invasió persa. Les restes de l’edifici primitiu, sobre el qual ja el 478 s’havia

erigit un nou altar envoltat per una estructura de maons, es van unir en la

formació d’un mur de sòlids blocs rectangulars de póros, i utilitzats com a base

del temple. No obstant això, la veritable reconstrucció del temple no es va

iniciar fins a mitjan del 430 a. de la n. e., endarrerida per les obres del Partenó

i dels Propileus, a més dels problemes sorgits entre Calícrates i Mnèsicles, que
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a la mateixa àrea volia construir l’ala sud dels Propileus. La dimensió actual

d’aquesta última, asimètrica respecte a l’ala nord, probablement és fruit d’un

acord entre els dos arquitectes.

El temple d’Atena Niké, de marbre pentèlic, és d’ordre jònic amb quatre co-

lumnes als dos fronts, i una sola cel·la. A diferència del temple dòric, les co-

lumnes no estan recolzades directament sobre l’estilòbat, sinó sobre una ba-

se de motllures circulars; els fustos tenen solcs bisellats en comptes d’arestes,

que acaben sota una faixa bombada i decorada amb ovals, mentre que a cada

costat es retorcen dues motllures espirals o volutes. A més, l’arquitrau no és

llis, sinó que està dividit horitzontalment en tres faixes i el fris que el culmi-

na, en comptes d’estar interromput per mètopes i tríglifs, i es presenta com

una superfície contínua sobre la qual es desenvolupa la decoració escultòrica.

Finalment, la cornisa sobresurt menys que en l’ordre dòric, i acaba amb den-

ticles i gallons.

El temple d’Atena estava decorat, en els quatre costats, amb un fris continu

amb escenes de lluites entre grecs i orientals en presència dels déus. És per això

que s’ha pensat que poden referir-se a les guerres perses i a la batalla de Platea

(479 a. de la n. e.), que en la pràctica va assenyalar la fi d’aquestes guerres.

Les escenes, doncs, representarien un episodi històric, fet totalment singular

en l’escultura grega. El fris s’ha conservat gairebé intacte; no obstant això, no-

més els relleus dels costats sud i est encara estan in situ; els altres, traslladats

a Londres per lord Elgin, han estat reemplaçats per còpies. El bastió sobre el

qual s’eleva el temple d’Atena Niké estava envoltat, a tres dels costats, per una

balustrada de marbre feta construir per Alcibíades després de les seves efímeres

victòries sobre Esparta, entre el 411 i el 407 a. de la n. e., i estava decorada

amb baixos relleus que representaven Atena sedent, envoltada de Níkai que

sostenen trofeus o preparen els animals que se sacrificaran en honor seu. Per

l’elegància de les vestidures, i per l’elaborada qualitat pictòrica, aquestes figu-

res, que es conserven al Museu de l’Acròpoli, són típiques de l’art posterior a

Fídies, segellat per un refinat manierisme formal.

Lectures recomanades

Degrassi, Nevio (1982). La
acrópolis de Atenas. Madrid:
Cupsa.
Martín, Roland (1990). Arqui-
tectura griega. Madrid: Aguilar
(«Historia universal de la ar-
quitectura»).
Pollitt, J. J. (1984). Arte y ex-
periencia en la Grecia clási-
ca. Madrid: Xarait Ediciones
(«Libros de arquitectura y ar-
te»).
Robertson, D. S. (1988). Ar-
quitectura griega y romana.
Madrid: Ediciones Cátedra
(«Arte. Grandes temas», vol.
3).
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Praxíteles. Hermes

Segona meitat del segle IV a. de la n. e. Alçària: 2,13 m. Marbre. Museu d’Olímpia.

Praxíteles, al contrari que Fídies, va realitzar la major part de les obres per en-

càrrec de particulars grecs, principalment procedents de l’Àsia Menor i del Pe-

loponès, tot i que va treballar gairebé sempre a Atenes. Se li atribueixen més

de quaranta obres. És l’artista elegant i sensual de la bellesa sensitiva, de l’oci

plaent, de la mirada perduda en el somni i del somriure vague. És l’escultor de

la gràcia juvenil: rostres il·luminats per un lleu somriure idealitzat, gràcil si-

lueta (lleugerament corbada) dels cossos (l’anomenada corba praxitèlica). Les

formes mòrbides i toves contrasten amb el sobri modelatge de Fídies. El ca-

racterístic sfumatto contribueix a l’expressió vaga i somiadora. Dins de la seva

obra de joventut, l’anomenat Sàtir coper conserva encara en el modelatge una

clara influència de Policlet. A l’Apol·lo Sauròcton va aplicar per primera vega-

da la tècnica de desplaçar al màxim el centre de gravetat de la figura per a

accentuar-ne el ritme. Aquest recurs el va obligar a utilitzar un suport per a

mantenir l’equilibri.

Totes aquestes característiques les reuneix també l’Hermes d’Olímpia, que mos-

tra el déu recolzat en una columna amb Dionís nen sobre el braç. Praxíteles va

saber donar a les seves obres un ritme contingut i delicat, evitant les línies du-

res: formes arrodonides, postura indolent, sensual abandonament i optimista

malenconia. El seu art posseeix de vegades tal força de sentiment, que impreg-

na les obres de nostàlgia i de quietisme contemplatiu. Introdueix, doncs, un

dinamisme del qual les estàtues de Policlet estaven mancades.
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Per a això, canvia la disposició de la figura, que ara es recolza intensament en

una de les cames, i col·loca el braç sobre un objecte a la seva esquerra, bé sigui

un arbre, com a l’Apol·lo sauròcton, o un pedestal, com a l’Hermes. Simultàni-

ament, introdueix un moviment de darrere endavant, amb un lleuger joc de

les cames i una lleu inclinació del tronc, de manera que tota la figura sembla

recolzar-se en un quasi imperceptible balanceig que elimina qualsevol risc de

rigidesa o excessiu aplom. Aquesta disposició corporal té sempre uns motius

clars, no és capritxosa: mirar alguna cosa o algú –el llangardaix que corre pel

tronc, el nen Dionís que reposa sobre el braç, etc.–, de tal manera que l’acció

de la figura es tanca en un esquema narratiu autosuficient, com si no tingués

res a veure amb l’espectador. La concepció escultòrica ha canviat de manera

substancial. La presència ha deixat de ser el tot, i l’escultor se serveix ara d’una

petita anècdota que reclama, en la seva temporalitat, la nostra atenció. I, en-

cara que la figura no respongui a cap realitat empírica –en les figures de Praxí-

teles tampoc no trobem res de semblant al que quotidianament percebem o

podem percebre–, sí que és possible rastrejar el seu record, la qual cosa potser

va ser la clau de l’enorme èxit de l’escultor.

En l’època clàssica, l’obra més cèlebre de Praxíteles fou l’Afrodita de Cnidos, que

va ser el primer nu femení individual de grandària natural de l’art grec. Les

diverses còpies romanes ens mostren la deessa en una postura suaument torta,

amb la mà dreta ocultant les parts íntimes, i amb l’esquerra deixant caure la

túnica sobre una urna. Lucià comenta el tendre somriure que lluïa dolçament

sobre els llavis mig oberts, i la tendra mirada dels ulls amb l’expressió brillant

i joiosa.

La tendresa i la intimitat de la seva obra representen un allunyament de la

idealització del classicisme cap a un art més preocupat per l’emoció huma-

na. Amb Praxíteles es va revitalitzar la producció d’obres de marbre, material

eclipsat pel bronze durant un temps.

Lectures recomanades
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ca (480-330 a. de la n. e.). Ma-
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las Formas»).
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Lisip. Apoxiòmenos

Cap al 320 a. de la n. e. Marbre. Alçària: 205 cm. Còpia romana. Museu Pio Clementino de la Ciutat del Vaticà

Actiu a l’època d’Alexandre (en va ser el retratista àulic), fou un bronzista au-

todidacta que va rebre, a Sició, la influència de l’escola de Policlet i de la tra-

dició argiva. Va treballar probablement des del 360 a. de la n. e. fins al 305 a.

de la n. e., i Plini afirmava que va fer unes 1.500 obres, totes en bronze. Encara

que no es conservin originals seus, les còpies que hi ha permeten conèixer-ne

l’estil, que posa en relleu un ritme especial i dinàmic, una nova concepció dels

volums (tridimensionalitat) i un gran mestratge en la plasmació del vigor i

del moviment. Lisip, després de Fídies amb el seu idealisme gloriós, després

de Praxíteles amb la seva mòrbida sensualitat, d’Escopes amb la seva obsessió

tràgica, representa una altra etapa de l’art grec: la del naturalisme sense con-

cessions detallistes.

De les més de 1.500 estàtues que se li atribueixen, només en coneixem amb

seguretat una sola còpia fiable: l’Apoxiòmenos (‘qui es neteja rascant-se’). Es

tracta d’un atleta, no en actitud heroica, sinó en la més natural de netejar-se

amb l’estrígil la pols i l’oli. La composició varia a mesura que hi fem la volta.

El rostre és de formes belles; el cos, flexible i nerviós; el cap, més petit i expres-

siu, té una arruga molt marcada al front i una ombra als ulls, que són com

un record del pathos d’Escopes i de la malenconia de Praxíteles; però la boca i

els ulls no reflecteixen ni l’apassionament d’Escopes ni el somni de Praxíteles;

i els braços, estesos horitzontalment davant el cos, amagant el tors, són una

projecció audaç a l’espai. En conjunt, proporciona a la figura una nova capa-

citat de moviment espontani tridimensional, i la mateixa llibertat suggereix

la línia diagonal de la cama dreta. La postura és insòlita: passa de recolzar el

pes del cos d’un peu a l’altre i, en estendre els braços endavant, l’estàtua ocu-

pa més profunditat que les predecessores, i proporciona una gran varietat de
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perspectives. La figura és alta i esvelta, fet que corrobora la tradició segons la

qual Lisip va introduir un nou patró de proporcions per al cos humà, i que va

substituir el de Policlet.

Lisip es mou temàticament en l’àmbit de la tradició clàssica: figures humanes,

dretes i nues, déus i efebs, gimnastes, tipus herculis que recorden, òbviament,

Policlet. No obstant això, hi ha dos aspectes importants i originals: la relació

entre la peça i l’espai en què es troba és nova, i la composició comença a ser-ho.

És la figura la que crea l’espai: els braços d’Apoxiòmenos, encreuats al davant,

trenquen l’estricta frontalitat com la trenquen les cames, poderoses, del vell

Hèracles, que amb un moviment endavant i enrere acompanyat pel dels bra-

ços, i marcat pel del cap, crea el seu àmbit espacial en totes direccions. Aquesta

disposició força la composició tradicional en un sistema continu que s’escapa

de la pura addició clàssica. Cada part del cos es perllonga en la següent i no

es limita a superposar-se ni a estar al seu costat, segons una direcció que con-

centra el moviment i accentua la tensió, indicant així un moment de l’acció.

Aquesta conquesta de l’espacialitat i temporalitat es complementa amb un

gest ben determinat i una mirada concreta, de tal manera que les figures de

Lisip exigeixen una percepció nova, una relació inèdita amb l’espectador que

assisteix curiós al que aquests personatges fan o es disposen a fer, a l’afirmació

de la seva energia física, purament humana, amb una solemnitat que ja no és

la intemporalitat dels déus.

Lectures recomanades

Moreno, P. (dir.) (1995). Lisi-
po. L’arte e la fortuna. Catálogo
de la exposición. Roma: Fabbri
Editori.
Pollitt, J. J. (1989). El arte he-
lenístico. Sant Sebastià: Nerea.
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4. L’artista a Roma

Els artesans ocupaven un lloc baix en la societat romana; el seu estatus social

no devia ser diferent del dels metges i pedagogs grecs, que varen emigrar forço-

sament a Itàlia i que solien ser esclaus, malgrat que a les seves ciutats d’origen

fossin persones cultes. Les elits romanes menyspreaven tot el que tingués re-

lació amb l’artesà i el treball assalariat. Per a Ciceró, el taller no és compatible

amb la condició d’home lliure. Per a Sèneca, les tasques d’un artesà són vils i

vulgars, i no tenen res a veure amb les veritables qualitats humanes.

Però, al mateix temps, ens crida l’atenció la immensa quantitat de manufac-

tures realitzades, intercanviades i consumides en el món romà. Cal, doncs, re-

conèixer que allò que produeix i ofereix l’artesà ocupa un lloc que no es pot

copsar si únicament es té en compte el que opinen les elits.

Si bé és relativament fàcil conèixer o estudiar els productes artesanals del món

romà, és difícil conèixer l’artesà romà i el seu comportament, el seu estatus.

La definició de l’artesà romà és difícil. El problema s’origina perquè la paraula

ars i els seus derivats s’apliquen tant als més elevats coneixements com a les

pràctiques més prosaiques, i engloben l’artesanat, la tècnica i l’art.

Per als romans, el tall bàsic no se situa entre activitats intel·lectuals i activitats

manuals, sinó entre ocupacions que tendeixen únicament al plaer de l’esperit

i les que són utilitàries, entre arts liberals, dignes d’un home lliure, com les

matemàtiques, la retòrica o la filosofia, i totes les altres, des dels oficis manuals

fins a la medicina o l’arquitectura.

El vocabulari llatí és sovint ambigu. Per exemple, la paraula vestiarius pot desig-

nar un artesà de la confecció, o un mercader de vestits, o un servent que

s’encarregui de vigilar i mantenir la roba del seu amo. La diferència entre un

artesà i un servent és força artificial, atès que ens trobem en una societat on

molts productes artesanals es fabriquen a les domus i a les villae. L’artesà es

confon sovint amb el comerciant, ja que també ven el producte que ha fabri-

cat. Aquest fet dona certa independència als artesans i els posa en contacte

permanent amb la vida ciutadana.

Els artesans romans no sempre frueixen d’autonomia i iniciativa. Una primera

línia de separació radica en la seva condició jurídica. Pot ser lliure de naixe-

ment (i en aquest cas, ser amo o assalariat, mercennarius), llibert o esclau. No-

més és cert, en part, que els artesans són majoritàriament esclaus o lliberts. El

que pot ser cert per a la Roma del segle I a. de la n. e. pot no ser-ho durant els

dos segles anteriors o els quatre posteriors. Allò que pot ser cert per a la Itàlia
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d’inicis de l’Imperi, pot no ser-ho per a la Gàl·lia del mateix període (recordem

que el món romà abraça uns 1.000 anys i un territori que s’estén per mitja

Europa, el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient).

Durant la conquesta de Grècia, Roma va espoliar-ne el patrimoni artístic, la

qual cosa reflecteix l’alta consideració que es tenia de l’art grec. El saqueig

artístic va començar amb Marcel, l’any 212 a. de la n. e. amb la conquesta

de Siracusa (Liv. 25.40.1-2. Plut. Marc. 21). Fabi Màxim es va endur a Roma

l’Heracles de Lisip, i Escipió va traslladar a Roma 34 estàtues d’Àsia Menor. No-

bilior va portar a la capital de l’Imperi procedents d’Etòlia, Ambràcia i Epir

el 187 a. de la n. e., 285 estàtues de bronze i 230 de marbre, que havien per-

tangut a la col·lecció privada del rei Pirros (Liv. 39.6), dada molt interessant

sobre l’existència de col·leccions privades règies. Paul·le Emili, després de la

seva victòria de Macedònia el 167 a. de la n. e., va exhibir durant el seu triomf

250 carros plens d’estàtues i de pintures (Plut. Em. Paul. 32-34), i es va endur

a Roma el pintor Metródoros. Entre les obres enviades a Itàlia, hi ha obres

de Fídies i de Lisip. Metel, l’any 146 a. de la n. e., va portar, a més d’obres

d’art de Macedònia, els escultors Dionysios, Polykles, i Timarchides, que van

treballar en el Porticus Metelli, i l’arquitecte Hermódoros. Aquest mateix any,

el destructor de Corint, Mummius, va omplir Roma d’estàtues gregues, segons

Plini (34.36).

Un bon representant de l’altíssim interès de les altes capes socials per l’art grec

és el governador de Sicília, Verres2, l’actuació rapinyaire del qual coneixem

bé per les Verrines de Ciceró. Una dada interessant és que la mateixa noblesa

de Roma va arribar a exercir l’ofici d’artesà. El fill de Paul·le Emili, de nom

Metródoros, va pintar l’èxit del seu pare, que es va exhibir el dia del triomf,

però aquest cas és rar, ja que l’aristocràcia romana menyspreava els artesans,

comerciants, etc. Roma aviat es va acostumar a encarregar les obres principals

que s’aixecaven a la ciutat a artesans grecs. Diògenes d’Atenes va treballar en

el Panteó d’Agripa.

L’interès de la noblesa romana per les obres d’art gregues explica l’aparició dels

tallers de copistes, que van funcionar principalment a Atenes, però que també

van treballar a Milet, Priene i Efes. És un fenomen que va començar al final de

la República romana. Només es conserva el nom d’un copista llatí, M. Sossitius

Cerdo, que va viure a la fi de la República, i que era llibert de Marc, la qual

cosa indica que aquests copistes eren de baixa extracció social.

El cristianisme va revaloritzar el treball manual. Pau de Tars, una de les figures

rellevants del cristianisme naixent, era artesà.

Per als romans, el veritable autor d’una obra d’art no era qui l’havia modelat, o

qui l’havia aixecat. Era el personatge que les havia desitjat i les havia finançat,

i qui havia imposat els seus gustos i criteris: el comitent o comanditari. És per

(2)S’acusava Verres de corrupció, ja
que mentre va administrar l’illa, va
espoliar i vexar els seus habitants.
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això que parlem de la columna de Marc Aureli o de l’arc de Constantí, dels

quals ignorem els autors materials. Sigui quin sigui el seu talent, l’artífex queda

sempre com l’agent executor al servei d’un client.

Artista o artesà? En general, per als romans totes les arts eren oficis, i Sèneca

afirmava que per res del món posaria la pintura entre les arts liberals. Però

durant alguns períodes, com en l’època d’August (63 a. de la n. e. – 14 de

la n. e.) es va revaloritzar la dignitat professional de l’artesà, en part gràcies

al context històric (pau civil després d’un llarg període de sagnants disturbis,

un fort poder central que genera una estètica oficial, un augment del poder

adquisitiu de les classes mitjanes).

Es fa encara més difícil pensar en l’artesania romana des d’un punt de vista

femení. En la seva gran majoria, les dones vinculades a l’artesania se situen

o bé en el nivell més baix, com a treballadores a preu fet, o bé són grans da-

mes condemnades a mantenir-se ocultes. Per les dades que tenim, l’artesanat

femení se centra en el tèxtil, en particular com a teixidores de llana.

Disposar de mà d’obra qualificada a l’antiga Roma era un problema constant.

Normalment, sota la tutela d’un mestre, un artesà aprenia el seu ofici. Però

quan durant les grans conquestes de finals de la República arriben a Roma

masses d’esclaus sense cap qualificació, sorgeix el problema de la formació de

la mà d’obra. Una solució, només a l’abast de les cases més riques com la del

general i polític Marc Licini Cras (cap al 105-53 a. de la n. e.), consistia a formar

un mateix els especialistes que necessitava.

Per la seva situació precària, tendien a agrupar-se topogràficament per afini-

tats, és a dir, per oficis, fenomen que també es produeix a Grècia, als socs àrabs

i a les ciutats medievals. Perquè l’artesà se sent segur en la unió: agrupant-se

poden fer sentir la seva veu. Els collegia en són la manifestació més clara. Pertà-

nyer a una societat és, per al romà d’humil origen, i en particular per a l’artesà,

el millor mitjà de sentir-se algú.
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4.1. Anàlisi d’obres de l’art romà

Luci Juni Brut

Primer quart segle III a. de la n. e. Bronze a la cera perduda i incrustacions d’ivori i pasta vítria. Alçària: 0,69 m. Capitoli, Palazzo
dei Conservatori de Roma

Coneguda des del segle XVI, aquesta obra s’ha identificat amb Marc Juni Brut,

un dels primers cònsols de Roma. Segurament, formava part d’una estàtua

eqüestre per la posició lleugerament inclinada del cap (el bust és un afegit

posterior). El rostre, d’actitud greu i mirada perduda, té forma cúbica. Els pò-

muls són ossis, i els ulls estan emmarcats per potents arcs superciliars. Els ca-

bells estan treballats en blens fins, pentinats cap a la dreta. La barba i el bigoti,

curts, estan desgavellats. El resultat és el d’un gran verisme. Així com la Llo-

ba capitolina ofereix multitud de dificultats per a classificar-la correctament,

sí que és plenament romà el cap de bronze anomenat Luci Juni Brut. Aquesta

escultura pot considerar-se bàsica per a comprendre l’art romà del retrat.

Entre els trets exteriors que distingeixen a primera vista el Brut del retrat grec,

el que ens crida l’atenció, en primer lloc, és el domini de la línia. Tot el que

en aquest Brut té valor expressiu és línia, des del contorn plàstic, totalment

impassible i tancat, fins a l’articulació i l’arquitectura del cap. Si analitzem de

prop aquesta articulació, descobrirem que el contingut plàstic de les formes

aïllades està reduït al mínim en comparació amb els retrats hel·lenístics. En

aquests últims, la cabellera està tractada mitjançant moviments plàstics, i tam-

bé és plàstica l’esfera creadora en la qual la forma pren cos; mentre que la línia

queda reduïda a la tasca secundària de separar les diferents formes, o, dit d’una

altra manera, en general, la línia hi és únicament per a delimitar aquestes for-

mes. En el Brut passa tot el contrari, la línia és l’element constitutiu del que és
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portadora la plàstica, l’element posat en relleu de manera diferenciada segons

les zones del cos. La cabellera s’emmotlla estretament a la forma del crani, els

flocs semblen més tallats i cisellats que tractats plàsticament, les restants parts

del cap també corresponen totalment a la interpretació descrita, lineal i plana.

És el Brut una manifestació de l’art romà? De fet no es pot parlar d’art romà,

i menys encara d’escultura romana, abans del segle II. El principal problema

d’aquesta obra és, doncs, la filiació estilística. La majoria d’autors dubten en-

tre relacionar-la amb el món etrusc (que havia estat l’actitud més seguida), o

adscriure-la a l’art itàlic preromà, molt influenciat per etruscos i grecs.

Retrat d’August de Prima Porta

Ca 19. a. de la n. e. Alçària: 204 cm. Museu del Vaticà de Roma

Els escultors romans es van preocupar per representar el rostre o el bust. Per

mitjà d’un estil sobri i lineal, buscaven la reproducció exacta, d’una immedi-

atesa crua, acceptant els «defectes» de la naturalesa, i investigant les petjades

que la vida imprimeix en les faccions del model.

El dret als avantpassats era un dels principals títols de noblesa del patrici ro-

mà, la possessió del qual es va regular mitjançant una llei, l’ius imaginum, i

per tant, el desenvolupament més important de l’art del retrat va coincidir

amb el període de reacció aristocràtica de la dictadura de Sul·la. Les famílies

de l’aristocràcia posseïen un autèntic arbre genealògic format pels retrats dels

seus avantpassats, i quan un dels membres deixava la casa familiar tenia el dret

d’emportar-se’n una sèrie completa. Per això contínuament es feien còpies dels

retrats antics. Durant la República, els retrats de Pompeu, Ciceró i Cèsar pre-

senten una duresa de trets d’expressió que no trobem en l’obra hel·lenística.

El tipus de retrat republicà és producte d’uns interessos polítics i socials, més

Lectura recomanada

Bianchi Bandinelli, R. (1970).
Roma centro del poder. Madrid:
Aguilar («El Universo de las
Formas»).
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que d’una particular inclinació estètica, i el seu accentuat realisme sol presen-

tar-se com a afirmació del caràcter auster i voluntariós del poble romà. Amb

August, i quan les classes il·lustrades tenien el seu paradigma a Grècia, els re-

trats oficials van tendir a l’hel·lenisme. El neoaticisme va ser un fenomen es-

tètic sorgit als tallers atenesos del segle I a. de la n. e., amb un caràcter nostàlgic

de recuperació del passat artístic nacional que es mantenia viu. El neoaticis-

me d’August és, primer de tot, art oficial i fenomen cultural d’elit, i els seus

productes van aconseguir altes cotes de qualitat. Una gran part dels retrats

d’August mostren clarament l’idealisme àtic, i el to heroic hel·lenístic, encara

que una certa accentuació dels trets fisonòmics manté el record de les tradici-

ons realistes. La divinització de Claudi en vida va imposar noves maneres en

el retrat de l’emperador (seminú, amb corona de llorer). Amb Trajà, el retrat

va experimentar un canvi radical: superada la concepció del retrat imperial,

idealitzat (de tradició grega), i la dels retrats realistes dels encàrrecs privats,

s’assisteix a la fusió dels dos elements –privat i públic– en una sola imatge.

A partir d’Adrià, es va generalitzar l’ús de la barba. Progressivament, se’n va

simplificar el modelatge i se’n van accentuar els trets, de manera que es va

aconseguir més expressivitat i comunicació psicològica.

«El Dorífor de Policlet era el zenit de l’escultura clàssica, i els romans apreciaven profun-
dament l’aire de serenitat i dignitat conferit a la figura a causa de la posa construïda amb
molta cura. Es va decidir llavors preparar un motlle destinat a la representació d’August,
amb la intenció que transmetés als seus súbdits alhora respecte a la seva autoritat i ad-
miració a la seva gràcia i control. Però l’estàtua grega difícilment podia ser presa com a
model tal com va quedar, ja que presentava algunes característiques que ofenien el bon
gust romà.» (Woodford, 1985)

• El Dorífor era una figura ideal, i va caldre modificar-li el cap fins que va

prendre la forma dels trets d’August, el qual es va idealitzar per a reflectir

la puresa de formes del Dorífor.

• El Dorífor estava nu; l’escultor va vestir August amb una armadura i un

mantell. L’armadura quedava tan ajustada, que el modelatge del tors ro-

mania visible.

• El Dorífor mancava d’enfocament i direcció; l’emperador no podia vagar,

sinó que havia d’adreçar-se als súbdits. Per això, l’escultor va aixecar-li una

mica el cap, va girar-lo una mica perquè mirés endavant i lluny, i va alçar-li

el braç dret en posició de comandament.

Com que estava col·locada contra la paret, tot l’èmfasi es concentrava en el pla

frontal, per això els costats estan una mica descurats i el tors està inacabat. Es

perd l’equilibri intern i el ritme del Dorífor, però es crea un nou ritme, expressió

de l’autoritat de la persona imperial: s’aixeca l’espatlla del mateix costat que

el maluc alçat, i la corba del braç alçat es correspon amb la corba de la cama

que descansa al costat oposat. Així el Dorífor va ser transformat en l’August, i

l’estructura clàssica va ser romanitzada.

Referència bibliogràfica
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Apol·lodor de Damasc

113 de la n. e. Columna de Trajà. Alçària: 40 m. Roma

Amb Trajà (53-117), s’afirma un llenguatge artístic nou i s’utilitza la columna

com a suport per a una narrativa. En la columna trajana es desenvolupen, en

una cinta helicoïdal, un conjunt de relleus importants per al tractament plàstic

de l’escultura, en la qual els cops de cisell tenen un matís impressionista, i

per la composició i representació de tipus s’allunyen de l’idealisme hel·lènic

i s’inscriuen en el corrent realista i popular. El plantejament de les escenes

és el mateix que el d’un guió cinematogràfic, ja que les seqüències creen un

sentit temporal no esperat en una representació espacial. Inaugura un nou

estil narratiu al servei de la propaganda personal de l’emperador. La columna

de Trajà (113), amb els 40 m d’alçària, va ser construïda per a la glorificació de

Trajà (hi és representat, com a mínim, unes setanta vegades) com a militar, i en

commemoració de les seves campanyes contra els parts i els dacis. L’arquitecte

director de l’obra va ser un sirià, Apol·lodor de Damasc, que havia acompanyat

l’emperador en les seves expedicions militars.

Feta en marbre, s’aixeca sobre una gran base en forma de galleda. A l’interior

de la base, hi ha el vestíbul d’on arrenca l’escala que puja fins a la part superior

de la columna. La columna havia de servir de punt de referència del fòrum

de Trajà, de tuba de l’emperador i de suport dels fets més destacats de la seva

carrera militar (sobretot, la campanya contra els dacis). Estava coronada per

l’estàtua de l’emperador. Sembla que la idea de descriure els fets d’armes per

mitjà d’una faixa helicoïdal parteix dels manuscrits il·lustrats. No oblidem que

la columna està situada entre les dues biblioteques: la llatina i la grega. Al llarg

d’un desenvolupament de 200 m, no s’adverteix ni un buit ni un instant de

fatiga inventiva; és com un llibre esculpit en marbre. El relleu, molt pla, de

manera que no s’altera la línia arquitectònica de la columna, es val de mil

trucs (pells, cuirasses, arbres, pedres) per a no caure en la monotonia. Miquel
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Àngel deia que els venecians mai no arribarien a la perfecció artística perquè

no posseïen una columna trajana com la que tenien ells a Roma. Les escenes

se succeeixen les unes després de les altres, sense marc de separació per a ca-

da combat o cada moment d’acció. No obstant això, les figures estan hàbil-

ment agrupades i fàcilment es comprèn el sentit de cada quadre. En alguns

moments, les il·lustracions són d’un realisme extraordinari, però s’adverteix

que l’esperit romà està en contacte amb l’element nòrdic, romàntic, dels po-

bles bàrbars, que havien d’infondre el seu esperit en els temps medievals. Tro-

bem grups de bàrbars, amb gest adolorit, que discuteixen la marxa dels esdeve-

niments als boscos de Germània, les dones participen en la lluita i, finalment,

quan el cap de la resistència, Decèbal, mor a la batalla, la Lluna se li apareix

com una valquíria germànica. Després podem veure les belles escenes de la

pau, quan els caps bàrbars presten acatament a l’emperador, en les escenes del

campament i els quadres de la vida militar romana, plens de realitat i natu-

ralisme. L’estil d’aquesta columna també està en l’arc de Benevent (114), els

relleus del qual exalten el bon govern de Trajà, i on apareix per primera vegada

en l’art oficial una representació de les classes populars. La columna d’Antoní

Pius (193) continua els esquemes de la trajana, però accentua el relleu que

gairebé es converteix en escultura exempta i aconsegueix uns potents efectes

de clarobscur, i introdueix el meravellós en escenes com les del miracle de la

pluja i el llampec. Aquests elements simbòlics signifiquen un gir important

en l’art romà, que es va allunyant gradualment dels temes historiconarratius,

i inicia una tendència cap al que és metafísic.

El Panteó

118/9-125/8. Agripa/Adrià. Diàmetre: 43,5 m. Alçària: 43,5 m. Roma
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Les recerques dels arquitectes romans sobre l’espai interior culminen en una

solució harmoniosa i imponent al Panteó, fundat per Agripa i reconstruït

per Adrià (126). És el primer edifici en què apareix el modern concepte de

l’arquitectura com a art creador d’espais interiors. El Panteó crea un univers

interior on el poble es concentra per a combregar amb els déus, aïllant-se del

cosmos exterior. Ja és l’expressió plàstica d’una nova sensibilitat religiosa, que

serà la pròpia del cristianisme. No ens ha d’estranyar, doncs, que el Panteó

sigui l’únic temple romà convertit avui en església cristiana. L’ús de la planta

circular, adoptada ja a les termes, no era una novetat; el nou ús consistia en

l’aplicació en un edifici religiós. Tampoc l’ús de la cúpula era inèdit; el fet ve-

ritablement original derivava de la definició de l’espai interior. L’arquitecte,

possiblement el sirià Apol·lodor de Damasc, i l’emperador mateix van aprofi-

tar les antigues tradicions tècniques i materials romans per a crear un edifici

enlluernadorament nou. L’interior cupular, vast i ordenat, imponent per la

seva serena grandiositat, era realment original. La vitalitat està determinada

per l’ampli tambor cilíndric i per la complexa estructura de suport mitjançant

arcs que abracen la cúpula en el seu impuls sobre massissos pilars. Així, el buit,

fins llavors pensat com a element passiu o negatiu, va assumir un valor posi-

tiu, de «presència que actua», a causa de les perfectes correspondències entre

els diferents elements. Correspondències mesurables (el diàmetre és igual a

l’alçària de l’edifici, el radi, a l’alçària del cilindre), però que també captem

com a concordances harmòniques en altres aspectes, com en la correlació en-

tre la línia corba de la planta i les infinites corbes que formen la cúpula, o en

els cinc cercles concèntrics de la cúpula, decorats amb cassetons, que pugen

cap a l’única obertura –de nou metres–, també rodona (que inunda de llum

l’edifici i projecta sobre les parets un cercle mòbil de llum solar), fent l’efecte

de lleugeresa aèria.

Aquests resultats estètics són possibles per la perfecció tècnica amb la qual

els constructors romans usaven els materials de construcció. La impressió que

se’n deriva és de simple monumentalitat: una sòlida estructura calculada se-

gons proporcions geomètriques. Aquesta habitació, o estança de tots els déus,

on els romans volien centralitzar la gran varietat de cultes de tot l’imperi, es

mostra com una síntesi de cel i terra. Per això consisteix en una planta circu-

lar tancada per una cúpula. Si ens imaginem completa l’esfera que determina

la volta, tindrem un globus sencer descansant sobre la terra. L’esfera que des-

cansa estàticament sobre el cilindre té un radi de 21,60 m, que correspon al

radi del cilindre i també a la seva alçària. Només una cúpula podia cobrir el

gran espai central del Panteó sense necessitar suports intermedis, i al segle II,

els romans havien acumulat ja una experiència considerable en la construcció

d’arcs, voltes i cúpules. La cúpula del Panteó no necessita clau de volta perquè

està feta de formigó que, en endurir-se, s’aguanta a si mateix. Van utilitzar

motlles de fusta per a dibuixar els cassetons de la cúpula, la qual està constru-

ïda amb nervis i arcs de maó, i farciments de formigó (en aquesta cúpula es

va inspirar Brunelleschi per a la del duomo de Florència). Aquests cassetons,

decorats amb estucs actualment perduts, són una gran contribució estètica a

l’aspecte de la cúpula perquè en fan aparent l’esfericitat, i defineixen la corba
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i el retrocés mitjançant llums i ombres i una perspectiva aplicada subtilment.

Els cassetons es van reduint de grandària a mesura que s’apropen al centre,

de manera que s’accentua l’efecte de perspectiva. Una cúpula llisa, encara que

estigués inundada de llum, com la del Panteó, semblaria senzillament plana,

com ho mostra l’aspecte indefinidament uniforme de la part central de la cú-

pula, on no hi ha cassetons que puguin projectar ombres.

Arc de Constantí

313. Roma

És el monument que sempre s’esmenta com el més significatiu de l’art tardoro-

mà. Fou construït per a commemorar la seva victòria sobre Magenci l’any 313.

L’arc de triomf reflecteix el sentit de la utilització de l’arquitectura com a tes-

timoni de la grandesa i del poder. L’arc té tanta importància, que es converteix

en monument. Els arquitectes romans parteixen dels monuments hel·lenístics,

però, mentre que aquests eren de forma prismàtica i es concebien per a ser vis-

tos únicament des de fora, l’arquitecte romà repeteix dos elements i els uneix

amb un arc, de manera que crea un espai interior pel qual es pot realment

passar. L’arc de Constantí és un monument de certa elegància compositiva,

encara que es limita a repetir el tipus ja creat de l’arc triomfal amb tres portes:

una de més gran al centre i dues de laterals, amb relleus sobre els arcs.

A l’àtic es llegeix la següent inscripció:

«A l’Emperador i Cèsar Constantí, el gran, el pietós, l’afortunat, que per inspiració de Déu,
grandesa d’esperit i valor del seu exèrcit, va alliberar l’estat del Tirà i dels seus partidaris,
el Senat i el Poble de Roma van dedicar aquest arc de triomf.»

Alguns relleus d’aquest arc estan trets d’altres arcs de triomf. No se sap amb

exactitud per què es van utilitzar elements d’altres arcs anteriors. Potser la

pressa per a edificar-lo no va permetre encarregar els relleus? O potser era cos-

tum desmantellar aquests edificis commemoratius després del triomf i hi ha-

via un magatzem amb relleus preparats? O és que en aquell moment no es

van trobar artistes bons i es va considerar millor solució «espoliar» els arcs de
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Trajà, Domicià i Marc Aureli? Sigui com sigui, la veritat és que per a decorar

un arc triomfal a la Roma del segle IV es va haver de recórrer al saqueig d’arcs

triomfals anteriors. Per això, l’arc de Constantí és interessant per a estudiar

l’evolució de l’art romà: les columnes, d’època flàvia, estan coronades per es-

cultures dels temps de Trajà, els medallons són adrians, i els baixos relleus de

l’àtic són aurelians. Les bandes dels arcs laterals i els sòcols són de l’època de

Constantí. Aquests últims mostren ja un gust gairebé idèntic al de l’alta edat

mitjana. Les figures estan retallades amb duresa sobre el fons, per a aïllar les

unes de les altres.

Particularment expressives de la nova sensibilitat són les Victòries dels sòcols

de les columnes, que sostenen trofeus militars, mentre que als peus hi ha les

figures tradicionals dels bàrbars presoners. Ens trobem, doncs, davant d’un art

més àvid de fer comprendre que de convertir-se en sensible. És un art molt

intel·lectualitzat que, en comptes d’atendre la diversitat de formes que ens

ofereix la naturalesa, prefereix la uniformitat de les convencions (personatges

representats de cara, grandàries en relació amb la importància jeràrquica), un

art que prefereix el grafisme del relleu, de la pintura o del mosaic a l’expressió

volumètrica de l’estàtua, un art pel qual el cos humà ja no és la més gran

meravella, ja que és capaç de destruir-ne les proporcions per a expressar idees

que li semblen més importants, com la de dolor, d’autoritat, etc. En aquest

canvi de tendència van intervenir dos factors: la influència oriental, posada

en evidència per la invasió de formes mesopotàmiques (cal recordar que amb

Septimi Sever, en casar-se amb la siriana Júlia Domna, comença la sèrie dels

emperadors «sirians»: Caracal·la, Heliogàbal i Alexandre Sever) i la crisi del

segle III.

Basílica de Santa Sabina all'Aventino

432/32. Roma

El temple cristià, o església, ofereix diverses modalitats, però entre totes des-

taca la coneguda com a basílica, que sorgeix a partir del 313 i es difon especi-

alment per tot Occident. Rebutjada avui la teoria d’Alberti, que veia l’origen

de la basílica cristiana en les grans basíliques romanes, han sorgit múltiples

teories per a explicar les formes que té i els elements de què consta. Ara bé, si
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tenim en compte que el primitiu temple cristià era tingut per la casa de Déu, i

si recordem que les primeres comunitats cristianes van utilitzar les cases patrí-

cies per a les reunions, és lògic pensar que els orígens de la basílica han d’estar

en les formes d’una casa romana transformada. Això no exclou ni la influèn-

cia de la sinagoga, o de temples de cultes orientals, ni la idea que la basílica

pugui considerar-se com una solució sincrètica, d’acord amb les necessitats del

culte, en la qual es funden aspectes diversos: la cella memoriae i el martyrium

per a la capçalera, i la gran basílica pagana com a lloc de reunió per al cos del

temple. Però és innegable que tot l’edifici està regit per l’esquema de la casa

romana, en la qual es reunien per a l’àgape o menjar de confraternitat. Un

prototip de basílica pot considerar-se estructurat en tres parts: la part pública,

la semipública i la privada, a més de les dependències annexes. La part pública

consta d’un gran atri o gran pati amb font al centre, que pot ser un cantharus

o fiala, segons tingui forma tancada o de petit estany. A aquest atri s’accedeix

pel vestibulum, o vestíbul d’accés per a controlar l’entrada. El pati té galeries al

voltant, i la que dona pas al cos del temple s’anomena nàrtex. A aquest s’obren

les portes del temple, i serveix com a pòrtic de l’església, essent el lloc on se

situaven els catecúmens quan se celebraven cerimònies en les quals podien

intervenir els encara no batejats. La part semipública de la basílica està cons-

tituïda pel cos de l’església, que pot constar d’una, tres o cinc naus, separades

per teories o files de columnes que suporten llindes o arcuacions: és freqüent

que aquests suports s’aprofitin de monuments romans. Com que el temple

està orientat, és a dir, amb la capçalera o presbiteri cap a l’est, una nau és al

nord –i es destina a les dones– i una altra, al sud –on se situen els homes–, i

es denominen, respectivament, nau de l’evangeli i de l’epístola, perquè en la

seva direcció es dirigien les corresponents lectures en la missa. A la nau central

se situa el cor menor, per a cantors i clergues menors. Aquest cor consisteix

en un espai delimitat per cancells baixos, i té als costats dos púlpits o ambons

des dels quals es dirigeixen els resos i càntics. Tota aquesta part semipública

se separa de la part privada –en concret, del presbiteri– mitjançant un mur

amb portes que és el septum; per aquest motiu la nau transversal que és darrere

(nau del creuer) rep el nom de transeptum o transsepte. La part privada de la

basílica és summament complexa: evoca en les formes l’edifici funerari, men-

tre que tot es relaciona amb la cambra subterrània on hi ha la relíquia, cos

o lloc que justifica l’erecció de la basílica en aquest lloc. Al presbiteri, elevat,

s’accedeix per graderies. Està separat del transsepte per una sèrie de columnes,

de les quals pengen vels, que formen la pèrgola; aquestes columnes –que de

vegades eren torçades o, millor dit, salomòniques– s’ornamentaven amb pàm-

pols i raïms com a símbol eucarístic. Interiorment, envolta el presbiteri un

banc corregut –que és la solea o el bema de l’Església oriental– per als clergues

amb ordres majors, presidit per la càtedra episcopal. Al centre del presbiteri

hi ha l’ara, rectangular, acollida per un edicle o baldaquí cobert amb vels. Per

fi, sota l’ara hi ha la confessio, cambra subterrània on hi ha la relíquia, cos o

lloc venerat, que té a l’exterior una petita finestreta: la fenestrella confessionis.

Ja al segle V sorgeixen les variants fonamentals d’aquest prototip, que són les

següents: és freqüent un nàrtex doble, que ha de passar a l’església bizantina;

a la nau, apareix un segon pis sobre les naus laterals, que és el matroneu; i
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a la capçalera, la confessio dona pas a una cripta àmplia amb accessos laterals

o per la part central, al mateix temps que s’hi disposen també dues cambres

laterals, que són les pastofòries (o, millor dit, dues sagristies, la pròtesi i el di-

acònicon, característiques de les esglésies orientals, africanes i hispàniques).

En aquestes basíliques, el problema de la il·luminació de l’interior de l’edifici

està perfectament resolt, ja que la nau central té més alçària, cosa que permet

obrir amplis finestrals per sobre de les naus laterals; així mateix, se n’obren

d’altres als peus del temple, als capcers o murs extrems del creuer –i també als

costats–, i al presbiteri.
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5. L’artista medieval

A l’època medieval, el terme «artista» solia reservar-se als qui estudiaven o

practicaven les arts liberals, mentre que una persona dedicada a la producció

o a l’execució d’alguna de les moltes arts mecàniques era anomenada artífex.

Termes com pintor, escultor i arquitecte no tenien el sentit que els donem

actualment. El pintor medieval era, sobretot, un artífex de la decoració que

cobria per encàrrec les parets de les esglésies, els edificis públics i les cases

dels rics, i pintava mobles, banderes, escuts, etc. Els pintors pertanyien a la

confraria dels droguers (ja que es fabricaven els seus pigments; els escultors, a

la dels orfebres, i els arquitectes, a la dels picapedrers. Només al final del segle

XIII, a la crònica de Salimbene, la paraula artista farà referència a una persona

dotada d’una capacitat tècnica especial.

Si no estem segurs de quina era la posició dels artistes en el món clàssic, encara

ho estem menys pel que fa al món medieval. La crisi del món antic va com-

portar violentes alteracions en l’estructura del camp artístic. Van desaparèixer

els rics col·leccionistes, la producció va disminuir, i fins i tot van desaparèi-

xer els que havien estat importants centres artístics, van canviar els clients, i

també es modificaren funcions i concepcions de l’obra d’art. Les imatges sus-

citaven sospites perquè, tradicionalment, havien estat lligades al món i a la

cultura dels gentils amb el perill subjacent de la idolatria. Poc a poc, es van

posar al servei de l’Església, dels seus programes de redempció i salvació, fins

a ser considerades com un substitutiu de la lectura per als illetrats.

La majoria dels artífexs medievals treballaven per a patrons que solien espe-

cificar el contingut, el disseny general i els materials dels encàrrecs. A més,

l’artífex medieval assumia els encàrrecs no com a individu, sinó com a membre

d’un taller on es distribuïen els diferents aspectes del treball. A l’edat mitjana,

la personalitat creativa no interessava prou perquè valgués la pena insistir en

una distinció terminològica entre qui encarregava l’obra i l’artista. L’artífex,

tal com afirma sant Bonaventura, era un faedor, no un creador. Déu crea la

naturalesa del no-res, la naturalesa actualitza la potència; l’artífex es limita a

modificar el que la naturalesa ha actualitzat.

No podem projectar al passat les concepcions modernes sobre l’art i els artis-

tes. El mite popular fa referència a l’anonimat dels artesans. Hom sol creure

que els escultors i vidriers de les catedrals treballaven només per a la glòria

de Déu, i mai no signaven els seus treballs. Tenim, però, moltes signatures i

proves que molts ebenistes i pintors fruïen, pel cap baix a les seves regions,

d’una reconeguda reputació. Aquestes firmes tenien a veure amb la mestria en
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l’ofici, i amb la innovació, i no tant amb les nostres nocions de creativitat i

originalitat. Les inscripcions amb firmes d’artistes abunden al llarg del segle

XII, sobretot a Itàlia, però també a França i a Alemanya.

L’artesà/artista medieval no era ni l’anònim artesà dels romàntics ni el mo-

dern artista individualista (Kantorowicz, 1961). Si deixem de banda algun cas

aïllat, el concepte modern d’artista, així com el seu oposat de mer artesà, són

inapropiats per a categoritzar aquest grup heterogeni de productors. Per això

parlem d’artesans o d’artistes (1986, 1987).

De la mateixa manera que a l’edat mitjana no hi havia cap divisió categòrica

entre artistes i artesans, tampoc no hi havia una divisió estricta, en termes de

gènere, en la producció artística. Pocs oficis eren practicats només per homes

o per dones. La causa rau en el fet que gran part de la producció quedava a

càrrec dels ordes religiosos. Els manuscrits il·lustrats, els brodats, la poesia re-

ligiosa, les partitures musicals provenien dels convents religiosos tant mascu-

lins com femenins. Pel que fa a la producció secular, les dones pintaven, teixi-

en, tallaven fusta i cosien igual que els homes als tallers familiars. No parlem

d’igualtat, sinó del fet que encara no s’havia produït la separació entre el que

és públic i el que és privat. Les dones medievals no només eren mestres saba-

ters, forners, ferrers, orfebres, pintors i brodadors, sinó que sovint pertanyien

a confraries i gremis.

Pintura i escultura pertanyien a l’univers de «l’ofici», no al de «l’art». Això,

entre d’altres coses, significava que els nobles no el podien exercir –els hauria

exposat a la degradació– i els burgesos tampoc: els hauria deshonrat.

A més, un ofici només es podia exercir legalment en el marc d’un gremi, d’una

corporació. A París, el dels «escultors, pintors i tallistes d’imatges» havia estat

creat el 1121. L’existència d’un gremi implicava un cert nombre d’obligacions:

un dret d’entrada que calia pagar en diners i demostrant un saber fer, i un cert

control de l’activitat i de les obligacions d’assistència mútua. En contraparti-

da, permetia gestionar els interessos col·lectius, regular la competència, con-

trolar la formació dels aprenents, així com l’accés dels «mestres» a la pràctica i

conformitat dels usos, i assegurava un mínim de protecció social, sobretot per

mitjà de les confraries; la dels pintors, per exemple, posada sota la protecció

de sant Lluc.

El treball artesanal implicava un aprenentatge específic, realitzat al taller, de

mestre a aprenent, per la pràctica i la imitació directa, amb l’objectiu d’assolir

una habilitat tècnica mitjançant la incorporació del saber fer, i acabava amb

la producció d’una obra mestra, que donava dret a l’admissió com a mestre,

és a dir, al ple exercici de l’ofici en nom propi, amb el seu taller, cosa que li

permetia formar futurs artesans.
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Aquest sistema de reproducció pràctica de les competències, de generació en

generació, deixava molt poc lloc a la innovació, que, per això, estava molt

poc valorada. La qualitat la donava l’habilitat de reproduir els sabers fer ante-

riors certificats, no per referència a un autor, sinó pel seu caràcter col·lectiu,

anònim.

La comercialització de l’activitat podia exercir-se o bé directament a la boti-

ga-taller, on es fabricava la mercaderia, o bé mitjançant les comandes d’una

clientela privada o d’institucions religioses o laiques. El cas més prestigiós,

però alhora el més rar, era el mecenatge, que instaurava una relació privilegi-

ada entre un príncep o un alt funcionari i un artesà. En tots els casos, l’artesà

no tenia cap autoritat sobre els seus clients ni podia imposar el seu criteri o les

seves concepcions. Era el client qui manava (fins al punt que era considerat

com l’autor de l’obra).

L’artesanat es definia, sobretot, per un treball manual a canvi d’un pagament,

en oposició amb les arts liberals, considerades com de naturalesa intel·lectual,

on la remuneració no era ni obligatòria ni determinada de manera estable.

Pel que fa a la remuneració d’un artista, tenim un conveni entre Girardus, abat

de Saint-Aubin d’Angers, i un tal Fulco, pintor, que es compromet a decorar

tot el monestir seguint els temes que li seran indicats, i a fer els vitralls. Un

cop complertes aquestes condicions, Fulco esdevindrà germà�llec, i l’abat i el

monestir li concediran en feu una vinya i una casa de les quals podrà fruir

mentre visqui, però que després de la seva mort tornaran al monestir tret que

tingui un fill que practiqui l’art patern.

També hi ha el cas del llombard Raimundus, que es compromet amb el bisbe

d’Urgell a acabar en set anys l’església de la Marededéu, i que rebrà a canvi

una renda vitalícia l’import de la qual serà el de la prebenda d’un canonge.

Després de set anys, si l’obra està acabada, Raimundus quedarà lliure per a fer

el que vulgui amb els diners que hagi guanyat.

Alguns artistes tingueren la possibilitat de guanyar prou per a convertir-se en

donants d’obres d’art. És el cas de Godefroy d’Huy, que va oferir, a mitjan segle

XII, a l’església de Neufmoustier un reliquiari amb una relíquia del Baptista que

havia rebut del bisbe de Sidó, o el de Gherlacus, pintor de vitralls, que en el

mateix període va donar a l’abadia d’Arnstein del Lahn una valuosa vidriera

amb històries de Moisès.

Els germans llecs

Els germans llecs són els mem-
bres d’un orde religiós que
s’ocupen de les labors manu-
als i dels assumptes seculars
d’un monestir, per tal de per-
metre la plena vida contempla-
tiva dels monjos del cor. Tenen
com a funció el suport pràc-
tic en la gestió de tallers, gran-
ges, cuines i altres dependèn-
cies del monestir, per tal de
deixar llibertat als monjos de
cor per a pregar i estudiar. No
obstant això, els germans llecs
també són monjos, i dediquen
una part important del dia a
pregar. Així com els monjos de
cor han de passar part del seu
dia en tasques manuals, encara
que en diverses proporcions.
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Autoretrat de Gherlacus

Cap al 1170-80. Vitrall de l’abadia d’Arnstein del Lahn on es pot veure un autoretrat de Gherlacus, amb un pinzell a la mà i
amb una inscripció en la qual s’encomana al Senyor, «Rex regum clare Gherlaco propiciare» (Il·lustre rei de reis sigues propici a
Gherlaco)

5.1. Anàlisi d’obres de l’art romànic i gòtic

Negació de sant Tomàs

1042-1073. Relleu d’un pilar del claustre del Monestir de Santo Domingo de Silos a Burgos
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Els claustres del monestir de Santo Domingo de Silos, a 57 km de Burgos, són

una de les obres importants de l’escultura i l’arquitectura de l’època. Als pilas-

tres es plasmen escenes de la vida i passió de Crist, i els capitells estan tallats

amb un inesgotable mostrari de lleons, dracs i altres éssers mítics.

Una inspiració orientalitzant s’albira en la que potser és l’obra fonamental

de l’escultura romànica castellana, el claustre de Santo Domingo de Silos, la

construcció del qual va durar gairebé un segle. El 1073 hi va ser enterrat sant

Domènec, però després es va continuar la construcció de les galeries oest i sud,

mentre que la construcció del claustre alt es va iniciar ja a la fi del segle XII.

A l’angle nord-oest, per exemple, el primer mestre presenta la negació de sant

Tomàs i els pelegrins d’Emaús. Hi ha de disposar, a més de les figures de Jesu-

crist i sant Tomàs, les de la resta d’apòstols. Per a això compon l’escena mit-

jançant tres files superposades (de quatre figures les dues superiors i de cinc la

inferior), disminueix l’alçària de les figures de la fila superior perquè encaixin

perfectament en l’arc i introdueix un doble moviment mitjançant la postura

lleument inclinada dels apòstols de les dues files superiors per a assolir un

acord amb la forma de l’arc. En la primera fila, l’única en què els cossos de les

figures es veuen completament, col·loca tres apòstols, Jesucrist i sant Tomàs.

Els tres apòstols, vistos de cara, escapen a la rigidesa mitjançant un moviment

inversemblant de les cames i el cos, que semblen encreuar-se i plegar-se, res-

pectivament. Jesucrist, més gran que les altres figures, trenca l’esquema i des-

taca sobre el ritme general amb les cames fermament assentades sobre el terra,

mentre que sant Tomàs, de perfil, dirigeix la mà cap a la ferida que Jesucrist

mostra aixecant el braç. D’aquesta manera, la composició converteix l’escena

en un «triomf».

Pel que fa a cadascuna de les figures, els cossos s’estilitzen i allarguen, ple-

gant-se sobre ells mateixos, com si no poguessin sortir del pla on són.

L’organització del cos s’estableix a partir del ritme lineal dels plecs, i un esque-

matisme elemental que distingeix les diverses parts amb nitidesa, sense tren-

car aquesta espècie de «línia serpentinata plana» que s’ha convertit en l’eix de

totes i cadascuna de les figures, perceptible no només en aquest relleu, sinó

en tots. Els rostres, similars, canvien la significació anímica mitjançant lleus

alteracions, respectant en general, com en la resta de relleus, el principi de

generalitat que és propi del romànic: no fan res, sinó que assisteixen a un acte

de gloriosa transcendència.
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Timpà de Sant Pèire de Moissac

Primer terç del segle XII. 5,68 m diàmetre. Moissac

Una de les fites que trobaven els pelegrins que anaven a Santiago de

Compostel·la, entre Conques i Tolosa de Llenguadoc, era el monestir de Sant

Pèire de Moissac (Schapiro, 1995).

Va viure el moment àlgid al principi del segle XII, quan va ser construït el

claustre i el pòrtic de l’antiga església (1100-1125), amb el magnífic timpà de

5,68 m de diàmetre que, emmarcat per unes arquivoltes lleugerament apun-

tades, descansa sobre una llinda ricament ornamentada, un trencallums es-

culpit i dos brancals de perfil lobulat. El timpà presenta el programa típic de

l’Apocalipsi segons la versió de sant Joan (Ap. 4, 3-8). El tema s’organitza al

voltant d’una superfície semicircular concebuda com un arc de triomf: Crist

en majestat, coronat, amb el llibre de la paraula de Déu a la mà esquerra, i

beneint amb la dreta, està envoltat pel tetramorf i per dos serafins; omplen

l’espai vint-i-quatre figures més petites, que porten copes i instruments musi-

cals, ordenats en tres registres (cosa que indica que l’església té tres naus), per

sota i pels costats del grup central.

El disseny general respon a una clara concepció jeràrquica: la figura de Crist

està sobredimensionada; el segueixen en grandària els serafins, el tetramorf i,

finalment, a escala molt reduïda, els vint-i-quatre ancians. La disposició i la

distribució dels personatges és molt ordenada i simètrica: Crist, centre orga-

nitzador de l’espai i del tema, amb destacada verticalitat, és la continuació de

la línia del trencallums. Aquest eix vertical està seccionat per la llinda, i confi-

gura una gran creu que articula el conjunt del pòrtic. La resta dels personatges

ocupen espais perifèrics al voltant d’aquest gran eix compositiu; d’aquesta ma-

nera, els ancians, ordenats rítmicament en tres registres, formen una cadència

musical que articula el conjunt com un himne a la divinitat. El tetramorf i els

dos serafins dibuixen, amb els cossos, una màndorla imaginària.

El conjunt és ple de contrastos. Crist, en actitud de descans i posició frontal,

contrasta amb l’actitud moguda o inestable de la resta, en posició lateral o de

tres cambres. El disseny cruciforme i l’organització en franges horitzontals dels
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ancians contrasten amb la dinàmica circular que defineixen les figures que

envolten Crist. D’una banda, hi ha una repetició del model per als vint-i-qua-

tre ancians; de l’altra, estan singularitzats mitjançant trets anatòmics, postura

física i vestuari. Els plecs de les vestidures i la posició de les cames i els braços

dels ancians estan tractats amb línies encreuades, en ziga-zaga i en angles rec-

tes; en canvi, els rostres trasllueixen actituds beatífiques.

Per sobre de l’aparent esquematisme i de la rígida organització del tema, Mois-

sac se’ns presenta com una lectura molt madura, intel·ligent i profunda d’un

dels temes més repetits de la iconografia romànica.

Creació d’Adam

1125. 498 × 450 cm dimensions del conjunt. Decoració mural de l’església de Maderuelo, Segòvia. Museu del Prado, Madrid

Concebuda com a complement del simbolisme arquitectònic, la pintura mural

es concentra en l’absis que, dividit en tres nivells, ordena el programa icono-

gràfic: a la part superior, la visió teofànica de la Maiestas Domini (anomenat

pantocràtor per influència bizantina), o la Maiestas Mariae; a la intermèdia,

els apòstols i el sant patró; i a la inferior, representacions ornamentals (cor-

tinatges, motius florals). La resta de l’església no té constant pel que fa a la

temàtica pictòrica.

La tècnica sol ser al fresc, que consisteix a pintar, sobre una preparació com-

posta d’un arrebossat de calç i sorra en proporció de 2 a 1, amb colors d’origen

mineral aptes per a resistir l’atac de la calç. L’última capa de l’arrebossat s’havia

d’aplicar de manera que es pogués pintar el mateix dia, atès que, una vegada

sec l’arrebossat, ja no era apte per a retenir el color. En primer lloc, s’aplicaven

els colors base del fons (generalment colors clars), sobre els quals es feia un

dibuix preparatori amb colors ocres que definien els eixos de simetria, les

línies bàsiques de composició i els esquemes de les figures. Aquest procés

s’anomenava sinòpia. Després s’aplicaven els altres colors, s’acabaven de defi-

nir les figures, es polien i es perfilaven, i simulaven els ombrejos. Les correcci-

ons es podien fer mentre la capa estigués tendra. L’artista partia de dibuixos i

esquemes que duia en pergamins, i que formaven part del seu repertori.
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La pintura mural té un brillant colofó a Castella (1997), on, entre una sèrie

d’obres de menor entitat, destaquen dos conjunts del màxim interès. El primer

cobria la volta i els murs de l’ermita de la Vera Cruz de Maderuelo, a la provín-

cia de Segòvia. Els frescos es van traslladar al Museu del Prado perquè el tem-

ple havia de quedar sota les aigües d’un pantà. Tot indueix a establir relacions

estilístiques amb l’art de Taüll, com van advertir Cook i Gudiol (Sureda, 1995).

El Crist en majestat de la volta, i els sants que s’hi alineen a l’inici, mostren

idèntic hieratisme. Però el mestre de Maderuelo manifesta les seves extraordi-

nàries dots expressives en el mig punt, on es reparteixen les escenes de la crea-

ció d’Adam i el pecat original, de les quals destaca l’arbre amb la serp i la figura

d’Eva. Els nus, malgrat tots els convencionalismes, revelen la preocupació per

reflectir els detalls anatòmics (músculs, costelles, etc.) mitjançant un dibuix

en sèpia que contrasta amb els perfils negres de les figures.

Pòrtic del monestir de Santa Maria de Ripoll

Mitjan segle XII. Ripoll

La vall de Ripoll va ser ocupada pel comte Guifré el Pelós l’estiu del 879, i cap

al 880 ja s’hi havia establert una comunitat de monjos. Va fundar un monestir

per a assegurar els seus dominis pirinencs, protegir les rutes naturals dels seus

territoris, preparar la repoblació d’Osona i dotar de patrimoni el seu fill Radulf

(cap al 887 va fundar el monestir de Sant Joan de les Abadesses per a la seva

filla Emma, que es va convertir en abadessa). Com a panteó comtal, hi estan

enterrats els comtes de Besalú i els comtes del Casal de Barcelona, fins a Ramon

Berenguer IV (la resta de comtes-reis estan enterrats al monestir de Poblet).

Les propietats i els privilegis del monestir el van convertir en un dels centres

monàstics més rics i poderosos d’Europa. De les successives ampliacions del

monestir (935, 977 i 1032), la més significativa va ser l’última, la de l’abat Oli-

ba (abat també de Cuixà i bisbe de Vic), personatge rellevant de la vida cultu-

ral europea de l’època. Amb cinc naus, set absis i dues torres frontals, la basí-

lica incorporava les novetats de l’art llombard. No obstant això, del conjunt
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monàstic de Santa Maria de Ripoll avui només queden la basílica i el claustre,

totalment reconstruïts per Elies Rogent entre 1886 i 1893, amb criteris propis

del romanticisme arquitectònic.

El pòrtic de l’església constitueix, sens dubte, l’obra escultòrica i iconogràfica

més important del romànic català, i pot considerar-se com un dels millors

conjunts de tot l’art romànic.

La façana està formada per una sèrie de blocs de pedra juxtaposats d’un metre

de gruix, sense morter, i adossats simplement contra la paret de l’església. Està

molt deteriorada, perquè a més del greu incendi de 1835, el material utilitzat,

ple de sorra, conté un ciment calcari que absorbeix l’aigua i que és molt sensi-

ble a l’acció corrosiva de l’aire. Es tracta d’un relleu de mitjan segle XII de gran

complexitat temàtica, però d’estructura compositiva simple, fonamentada en

el valor simbòlic de la forma geomètrica i del nombre. És un rectangle de 7,65

m d’alçària per 11,60 m d’amplada, proporció similar a la de la basílica (40 ×

60 m), que correspon a la secció àuria 2 a 3. El conjunt, inscrit en un triangle el

vèrtex del qual se situa al cap del pantocràtor, que domina i presideix l’escena,

està organitzat amb un triple significat: com a arc de triomf cristià, com a ma-

nifestació d’ajuda divina al poble escollit, i com a al·legoria de la conquesta

de la Catalunya Nova per Ramon Berenguer IV. Al centre del conjunt s’obre la

porta amb set arquivoltes, nombre que es repeteix per a les franges i l’alçària

del pòrtic, per als intercolumnis de la nau i per als absis.

Així es descriuen iconogràficament les set franges horitzontals que el compo-

nen.

En la primera trobem la visió apocalíptica tradicional: els vint-i-quatre anci-

ans, que acompanyen la Majestat flanquejada pel tetramorf, ballen al so de les

cítares, en al·lusió a l’Església triomfant.

En la segona, un grup de sants, àngels, apòstols i profetes contemplen la teo-

fania anterior, i representen l’Església militant.

En la tercera i quarta se’ns presenten temes del llibre dels Reis (esquerra) i de

l’Èxode (dreta): l’arca de l’aliança, el sacrifici de David i el judici i somni de

Salomó a un costat, i l’alliberament del poble d’Israel de l’esclavitud d’Egipte,

la pluja del mannà, Moisès fent brollar aigua d’una roca i la batalla de Rafidim,

en l’altre. Aquestes citacions bíbliques es poden interpretar com un cant a

les gestes dels comtes catalans que, amb la conquesta de la Catalunya Nova,

també havien alliberat el poble dels infidels; per això se’ls compara amb David,

Salomó i Moisès, forjadors del poble escollit per Déu. D’aquesta manera, la

concepció i el disseny general com un arc de triomf queda justificada.

En la cinquena, a l’esquerra, hi ha personatges presidits per David fent sonar

diferents instruments, al·ludint al salm CL (invitació dirigida a totes les coses

a lloar a Déu), i que podem vincular al to festiu i musical de la franja superior;
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a la dreta, Moisès rebent la Llei al Sinaí, i un bisbe, un guerrer i un cavaller

(potser Ramon Berenguer III i Ramon Berenguer IV, que, al costat d’un bisbe i

de Moisès, segellarien l’aliança del poder religiós amb el poder polític).

En la sisena, i a cada costat de la porta, trobem una fera de gran volumetria.

En la setena, grifons i lleons, el combat de sant Miquel, i representació dels set

pecats capitals i de la lluita de l’ésser humà amb el mal.

Flanquejant la porta d’accés al temple, les imatges de sant Pere i sant Pau, que

fan de suport a un arc que conté escenes de les seves vides, subratllant com-

positivament la doctrina que tots dos apòstols són els pilars i els fonaments

de l’Església. L’intradós de l’arc contigu a la porta té una interessant interpre-

tació dels dotze mesos de l’any, amb escenes de la vida rural de cada mes. Es

pot entendre com l’intent de donar sentit temporal a la teofania. No obstant

això, aquest temps s’expressa en termes econòmics i agraris (eines, treballs,

etc.), com si es volgués transmetre la idea de consagració del temps, de san-

tificació de la quotidianitat, però, alhora, de justificació del poder econòmic

de l’Església: santificant el temps i les tasques econòmiques, consagra el seu

poder terrenal, del qual Ripoll era un bon exemple.

Frontal de Sant Martí Sescorts

Segona meitat del segle XII. 95 × 147 cm. Pintura sobre taula. Monestir de Santa Margarida, Museu Episcopal de Vic

Es tracta d’una pintura al tremp sobre fusta d’àlber, que procedeix d’una co-

munitat femenina de la parròquia de Sant Martí Sescorts (Osona, Barcelona).

Si als frontals del segle XI predomina la temàtica apocalíptica, al segle XII apa-

reixen temes més descriptius per a estimular l’exemple en els fidels, i alimen-

tar la pietat popular (infància de Crist, vida i martiri de sants, etc.). Aquest

frontal descriu, doncs, alguns episodis llegendaris de la vida i martiri de santa

Margarida.
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Presideixen l’antipendi les figures hieràtiques i totalment frontals de Maria

(coronada) i el Fill, envoltats de quatre àngels que agafen la màndorla al·ludint

al tema de l’ascensió. L’aurèola que els tanca té la inscripció: «S. Maria mater

domini nostri Iesu Xristi». Els quatre espais narratius restants, subdividits in-

ternament i diferenciats pel color del fons (vermell o groc), contenen diferents

episodis de la vida de la santa titular.

Al compartiment superior esquerre hi ha dues escenes, la cronologia de les

quals està ordenada de dreta a esquerra probablement per motius composi-

tius: Margarida és requerida per dos serfs d’Olibri, davant la presència de dues

dones més i d’unes ovelles com a mostra del ramat que pasturava la santa; a

l’esquerra, Margarida és conduïda per un soldat davant Olibri, que vol conver-

tir-la en esposa, a la qual cosa ella es nega. Al compartiment inferior esquerre,

és conduïda a la presó (torre emmerlada amb una gran porta) i flagel·lada per

dos saxons, que li deixen marques a la pell. Olibri ho contempla des de la

dreta, dirigint l’acció. L’escena de Margarida a la presó amenaçada pel diable

en forma de drac, i el triomf sobre aquest, es desenvolupa al compartiment

superior dret. Un arc rebaixat ens indica que som en un espai interior. La santa

lluita contra el drac de set caps, i en surt victoriosa. Al compartiment inferi-

or dret, la santa apareix penjada mentre dos saxons li apliquen unes planxes

candents sobre el cos, que, gràcies al valor de la pregària, no fan efecte, cosa

que un soldat no acaba d’entendre. A la dreta, Margarida és decapitada.

El tractament dels vestits és extremadament característic: sobre un fons gairebé

monocrom, una ratlla blanca que es dibuixa en ovals concèntrics determina

els volums dels cossos dels diferents personatges.

El missatge és clar: la victòria sobre el poder del mal que obtenen els qui con-

fien en el Senyor. La santa, doncs, es converteix en un model a imitar (Davy,

1996; Sureda, 1995).
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Façana occidental de la catedral de Chartres. Pòrtic reial

Segle XII. Chartres

La catedral de Chartres és el paradigma de catedral, i el prototip del gòtic fran-

cès. El 1134, un incendi va destruir l’antiga catedral romànica i val caldre re-

construir la façana, inclòs el pòrtic reial. El 1194, un altre incendi va afectar

el que quedava de l’antic edifici; la reconstrucció el va respectar, i la planta de

la nova catedral es va dissenyar a partir d’ell. Per això es nota un tractament

diferenciat de la nau i de la capçalera. La rapidesa amb la qual es van iniciar les

obres de reconstrucció fa pensar que Chartres era una ciutat rica, un possible

lloc de pelegrinatge (es conservava una pretesa túnica de la Mare de Déu), un

centre comercial i firal, i un bisbat reial utilitzat per la monarquia per a afer-

mar el seu poder. El 1245, les obres s’havien acabat. La façana principal, la del

pòrtic reial, reuneix molts dels estilemes del gòtic.

Al pòrtic reial observem una estreta relació entre l’estructura arquitectònica i

les escultures, també hi trobem les típiques estàtues columna que reuneixen

els cànons estètics d’aquesta etapa inicial del gòtic: rigidesa, cames paral·leles,

peus penjant, vestidures amb plecs rígids i paral·lels, caps equivalents a un setè

de l’alçària del cos, i boca de llavis fins que esbossen un somriure. El timpà

central està dedicat a la Maiestas Domini, envoltada del tetramorf; i els laterals,

a la Maiestas Mariae i a l’ascensió de Crist; mentre que als brancals trobem les

figures de reis, reines i patriarques de l’Antic Testament.
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Les figures dels brancals de l’esquerra de la portada central tenen les següents

característiques: «cadascuna de les figures viu, per dir-ho així, en el seu món;

les estàtues no estan relacionades entre elles, ni amb qui les contempla; la

seva expressió sembla pensativa, misteriosament distant, i fins i tot arribem a

descobrir un feble rastre del somriure arcaic. L’aspecte global d’aquestes figures

quadra perfectament amb les columnes del brancal davant de les quals estan

apostades o suspeses. Els caps miren endavant, sense desviar-se gens ni mica;

els braços i les mans estan enganxats al cos, i subjecten un llibre o un rotllo

de pergamí; i els cossos amb prou feines es distingeixen sota els llargs plecs de

les vestidures. Són, en el més pur sentit del terme, “estàtues columna”, però

no tenen cap funció arquitectònica i es podrien treure sense alterar per a res

els elements arquitectònics.» (Wittkower, 1997)

Els blocs de pedra es treballaven al taller de la catedral, i en el cas de Chartres

cada figura està tallada d’un únic bloc (no n’hi ha cap que resulti d’unir dues o

més pedres), i la figura i la columna pertanyen al mateix bloc; l’aurèola, situada

davant la juntura de la columna, indica que la figura omplia tota l’alçària de

pedra. Cadascuna feia poc més de dos metres d’alçària, i el costat tenia uns

trenta centímetres. Es col·locaven sempre en diagonal, és a dir, amb una aresta

sortint, de cara a qui contemplava la portada.

A les estàtues del pòrtic reial de Chartres s’aprecia la forma romboèdrica del

bloc i que l’escultor va haver de dibuixar els perfils de les figures a les cares del

bloc, igual que l’escultor grec arcaic. Sembla que van fer-se en un rafal proper

a l’edifici en construcció, on es devien col·locar els blocs en posició inclinada

per a ser atacats directament amb un punter que dona aquesta qualitat i vibra-

ció vital, malgrat l’actitud de calma serena, encara que algunes parts (barba,

adornaments de les vestidures, etc.) es van fer amb el cisell dentat i el pla.

L’artista va triar la forma romboèdrica del bloc i la posició diagonal perquè li

permetien expressar millor les qualitats d’immobilitat i el caràcter arquitectò-

nic desitjat per a aquestes estàtues columna.

Els tres pòrtics de la catedral de Chartres permeten fer un recorregut des del

protogòtic (pòrtic reial) fins al gòtic clàssic (portades del transsepte). L’escola

catedralícia de Chartres i l’orientació neoplatònica es deixen notar en la temà-

tica de les portades. La principal s’ha de llegir seguint el fil conductor de la

història «de la salvació» (la Mare de Déu, escenes de la vida de Crist, i Crist en

majestat). La portada nord del transsepte té un paper de símbol: per la ubica-

ció no rebia la llum del sol, i això es traduïa en un símbol, l’Antic Testament,

que encara no havia rebut la llum de l’evangeli. La del sud està dedicada a

l’Església inserida al món (apòstols, màrtirs i sants presidits pel judici final).
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Sainte-Chapelle

1243-1246. París

En aquella època, la teologia va afirmar més que mai el principi de la llumi-

nositat. Per a combatre amb més força les seduccions del catarisme, els millors

pensadors sagrats van fer referència al sistema de jerarquies descrit per Dionís

l’Areopagita. Es van obstinar a consolidar aquest monument recorrent a raons

més severes, i a enriquir-lo per mitjà del progrés dels coneixements físics. Per

a Robert Grosseteste, Déu és també llum, i l’univers, una esfera lluminosa que

s’expandeix des d’un punt central en les tres dimensions de l’espai. Tot el saber

humà prové d’una irradiació espiritual de la llum increada. Si el pecat no fes

opac el cos, l’ànima percebria directament els focs de l’amor diví. En el cos de

Crist, Déu i home, l’univers corporal i l’univers espiritual tornen a trobar la

seva unitat original. Jesús i la catedral, que és el seu símbol, són considerats

com el centre del qual tot prové, i en què tot s’il·lumina: la trinitat, el verb

encarnat, l’Església i la humanitat.

D’aquestes concepcions es deriva una estètica. De tots els cossos, la llum física

és el millor, el més delectable, el més bonic; allò que constitueix la perfecció i la

bellesa de les formes corporals és la llum. Robert expressava com a filòsof el que

sentien els franciscans, en la seva lloança de santa Clara: «El seu angèlic rostre

era més clar i més bell després de l’oració, per l’alegria que en ell resplendia;

el graciós i liberal Senyor satisfeia veritablement amb els seus raigs la seva

pobra petita esposa de manera tal que pogués difondre al seu voltant la llum

divina». I el dominic Albert el Gran defineix la bellesa com una «resplendor

de la forma» (Duby, 1983).
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Molt més encara que les esglésies de les quals procedeixen, les catedrals de la

segona generació s’il·luminen amb esplendors divins. A París, les parts eleva-

des de la Santa Capella no són més que un parany aeri posat per a capturar

tots els raigs. Els murs desapareixen, i per tot arreu la llum penetra en un espai

interior que és perfectament homogeni.

La forma més important de l’estil gòtic francès de segona meitat del segle XIII

es denomina «radiant». Aquest nom, en francès rayonnant, prové dels raigs de

la traceria que componen les grans rosasses del període. Les parets s’estrenyen

cada vegada més fins a esdevenir simples i primes columnetes que separen

els espais vidriats de l’edifici. D’aquesta manera, cada vegada és més justificat

comparar un edifici gòtic a una gàbia de pedra (Panofsky, 1951).
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Un dels exemples més reeixits de l’estil radiant és la petita capella de Lluís IX

de França (1214-1270), construïda entre 1243 i 1246 al Palau Reial de París.

S’anomena la Sainte-Chapelle: la Capella Santa. El rei, més conegut per sant

Lluís, havia construït la capella per a guardar-hi la Corona d’Espines i un frag-

ment de la Vera Creu que durant una croada havia comprat a l’emperador bi-

zantí. Tot i no compartir la credulitat de l’època (ja que és impossible que una

corona feta d’espines pugui conservar-se tretze segles), impressiona la sagaci-

tat política de Lluís i el seu gust arquitectònic. La idea que va inspirar l’edifici,

segons ha dit un papa contemporani, era que Crist havia coronat Lluís amb la

seva corona. I el que Luís va construir va ser una espècie de magnífic reliquiari

a gran escala (Shaver-Crandell, 1985).

Originalment, la Sainte-Chapelle estava molt més ornamentada i recordava

amb més fidelitat un reliquiari. La maçoneria era daurada, i hi havia frescos

de fons daurats que imitaven elements metàl·lics. També hi havia estàtues

col·locades als laterals de l’edifici, entre els finestrals. Però l’element que més

evoca la brillantor de colorit dels reliquiaris contemporanis és l’efecte de les

vidrieres policromes, que cobrien gairebé completament els espais entre els

suports verticals. Els finestrals són alts, prims, amb formes de traceria d’una

complexitat inèdita, i tan delicats com els dibuixos utilitzats en l’orfebreria

de l’època.
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6. L’artista en el Renaixement

La paraula artista no existeix en el Renaixement. Un mite o tòpic molt estès en

aquest període fa referència a la concepció que els seus artistes creaven i expe-

rimentaven lliurement amb les seves idees, i oferien peces mestres a patrons

erudits entusiasmats per adquirir aquestes obres genials. La metodologia amb

la qual s’han estudiat les obres del Renaixement (formalista, idealista i romàn-

tica) per mitjà dels seus artistes, i no dels clients o dels receptors, ha anat re-

forçant aquesta mitificació. Algun dia es deixarà de parlar del geni3 de Miquel

Àngel? De fet era el patró, el mecenes, el veritable promotor de l’arquitectura,

l’escultura i la pintura, i qui exercia un paper cabdal per a determinar tant

les formes com els continguts. No podem aplicar en el Renaixement la nostra

concepció actual d’artista, d’obra d’art, de mecenatge (Gombrich, 1960). Al

segle XV era el mecenes, i no l’artista, qui els contemporanis consideraven cre-

ador dels seus projectes, i això li conferia la gran possibilitat de controlar-ne

l’aparença final. Van ser, doncs, els mecenes els qui exerciren el paper més de-

terminant en la introducció dels canvis (dels estilemes4 gòtics a les formes ar-

tístiques de la Roma imperial, de la cultura internacional de l’Europa medieval

a formes d’expressió artística, la finalitat de la qual era afirmar les tradicions

de cada centre cultural vinculant-lo al poder i prestigi de l’antiga Roma), i és

aquest paper el que cal explicar.

(3)És curiós (o no) que la paraula
geni no tingui un equivalent feme-
ní.

(4)Conjunt de trets i característi-
ques de l’estil d’un autor, un movi-
ment, un tipus d’arquitectura.
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«Haurem d’abandonar la idea, a la qual ens ha acostumat l’actual situació, que la per-
sonalitat de l’artista i la seva i espontània creació són el primer i decisiu estímul per a
la realització de l’obra d’art. En l’organització de la vida artística de totes les èpoques
anteriors, inclòs el Renaixement italià, el desig creador de l’artista ocupa l’últim lloc, i
en molts casos té com a resultat una modificació particular més o menys perceptible.
Els factors primaris fonamentals són fora del seu taller. Dos són els elements que han
d’existir i actuar perquè es pugui activar l’enginy artístic, i el treball sigui possible i es
dugui a terme des d’un punt de vista material: les diferents tasques –és a dir, l’interès per
l’artista i la demanda d’art–, i el comitent, el client i consumidor. Per tant, l’origen de
l’obra, que no sorgeix idealment com una fi en si mateixa, no està tant en la iniciativa de
l’artista; la seva realització i finalitat material tampoc no depenen de l’oferta (per mitjà
d’exposicions i del comerç d’art). Més aviat és la demanda, constant i molt forta, la que
s’anticipa com a causa decisiva de la producció, i la que també dicta la seva dimensió i
intensitat. Sense aquesta necessitat ni estímul concrets a cada cas, sense l’encàrrec d’un
client –deixant de banda algunes excepcions, no gaire abundants–, no hi hauria hagut
producció artística durant els segles XV i XVI.» (Wackernagel, 1997)

Vinculat a aquest tòpic hi ha una determinada concepció d’art. Sovint, quan es

parla d’art, es pensa en unes abstraccions idealistes considerades com a eternes

i universals. Com si la qualitat d’artístic residís en algun component inherent

a l’obra: l’obra d’art tindria una essència que la convertiria en art per a sempre,

i per a tothom. Per a molts, artístic seria tot «allò» que provoca una emoció,

un sentiment, una sensació i, per tant, es posicionen davant d’una obra in-

tentant captar allò que els pot commoure i emocionar. Si els deixa indiferents,

consideren que o bé no és art, o bé no és estètic o, simplement, és dolent i

no els agrada. Pensem, per un moment, en les pintures de les tombes egípcies,

de les catacumbes cristianes i de les pintures emmagatzemades als palaus dels
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reis. Abans de l’aparició dels museus al segle XVIII, abans del turisme de masses,

abans del consum de cultura, quanta gent havia vist aquestes pintures, escul-

tures i tapissos? Què pretenien provocar, a qui esperaven emocionar? Per no

parlar del recurs a la bellesa. Com tots els conceptes, és una pura construcció

social que depèn del moment històric, la classe social i la perspectiva des de la

qual s’aplica. Normalment, associem al mot bellesa els plantejaments neopita-

gòrics i neoplatònics (harmonia, proporció, mesura, ordre, serenitat, eurítmia,

delicadesa, etc.) cristianitzats per Agustí d’Hipona i Tomàs d’Aquino. Però la

bellesa, òbviament, ni és un concepte universal ni permanent: durant el bar-

roc es varen tapiar els murals romànics perquè els trobaven lletjos; la gent que

durant el barroc encara pensava en termes renaixentistes considerava groller,

barroer i enfarfegat el nou estil; i la gent culta del noucentisme pensava que

els edificis modernistes s’havien d’enderrocar.

Afirmar que la funció de l’art és la creació de bellesa pot ser una frase bonica,

però si no es defineix bellesa i com es crea i amb quins criteris, i a favor de

què o de qui, em temo que no vulgui dir gran cosa. A més, parlar de bellesa

en art, d’harmonia, d’inspiració i de creativitat és parlar de l’art des d’una de-

terminada manera d’entendre’l: la formal i l’estètica. I s’oblida el contingut.

Hi ha una tendència, heretada de Parmènides, que considera que existeixen

valors eterns, immutables, universals i perennes i, per tant, allò que conver-

teix un objecte en artístic és un conjunt d’aquests elements, i es considera que

l’objecte artístic continuarà essent artístic el miri qui el miri, i en qualsevol

context. Aquesta interpretació de l’obra d’art i de la història de l’art amaga,

sobretot, la funció que acompleix l’art en la construcció de la imatge dels grups

dominants, polítics o religiosos, en la legitimació del seu poder, i en la forma-

ció d’un imaginari visual capaç de produir unes subjectivitats (Foucault, Mic-

hel, 2012) que permetin la reproducció d’aquest poder i el control d’aquests

subjectes. Això també funcionava així a la Itàlia del segle XV.

En la cultura cristiana de l’Europa renaixentista, les obres d’art eren patrocina-

des en el context dels deures religiosos. L’Evangeli rebutjava l’adquisició de ri-

quesa per a satisfer interessos personals, i condemnava els beneficis mercantils.

«Si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor al
cel. Després, vine i segueix-me. [...] Us asseguro que un ric difícilment entrarà al Regne
del cel. Més encara: és més fàcil que un camell passi pel forat d’una agulla que no pas
que un ric entri al Regne de Déu.» (Mateu 19, 21-24)

La riquesa només es podia justificar si s’utilitzava amb finalitats caritatives i,

invertint-ne una part en la caritat, podia ser reconeguda per l’Església com

un mitjà per a expiar els pecats. I la «caritat» està rere molts projectes religio-

sos (construcció d’esglésies i monestirs, finançament de retaules per als altars

majors, capelles familiars, etc.). La presència dels donants i els escuts d’armes

mostra que aquests projectes exerciren un paper rellevant en la construcció de

la imatge del poder i prestigi dels seus patrons.
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Els qui encarregaven obres a la Itàlia dels segles XIV i XV només podien ser l’elit

dominant (fos política, religiosa o comercial) i, en menor mesura, col·lectius

religiosos com ara confraries. Quins models de mecenatge trobem en les dife-

rents repúbliques italianes? D’una banda, el d’aquelles ciutats la vida cultural

de les quals era governada per un sobirà absolut, un cabdill militar o condot-

tiero. Les seves despeses eren enormes: a més de pagar els salaris del seu seguici

cortesà, secretaris i criats, també havia de gastar pròdigament per a demostrar

públicament la seva riquesa, legitimar el seu poder, oferir extravagants formes

d’entreteniment per als dignataris visitants, i erigir espectaculars decorats efí-

mers per a la celebració de les seves noces o les dels seus fills i filles. Edifica-

va i decorava els seus castells, palaus i vil·les de plaer, i dotava, amb el seu

patronatge, esglésies, hospitals, monestirs i capelles locals. Podia emprendre

programes de renovació urbanística, millorar els camins i canals o construir

fortificacions per a la defensa de la seva ciutat. S’acostumaven a utilitzar els

estilemes gòtics si l’imaginari visual que volia transmetre prenia com a refe-

rent la monarquia francesa, o els estilemes del món romà si volia entroncar

visualment amb els emperadors romans. Les seves col·leccions incloïen cares

tapisseries, manuscrits il·luminats amb elaborades filigranes, valuoses relíqui-

es, objectes d’or, joies i altres bens preciosos. Tots ells tenien l’avantatge ad-

dicional de ser fàcilment transportables, i també podien ser utilitzats per a la

contractació de préstecs bancaris.

El model de mecenatge de Florència era diferent. La ciutat estava governada

per una elit de rics mercaders i banquers, i foren aquests individus els qui en-

carregarien els palaus, esglésies i capelles que transformaren la imatge de Flo-

rència al llarg del segle XV. Com a membres dels gremis de comerciants, po-

dien intervenir en els seus projectes corporatius, formant part de les comissi-

ons que supervisaven la construcció de la catedral o d’un retaule per a l’altar

del gremi. Com a patrons individuals, el seu nivell d’inversió estava limitat a

uns ingressos que eren modestos en comparació amb els que tenia un duc. El

banquer florentí Palla Strozzi va pagar uns 2.000 florins per a les dots de dos

cosins i, en canvi, el matrimoni entre Ana Sforza, filla del duc de Milà, i el

duc de Ferrara, Alfons d’Este, va importar una dot de més de 100.000 ducats.

A més d’administrar llurs possessions i pagar els impostos, els mercaders flo-

rentins es concentraren en la construcció i decoració del seu palau familiar i

d’una capella a la seva església parroquial. També podien encarregar un retrat,

edificar una vil·la en terres de la seva propietat, o adquirir joies i llibres (molt

cars abans de la difusió de la impremta).

La creença que una despesa ostentosa era la millor manera de demostrar una

condició social privilegiada estava fermament arrelada a l’Europa del segle XV,

i es veia l’arquitectura, l’escultura i la pintura com a poderosos instruments

per a la construcció d’una imatge de riquesa i poder. Tenien clar el valor de

l’art com a propaganda.

Condottiero

Nom que rebien els capitans
de tropes mercenàries al servei
de les ciutats estat italianes des
de finals de l’edat mitjana fins
a mitjan segle XVI. Condotta és
el terme que designava el con-
tracte entre el capità dels mer-
cenaris i el govern que llogava
els seus serveis. Cèlebres per
la seva falta d’escrúpols, podi-
en canviar de bàndol si troba-
ven un millor postor abans de
la batalla o, fins i tot, enmig.
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«Per tant, en Tucídides es confirma la sagacitat dels antics, que havien equipat les seves
ciutats amb tot tipus de construccions, de manera que semblaven molt més opulentes del
que eren en realitat. I quin governant ha existit, entre els més importants i intel·ligents,
que no hagi considerat l’art de la construcció entre les seves prioritats a l’hora de donar
fama al seu nom i al seu record en la posteritat?» (Alberti, 2007)

El papa Nicolau V creia que les edificacions grandioses eren necessàries per a

demostrar a la gent el poder de l’Església. El govern venecià va iniciar les obres

de la torre del rellotge en un moment d’inestabilitat financera per tal de fer la

impressió que l’estat no estava en bancarrota.
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Avui dia s’esdevé el mateix, i la riquesa es projecta en la casa, el cotxe, la de-

coració, la marca de roba, etc. Però, aleshores, la «creació» de l’artista no tenia

un valor financer reconegut. El cost d’una obra d’art es determinava tenint en

compte els materials i el treball invertit en l’elaboració, i es pagava a l’artista

per la seva habilitat com a artesà. El rei de Nàpols pagava 500 ducats anuals al

seu cronista oficial, 400 al seu expert en defensa, 144 a l’arquitecte de la sala

principal de recepcions del seu castell, i 24 als seus millors soldats de cavalleria

i infanteria (Ryder, 2008). Amb uns ingressos anuals d’uns 830.000 ducats, in-

vertia 14.000 ducats a l’any per a costejar l’administració de la casa, i gastava

més de 250.000 ducats per a reconstruir la residència principal, Castelnuovo.

Els materials molt cars i les obres escultòriques molt elaborades esdevenien

importants manifestacions de riquesa. La fusta es convertia en un be molt més

car quan es treballava en complicades marqueteries. El bronze era car: una es-

tàtua de cos sencer podia costar uns 1.000 florins, en canvi, una de marbre,

només 200 florins, el mateix que una taula pintada amb el seu marc finament

esculpit. Els frescos eren molt barats: una escena de grans proporcions podia

costar uns 25 florins. El duc de Ferrara, Borso d’Este, va invertir 9.000 ducats

per a refer un dels seus salons de recepció, però només 800 ducats en els frescos

de les parets de l’enorme Sala dels Mesos del palau Schifanoia.

Té sentit que ens mirem aquestes obres des d’una perspectiva estètica? Només

si oblidem el contingut i funció per a la qual es van encarregar. És a dir, si

renunciem a comprendre-les. Les obres que veurem al museu dels Uffizi, ai-

xí com a les esglésies de Florència, parlen, sobretot, dels interessos, creences,

èxits, pors i esperances dels qui les varen finançar, i no dels talents creatius

dels seus artistes.

La forma, el contingut i l’estil estaven directament relacionats amb les acti-

tuds envers la riquesa i amb la legitimació del poder, que no eren en absolut

uniformes. El duc de Ferrara podia fer ostentoses manifestacions de la seva ri-

quesa; per contra, els rics mercaders de Venècia i Florència vivien en societats

on les manifestacions ostentoses eren criticades tant per principis religiosos

com polítics.

Si l’art era tan important en la creació d’un imaginari visual sobre el poder,

és lògic pensar que els patrons renaixentistes dediquessin una especial aten-

ció a controlar als artesans que executaven els seus encàrrecs. Alguns gover-

nants contractaven artistes, pagant-los un salari regular i recompensant-los

Florins

El florí florentí, encunyat per
primer cop el 1252, conte-
nia 3,53 g d’or, mentre que
el ducat venecià, introduït el
1284, pesava 3,55 g. Deixant
de banda les fluctuacions del
mercat, per a facilitar la com-
paració, aquí igualarem 1 du-
cat = 1 florí.
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amb allotjament, llenya, oli i vi. Però la majoria d’artistes treballava pel seu

compte, i les relacions amb els patrons quedaven formalitzades mitjançant

contractes legals. Vet aquí un exemple:

«Que sigui conegut i manifest per a qui vegi o llegeixi aquest document que, a sol·licitud
del reverend Messer Francesco di Giovanni Tesori, actual Prior del Spedale degli Innocenti
a Florència, i de Dominico di Tomaso di Curado (Ghirlandaio), pintor, jo, Fra Bernat di
Francesco de Florència, Germà Jesuato, he escrit aquest document amb la meva pròpia
mà com un contracte d’acord i encàrrec per a una taula d’altar a col·locar a l’església de
l’esmentat Spedale degli Innocenti, amb els acords i estipulacions que es detallen, a saber:

Que en aquest dia 23 d’octubre de 1485, l’esmentat Francesco encarrega i confia a
l’esmentat Domenico la pintura d’una taula que aquest Francesco ha fet fer i ha lliurat;
aquesta taula l’esmentat Domenico l’ha de fer bona, és a dir, pagar per ella; i que ha
d’acolorir i pintar aquesta taula, tota amb la seva mà, en la forma com es mostra en un
dibuix sobre paper amb tals figures i la forma allà mostrada, en tot detall d’acord amb
el que jo, Fra Bernat, cregui millor, no apartant-se de forma i composició de tal dibuix;
i ha de pintar la taula, amb despeses al seu càrrec, amb bons colors i amb or en pols
en aquells adornaments que ho exigeixin, amb qualsevol altra despesa en que s’incorri
sobre la mateixa taula, i el blau ha de ser ultramarí d’un valor proper a quatre florins
l’unça, i ha de tenir completada i lliurada aquesta taula dins els trenta mesos comptats
des d’avui; i ha de rebre com a preu d’aquesta taula així descrita (feta al seu cost, és a dir,
al dit Domenico) 115 florins, si em sembla a mi, és a dir a l’esmentat Fra Bernat, que els
val; i jo puc consultar a qui cregui millor per a sol·licitar una opinió sobre el seu valor o
artesania, i si no crec que valgui el preu establert, ell rebrà tant menys com jo, Fra Bernat,
consideri correcte; i ell ha, dins dels termes de l’acord, de pintar la predel·la d’aquesta
taula com jo, Fra Bernat, consideri bé; i ell rebrà el pagament com segueix: l’anomenat
Messer Francesco ha de donar a l’esmentat Domenico tres florins cada mes, començant
des de l’1 de novembre de 1485 i continuant com s’estableix, cada mes tres florins [...].

I si Domenico no ha lliurat el panell dins de l’esmentat període de temps, estarà subjecte
a una multa de quinze florins, i alhora si Messer Francesco no compleix els esmentats
pagaments mensuals estarà subjecte a una multa pel total, és a dir, una vegada que la
taula estigui acabada haurà de pagar completament i en la seva totalitat la resta de la
suma deguda.» (Baxandall, 1981).
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Domenico Ghirlandaio. Adoració dels mags

1488. Tremp sobre fusta. 285 x 240 cm. Ospedale degli Innocenti, Florència. Encàrrec: Prior de l’Ospedale degli Innocenti

I un segon exemple: el 1457, Filippo Lippi va pintar un tríptic per a Giovanni

di Cosimo de Mèdici; es tractava d’un obsequi per al rei Alfons V de Nàpols.

De la següent manera es posava Filippo en contacte amb el client:

«He fet el que em va demanar sobre el quadre, i m’he atingut escrupolosament a cada
cosa. La figura de sant Miquel és ara tan a prop del seu final que, com que la seva armadura
haurà de ser de plata i or, com els seus altres vestits, he anat a veure Bartolomeo Martelli:
va dir-me que parlaria amb Francesco Cantansanti respecte a l’or i el que vostè vol, i que
jo hauria de fer exactament el que vostè vol. Em va recriminar, dient que jo li havia fallat
a vostè.

Ara bé, Giovanni, jo sóc aquí el seu servent, i ho seré de fet. He rebut de vostè catorze
florins, i li he escrit que les meves despeses arribaran a trenta florins, i arriben a això
perquè el quadre és ric en adornaments. Li demano que ho parli amb Martelli perquè ell
sigui el seu representant en aquesta obra, i que si jo necessito alguna cosa per a apressar
la feina, jo ho pugui concertar amb ell.

Si vostè està d’acord [...] a donar-me 60 florins per a incloure materials, or, daurat i pin-
tura, amb Bartolomeo actuant com ho suggereixo, jo, per part meva, per a causar a vos-
tè menys inconvenients, tindré el quadre completament acabat cap al 20 d’agost, amb
Bartolomeo com la meva garantia. I per a mantenir a vostè informat, envio un dibuix
sobre com el tríptic es fa de fusta, amb la seva alçària i la seva amplada. Per amistat amb
vostè, no vull cobrar més dels 100 florins de cost: no demano més. Li demano que em
contesti, perquè estic ociós aquí i vull anar-me’n de Florència quan acabi. Si he estat
massa presumit a escriure’l, disculpi’m. Faré sempre el que vostè vulgui en qualsevol as-
sumpte, gran o petit.

Valete, 20 de juliol de 1457

Fra Filippo pintor, a Florència.» (Baxandall, 1981)

Referència bibliogràfica

Baxandall, Michael (1981).
Pintura y vida cotidiana en el
Renacimiento (2a. ed., pàg.
18-19). Barcelona: Gustavo
Gili.



© FUOC • PID_00248782 106 L’artista al llarg de la història

Carta a Giovanni di Mèdici i esbós del retaule

Archivio di Stato (Med. Av. Pr., VI, Nº 258). Florència

Pel que fa a l’arquitectura, hem de tenir present que, malgrat l’existència

d’arquitectes com Brunelleschi, Alberti o Filarete, no hem de pensar en

l’arquitecte com en la persona que dissenya un edifici. Una multiplicitat

d’oficis i funcionaris intervenien de forma significativa en el resultat d’un edi-

fici (picapedrers, fusters, orfebres, pintors, intel·lectuals, etc.). Els edificis eren

construïts per una gran quantitat d’artesans especialitzats i treballadors manu-

als sota la supervisió d’un capatàs de les obres, que s’encarregava dels aspectes

tècnics de la construcció. Però la persona més implicada en l’aparença final

dels seus edificis era el patró, i al segle XV n’hi va haver molts, com ara Cosme

i Llorenç de Mèdici, Hèrcules d’Este i Pius II, que van intervenir activament

en el disseny dels seus projectes.

Per què els productors d’imatges volgueren emancipar-se de l’artesanat?

Les arts de la imatge ocupaven, a l’interior d’aquest sistema artesanal, una po-

sició una mica a part (estaven exempts d’alguns impostos, de fer la ronda),

la qual cosa permet explicar la seva emancipació a partir del Renaixement.

Aquesta posició privilegiada s’explica per algunes característiques vinculades

a la naturalesa de les imatges: eren considerades productes de luxe i no supe-

ditades a necessitats funcionals. El seu poder de representació els conferia un

prestigi particular, vinculat a un ús devocional (mediació amb sants, marede-

déus, avantpassats i difunts) i amb les activitats relacionades amb allò que és

sagrat; el paper de suport a la imaginació i la capacitat de simbolització, així

com l’ús didàctic que se’n feia, explica el seu estatus particular. Cal afegir que

la veneració de les imatges no implica, forçosament, el respecte i l’admiració

per al seus productors. Per tal que els privilegis atorgats a les obres es transme-

tin als seus autors, cal que els artesans productors d’imatges, insatisfets amb

el seu estatus, aspirin a l’emancipació fora de l’artesanat, fora de les arts me-

càniques. Aquesta aspiració es va manifestar durant el Renaixement, quan els

millors artesans foren cridats a treballar per a prínceps, condottieri i papes per

a legitimar i mostrar el seu poder. Aquesta elit d’artesans, aviat adaptada a les

maneres de la cort, no podia sentir-se satisfeta amb la condició inferior ator-
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gada a la seva categoria: l’ascens social d’alguns individus comportà l’aspiració

a una transformació general de l’estatus de l’activitat, a una valoració de la

identitat, alhora individual i col·lectiva, els productors d’imatges.

Entre ells, els pintors foren particularment capaços de dur a terme aquesta

emancipació fora de l’artesanat; més que els gravadors, confinats a una activi-

tat recent i considerada subordinada; més que els escultors, amb la dificultat

de la materialitat i la duresa de la seva activitat, que els convertia en treba-

lladors manuals. Per contra, la pintura es beneficiava d’una relativa lleugere-

sa d’execució, així com d’una expressió directa, on la presència de la mà de

l’autor es feia sentir millor que en els altres i facilitava la personalització de

la producció.

El desig d’emancipació fora de l’artesanat es va intensificar en funció dels obs-

tacles posats pels representants del gremi als artesans que pretenien exercir

fora del seu control. El proteccionisme corporatiu no feia res més que incre-

mentar-se, i comportava un relatiu tancament a l’accés al mestratge, per la

importància dels drets d’ingrés, així com per la preferència donada als fills dels

mestres.

La percepció que tenim avui dia d’aquest estatus està enterbolida per la con-

fusió entre la massa anònima, feta d’artesans oblidats després, que formaven

el gruix de l’ofici, i algunes figures que han passat a la posteritat, uns artistes

cortesans esdevinguts cèlebres precisament perquè estaven fora de la norma.

Sovint es cau en l’error de perspectiva de projectar sobre el conjunt d’artesans

algunes excepcions: Rafael, Leonardo da Vinci i Miquel Àngel no foren la nor-

ma, sinó l’excepció.

Hem d’admetre, doncs, que coexistia una pluralitat d’estatus entre els dos pols

extrems: els artesans anònims (productors d’exvots, d’imatges pietoses o pin-

tures ornamentals) i els cortesans distingits pels mecenes (productors de grans

encàrrecs públics o per a un reduït nombre de clients disposats a acceptar el

que proposava l’artista, al preu que en demanava).

Quines foren les estratègies d’ascens individual? No es podia sortir de la con-

dició d’artesà només a partir del talent individual. Calia optar per mecanismes

exteriors a l’artesanat. Un d’ells fou la vida de cort, habitualment completa-

da amb funcions diplomàtiques (el cas de Rubens o de Le Brun), un altre, les

ciències (Leonardo da Vinci, Abraham Bosse), les humanitats (Poussin) o el

mercat mateix (Rembrandt).

També existiren estratègies d’ascens col·lectiu que foren decisives en la trans-

formació de l’estatus de l’activitat. Es poden citar els mitjans jurídics, utilit-

zats pels pintors privilegiats quan eren atacat pels mestres dels gremis, els

atacs personals i el menyspreu públic, utilitzats pels partidaris dels pintors re-

ials per tal de desqualificar els rivals, a qui tractaven «d’artesans mecànics»,
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«d’ignorants», «de trituradors de colors», «de brunyidors d’estàtues». Tanma-

teix, la més eficaç fou l’arma institucional: la creació d’acadèmies de pintura

i d’escultura.

Prenent el model de l’Akademia de Plató, les acadèmies del Renaixement ita-

lià –imitades per França a partir del segle XVI– eren estructures privades, més

formalitzades que el simple cercle d’amics, que reunien l’elit intel·lectual al

marge de la universitat i dels salons mundans.

Organitzar com a acadèmia les «arts del dibuix» (fou el cas de l’Accademia

delle arti del Disegno, creada a Florència per Vasari, i després l’Accademia di

San Luca, a Roma) constituïa un autèntic cop de força que pretenia reivindicar

la seva pertinença a les arts liberals i no a les arts mecàniques. Encara fou més

provocador el fet de sol·licitar la protecció del poder, és a dir, el reconeixement

oficial de l’estat, a imitació del que s’havia fet sota Richeleiu quan va crear el

1635 l’Académie française, exclusivament dedicada a les lletres. Impulsada per

Le Brun, el 1661, amb l’adveniment de Lluís XIV, es va crear l’Académie royale

de peinture et de sculpture, finançada al més alt nivell. Aviat, sota la iniciativa

de Colbert, se’n crearen d’altres: la de dansa, la de ciències, la de música, la

d’arquitectura i la d’espectacles.
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7. L’artista en el Barroc

S’anomena Barroc l’estil artístic que es desenvolupà a Europa, i a les terres

de colonització europea, durant el període comprès entre el Renaixement i el

Neoclàssic o, més restringidament, entre el manierisme i el rococó. Per tant,

comprèn des de la fi del segle XVI fins a començament del XVIII.

El moment central de la cronologia del Barroc (1620-1680) coincideix amb

una vasta crisi econòmica, política, social, religiosa i cultural, però es fa més

difícil delimitar-ne els inicis i el final. De vegades es considera el manieris-

me com a part del Barroc i, fins i tot, hom parla d’un prebarroc que tindria

en Miquel Àngel i en el darrer Rafael les figures més representatives. Tampoc

queda clar si el rococó és l’estil que culmina el Barroc, o simplement n’és un

perllongament. En música, el barroc comença amb Monteverdi (1567-1643),

i acaba amb Bach (+ 1750). Tanmateix, en literatura espanyola ja no trobarem

res d’important en barroc després de la mort de Calderón (1681), a excepció

de la hispanoamericana Sor Juana Inés de la Cruz (+ 1695).

Europa va perdre l’ímpetu, la vitalitat i la confiança que caracteritzaren el Re-

naixement: l’optimisme renaixentista, la seguretat que el món pot ser cone-

gut, controlat i mesurat, s’esfondrà i donà pas al dubte, al somni i a l’angoixa.

Les «guerres de religió» havien degradat el clima de convivència; les bancar-

rotes de les monarquies hispànica i francesa havien trasbalsat la naixent bur-

gesia financera, i la pràctica del mercantilisme («l’augment de qualsevol estat

ha de ser a costa de l’estranger», ens diu F. Bacon) desembocaria en la guerra

econòmica de tots contra tots, cosa que permetria dir a Hobbes: «l’home és un

llop per a l’home». Fins i tot el clima hi col·laborà, disminuint la temperatura

mitjana a Europa, des del 1600, en dos o tres graus.

La guerra dels Trenta Anys, que esclatà el 1618, replantejà tots els conflictes

del segle precedent. Fou la darrera lluita per a aconseguir la preponderància

castellana a Europa, associada a l’intent de reconquesta catòlica i els interessos

dinàstics de la casa d’Àustria. La pau de Westfàlia (1648) i dels Pirineus (1659)

resolgueren, en benefici de les potències vencedores, els conflictes arrossegats

des del segle XVI. Holanda, Anglaterra i França es dreçaren com a grans potèn-

cies colonials, controlant, amb les seves Companyies de Comerç i Navegació,

el «comerç triangular» (Europa - Àfrica - Amèrica).

La filosofia i la ciència aristotèliques també s’esfondraren. Galilei, Kepler, Des-

cartes i Newton, canviant les columnes immutables de l’univers per nocions

de moviment, assenyalaren el triomf de la ciència nova.
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L’artista barroc no sabia que era un artista barroc, és a dir, no tenia consciència

de pertànyer a una nova era cultural. Hi havia un sentiment de continuïtat

amb els protagonistes del Renaixement. Només en la segona meitat del segle

XVII, la França de Colbert va dur a terme una operació de refundació cultural

i artística comparable amb la del Renaixement.

L’intent francès fou un nou retorn a l’origen clàssic. No és un atzar que el terme

«barroc» fos utilitzat per primer cop a França, i en sentit despectiu i pejoratiu,

com va passar al mot gòtic. Podria derivar de barrueco (perla barroca), perla

irregular o nòdul esferoïdal que es troba en algunes roques, i d’aquí berrocal

(tartera), que vol dir lloc ple de penyals granítics. Aquesta etimologia accentua

el caràcter petri i gegantí d’algunes manifestacions barroques. Hi ha qui el creu

també provinent del portuguès barrôco, que vol dir perla defectuosa, irregular.

D’altres el fan derivar de l’italià parruca, amb les ondulacions i els enjoiaments

de la qual se’l compara. Sembla que fou Benvenuto Cellini qui l’aplicà per

primera vegada a l’art com a sinònim d’extravagant.

Rousseau, Diderot i, en general, la literatura francesa i italiana del XVIII empra-

ren el mot per a qualificar tot allò que és enfarfegat, excessivament afectat,

adornat, grotesc i fins i tot ridícul. J. J. Rousseau diu en el seu Diccionari de la

Música (1767): «Una música barroca és aquella l’harmonia de la qual és con-

fusa, carregada de modulacions i dissonàncies, el cant, dur i poc natural, i el

moviment, forçat». Durant molt de temps, el terme barroc fou aplicat pejora-

tivament a les obres d’art que s’oposaven a les normes del classicisme francès.

Benedetto Croce (+ 1952) el va fer derivar de baroco, terme mnemotècnic que

els escolàstics idearen per a designar una figura de sil·logisme; per a Croce,

barroc era «una de les variants d’allò que és lleig i repulsiu», artísticament

parlant: «el que és veritablement art no és mai barroc, i el que és barroc no

és art», afirmava.

Jacob Burckhardt, a Der Cicerone (1856), fou el primer a revisar els epítets ne-

gatius que pesaven sobre el barroc, que ell considerava com un renaixement

exagerat. El seu deixeble, Heinrich Wölfflin (+ 1945), fou el primer a considerar

el barroc com un estil propi, oposat al Renaixement. Va establir les diferències

entre aquests dos estils mitjançant cinc parelles de conceptes:

Renaixement Barroc

lineal pictòric

superfície profunditat

forma tancada forma oberta

unitat multiplicitat

claredat absoluta claredat relativa
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Eugeni d’Ors, a Lo barroco (1944), plantejà la teoria dels cicles aplicada a

l’art: cada civilització passa per tres moments: l’etapa arcaica, l’etapa clàssica

i l’etapa barroca. Aquesta darrera seria l’expressió d’un període de crisi i de

decadència de valors.

Actualment, el concepte barroc s’interpreta des d’una multiplicitat de crite-

ris. Weisbach defineix el Barroc com l’art de la contrarreforma, i Wiëtor com

l’expressió de l’absolutisme monàrquic. Si uns subratllen la utilització de la

retòrica al servei de la persuasió, d’altres defineixen el barroc com l’ús que en

fa el poder de l’astorament i l’ostentació, en el marc de la ciutat, per tal de

crear en el poble un estat d’opinió favorable.

7.1. Centres de producció del barroc

a)�Roma

L’Església Catòlica, davant l’escomesa de la Reforma, dictà un seguit de normes

i cànons que fixaren la temàtica i la iconografia religioses, amb vista a difondre

la fe amb un llenguatge enlluernador que arribés al poble. Les composicions

triomfalistes (glòries de sants, grans columnates, motllures retorçades), i l’art

ric i luxós que finançà, tenien com a objectiu bàsic impressionar les masses.

És el típic art barroc recargolat, que produeix la impressió d’il·limitat, d’infinit,

que substitueix l’equilibri i la serenitat del Renaixement per l’afany d’impactar

amb efectes de llum, de massa i de moviment. Per això, en l’arquitectura pre-

domina l’ordre colossal, la riquesa en l’ornamentació, les curvatures de línies

i de superfícies; en l’escultura, les actituds dinàmiques de les figures, els vestits

que semblen moguts pel vent, les expressions afectades dels rostres; i en la

pintura, les composicions en diagonal, els efectes de perspectiva, els contras-

tos lluminosos i el virtuosisme il·lusionista.

b)�Versalles

Si Roma era la capital de la cristiandat, França esdevingué la potència domi-

nant en el terreny polític i cultural a Europa. La cort dictava els cànons, els

gustos. És aquí on nasqué el classicisme francès, caracteritzat per la primacia

del que és polític per damunt de qualsevol altra consideració. Si era l’estat qui

inspirava l’art, aquest havia de ser uniforme, sense arbitrarietats ni gustos per-

sonals de l’artista: d’aquí els jardins geomètrics, l’urbanisme rígid de les grans

avingudes i les places de grans perspectives. L’art era un instrument de l’estat

per a estendre el prestigi del monarca.

c)�Flandes
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Malgrat el predomini dels Habsburg, l’aristocràcia havia perdut el seu poder

i l’Església hagué d’acceptar la realitat històrica del moment; però ni la mo-

narquia tenia prou força per a finançar l’art, ni l’Església podia mantenir uns

cànons massa estrictes. Per això, a Flandes, malgrat una certa tendència catò-

lica general, l’art serà més espontani que no l’art francès, i més natural i més

alegre que el de Roma.

d)�Holanda

La seva peculiar situació econòmica i social produirà un art naturalista, ori-

ginal, independent i sense temàtica religiosa, protagonitzat per una burgesia

amant de la llibertat i de la prosperitat econòmica. Les escenes regulars, les

pintures de costums i els retrats obeeixen el desig burgès de fer visibles les co-

ses espirituals, i de convertir en experiències espirituals les coses visibles.

7.2. L’artista i l’espectador barroc

Què li demana el barroc a l’espectador i a l’artista? A l’espectador se li de-

mana que s’identifiqui amb les figures pintades o esculpides, que es confor-

mi a Crist, que exerciti la imaginació i afecte per tal de donar a la seva àni-

ma la forma més semblant possible a la del sant o del màrtir que contem-

pla; a l’artista, la representació dels moviments de l’ànima amb les actituds

dels cossos. L’abandonament estàtic dels cossos dels sants barrocs representa

l’abandonament de les seves ànimes a l’acció de Crist.

La posició social de l’artista al XVII no es distingeix, a primera vista, de la de

l’artista dels segles immediatament anteriors: treballa fonamentalment en di-

recta relació amb els centres de poder polític, i rep diners i prestigi a canvi de

la seva obra.

L’artista elabora les formes de la representació del poder, i brinda a la socie-

tat i al senyor les mil imatges capaces de palesar la fe religiosa, la sacralitat, i

d’explicitar la seva funció de protecció pública. Per a la gestió del seu estat, el

príncep barroc sap reemplaçar cada vegada millor l’ús de la violència per un

govern basat en l’eficàcia de la representació de la força. I el primer laboratori

d’aquesta forma «absolutista» de poder de la representació és el llarg regnat del

papa Barberini, Urbà VIII (1623-1644), que va heretar de Pau V (1605-1621) i

de Gregori XV (1621-1623) la pruïja dels objectius dignes de la política artís-

tica d’un papa: completar Sant Pere, construir o decorar una vil·la o un palau,

fer una luxosa capella familiar, finançar les construccions de diverses ordes

religioses, i ajudar el nebot preferit a constituir una rica col·lecció de pintures

i escultures.

L’escultura i la pintura estigueren durant el segle XVII al servei de tres poders:

l’Església, el rei i la burgesia. Cadascun d’ells utilitzava l’art per als seus fins

de glorificació o afirmació.
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A partir del Concili de Trento es recomanava que l’art religiós fos clar, senzill i

comprensible, potenciant el seu caràcter didàctic; que tingués una interpreta-

ció realista, i que estimulés de manera sensible, no raonada, la pietat. La imatge

barroca sacra es composa, segons Weisbach, de cinc elements conceptuals que

la defineixen: misticisme, ascetisme, heroisme, erotisme i crueltat, conceptes

consubstancials que tindran relació directa amb els escrits dels grans místics i

que persuadiran, per mitjà dels sentits, els fidels.

Apareixerà una nova iconografia i una nova ortodòxia representativa dels te-

mes sacres. S’imposarà la codificació de l’art, i apareixerà la figura del veedor

del Sant Ofici, que vetllarà per l’adequació de les imatges a la norma imposa-

da. La vida dels sants i dels màrtirs –sobretot dels canonitzats el segle XVII–

sovintejarà. La imatge de la Mare de Déu Immaculada (el dogma és del 8-

XII-1854), el triomf de l’eucaristia i la Caritat són nous temes que segueixen

la idea jesuítica de materialització de les idees abstractes; altres temes són la

intervenció directa i salvadora de l’Església en la vida del fidel mitjançant els

Sagraments, el retrat de personatges del món religiós del moment, el nou sen-

tit de l’al·legoria per a visualitzar la intervenció de l’Església, i la seva acció

salvadora en la vida humana.

La pintura, doncs, es fa art dirigit amb els seus continguts dictats pels teòlegs;

cal mesurar el seu efecte, situant-la en els nous temples de penombra dramà-

ticament calculada. A més d’aquest aspecte propagandístic, la pintura barroca

posseeix una visió unitària de l’univers des d’un esperit que, en el to de la seva

intimitat, cerca un sentit que l’orienti per aquelles ombres.

La imatge del rei serà mitificada, i sovint se’l representa amb imatges mitològi-

ques que volen ser representacions de les virtuts del monarca. El retrat emfasit-

zador, els programes artístics de la Monarquia, el binomi Hèrcules-Rei, els mo-

numents eqüestres posats al mig de les places, són alguns exemples d’aquesta

pràctica de lloança que es va estendre també als personatges de la noblesa.

També apareix un corrent burgès amoïnat per la seva autoafirmació, i uns «di-

letants» que veuen en l’art plàstic la visualització del món antic i la literatura.

Holanda és el centre principal de la burgesia comercial que pretén convertir

el seu món en tema de l’obra d’art. Així, apareixen els paisatges, les escenes

de gènere, el bodegó, el gerro de flors i el retrat de grup. Són les noves institu-

cions les que s’han d’immortalitzar, i l’art ha de respondre al nou gust. És el

seu paisatge el que els pintors plasmen en les teles; és el seu passat pagès el

que representen les escenes de gènere; són els seus objectes el que veiem als

bodegons; és la seva vida burgesa el que ens mostren els interiors; és la seva

ciutat, la seva casa, la seva església, el que es reprodueix a les teles.

Aquí podem incloure-hi tots aquells amoïnats per la replantació de la veritat

nua, anomenats bambotxants, que pintaven obres de temes populars, pinto-

rescs o grotescs, com ara escenes de taverna, de banquets, de cabaret, de reu-

nions de bevedors o de fumadors. No és la ridiculització de la gent del poble,
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sinó la plasmació de com viuen, que servirà d’autoafirmació dels burgesos en-

riquits, i que tenen molt proper el seu origen. Els bambotxants holandesos

(Laer, Brouweer, Teniers) són els representants genuïns del realisme i del na-

turalisme barroc.

Holanda és també on els primers sentiments realistes adquireixen més impor-

tància. Els anomenats caravaggistes d’Utrecht (Honstort, Baburen, Ter Brugg-

hen) comencen a emancipar-se de l’influx manierista flamenc, i reprenen uns

temes basats en l’observació del natural: paisatges i natures mortes. Però serà

Frans Hals (xopat d’esperit burgès i corporatiu) qui formularà un nou gènere:

el retrat de corporacions.

Al contrari, el dilettante, home de vasta cultura literària i artística, cerca en el

món antic la seva autoafirmació intel·lectual. Virgili, Ovidi i les manifestacions

artístiques de l’antiga Roma serveixen de base per a les seves obres. Aquí la

persuasió sensible dona pas a la racionalització.

En aquesta línia, cal esmentar l’auge del gènere de la caricatura; es generalitza

el seu ús lligat a l’estètica classicista. La raó que en dona Carracci és el diletto;

la justificació, però, que en dona l’estètica classicista és la del perfeccionament

o ajuda que l’artista oferia a la naturalesa: el bon artista ha de conèixer les

intencions de la naturalesa i ajudar-la a realitzar-les.

Classifiquem, doncs, les diferents tendències en funció de qui fa la comanda:

• el naturalisme serveix a la idea contrarreformista

• el barroc serveix al poder absolut

• el realisme serveix a la burgesia

• el classicisme serveix a la intel·lectualitat

Finalment, la imatge del pintor és un dels temes preferits de l’art barroc, però

el que és realment barroc cal veure-ho en la importància que ara es dona al

fet de pintar (Carracci pinta la pintura del seu autoretrat): pintar la pintura

esdevé un tema autònom amb iconografia pròpia.

El segle XVII es presenta com una època en la qual conviuen diversos models

d’artista, un període en què es consoliden els increments de condició social

heretats del Renaixement i s’obren algunes vies cap a un nou tipus de relació

entre l’artista, la societat i el mercat.
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7.3. El llenguatge barroc

La polèmica entre dibuix i color esdevé una de les discussions filosòfiques

bàsiques del barroc, el fonament de la qual està en la pugna entre el que és

interior i l’exterior. La cultura barroca es caracteritza per la racionalització que

efectua de les dades exteriors proporcionades pels sentits, considerats –a la

manera aristotèlica– com la primera font del nostre coneixement.

Així, doncs, no ens ha d’estranyar que, en abandonar-se cap al 1630 els residus

del formalisme manierista, siguin les dades dels sentits les que prevalguin en

les representacions plàstiques. I aquest sensualisme s’expressava naturalment

amb el predomini del color i de la taca (el pare de la generació de 1630 és Ru-

bens). Els pintors proposaven, primer de tot, una manera visual d’apropament

a la realitat en una opció decidida pel colorit i la pèrdua del contorn. Aquesta

consideració del que és natural com el que és vist, més que no pas com el que

és especulat, es desenvolupa definitivament amb Hals, Vermeer, Rembrandt,

Poussin i Velázquez, els quals fonamenten la seva pintura en la supremacia

dels valors visuals. L’ull esdevé, així, l’òrgan essencial del sistema barroc de

coneixement.

Podem fer un esbós comparatiu entre la plàstica renaixentista i la barroca,

subratllant els principals aspectes formals.

Renaixement Barroc

Composició: simetria, eixos clars i equilibrats.
Diagonal ordenada i tot sovint delicada

es trenquen els eixos clars i equilibrats; es re-
torcen. Les diagonals tendeixen a entrar dins
l’espai ocupat per l’espectador

Ritme: equilibri massa-moviment que
s’acostuma a compensar amb punts de fuga
de la perspectiva

desequilibrat en un dels dos extrems, o excés
de massa o de moviment. Hom s’hi ofega

Dibuix: equilibrat, delicat, serè; mai violent.
Aconsegueix mímiques elegants, disposades
de manera aparentment natural

se’l pot catalogar de magistral. Dominen a la
perfecció les profunditats, els escorços i les po-
sicions més violentes

Color: en proporció a la línia, matisat. Des de
l’sfumato leonardesc a la tonalitat de Correg-
gio

violent, fort, contrastat. Jocs màgics de contra-
llum que desembocaran en el tenebrisme. Tre-
ballen la llum fins a representar l’aire (perspec-
tiva aèria)

Personatges: nobles, amb expressió serena o
introvertida. Sense cap mena d’expressió del
pathos. Nobles i burgesos sempre elegants i
bonics

apassionats i en moviment. Classes populars
com a subjectes d’estètica, però sublimats te-
màticament. El més «lleig», l’horripilant, pot
ser subjecte d’estètica 

7.4. Filosofia i art barroc

1)�Velázquez�i�Descartes

Si observem el quadre l’Esposori de la Mare de Déu, de Rafael, podem remar-

car-ne la perspectiva: l’escena està contemplada des d’un punt de vista concret

i les coses són empetitides per la distància. Però el pintor ha posat la mateixa
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cura en el primer pla (nitidesa) que en l’últim, és a dir, el pintor renaixentista

ha simulat un punt de vista, però la seva retina ha objectivitat tots els altres

punts.

Esquerra: Rafael. L’Esposori de la Mare de Déu. Dreta: Velázquez. Les filadores

Esquerra: 1504. Tremp i oli sobre fusta. 175 cm × 120 cm. Pinacoteca de Brera, Milà
Dreta: 1655-1660. Oli sobre tela. 220 x 289 cm. Museu del Prado, Madrid.

Observem, ara, el quadre Les filadores, de Velázquez, i mirem de subratllar la

perspectiva subjectivista del pintor; un sol punt de vista, únic, autèntic, el seu

i d’una sola vegada. Per tant, l’atmosfera es torna tèrbola a partir del focus

centrat darrere de la filosa, quasi centrada: perspectiva aèria; Descartes i Veláz-

quez parteixen d’ella; l’un, mentalment del jo-pensant; l’altre, plàsticament

des de la seva òptica.

Velázquez no pinta com els autors anteriors atent a totes les coses; l’únic digne

d’expressió, el que ell veu, no les coses en si mateixes. Quan pinta un conjunt,

concentra la mirada en el plànol i aquest és nítid; en canvi, els altres es desen-

foquen progressivament.

Descartes no parteix de les coses, perquè són dubtables; l’únic digne de con-

sideració amb certesa: el que jo penso, que, a més, garanteix la meva existèn-

cia. A la física ja no hi ha principis: el moviment no és un principi (grecs),

sinó un fenomen, una apreciació subjectiva que només pot ser entesa quan

és mesurada.

Ambdós tenen un punt de vista personal, subjectiu i intransferible: el seu.

2)�Poussin�i�Spinoza

Si Descartes, en la seva filosofia, partint del seu jo pensant i utilitzant els

seus mètodes de dubte, arribava a dividir les substàncies en dos grans grups:

l’extensa (res extensa: la que es podia mesurar) i la pensant (res cogitans: la im-

material), entrava en una contradicció que no resolia, la matèria i l’esperit.

Spinoza arriba a resoldre radicalment el problema. Si substància és allò que no

necessita altra cosa per a existir, només hi ha una substància autèntica: Déu.

La substància pensant i la substància extensa només són dues manifestacions

d’una mateixa realitat, la substància divina que tot ho embolcalla, i a partir



© FUOC • PID_00248782 117 L’artista al llarg de la història

de la qual tot es concreta. Així no cal relacions entre pensar i fer: no cal con-

nexió, perquè pensar i fer no és altra cosa que la mateixa realitat divina que

es manifesta en concrecions de recreació constant.

En qualsevol dels paisatges de Poussin veurem que les pedres-ruïnes tenen el

mateix valor que els vegetals i els humans. Els quadres uneixen idealment

els diversos cossos elementals de la composició, i els personatges es retallen

tímidament en el conjunt i no tenen més importància que les estàtues.

Spinoza té un panteisme racional: tot és Déu. Les dues substàncies cartesianes

són una sola cosa.

L’aspecte panteista d’Spinoza es pot transposar plàsticament a Rembrandt i

a Lorrain. Si observem qualsevol quadre (per exemple, El sopar d’Emaús, de

Rembrandt, 1648) notem que la llum no és exterior com la de Velázquez, sinó

que arriba a sortir de les figures: és una llum immanent, centrífuga, que estova

totes les molècules pictòriques de la composició. Les coses i les persones són

formes de llum que el color permet distingir.

3)�Rubens�i�Leibniz

A part del problema de la relació entre pensament i matèria, el racionalisme

barroc intenta resoldre el problema del moviment. Leibniz i Newton parlen per

primera vegada de força, ja que per a Descartes el moviment és la chiquenode

primitive de Déu. Leibniz planteja la hipòtesi que les coses es mouen perquè

estan compostes d’uns elements simplíssims que són bàsicament forces («ens

simplex vi agendi praeditum»). Aquestes forces que expliquen el moviment

les anomena mònades: són infinites, i són a l’univers absolutament d’acord

(teoria de l’harmonia preestablerta). Introdueix, doncs, la força en substitució

de la cosa.
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Rubens. Rapte de les filles de Leucip

1616. Oli sobre taula. 222 x 209 cm. Alte Pinacothek, Munic

En els quadres de Rubens hi ha massa i moviment, dins d’una composició en

diagonal. Observem la constant de la força com a caràcter bàsic de la seva obra.

En Leibniz només hi ha forces. La ciència no té per què reflectir la realitat,

perquè l’home no pot conèixer les mònades. La força és el motor real de tot.

7.5. Interpretació sociològica

L’Europa del segle XVI havia viscut una mena de «revolució» de coneixements

i actituds, protagonitzats per les diverses burgesies nacionals, que posaven en

perill els interessos i els privilegis de les aristocràcies. Però durant el segle XVII

aquesta Europa s’enfonsa o es manté en una crisi social permanent; i, per tal

d’evitar que la revolució acabi amb tots els privilegis5, les classes dominants

utilitzaran tots els mitjans per a dirigir, persuadir, atreure, commoure i mani-

pular els sentiments del poble.

Però per a persuadir cal crear en l’espectador una certa predisposició a voler ser

persuadit: serà tasca de l’art desvetllar aquesta predisposició. Per això, tot so-

vint, els personatges dels quadres s’adrecen a l’espectador convidant-lo a par-

ticipar de l’escena; per això les façanes barroques són tan impactants, i sembla

com si volguessin conquerir l’espai exterior, i per això els centres d’interès ar-

quitectònic del palau barroc són la sala de festes, les escalinates i els jardins,

(5)Recordem la Guerra dels Sega-
dors a Catalunya (1640-1659), la
fronda francesa (1648-1653), la
guerra civil anglesa (1643-1648),
la crisi holandesa (1650).
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típics escenaris aristocratitzants molt llunyans del palau renaixentista burgès.

I tot amb una finalitat: moure a l’admiració, com a pas previ per a commoure.

És, doncs, propaganda.

Quan l’artista es comprometia a pintar un quadre, l’havia de fer de manera

que el poble l’entengués i s’hi pogués identificar. I les formes barroques es van

mostrar molt adients per a expressar les idees catòliques i absolutistes. També

els monarques hi varen contribuir: els reis es feien acompanyar per pintors

i es feien pintar al costat d’escenes religioses, propiciant una simbiosi entre

política i religió.

La duplicitat que presenta el barroc entre naturalisme i classicisme pot respon-

dre a la dicotomia religió i política, o a moral cortesana i moral popular. El

barroc havia nascut al servei i com a arma de l’Església: era un instrument en la

lluita contra els heretges de la Reforma, era un transmissor d’idees per mitjà de

la visualització. Després esdevindrà l’escut de les monarquies absolutes, com

ho fa palès el mateix eix geogràfic del barroc:

Escorial Roma Praga

Felip II Climent VIII Rodolf II

Fins a final del XVII, el barroc no fou uniforme: en ser més una actitud que

un estil, va produir formes artístiques diverses segons el marc socioeconòmic,

polític i geogràfic en el qual es desenvolupava.

7.6. El Barroc com estat d’ànim

L’home barroc ha perdut aquella confiança renaixentista, la seguretat de la

felicitat pel coneixement, l’optimisme vital; no sap com sortir-se’n, i d’aquí la

desorientació i la melangia. Ha�perdut�la�confiança, i ara té predilecció pels

monstres i pel tema del temps (les ruïnes, la flor que es marceix, el rellotge

de sorra). En el Renaixement, l’home havia cregut resoldre els problemes amb

una actitud antropocèntrica, es podia identificar amb el món; en el Barroc,

l’home es�replega a la seva interioritat. Així ens ho diu el Conde�de�Salinas,

darrer virrei espanyol a Lisboa:

«cuando a escuchar el alma me retiro»

El poeta barroc ja no parla a ningú, sinó als seus sentiments i conceptes, en

un monòleg de soledat total:

«No es menester que digáis

cúyas sois, mis alegrías,

que bien se ve que sois mías

en lo poco que duráis»
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La reflexió sobre la fugacitat�del�temps s’expressa amb un llenguatge tens,

existencial:

«Soy un Fue, un Será y un Es cansado...

Ah de la vida! ¿Nadie me responde?

Aquí de los antaños que he vivido;

la Fortuna mis tiempos ha mordido;

las Horas, mi locura las esconde.

Que sin poder saber cómo ni adónde

la salud y la edad se hayan huido!»

Aquesta tensió�formal, respon a una retirada de l’esperit al seu interior. Cada

vegada li és més problemàtica la relació amb el món, la societat, l’amor i la

naturalesa. Comparem, doncs, aquestes diferents formes d’expressió:

Renaixement Barroc

«En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazón y lo refrena;
 
Y en tanto que el cabello, que en la vena,
del oro se escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello, blanco, enhiesto,
al viento mueve, esparce y desordena;
 
Coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
 
Marchitará la rosa el viento helado
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.»
 
Garcilaso de la Vega

«Rostro de blanca nieve, fondo en grajo;
la tizne, presumida de ser ceja;
la piel que está en un tris de ser pelleja;
la plata, que se trueca ya en cascajo;
 
habla casi fregona de estropajo;
el aliño, imitado a la corneja;
tez que con pringue y arrebol, semeja
clavel almidonado de gargajo.
 
En las guedejas, vuelto el oro orujo,
y ya merecedor de cola el ojo,
sin esperar más beso que el del brujo.
 
Dos colmillos comidos de gorgojo,
una boca con cámaras y pujo,
a la que rosa fue vuelven abrojo.»
 
Francisco de Quevedo

El recargolament, la concentració formal, l’artifici i la desproporció

s’introdueixen, i deixen al món del passat aquella amable proporció renaixen-

tista. L’època del Barroc és trista, pessimista i ombrívola. A la visió medieval

de l’home transcendit, i a la renaixentista de l’home bell i proporcionat, hi

oposa una visió de l’home�mutilat:
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«El ciego lleva a cuestas al tullido

dígole maña y caridad la niego

pues en ojos los pies le paga al ciego

el cojo solo, para sí está impedido.

El mundo entre estos dos está entendido

si a discurrir a sus astucias llego

pues yo te asisto a tí por tu talego

tú, en lo que sé, cobrar de mí has querido.

Si tú me das los pies, te doy los ojos

todo este mundo es trueco interesado

y despojos se cambian por despojos.

Ciegos, con todos hablo escarmentado

pues unos somos ciegos y otros cojos

ande el pie con el ojo remendado»

Quevedo

Aquest nou codi formal és l’expressió del turmentat esperit� crític de tota

l’època barroca. També el protagonista de La vida es sueño (1637), de Calderón

de�la�Barca, Segismundo, es pregunta si no viu en somnis: renunciant a esbri-

nar-ho, la seva resposta final s’anticipa més d’un segle al moralisme agnòstic

de Kant:

«Mas sea verdad o sueño

obrar bien es lo que importa:

si fuera verdad, por serlo;

si no, por ganar amigos

para cuando despertemos»

No hi ha manera d’estar segurs de res, només de la consciència moral com

a remei als límits del coneixement científic. També és de 1637 el Discurs del

Mètode, de Descartes. La desconfiança, la crisi permanent del barroc, porta el

dubte sostingut fins a fer-ne un mètode. Els sentits ens poden enganyar: tota

la ciència del Renaixement, basada en l’objectivitat dels sentits, pot ser falsa:

«Però immediatament després vaig copsar que mentre volia pensar així, que tot era fals,
calia necessàriament que jo, que ho pensava, fos alguna cosa. I advertint que aquesta
veritat: “penso, ergo existeixo”, era tan ferma i tan segura, que totes les suposicions més
extravagants dels escèptics no eren capaces de fer-la trontollar, vaig creure que sense
escrúpols la podia acollir com a primer principi de la filosofia que cercava.»
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Tanmateix, el barroc no és una època lírica, sinó dramàtica i teatral: és com si

l’esperit mirés un espectacle, el món és teatre, potser un somni. I això és el que

unifica les arts. Es posa en marxa l’òpera (unificació de decorat, teatre, música i

lírica); Bernini seria l’expressió de l’artista barroc per antonomàsia (arquitecte,

escultor, operista): la seva Santa Teresa és pur espectacle; Bach desenvolupa,

sobre un teló de fons, el drama dels instruments. Sor�Juana�Inés�de�la�Cruz en

el seu monumental poema filosòfic Primero sueño, ens condueix en somnis cap

a una visió total de l’Univers, davant la qual l’ànima retrocedeix, embasardida,

quan surt l’albada.

«quedando, a la luz más cierta,

el mundo iluminado, y yo despierta»

Vet aquí el fracàs�de� la�vida� intel·lectual, acceptat resignadament. Aques-

ta mentalitat de fracàs és un dels símbols del barroc. Un altre símbol seria

l’exaltació de l’aparença. Fixem-nos en un sonet d’un dels Argentona, escrit

al principi del XVII:

«Yo os quiero confesar, don Juan primero

que aquel blanco y color de doña Elvira

no tiene de ella más, si bien se mira,

que el haberle costado su dinero.

Pero tras eso confesar os quiero

que es tanta la beldad de su mentira

que en vano a competir con ella aspira

belleza igual de rostro verdadero.

Mas, ¿qué mucho que yo perdido ande

por un engaño tal, pues que sabemos

que nos engaña así Naturaleza?

Porque ese cielo azul que todos vemos

ni es cielo ni es azul. Lástima grande

que no sea verdad tanta belleza»

Aquí se’ns planteja, de manera concisa i profunda, un dels temes clau del Bar-

roc: la dialèctica entre el que és real i el que és aparent, i fa referència a un seguit

de qüestions cabdals per a l’arquitectura: el valor econòmic de l’ornamentació,

la superioritat estètica de la mentida, el valor d’atracció sensual i emotiva de

l’engany decoratiu, els jocs espacials i el sentit de l’espai en moviment. Però,

sobretot, la idea que tot�és�fals�i�bell�alhora.
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L’art barroc és tècnica de la visió, és espectacle, és teatre; però també el món

és teatre i en l’escena l’actor val, no per l’home que és, sinó pel paper que

interpreta i per la manera com el representa.
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8. Artista i pintura acadèmica

Al llarg del segle XVII, Itàlia va deixar de tenir la primacia del pensament estè-

tic sobre les arts. Encara continuava exercint un important paper, tant com a

conservadora de les antigues tradicions, com per ser lloc d’origen de les nove-

tats. Però el centre intel·lectual s’estava traslladant i la teoria de l’art esdevenia

més cosmopolita. A França, en particular, hi havia nous centres que competi-

en amb èxit amb Florència i Roma. El segle XVII i els inicis del XVIII, tot i seguir

a l’ombra del Renaixement italià, foren una de les èpoques més creatives en

la història del pensament estètic.

La teoria de l’art del segle XVII es va configurar a partir d’una base institucional

nova: l’Acadèmia de l’Art, que es proposava educar la mà de l’artista, formar-ne

la ment i conformar-ne els gustos i criteris, i tot això a partir d’un concepte del

que s’havia d’entendre per «bon» art i en què consistia el procés creatiu. La seva

intenció era, doncs, ensenyar als artistes la «vertadera» doctrina formulada en

els tractats d’art del segles XV i XVI.

El terme «acadèmia» incorpora al llarg de la història múltiples significats. Deri-

va d’un emplaçament proper a l’Acròpoli d’Atenes on Plató, els seus amics i els

seus deixebles es trobaven per a parlar de filosofia. Aquest lloc era el bosc o jardí

d’Academos, i els qui passejaven sota els arbres eren coneguts com l’Acadèmia

de Plató. Quan el terme va renéixer a la Florència del segle XV, en el cercle de

Ficino i sota el mecenatge dels Mèdici, va suposar la proclamació del nou espe-

rit humanista. L’acadèmia renaixentista s’oposava a l’estructura altament or-

ganitzada i fermament establerta de l’ensenyament escolàstic, com també era

bàsicament contrària al caràcter tancat i jerarquitzat de la societat medieval.

Designa per extensió tota agrupació intel·lectual o artística, i, posteriorment,

es denomina així les escoles o tallers dedicats a l’ensenyament i a l’estudi de

l’art en els quals el nu constitueix la matèria bàsica; s’anomena «acadèmica»

l’obra d’art que en la seva execució acata els mandats i el formalisme imposats

per una acadèmia, i qualifica d’aquesta manera les còpies d’escultura i pintures

de l’antiguitat, cosa que implica treballar a la «manera» dels mestres del passat.

Naixien d’aquesta forma, al final del segle XVI, una sèrie «d’acadèmies» per a

transmetre les tècniques tradicionals als joves artistes, que reduïen el treball

dels grans artistes a una sèrie de regles.

Versalles, símbol i seu de la monarquia absoluta, va unificar totes les institu-

cions socials i governamentals sota un cap, i el seu equivalent en l’art es va

concretar en un conjunt unificat i racional d’acadèmies sotmeses directament

al rei. Les acadèmies eren els mitjans (de caràcter eminentment conservador)

per a transmetre la idea d’absolutisme a l’esfera de l’art.
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Amb el predomini del que és formal, la tendència a un plantejament escèptic

de l’emoció i del color, les normes pictòriques es basen en la puresa racional i

en l’establiment de relacions lògiques i matemàtiques demostrables. Aquestes

característiques van qualificar l’art acadèmic de «clàssic», i aleshores va quedar

aprovat com a model. Sota les acadèmies, l’hegemonia artística d’Europa va

passar, doncs, d’Itàlia a França.

Les acadèmies establien normes tècniques, patrons i models de simetria, ordre,

regularitat, dignitat i claredat. Els temes elegits guardaven directa relació amb

un afany moralitzador; sovintejaven les escenes religioses extretes de la Bíblia

o de la vida dels sants. En la seva versió profana, les acadèmies preferien as-

sumptes mitològics, al·legòrics i heroics de l’antiguitat clàssica. Els artistes an-

teriors al segle XVIII rarament s’apartaren d’aquests estrets límits, situació que

va canviar en el període de la Revolució Francesa, moment en què prengué un

gran impuls el tema històric i nacional.

S’anomena, doncs, art acadèmic l’estil de pintura i escultura produït sota la

influència d’acadèmies europees o universitats. També se sol atribuir a aquells

estils nous que, rebel·lant-se contra l’art acadèmic, han esdevingut ells matei-

xos acadèmics, en haver convertit en normes i prescripcions les noves apor-

tacions.

Específicament, l’art acadèmic és l’art i els artistes influïts per les normes de

l’Acadèmia Francesa de Belles Arts, sobretot l’art practicat sota els moviments

del Neoclassicisme i el Romanticisme, i que és força ben reflectit per les pintu-

res de William-Adolphe Bouguereau, Suzor-Coté, Thomas Couture, Alexandre

Cabanel i Hans Makart. Sovint, també se l’anomena art pompier, i de vegades

se’l connecta amb historicisme, eclecticisme i sincretisme.

En el Renaixement es va començar a aplicar aquesta paraula a gairebé tots

els cercles filosòfics o literaris i, de vegades, la utilitzaven grups d’artistes que

discutien sobre problemes tant teòrics com pràctics; en aquest sentit, es feia

servir un xic irònicament per a referir-se al taller de Botticelli, vers el 1500.

De manera similar, la famosa Acadèmia de Leonardo da Vinci (la referència

ens ha arribat en gravats dels primers anys del segle XVI) gairebé segur que no

implicava més que un grup d’homes que discutien sobre problemes científics

i artístics amb Leonardo.

Una altra acadèmia primerenca és la que Vasari atribuí a Lorenzo de Mèdici,

sota la direcció de l’escultor Bertoldo, una antecessora adequada de la promo-

guda per Vasari mateix el 1563; totes les proves apunten que, mentre que Lo-

renzo permetia que els artistes i altres persones accedissin lliurement a les se-

ves col·leccions, no hi havia entitats de cap tipus relacionades amb l’art a la

Florència del seu temps.
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La primera acadèmia de l’art pròpiament dita va formar-se quan el duc Cosme

de Mèdici fundà l’Accademia delle arti del Disegno a Florència, el 1563. El pro-

motor en fou Giorgio Vasari, l’objectiu del qual era emancipar els artistes del

control dels gremis, i confirmar l’ascens de posició social que havien assolit

durant els anteriors cent anys. Miquel Àngel, que personificava més que ningú

aquest canvi d’estatus, en fou nomenat un dels dos caps, i el duc Cosme en

va ser l’altre. S’escollien trenta-sis artistes membres; aficionats i teòrics també

podien formar-ne part. Els estudiants aprenien arti del disegno (un terme encu-

nyat per Vasari), i s’hi programaven lliçons de geometria i anatomia, però no

hi havia cap pla de formació obligatòria per a substituir la pràctica regular de

taller. L’Acadèmia guanyà ràpidament una gran autoritat internacional, però

a Florència mateix aviat degenerà en una mena de gremi d’artistes glorificats.

El 1582, Annibale Carracci obria la seva molt influent Accademia dei desiderosi

a Bolonya sense suport oficial. Era més com el taller d’un artista tradicional,

però el fet de sentir la necessitat d’etiquetar-lo com a «acadèmia» demostra

l’atracció de la idea a l’època.

El següent pas important es va fer a Roma, on el 1593 es fundà l’Accademia di

San Luca. El pintor Girolamo Muziano (1532-1592) fou comissionat per a reu-

nir els pintors i escultors consagrats per a assegurar la fundació de l’Acadèmia.

Les seves intencions eren elevar el treball dels artistes des del simple artesa-

nat. El 13 d’octubre de 1577, el papa Gregori XIII n’autoritzava la institu-

ció, annexant-li la congregació religiosa sota les invocacions del mateix sant,

l’evangelista Lluc, després del seu nomenament com a sant patró de tots els

pintors (segons la llegenda, sant Lluc és l’autor del primer retrat de la Mare de

Déu). Durant els seus primers anys, l’associació estigué sota el patrocini papal,

que dominava i controlava tota la institució. Situada prop de la Fontana de

Trevi, es va desenvolupar realment gràcies a Federico Zuccaro, qui, el 1593, en

va assumir la direcció. Si bé es va posar més l’accent en la instrucció pràctica

que no pas a Florència, les lliçons teòriques també eren importants en els plans

de l’Acadèmia, i s’ocupava de la teoria de l’art més que la florentina. De tota

manera, l’Acadèmia no va reeixir del tot en la seva guerra contra els gremis fins

que no rebé el poderós suport del papa Urbà VIII el 1627 i el 1633. Se celebraren

debats sobre política artística, s’exercí certa influència sobre encàrrecs impor-

tants, i es féu tot el possible perquè les vides de tots els qui no n’eren membres

(com ara molts dels artistes flamencs independents que treballaven a Roma)

fossin el màxim de desagradables. La necessitat de transformar l’ensenyament

teòric de les escoles en una transmissió dels sabers més concreta va impulsar

també la institució d’una acadèmia del nu (Accademia del Nudo). Els primers

estatuts foren oficialment aprovats el 1607, i modificats en el transcurs dels

segles fins als d’avui en vigor, que es remunten al 1959.
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Guercino. Sant Lluc pintant la Mare de Déu

1652-1653. Oli sobre tela. 220.98 x 180.34 cm. Nelson-Atkins Museum of Art http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:Luke_evangelist_Guercino.JPG

Més endavant, l’Accademia di San Luca va servir com a model per a l’Acadèmia

Reial de Pintura i Escultura, fundada a França el 1648, i que més tard esde-

vingué l’Acadèmia de Belles Arts. L’Acadèmia Francesa molt probablement va

adoptar el terme arti del disegno, que va traduir per «belles arts», del qual s’ha

derivat el terme anglès fine arts. L’Acadèmia Reial de Pintura i Escultura es va

fundar amb l’objectiu de distingir els artistes, «que eren senyors que practi-

caven un art liberal», dels artesans, que estaven dedicats al treball manual.

Aquest èmfasi en el component intel·lectual de «fer art» tingué un impacte

considerable en els temes i estils de l’art acadèmic.

A França, un grup de pintors moguts per les mateixes raons de prestigi que les

que havien inspirat abans els italians persuadiren Lluís XIV (1638-1715) per-

què fundés l’Académie Royale de Peinture et Sculpture el 1648. Els gremis tam-

bé s’hi oposaren amb força, i la seva supremacia no quedà assegurada fins que

Colbert no va ser-ne escollit vice-protector el 1661, i va trobar en l’acadèmia

un instrument per a imposar els models i principis oficials del gust i, d’aquesta

manera, controlar tota l’activitat artística a França. Colbert i Lebrun, el direc-

tor, conceberen una dictadura sobre l’art i, per primera vegada en la història,

l’expressió «art acadèmic» va adquirir una significació precisa. L’Académie es

va arrogar un veritable monopoli sobre l’ensenyament i l’exposició i, a base

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Luke_evangelist_Guercino.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Luke_evangelist_Guercino.JPG
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d’aplicar rígidament els seus criteris d’afiliació, va començar a exercir una in-

fluència econòmica important en la professió dels artistes. Per primera vegada,

una ortodòxia de doctrina artística i estètica obtingué sanció oficial.

Filla de l’Acadèmia Francesa fou l’Académie de France à Rome, fundada al Pa-

lazzo Capranica el 1666 per Lluís XIV, sota la direcció de Jean-Baptiste Colbert,

Charles Le Brun i Gian Lorenzo Bernini. Aquesta acadèmia fou, des del segle

XVII al XIX, la culminació de l’estudi per als artistes francesos seleccionats que,

havent guanyat el prestigiós Prix de Rome (Premi de Roma), obtenien una be-

ca per a 3, 4 o 5 anys (depenent de la disciplina d’art que practicaven) amb

la finalitat d’estudiar-hi art i arquitectura. El premi l’organitzava l’Académie

Royale de Peinture et de Sculpture, i estava obert només als seus alumnes.

Alguns anys hi havia «segons premis» que també permetien marxar a Roma,

però per a una durada menor. Eugène Delacroix, Édouard Manet i Edgar Degas

formen part dels artistes que van temptar el premi i no el van obtenir mai.

Jacques-Louis David, fins i tot, va intentar suïcidar-se després d’haver fracassat

tres anys seguits. Els becaris eren coneguts com a pensionnaires de l’académie

(pensionistes de l’acadèmia). L’Acadèmia va estar ubicada al Palazzo Capranica

fins al 1737, i de 1737 a 1793, al Palazzo Mancini. El 1803, Napoleó Bonapar-

te l’emplaçava a la Vil·la Mèdici amb la intenció de perpetuar una institució

que va ser amenaçada per la Revolució Francesa i, així, oferir als joves artistes

francesos l’oportunitat de veure i copiar les obres mestres de l’antiguitat o el

Renaixement i retornar a París el seu «envois de Roma», els resultats del seu

treball, és a dir, obres enviades a París per a ser jutjades, ja que aquest era un

requisit obligatori de tots els becats. El Premi de Roma es va interrompre du-

rant la Primera Guerra Mundial, i Mussolini va confiscar la vil·la el 1941, i va

obligar l’Académie a traslladar-se a Niça i després a Fontainebleau fins al 1945.

Finalment, el Premi de Roma fou eliminat per André Malraux el 1968.

Es fundaren altres acadèmies a Alemanya, Espanya i d’altres països entre la

meitat i el final del segle XVII, que utilitzaven el model francès i imitaven els

ensenyaments i els estils de l’Acadèmia Francesa. Es calcula que el 1720, a

Europa, n’hi havia dinou d’actives. A mitjan segle XVIII es va produir un aug-

ment de la seva activitat, i cap a l’any 1790 més de cent acadèmies d’art pros-

peraven arreu d’Europa. L’Església i la cort ja no eren els principals mecenes

de l’art. Amb el creixement de la indústria i el comerç, la importància econò-

mica atribuïda al bon disseny va portar a un suport oficial de les acadèmies

d’ensenyament. Un efecte de l’expansió de les acadèmies era fer més difícil

la formació per a artistes dones, que van ser excloses de la majoria de les aca-

dèmies fins a l’última meitat del segle XIX (1861 per a la Royal Academy). En

canvi, els models nus sovint eren fets per dones fins al segle XX.

Paral·lelament, tenia lloc una controvèrsia entre els membres que domina-

ven el panorama artístic. Es tracta de la «batalla d’estils», un conflicte sobre

si Peter Paul Rubens o si Nicolas Poussin eren un model adequat a seguir. Els

seguidors de Poussin, anomenats «poussinistes», argumentaven que la línia

(disegno) havia de dominar l’art, a causa de la seva apel·lació a l’intel·lecte,
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mentre els seguidors de Rubens, anomenats «rubenistes», argumentaven que

el color (colore) havia de dominar l’art, a causa de la seva apel·lació a l’emoció.

El debat es va reactivar al principi del segle XIX durant el Neoclassicisme, tipi-

ficat per l’obra de Jean Auguste Dominique Ingres, i el Romanticisme, tipificat

per l’obra d’Eugène Delacroix. Els debats també se centraven en si s’aprenia

millor l’art observant la natura, o si s’aprenia observant els mestres artístics

del passat.

La diferència fonamental entre l’acadèmia i el gremi –a més de distingir les arts

liberals de les mecàniques– era el sistema de selecció dels candidats: no per a la

pràctica d’un ofici, sinó per mèrit, pel talent, per la conformitat d’una pràctica

amb les normes col·lectives, cosa que palesava la producció d’una obra mestra

(en canvi, en el gremi, l’obra mestra significava la fi d’un aprenentatge i l’accés

a mestre). Es tractava de crear una elit interna, una mena d’aristocràcia institu-

cional. Ho demostra l’escàs nombre de productors admesos a l’acadèmia entre

la seva creació i el final de segle: un 8% del conjunt dels prop de deu mil pin-

tors que exerciren durant el segle XVII. A més, l’acadèmia no exigia cap paga-

ment d’accés (estava finançada per l’estat). Altres diferències: l’academització

de les arts estava vinculada a servir la glòria del rei, de la nació i el progrés de

les arts (la prohibició de les festes i banquets que s’imposaren els acadèmics

per a distingir-se millor dels seus col·legues del gremi simbolitza aquest esperit

de diferenciació). Les finalitats de l’acadèmia també diferien de les del gremi:

es tractava de prodigar un ensenyament del dibuix i no un aprenentatge de

taller, i es tendia a una intel·lectualització i a una estandardització de les nor-

mes d’exercici. Aquesta intel·lectualització era el fonament per a promocionar

l’ofici al rang d’art liberal. De mica en mica es va formalitzar un cos de doctri-

na, una mena d’ortodòxia de les maneres de practicar les arts del dibuix, cosa

que va tenir com a conseqüència que l’excel·lència no s’obtingués només per

l’èxit al mercat, sinó també pels judicis dels iguals: s’assistia així a una autono-

mització dels criteris de qualitat, definits a l’interior de la professió. Aquestes

fores les normes acadèmiques.

Al principi del segle XIX, l’art estava sotmès a una estructura jeràrquica tan

forta com la que determinava el tipus d’organització de tota la societat de

l’època: a dalt de tot hi havia tres institucions, amb un gran prestigi social i

amb el suport polític i econòmic de l’estat, l’Académie des Beaux-Arts, l’École

de Beaux-Arts i el Salon (exposició anual).

Els temes i models dels artistes acadèmics es veien condicionats pel pes del lle-

gat de la vella noció aristocràtica, que determinava què era digne de ser pintat

i, a més, com s’havia de pintar. Aquest fet va quedar definitivament consolidat

amb l’acceptació d’una estructura jeràrquica per als diferents gèneres artístics.

Aquesta jerarquització dels temes era paral·lela amb una altra que feia referèn-

cia a l’habilitat de l’artista: s’havia de tenir cura del dibuix i de l’acabat com

més elevat fos el tema, i s’acceptava que, en obres dels gèneres més baixos,

algunes zones quedessin esbossades. Això també implicava l’elecció de la di-
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mensió i de l’escala de l’obra: una pintura important era una pintura feta a

gran escala. Hi havia un determinat nombre de temes –la violència, el crim, els

vicis– que no es podien representar, tret que fos dins d’un context on podien

ser acceptables, com el de la mitologia.

Els pintors que treballaven per a la noblesa volien afirmar la seva situació social

i la seva reputació. Els acadèmics es consideraven a si mateixos intel·lectuals,

una situació que els posava al nivell que els seus patrons. Això explica la in-

sistència de l’acadèmia en l’estudi de la Bíblia i dels clàssics, en la pintura

d’història i, també, en el dibuix, que, paradoxalment, es considerava una ac-

tivitat de caràcter menys manual que la pintura per dues raons: es creia que

el dibuix deixava quer es manifestés més lliurement el talent intel·lectual de

l’artista, i perquè es vinculava amb el concepte de dessin, concepte de gran

importància. Es deia que el que conferia als artistes la condició d’intel·lectuals

era la seva habilitat per a composar un quadre, i per a distribuir damunt la

superfície de la tela cadascun dels elements de la pintura segons la importàn-

cia que tingués cadascun d’ells, de tal manera que, al mateix temps, resultés

evident el sentit del conjunt. Aquesta composició s’anava perfilant a partir

de dibuixos preparatoris i esbossos, gairebé sempre més petits i amb un grau

d’acabat menor.

D’acord amb la seva vocació de ser una institució intel·lectual, l’acadèmia fo-

mentava la creació d’un art erudit que suposava un pregon coneixement del

que és clàssic, i l’assimilació d’un corpus teòric d’escrits sobre art, on es trac-

taven qüestions relatives tant a la manera adient de narrar una història com

qüestions pròpies de l’estètica classicista com l’ordre, la claredat, l’harmonia,

el que és edificant, bell, i conceptes centrals dins de la tradició grecoromana.

D’aquesta manera, l’acadèmia mantenia una ideologia completa de l’art: un

conjunt d’afirmacions, creences i actituds sobre què s’havia de considerar art,

què feia que un pintor fos, a més, un artista, com s’enquadrava l’art en la so-

cietat i com havia de ser aquesta societat.

Tot i que va ser clausurada, l’Acadèmia va sobreviure a la Revolució Francesa

i esdevingué un òrgan cada vegada més institucionalitzat, sobretot perquè la

burgesia volia perpetuar la il·lusió d’un gust francès aristocràtic i superior que

es pogués utilitzar com una arma en la seva pugna contra Anglaterra i Alema-

nya.

Una segona institució era l’École des Beaux-Arts, creada per l’Académie, i sota

la seva dependència directa. L’ensenyament dispensat als estudiants es basava

únicament en el dibuix a partir del model al natural, i en l’escultura antiga. Els

professors eren tots membres de l’Acadèmia. Els candidats a l’accés a l’Escola

de les Belles Arts (les dones no hi foren admeses fins al 1897) havien de fer

un examen d’admissió que consistia en l’execució d’una figura nua dibuixada

segons el model natural.
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Paradoxalment, mentre que només el dibuix s’ensenyava a l’Escola, alguns

d’aquests concursos eren de pintura. Essencialment, els temes proposats eren

de la mitologia i de la història grega i romana d’una part, i de la Bíblia de

l’altra. Els ensenyaments estaven adreçats a adquirir els coneixements neces-

saris per al tractament d’aquests temes. A tall d’exemple, l’any 1857, el tema

del concurs de paisatge històric era «Jesús i la samaritana», i el de Composició

històrica, «La resurrecció de Llàtzer».

Fins al 1863, els programes de l’École continuaven essent tan limitats com

ho havien estat durant el segle XVIII: només s’impartien classes de dibuix,

d’anatomia i de perspectiva, a part d’història antiga, cosa que és prou signifi-

cativa. En realitat, l’École no ensenyava a pintar, tot i que sí que ho feien molts

tallers particulars dirigits per artistes famosos.

Paul Hippolyte Delaroche. Hémicycle de l’École des Beaux-Arts

1841. Oli sobre tela. Detall. École des Beaux-Arts, París

Criticada des de mitjan segle, acusada de fomentar més la perseverança que el

talent, l’Escola fou objecte d’una reforma el 1863. L’ensenyament del dibuix

continuaria tenint la supremacia, però s’hi obriren tallers on s’ensenyava pin-

tura i escultura.

Paral·lelament a aquest ensenyament oficial, hi havia tallers privats. Fins a

la reforma de 1863, foren els únics llocs on els alumnes podien conèixer les

tècniques de la pintura. Després de la introducció dels tallers de pintura a

l’escola, aquests tallers independents subsistiren i permeteren als joves artistes

escapar del jou de l’ensenyament acadèmic. Els tallers més cèlebres van ser el

de l’Acadèmia Suïssa, oberta el 1815, amb el taller que dirigí Charles Gleyre a

partir de 1844, i l’Acadèmia Julian, que va funcionar des de 1868.
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Atelier de femmes à l’Académie Julian

1889. París

Benoït Louis Prévost. École de Dessin

Gravat segons un dibuix de Charles Cochin



© FUOC • PID_00248782 133 L’artista al llarg de la història

Marie Bashkirtseff. In the Studio

1881. Oli sobre tela. 185 x 145 cm. Dnipropetrovsk State Art Museum, Ucraïna. http://www.californiaartclub.org/newsletter/
images/julian_image01.jpg

La tercera institució cabdal era el Saló. El primer Saló va organitzar-lo Colbert el

1667. Definit com una «exposició periòdica d’artistes vius», el terme Saló pro-

vé d’un dels llocs on es van començar a organitzar exposicions públiques d’art

de manera regular: el Salon Carré del palau del Louvre. El costum d’exhibir

públicament obres d’art es va iniciar en aquest lloc de París l’any 1699, però

no es va institucionalitzar fins al 1737, quan es va decidir que l’esdeveniment

es produís cada dos anys, amb caràcter biennal, i que la inauguració oficial

coincidís amb la festivitat de sant Lluís, el 25 d’agost, i estigués obert entre

tres i sis setmanes. Va ocupar un lloc essencial en la vida artística fins al segle

XIX, ja que era pràcticament l’únic lloc on els artistes podien mostrar les se-

ves obres. En aquesta època, les exposicions personals o privades eren rares,

i les reproduccions, poc difoses. Cal, doncs, associar la idea de Saló amb la

d’exhibició pública de l’art.

La societat de l’Antic Règim, rígidament estamentalitzada, impedia el desen-

volupament significatiu del públic i reduïa el consum de l’art a una minoria;

la demanda d’art tenia, doncs, un clar perfil aristocràtic, i responia a un patró

netament cortesà. Més que comprar una obra d’art en concret, es comprava

l’artista, que s’integrava com un serf qualificat dins de l’aparell d’una cort i

solia orientar la seva producció segons les estrictes directrius, ideològiques i

estètiques, del patró, amb el qual havia de mantenir un tracte personal.

El desenvolupament del sistema capitalista i la burgesia associada anaven po-

sant el seu segell en diversos ordres de la vida social i, en particular, en la cul-

tura. És aquesta evolució la que cal tenir present per a entendre l’aparició del

Saló al segle XVIII, entre els antecedents del qual trobem el sistema de les aca-

http://www.californiaartclub.org/newsletter/images/julian_image01.jpg
http://www.californiaartclub.org/newsletter/images/julian_image01.jpg


© FUOC • PID_00248782 134 L’artista al llarg de la història

dèmies d’art –que començaren a estendre’s al llarg del segle XVI– i, en particu-

lar, el model francès de l’acadèmia estatalitzada, una forma administrativa de

control burocràtic de l’estat absolut.

Altres antecedents del Saló els podem trobar en l’art religiós, ubicat a les es-

glésies i altres llocs de culte públic, o als encants i fires on es traficava amb

objectes artístics. En ambdós casos, les obres d’art eren objecte de contempla-

ció pública i, per tant, relacionables amb el que després s’esdevindrà al Saló.

El patrocini eclesiàstic, després de la contrarreforma, va adonar-se de la im-

portància de la influència i el control de les masses, i va multiplicar el culte

de les imatges i, per mitjà d’ell, va estimular indirectament la creació del gust

i l’afició artística.

Però l’antecedent directe del Saló, tal com es va organitzar a París durant el

segle XVIII, és, com hem vist, la institució acadèmica. Era al Saló on el Ministeri

de Belles Arts comprava les obres que formarien part de la col·lecció del Museu

de Luxemburg –on eren exposades les obres dels artistes vius abans d’accedir

al Louvre a la mort del seu creador–, en museus de província o en edificis pú-

blics. Les obres proposades al Saló eren sotmeses a un jurat, la composició del

qual variava sovint, però que majoritàriament estava format per membres de

l’Acadèmia. La selecció efectuada pel jurat era en funció del nombre (creixent)

d’obres presentades, però, més encara, d’una exigència variable del respecte

de les regles acadèmiques.

Un fet cabdal del Saló fou la seva obertura indiscriminada al públic. A partir

de 1725 –amb la interrupció de 1727 a 1737–, el Saló va obrir les portes anual-

ment fins al 1751, i es convertí a partir d’aquell moment en un esdeveniment

biennal, des de 1751 fins a 1795. A partir de 1725 se’n va regularitzar la con-

vocatòria, es milloraren les condicions per a la presentació pública –fou ubicat

al Salon Carré del Louvre–, i es va editar un fulletó explicatiu. Pel que fa a l’èxit

de públic, tenim les dades del nombre de fulletons venuts:

Saló�de�1759 7.227 fulletons 16.000 visitants

Saló�de�1765 10.696 fulletons 23.000 visitants

Saló�de�1779 16.830 fulletons 36.000 visitants

Saló�de�1781 17.550 fulletons 37.000 visitants

 
En una població al voltant dels 600.000 habitants.

Aquestes xifres ens indiquen dues coses: que el Saló s’havia convertit en un

esdeveniment cultural de primer ordre la segona meitat del segle XVIII, i que el

públic assistent no estava restringit a cap minoria social de poderosos i afecci-

onats, sinó que abraçava totes les classes socials (cosa que corrobora la natu-
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ralesa massiva i espectacular del consum públic de l’art, i ajuda a explicar les

característiques i circumstàncies que acompanyen la pràctica professional de

l’art i la seva difusió social). A l’ombra del Saló, els artistes assolien uns nivells

de popularitat o de marginació abans impensables; sorgiren noves professions,

com la de crític d’art, o noves institucions, com els museus públics. El món de

l’art esdevingué un element d’obligada referència social.

A partir d’aquest moment, la fortuna crítica d’una obra d’art o d’un artista va

deixar de dependre d’una minoria de patrocinadors o d’acadèmics per a fer-

ho directament del gust públic (de l’opinió pública en qüestions estètiques).

No és estrany que un dels primers conflictes derivats del Saló fos el que va

enfrontar el criteri acadèmic tradicional amb el gust públic, representat pels

crítics d’art, que tractaven l’actualitat i ho feien per mitjà de les publicacions

periòdiques. Aquest conflicte –el paradigma del qual trobem en David– va pa-

lesar la crisi definitiva del classicisme i la crisi del «gust oficial», acadèmic, que

es veia progressivament substituït pel nou gust social, basat en la moda i la

pressió del mercat. Cal tenir present que el classicisme es basava en principis

«intemporals», mentre que la modernització de l’art, és a dir, la seva «tempo-

ralització», prioritzava com a factor estètic el canvi, la novetat, en definitiva,

la moda (que no significa altra cosa que allò fet a la manera d’avui, actual).

Henri Gervex. Une séance du jury de peinture

Abans 1885. Oli sobre tela. 299 x 419 cm. Musée d’Orsay, París

Pel que fa als criteris de selecció del Saló, hi havia un jurat compost pels «ofici-

als» en exercici de l’Acadèmia, que eren els antics directors i els seus adjunts en

l’especialitat, més sis professors elegits a l’atzar, i dos consellers. Aquest jurat

es reunia unes setmanes abans d’obrir-se l’exposició, i tenia la facultat de re-
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butjar les obres presentades per considerar-les de poca qualitat o inadequades.

Les decisions d’aquest jurat foren qüestionades pels moviments renovadors, i

per l’increment geomètric dels aspirants a exposar al Saló. Algunes xifres:

Saló�de�1801 485 obres exhibides

Saló�de�1802 557

Saló�de�1804 701

Saló�de�1806 701

Saló�de�1810 1.171

Saló�de�1833 3.318

Saló�de�1840 4.300 (se’n rebutjaren 2.400)

Saló�de�1848 5.180

 
Entre els factors que ajuden a entendre aquest creixement, caldria citar la con-

solidació del prestigi social de l’artista; la progressiva implantació de l’educació

universal obligatòria i la difusió social, per part de l’estat, de la cultura mitjan-

çant, entre altres, exposicions temporals i museus públics; l’acció dels mitjans

de comunicació de massa, revistes i diaris, i l’existència d’un mercat lliure.

Entre els efectes provocats per l’existència dels Salons es poden esmentar la

reducció considerable del poder de gremis i confraries, restes de la societat

feudal de difícil integració en el centralisme de la monarquia absoluta; el quasi

monopoli del lloc on els artistes podien fer el salt cap a la fama i guanyar-se una

reputació; la creació d’un públic que frueix contemplant i valorant les obres

exposades, públic que té accés a allò que abans només era privilegi cortesà; la

difusió de les tendències i la proposta de gustos; l’estimulació del judici i la

promoció de la informació i la crítica, i la constitució de la primera forma de

democratització de la recepció de les obres d’art.
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François Auguste Biard (1798-1882). Quatre heures au Salon dans la Grande galerie du Louvre

1847. Oli sobre tela. 57 x 67 cm. París, Museu del Louvre http://cartelfr.louvre.fr/pub/fr/image/7232_p0000109.001.jpg

El Segon Imperi (1852-1870) de Napoleó III va introduir dues novetats en la

història del Saló. La primera, convocar una exposició internacional (Exposició

Universal de 1855) amb l’objectiu de mostrar la grandesa artística de França

en comparació amb la resta dels estats occidentals. En ple auge imperialista,

aquesta exposició esdevenia el fòrum artístic bel·ligerant d’un mercat mundi-

al. Mai abans no s’havia produït una confrontació artística d’aquest abast. Es

va nomenar un jurat de 64 membres, que va haver de valorar unes cinc mil

obres. França va estar representada per 700 artistes; el Regne Unit, per uns 170;

Bèlgica, per 115; Prússia, per 75; Holanda, per 63; Espanya, per 35; i els EUA,

per 11.

La segona, fou la creació del Salon des Refusés (saló dels rebutjats), una manera

d’atenuar el problema de les polèmiques derivades dels exclosos en el Saló

oficial. El primer es va organitzar el 1863 i s’hi aplegaren unes 1.200 obres;

una d’elles, Le déjeuner sur l’herbe de Manet.

Malgrat les dificultats trobades per certs artistes per a fer admetre les seves

obres al Saló, aquest era l’objectiu que es fixaven la gran majoria. Tanmateix, la

primera exposició dels impressionistes a l’estudi del fotògraf Nadar, el 1874, es

pot considerar com la data simbòlica en la qual convergeixen les noves estra-

tègies dels moviments d’avantguarda i la disgregació del Saló, substituït per les

més diverses formes d’exposicions oficials i privades. El naixement de salons

«paral·lels» (Saló dels Independents) a partir de 1884, l’escissió al si de la Soci-

etat dels Artistes francesos que va provocar la creació de la Societat Nacional de

les Belles Arts, un nou saló al Champ-de-Mars el 1890, i el desenvolupament

http://cartelfr.louvre.fr/pub/fr/image/7232_p0000109.001.jpg
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del mercat de l’art a les galeries privades (que combinen exposició i venda)

permetran als artistes diversificar les ocasions de mostrar les seves obres i de

vendre-les: això acabarà amb la situació de quasi monopoli del Saló.

Gustave Le Gray (1820-1884). Saló de 1852, gran saló nord

1852. Al centre Les senyoretes del poble, de Gustave Courbet. Fotografia 19,4 x 23,6 cm. Musée d’Orsay, París

Paral·lelament a l’espectacular nombre d’obres presentades i admeses,

s’aguditzava el problema de la seva instal·lació, tema de constant frustració i

polèmica. Els quadres es penjaven sense respectar cap criteri de gènere, tema

o dimensió i, a més, es feia en sales de parets molt altes, a l’extrem de les quals

era gairebé impossible reconèixer les obres (es van arribar, fins i tot, a penjar

obres del sostre). L’artista, doncs, que presentava la seva obra per a ser admesa

al Saló, havia de superar tres obstacles: la de ser acceptat, la ubicació de la seva

obra, i la resposta de la crítica i del públic.

El 1852, Philippe de Chennevières, inspector dels museus de província i en-

carregat de les exposicions dels artistes vius, encarrega a Le Gray un àlbum del

Saló que se celebra, per segona vegada, al Palais-Royal. Aquesta vista procedeix

d’un exemplar de l’esmentat àlbum, que inclou nou planxes. La fotografia

presentada és la segona planxa de l’àlbum. Tots els quadres estan identificats.

Esmentem els més llegibles. A la filera superior, els dos quadres de gran for-

mat, vistos de cara, són respectivament: a l’esquerra, Tot passa, d’Omer-Charlet

(1809-1882); a la dreta, Satanàs fulminat, de Charles Lefebvre (1827-?). A baix,

dos paisatges petits de Théodore Rousseau (1812-1867) envolten un retrat de

Dona en medalló, signat per Ange Tissier (1814-1876).
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A la filera del mig, al centre, hi ha Les senyoretes del poble, de Gustave Courbet

(1819-1877), una tela conservada en l’actualitat al Metropolitan Museum of

Art de Nova York. A la vuitena planxa de l’àlbum trobem, tanmateix, el quadre

col·locat aquesta vegada a la galeria de la primera planta. En efecte, el regla-

ment del Saló, en el seu article 12, preveu «cinc dies de tancament dedicats

als canvis, que s’han de realitzar, en la col·locació de les obres». És possible

que el quadre, que pertanyia a un col·leccionista conegut, el comte de Morny,

s’hagués penjat en primer lloc al gran saló, i més tard, després de la reacció de

les crítiques negatives de la premsa, s’hagués apartat durant un trasllat!

Gustave Le Gray (1820-1884). Vue du Salon de 1853

Revelat sobre paper salat enganxat sobre cartró. 25,2 x 33,4 cm. Musée d’Orsay, París http://www.musee-orsay.fr/typo3temp/
zoom/tmp_bcf4024598209a7c322628b06c6b83eb.gif

És a partir del moment que el Saló s’organitza d’una manera regular, és a dir

cap al 1750, que neix la crítica d’art sota la forma d’informes a la premsa.

A mitjan segle XIX, la producció artística és abundant, el nombre d’obres pro-

posades al Saló augmenta, l’afluència dels visitants creix, i la dificultat que ex-

perimenten per a forjar-se un judici, una valoració, explica el seu interès pels

informes que els són proposats. El crític exerceix un paper de mediador entre

l’artista i el públic.

Un exemple de crítiques són les que Diderot publica a partir de 1759. La crítica

es proposa com una consideració personal que valora les obres i les compara,

però que també informa sobre el seu contingut. La seva redacció és breu i viva,

sense pretensió d’exhaustivitat i sense ànim de tractadista.

Els diaris especialitzats en l’àmbit artístic es multipliquen (12 títols el 1850, 20

el 1860), i els diaris obren les seves columnes als informes dels Salons després

de les exposicions.

http://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_bcf4024598209a7c322628b06c6b83eb.gif
http://www.musee-orsay.fr/typo3temp/zoom/tmp_bcf4024598209a7c322628b06c6b83eb.gif
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La majoria dels redactors són periodistes que es dediquen a la crítica a títol

ocasional, però alguns s’especialitzen en aquest àmbit. I en la tradició francesa,

seguint Diderot, els escriptors es dediquen a donar la seva opinió sobre els

Salons (Th. Gautier, Ch. Baudelaire, E. Zola, J. K. Huysmans, entre d’altres).

Si la majoria dels comentaris es limiten a una descripció iconogràfica de l’obra,

la preocupació d’incidir en el gust del públic i de prendre partit per alguna

obra o autor és sovint manifesta. Color polític del diari, conviccions personals

de les crítiques, afinitats entre alguns d’ells i els artistes donen a nombrosos

comentaris un to polèmic.

8.1. Les regles de la pintura acadèmica

El dia 1 de febrer de 1648, el pintor Charles Le Brun, de vint-i-nou anys d’edat,

feia la primera conferència pública en la nova Acadèmia, davant un ample au-

ditori d’artistes i d’aficionats a l’art. Aquesta conferència introduïa un mètode

completament nou d’ensenyament de les belles arts i posava l’accent sobre un

important heretatge artístic. La concepció de l’Acadèmia descansa essencial-

ment sobre un concepte modern, les paraules clau de la qual són simplicitat,

grandària, harmonia i puresa. Tanmateix, aquesta estètica nova reivindicava

com a models les obres de l’antiguitat grecoromana.

Charles Le Brun (1619-1690) va explicitar en la seva obra i escrits les bases

doctrinàries de l’academicisme. Director de l’acadèmia parisenca durant vint

anys, la va organitzar posant-hi al centre el poder universal de la raó; sense

refusar la idea que l’artista neix com a tal, la fe en la raó el dugué a pensar que

l’art és una cosa que es pot ensenyar. I per a això calien unes regles específi-

ques que facilitessin determinats models i orientessin l’estudiant d’art sobre

com dur a terme el seu treball i en què basar-lo. L’educació havia de conduir

a la perfecció, el beau idéal; la perfecció era la finalitat última de l’artista. En

dibuixar la naturalesa, el pintor havia de corregir els defectes del seu model i

«millorar-lo». Ara bé, quina havia de ser la guia de l’artista en la seva elecció de

la naturalesa, i amb quins criteris havia de millorar les formes que la realitat

li oferia? Segons Le Brun, la pintura directa de la naturalesa mai no permetria

a l’artista assolir la perfecció, ni tampoc obeir als seus impulsos. Només apre-

nent de les tradicions exemplars podria assolir la perfecció. Cap artista no es-

taria capacitat per a la producció d’obres ideals sense l’estudi atent d’estàtues

i relleus antics.

«Cal consultar Miquel Àngel, Rafael, Giulio Romano i els grans pintors, per a poder apren-
dre d’ells com plasmar la naturalesa, com utilitzar l’Antiguitat, la manera com ells [els
mestres] varen corregir la pròpia naturalesa, assegurant la bellesa i la gràcia a les parts
[d’un cos] que ho requereixin.» (Fontaine, 1903)

Recordem que Leonardo aconsellava d’una manera molt diferent els pintors:

advertia explícitament als joves artistes que no seguissin els mestres, sinó que

aprenguessin directament de la naturalesa («l’artista que aprèn del mestre és

net de la naturalesa, i podria ser-ne el fill aprenent directament d’ella»). Le

Referència bibliogràfica

Fontaine, A. (1903). Conféren-
ces inédites de l’Académie (pàg.
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Brun, en canvi, suposava que l’observació de la naturalesa, sense intermediaris

i sense elaboració prèvia, donaria com a resultat una imatge confusa, sense

polir, i per tant deformada. La pintura era per a Leonardo una exploració de

la naturalesa; per a Le Brun era el resultat d’una cultura adquirida. Les formes

heretades i l’adhesió a la tradició estan, doncs, en la base de l’academicisme.

També, a l’Acadèmia, la preocupació per l’expressió esdevingué una part im-

portant del pensament estètic. Le Brun donava consells pràctics, preceptes,

regles, sobre com expressar emocions, i per això se centrava en el rostre humà:

totes les emocions es veien reflectides en el rostre humà (recordem que en el

Renaixement, el mitjà d’expressió més important era el moviment corporal,

és a dir, gestos, maneres i postures). Però què capacita l’artista per a retratar

aquestes emocions específiques del rostre humà? On ha de trobar els models?

Leonardo aconsellava dur sempre al damunt un quadern de notes per a pren-

dre ràpids apunts de gent rient o discutint: la natura era la font de motius ex-

pressius, i l’observació, la base per a descobrir la clau de la representació de les

emocions. Le Brun substituïa, per contra, l’observació directa per l’observació

de models artístics.

Tot el que el jove artista aprenia a l’Acadèmia de París girava al voltant d’un

aspecte: la idea de la regla. Però aquesta importància de les «regles» no és ex-

clusiva de l’art. René Rapin, teòric literari del segle XVII, que va escriure les

Réflexions sur la Poétique en général, deia que la poesia és «naturalesa traduïda a

mètode». I què podem dir de les Regles per a l’orientació de la ment, de Descartes:

només les regles ens asseguren trobar la veritat. El segle XVII està dominat pel

concepte que les regles són l’aplicació de la raó a qualsevol cosa, l’estudi, la

realització o la producció de la qual fem metòdicament. Per tant, de la matei-

xa manera que la naturalesa posseeix lleis, també l’art té regles. Però per què

aquesta insistència en les regles?

• Responen als principis del racionalisme cartesià.

• Codifiquen, en el pla visual, els plantejaments de la monarquia absoluta,

que vol uniformitzar sota el seu poder tots els aspectes de la vida social i

cultural (per exemple, els jardins de Versalles).

• Mantenen la distància amb els gremis medievals i, per tant, reivindiquen

el caràcter intel·lectual de l’artista, separat ja de l’artesà (d’aquí, també,

la primacia del dibuix i l’acabat de l’obra, atès que ambdós elements no

permeten veure la «mà» que realitza l’obra, sinó la «ment» que la dissenya).

• Asseguren el domini ininterromput de la doctrina: només s’assoliria la

continuïtat si els principis es traduïen a preceptes, normes i regles, que el

mestre pogués ensenyar als seus deixebles.

• Ajuden a tenir un criteri per a la valoració de les obres d’art: es té la creença

que els assoliments d’un artista poden ser mesurats objectivament, i que
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són les «regles» les que possibiliten aquest mesurament (com, sense regles,

es pot valorar si una obra és «bona» o no?).

• Justifiquen la jerarquització dels gèneres pictòrics. Aquesta és una conse-

qüència de l’esperit racionalista, entestat a dividir en tantes parts com fos

possible l’objecte d’estudi, i fent-ne una completa enumeració com reco-

manava Descartes en el seu Discurs del mètode. Per a la mentalitat del segle

XVII, allò que determina el gènere és el contingut, la temàtica de la pintura

i el valor de cada gènere són resultat de la dignitat de la seva temàtica.

Charles Le Brun. L’Entrée d’Alexandre le Grand dans Babylone

1665. Oli sobre tela. 450 x 707 cm. Museu del Louvre, París https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/
Charles_Le_Brun_-_Entry_of_Alexander_into_Babylon.JPG

L’Acadèmia estava formada per dues seccions: la de pintura i escultura, i la

d’arquitectura. L’anatomia, la geometria, la perspectiva i l’estudi del nu natu-

ral constituïen les bases de l’ensenyament preparatori en pintura i escultura.

Encara molt fortament marcada per la tradició, es caracteritzava per la persis-

tència d’estructures que constituïen el que s’anomena el «sistema de les be-

lles arts». Els artistes s’havien de posicionar en relació amb aquest sistema. La

majoria d’ells n’acceptaren les regles i obtingueren, generalment, el favor del

públic i de la crítica. Altres, sense qüestionar a fons aquest sistema, evolucio-

naren al marge i trobaren més dificultats per a fer admetre les seves obres.

El sistema de les belles arts se sustentava en principis i en institucions. Per a

complir amb les exigències de l’Acadèmia, difoses mitjançant l’ensenyament

de l’Escola de les Belles Arts i afirmades en l’elecció dels premiats als diferents

concursos i en el del jurat dels Salons, els pintors havien de respectar un cert

nombre de principis, que havien estat progressivament fixats i havien acabat

per esdevenir un fre contra el qual es varen rebel·lar artistes i crítics. Quines

eren aquestes exigències a les quals s’havien de sotmetre els pintors?

Nota

Per a tot l’apartat se-
güent s’ha seguit el docu-
ment Los pintores, el Sa-
lón, la crítica, 1848-1870,
del Musée d’Orsay. En lí-
nia a http://www.musee-
orsay.fr/fileadmin/mediathe-
que/integration_MO/PDF/
Lospintores.pdf

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Charles_Le_Brun_-_Entry_of_Alexander_into_Babylon.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Charles_Le_Brun_-_Entry_of_Alexander_into_Babylon.JPG
http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Lospintores.pdf
http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Lospintores.pdf
http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Lospintores.pdf
http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Lospintores.pdf
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1)�Respectar�la�«jerarquia�dels�gèneres»

En la pintura clàssica, la jerarquia de gèneres era la següent: la història, el retrat,

l’escena de gènere, el paisatge i la natura morta. Aquesta jerarquia de gèneres

havia estat codificada per André Félibien en un prefaci de les Conferències de

l’Acadèmia:

«Qui pinta perfectament paisatges està per damunt d’un altre que no fa més que fruites,
flors o petxines. Qui pinta animals vius és més estimable que els que no representen més
que coses mortes, sense moviment; atès que la figura de l’home és la més perfecta obra de
Déu sobre la Terra, és cert també que el que esdevé l’imitador de Déu pintant figures hu-
manes, és molt més excel·lent que tots els altres [...], un Pintor que només fa retrats no té
encara aquesta alta perfecció de l’Art, no pot aspirar a l’honor que reben els més savis. Cal,
per a això, passar d’una sola figura a la representació de conjunts de figures; cal tractar la
història, la faula; cal representar grans accions com els historiadors, o temes agradables
com els Poetes; i per a pujar encara més amunt, cal composicions al·legòriques, saber co-
brir sota el tel de la faula les virtuts dels grans homes, els misteris més elevats.» (Hiérarchie
des genres, en línia a http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_des_genres)

Sobre la base d’aquest text, la jerarquia dels gèneres seria la següent, de més

noble a menys:

• pintura al·legòrica

• pintura d’història

• retrat

• escena de gènere (de la vida quotidiana)

• paisatge

• marina

• pintura d’animals

• natura morta de peixos i altres animals

• natura morta de fruits i flors

Aquesta jerarquia només tenia sentit per a l’acadèmia de l’Antic Règim. La

classificació estava en funció del que es considerava més dificultós i, alhora,

era un mecanisme per a excloure les dones, ja que aquestes no tenien accés a

l’estudi del nu amb models al natural. A més, els quadres d’història o mitolò-

gics havien de ser portadors d’un missatge moral. D’aquesta manera es legiti-

mava la visió del nu femení.

Parlem de pintura al·legòrica quan unes figures corporals suplanten idees,

com, per exemple, una deessa que fa de primavera (és interessant veure quines

idees representen les figures femenines, i per què gairebé sempre estan nues).

La pintura d’història era considerada com un dels gèneres més difícils, atès que

exigia dels pintors moltes competències (composició, paisatge, natura morta,

anatomia, retrat). Es tracta d’un gènere que s’inspira en escenes tretes de la

història cristiana, de la història antiga (Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Roma) i

de la mitologia. Quan l’interès es va començar a centrar en escenes del present,

ja es parla de romanticisme.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_des_genres
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Karl Pawlowitsch Brjullow. Les Derniers Jours de Pompéi

1827-1833. Oli sobre tela. 456 x 651 cm. Museu Rus, Sant Petersburg

William Bouguereau. Esquerra: Al·legoria de l’Alba. Dreta: Al·legoria del Crepuscle

Esquerra: 1881 http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Dawn_(1881).jpg. Dreta:
1882 http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Bouguereau-Evening_Mood_1882.jpg

A aquesta jerarquia dels gèneres li correspon una jerarquia dels formats: format

gran per a la pintura d’història, i format petit per a la natura morta.

Aquesta jerarquia, sostinguda per l’Acadèmia, va perdurar durant tot el segle

XIX, però fou progressivament qüestionada. En el seu informe del Saló de 1846,

Théophile Gautier, ja comprova que:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Dawn_(1881).jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Bouguereau-Evening_Mood_1882.jpg
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«Els temes religiosos són en petit nombre, les batalles han disminuït sensiblement, el que
es diu quadre d’història desapareixerà [...]. La glorificació de l’home i de les belleses de
la naturalesa, tal sembla ser l’objectiu de l’art en el futur.» (Los pintores, en línia a http://
www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Lospintores.pdf)

2)�Afirmar�la�primacia�del�dibuix�sobre�el�color

El reconeixement d’aquesta primacia es remunta a l’origen de les acadèmies.

Es tractava de posar l’accent sobre l’aspecte espiritual i abstracte de l’art: no hi

ha dibuix, ni línies en la naturalesa. L’artista ho utilitza, així com els contorns i

l’ombra, per a crear la il·lusió de les tres dimensions sobre una superfície plana.

Quant al color, present en la naturalesa, és confinat a un paper secundari, i el

seu aprenentatge no és considerat necessari.

«El dibuix comprèn els tres quarts i mig del que constitueix la pintura», afirma Ingres.
En la seva Gramàtica de les Arts del Dibuix, publicada el 1867, Charles Blanc reconeix que
el color és essencial en la pintura, però que ocupa el segon rang: «La unió del dibuix i
del color és necessària per a engendrar la pintura, com la unió de l’home i de la dona per
a engendrar la humanitat; però cal que el dibuix conservi la seva preponderància sobre
el color. Si és altrament, la pintura corre a la seva ruïna; serà perduda pel color, com la
humanitat va ser perduda per Eva.»

Francesco Hayez. El petó

1859. Oli sobre tela. 110 x 88 cm. Pinacoteca di Brera, Milà http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Francesco_Hayez_008.jpg

3)�Aprofundir�l’estudi�del�nu

http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Lospintores.pdf
http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Lospintores.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Francesco_Hayez_008.jpg
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Aquest estudi se sustenta en un treball a partir de l’escultura antiga i del mo-

del al natural. No es tracta només de copiar la naturalesa, sinó d’idealitzar-la,

conforme a l’art antic i al Renaixement. El dibuix del cos humà és l’expressió

superior, i l’encarnació de l’ideal més elevat.

Hippolyte Flandrin. Jeune homme nu assis au bord de la mer. Figure d’étude

1836. Oli sobre tela. 98 x 124 cm. Museu del Louvre, París https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Flandrin
%2C_Hippolyte_%281805-1864%29_-_Jeune_homme_nu_assis.._1855_-_Louvre.jpg

Com l’Èdip pintat per Ingres, mestre de Flandrin, aquest nu va ser expedit

a París el 1837 com a «tramesa» de quart any de pensionat a l’Acadèmia de

França a Roma. La lliçó purista d’Ingres aquí és portada a l’extrem: el cos humà

tendeix cap a la forma primordial del cercle.

Perfecte exemple de l’estètica neoclàssica dels alumnes d’Ingres, aquest nu re-

finat, ubicat davant una marina que accentua la raresa de l’escena, mostra la

renovació empresa per aquesta generació de pintors d’orientar l’estètica antiga

cap a un gust contemporani.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Flandrin%2C_Hippolyte_%281805-1864%29_-_Jeune_homme_nu_assis.._1855_-_Louvre.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Flandrin%2C_Hippolyte_%281805-1864%29_-_Jeune_homme_nu_assis.._1855_-_Louvre.jpg
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Jean-Auguste-Dominique Ingres. La Baigneuse, dite Baigneuse Valpinçon

1808. Oli sobre tela. 146 x 97 cm. Museu del Louvre, París

Estudiar el dibuix i el nu del neoclassicisme passa, òbviament, per analitzar

les obres d’Ingres. Fill d’un escultor decorador que el va iniciar en la música

i la pintura, Ingres va ser deixeble de David, i després d’una primera etapa a

Roma de 1806 a 1824, va dirigir l’Acadèmia Francesa de la Vil·la Mèdici (Roma,

1835-1841).

«M’havia equivocat, Senyors, i he hagut de refer la meva educació». Vet aquí el

xoc del viatge a Itàlia per qui compartirà la seva vida entre França i la penín-

sula. La Banyista de Valpinçon n’és una de les conseqüències: nua, d’esquena,

la sabatilla vermella treta, sense pretext mitològic, representa l’únic tema del

quadre, emmarcada per cortines per a remarcar millor la seva línia serpentina.

D’una «voluptuositat profunda» (Baudelaire) i casta, sense moviment i sense

temps, tot sembla tranquil, simple. Tanmateix, les fonts utilitzades per Ingres

són múltiples: primer de tot, els manieristes toscans (entre els quals, Bronzi-

no), però també un gravat de Jacob Van Loo (Le Coucher à l’italienne), i sobretot

«el diví Rafael», admiració de tota una vida, amb una de les Gràcies de la lògia

de Psique a la Farnesina.
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Jacob Van Loo. La jeune femme se couchant, dit Le Coucher à l’italienne

c. 1650. Museu de les Belles Arts de Lió http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/jacob-van-loo_la-jeune-femme-se-couchant-dit-
le-coucher-a-l-italienne_huile-sur-toile

«Tinc com a exemple el gran Poussin, que ha repetit sovint els mateixos te-

mes.» Durant tota la vida, Ingres cercarà l’ideal i reprendrà múltiples vegades

els mateixos motius a la recerca de la perfecció, fins al Bany turc, on el perso-

natge central reprèn la banyista de la seva joventut. Aquest ideal explica la

poca il·lusió de profunditat, la llum difusa, el rebuig dels angles dels ossos. No

li caldrà res més que afegir una discreta escenificació orientalitzant per a donar

La Gran Odalisca del Saló de 1819. A La Banyista de Valpinçon, el seu primer

gran nu, ja tot sembla «ingresc»: la sumptuositat de les textures (el turbant),

l’harmonia sinuosa de les línies i serena dels cossos, la sensualitat casta, i la

recerca de l’absolut.

El tema només és un pretext perquè el pintor es delecti en l’obtenció d’unes

qualitats mòrbides en el nu femení, per mitjà d’un clarobscur difuminat i vir-

tuós. L’aspecte convincent de l’estudi anatòmic queda anul·lat, no obstant ai-

xò, per la falta de contingut i la buidor de l’expressió al rostre de les figures.

Malgrat l’esforç compositiu, els seus quadres revelen una manca d’imaginació,

encara que es pot considerar Ingres com un extraordinari dibuixant i innova-

dor de les fórmules del realisme classicista. Concep l’art com a pura forma:

http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/jacob-van-loo_la-jeune-femme-se-couchant-dit-le-coucher-a-l-italienne_huile-sur-toile
http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/jacob-van-loo_la-jeune-femme-se-couchant-dit-le-coucher-a-l-italienne_huile-sur-toile
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no intenta interpretar els sentiments ni la psicologia del personatge, només

pretén definir-ne i establir-ne la forma. La primacia del dibuix i un caràcter

subsidiari del color són components bàsics de la seva tècnica.

Aquesta Banyista porta el nom d’un dels seus antics propietaris del segle XIX. Va

constituir una de les tres reglamentàries «trameses de Roma» a París d’Ingres

el 1808, quan era pensionat a l’Acadèmia de França (amb Banyista de mig cos,

de 1807, al Museu Bonnat de Baiona; i Èdip i l’Esfinx, de 1808, al Museu del

Louvre, tema rarament abordat pels pensionats).

Jean-Auguste-Dominique Ingres. La Baigneuse

1807. Oli sobre tela. 51 x 42.5 cm. Museu Bonnat, Baiona http://www.linternaute.com/musee/
image_musee/540/56493_1257224330.jpg

Sobre aquesta Dona asseguda (el seu primer títol), contràriament al Saló de

1806, on havia provocat un escàndol –sobretot amb el seu Retrat de Napoleó I

(Museu de l’Exèrcit, París), i els retrats de la família Rivière (Louvre)–, la crítica

fou molt escassa, o ni tan sols n’hi hagué. Serà només a l’Exposició Univer-

sal de París de 1855 quan l’obra atraurà encomiàstiques crítiques, entre elles

les dels germans Goncourt: «Rembrandt, ell mateix envejaria el color ambarí

d’aquest tors pàl·lid».

http://www.linternaute.com/musee/image_musee/540/56493_1257224330.jpg
http://www.linternaute.com/musee/image_musee/540/56493_1257224330.jpg
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«La Baigneuse de Valpinçon fou pintada a Roma el 1808, quan triomfava la poètica cano-
viana de la «bellesa ideal», a la qual Ingres no era en absolut insensible. Per a Canova,
la bellesa ideal era en la figura o, més exactament, en la sublimació de la figura fins a la
seva identificació amb la idea transcendental del que és bell; el mitjà apropiat d’aquesta
recerca era, doncs, l’escultura, que aïllava la figura de la contingència de les condicions
ambientals. Ingres considerava més apropiada la pintura que, naturalment, representa la
figura juntament amb l’espai on es troba. Per a ell, doncs, el bell o la forma no està en
la cosa mateixa, sinó en la relació entre les coses. Aquest conjunt de relacions estarà clar
quan tots els components de la forma (línia, clarobscur, color, llum) constitueixin un tot
unitari, una síntesi.» (Argan, 1991)

Vegem, tot seguit, com aconsegueix aquesta síntesi en la gran banyista. Si aï-

llem els contorns, les cames semblen massa gràcils, l’esquena massa ampla i la

figura, desproporcionada. Els contorns estan en relació amb el clarobscur, que

es va matisant des de l’ombra de les cames fins a la lluminositat de l’esquena i

l’espatlla. Aquest clarobscur és modulació lluminosa, i la llum –que no proce-

deix d’una font precisa– neix de la relació del color càlid i daurat de la pell amb

els grisos freds dels plans del fons i amb el verd de color oliva de la cortina.

Redueix al mínim l’escenografia: res no ens indica si la dona es prepara per al

bany o si en surt (deduïm que es tracta d’un bany per l’aixeta).

Com a deixeble de David, podem veure un precedent d’aquest quadre en la

mort de Marat. Tanmateix, canvia el tema: el personatge manca de tota im-

plicació ideològica i moral, i les tonalitats són clares i transparents. Evita el

suggeriment emotiu i sensual i presenta la dona d’esquena i sense moviment:

la figura està com suspesa en el limitat espai ple de llum freda. No té cara;

tanmateix, al costat de la nota més fosca del quadre hi ha la nota lluminosa

més alta, la tela del cap. Ingres és el primer a comprendre que la forma no és

més que el producte de la manera de veure o experimentar la realitat pròpia

de l’artista. Redueix el problema de l’art al problema de la visió. Els seus plan-

tejaments tindran repercussió en Degas, Renoir, Cézanne, Seurat i Picasso: el

que és «ingresc» ha estat i és una constant de les variables inquietuds de la

contemporaneïtat noucentista.

4)�Privilegiar�el�treball�al�taller�respecte�al�treball�a�l’aire�lliure,�sobre�el

motiu

Si aquesta última pràctica és tolerada, és en l’execució de croquis i d’esbossos

realitzats amb l’única finalitat d’utilitzar-se després al taller en les grans com-

posicions.

Referència bibliogràfica

Argan, Giulio Carlo (1991).
El arte moderno: del iluminis-
mo a los movimientos contem-
poráneos (pàg. 49-50). Ma-
drid: Ediciones Akal.
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Jean-Léon Gérôme. Phryné devant l’aréopage

1861. Oli sobre tela. Hamburger Kunsthalle http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/
Fryne_przed_areopagiem.jpg

5)�Realitzar�obres�«acabades»

Cal que les obres tinguin un aspecte finit, acabat. Per això la seva factura ha

de ser llisa i la pinzellada, no visible. Ingres afirma:

«La pinzellada, per hàbil que sigui, no ha de ser aparent: si no, impedeix la il·lusió i
ho immobilitza tot. En lloc de l’objecte representat fa veure el procediment; en lloc del
pensament, denuncia la mà.»

William-Adolphe Bouguereau. La Nymphée

1878. Oli sobre tela. 144.8 x 209.5 cm. The Haggin Museum, Stockton, Califòrnia http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_The_Nymphaeum_(1878).jpg

6)�Imitar�els�antics,�imitar�la�naturalesa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Fryne_przed_areopagiem.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Fryne_przed_areopagiem.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_The_Nymphaeum_(1878).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_The_Nymphaeum_(1878).jpg
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És per la imitació dels antics que passa sempre, per a Ingres, la imitació de la

naturalesa:

«Cal copiar la naturalesa sempre i aprendre a veure-la bé. És per això que és necessari
estudiar els antics i els mestres, no per a imitar-los, sinó per a aprendre a veure [...].
Aprendreu dels antics a veure la naturalesa, perquè són ells mateixos la naturalesa: també
cal viure’n, cal menjar-ne.»

Auguste Leloir. Homère

1841. Oli sobre tela. 147 x 195 cm. Museu del Louvre, París http://cartelfr.louvre.fr/pub/fr/image/34351_1793.001.jpg

8.2. Formació acadèmica

Els artistes joves dedicaven anys a una formació rigorosa. A França, només els

estudiants que aprovaven un examen i portaven una carta de referència d’un

professor d’art eren acceptats a l’escola de l’Acadèmia, l’École des Beaux-Arts.

Els dibuixos i les pintures de nus, anomenades «acadèmies», eren els fona-

ments bàsics de l’art acadèmic, i el procediment per a aprendre a fer-los era

definit clarament. Primer, els estudiants copiaven apunts d’escultures clàssi-

ques, familiaritzant-se amb els principis del contorn, llum i ombra. La còpia

es considerava crucial per a l’educació acadèmica; copiant obres d’artistes an-

teriors s’assimilaven els seus mètodes artístics.

http://cartelfr.louvre.fr/pub/fr/image/34351_1793.001.jpg
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Estudiants que pinten «del natural» a l’École

Fotografia de finals del 1800 https://fr.pinterest.com/pin/172403491960585022/

Si s’aprovava, llavors es dibuixaven guixos d’escultures clàssiques famoses. No-

més després d’adquirir aquestes tècniques esdevenien artistes als quals es per-

metia l’entrada a classes on hi havia un model natural. És interessant saber

que la pintura no va ensenyar-se, de fet, a l’École des Beaux-Arts fins després

del 1863. Per a aprendre a pintar amb un pinzell, l’estudiant primer havia de

demostrar competència dibuixant, la qual cosa es considerava el fonament de

la pintura acadèmica. Només aleshores l’alumne podria unir-se a l’estudi d’un

acadèmic i aprendre a pintar. Durant el procés sencer, les competicions amb

un tema predeterminat i un període assignat específic de temps mesuraven el

progrés dels estudiants.

https://fr.pinterest.com/pin/172403491960585022/
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Léon-Matthieu Cochereau. Intérieur de l'atelier de David (au collège des Quatre-Nations)

1814. Oli sobre tela. 90 x 105 cm. Museu del Louvre http://cartelfr.louvre.fr/pub/fr/image/25223_p0000515.001.jpg

La competició (concurs) d’art més famosa per a estudiants era el Prix de Rome.

Al guanyador se li atorgava una beca per a estudiar a l’escola de l’Acadèmia

Francesa a la Vil·la Mèdici a Roma durant cinc anys. Per a competir, un artista

havia de ser de nacionalitat francesa, home, de menys de trenta anys i solter.

Havia de satisfer els requisits d’entrada de l’École i tenir el suport d’un pro-

fessor d’art conegut. La competició era dura i implicava unes quantes etapes

abans del final, en la qual deu competidors quedaven aïllats en estudis durant

setanta-dos dies per a pintar les seves pintures d’història. Essencialment, el

guanyador tenia assegurada una carrera professional reeixida.

El pas definitiu per a l’artista professional era l’elecció com a membre de

l’Acadèmia Francesa i el dret de ser conegut com a acadèmic. Els artistes de-

manaven al comitè que la seva obra tingués un emplaçament òptim en el pla

visual. Un cop oberta l’exposició, els artistes es queixaven si les seves obres

estaven penjades massa amunt.

8.3. Crítica i llegat

Va haver-hi una certa oposició contra les acadèmies des d’un bon comença-

ment. Cap a la fi del segle XVIII, els sentiments de la Revolució Francesa eren es-

pecialment amargs envers els privilegis exclusivistes de què gaudien els mem-

bres de l’Académie, i molts artistes, amb David al capdavant, n’exigiren la dis-

solució. Aquest pas es va fer el 1793, però després de diversos experiments

i d’haver creat organismes substitutius, l’Académie fou reinstaurada el 1816

http://cartelfr.louvre.fr/pub/fr/image/25223_p0000515.001.jpg
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com a Académie des Beaux-Arts. De fet, la veritable amenaça per a les acadè-

mies venia de l’evolució de l’art neoclàssic, que anà derivant cap al romanti-

cisme.

Però de la mateixa manera que, al segle XIX, l’aristocràcia estava amenaçada

per la burgesia i els intel·lectuals, també ho estava l’Acadèmia, que esdevingué

blanc freqüent de les seves crítiques. Un assalt important fou el que protago-

nitzaren els pintors romàntics i, especialment, Eugène Delacroix. Molts acadè-

mics identificaren Delacroix, per la seva tècnica, amb l’esquerra política. L’ús

d’un color ric i d’una pinzellada visible, expressiva i «pictòrica» contrastava

amb els gustos academicistes, que menyspreaven el color i els efectes pictòrics

perquè tradicionalment s’associaven amb «emoció» i «sensibilitat», conceptes

que es consideraven «femenins» i sense cap interès teòric; en canvi, el dessin

s’interpretava com l’element masculí.

L’origen de la pugna línia-color es pot rastrejar fins al segle XVII (Le débat sur le

coloris). Per a un acadèmic, el color servia per a «omplir» un dibuix, i no tenia

valor en si mateix. L’Acadèmia, com hem vist, apostava també per un acabat

total (le fini), un tipus de pintura que amb prou feines permet descobrir rastres

de les pinzellades, però que permet apreciar fins i tot els mínims detalls. Aques-

ta tècnica amagava qualsevol empremta de treball manual que pogués recor-

dar els orígens artesanals de l’ofici. La major part dels pintors acadèmics (però

no tots) treballaven fonamentalment per a un públic que acceptava aquesta

escala de valors aristocràtica. En canvi, els pintors independents treballaven

pensant en un públic divers entre el qual hi havia la burgesia intel·lectual i el

sector més sensibler de la classe mitjana.

Després de la revolució de 1830, el marc social dins del qual s’enquadrava

l’activitat artística va començar a canviar de manera radical. La Monarquia de

Juliol de Lluís Felip I va orientar les noves forces socials cap a la vida econòmica

i política, i va sustentar aquesta transformació de la societat a gran escala que

es coneix com a modernització.

L’estat, encarnat per Lluís Felip I, era un règim polític decididament burgès

que donava suport a la industrialització capitalista, la innovació tecnològica,

l’intercanvi i el comerç a un nivell mai no vistos abans i que, per tant, sus-

tentava una classe mitjana cada vegada més enriquida. Gràcies als diners i al

suport de l’estat, aquesta classe va adquirir influència i, fins i tot, poder, tant

polític com cultural. I fou d’aquesta nova burgesia, sorgida en la dècada dels

anys vint i trenta, d’on va sortir una bona part d’aquest públic heterogeni que

fou el destinatari d’un tercer tipus d’art, el que es coneix amb el nom de juste

milieu: el «terme mig», el «compromís ideal». Era un art que satisfeia les ex-

pectatives d’aquells que esperaven un dibuix i un modelat de formes correc-

tes, unes expressions vives, una composició clara i una forma àgil de narrar
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la història, però que s’apartava de qualsevol classe de compromís amb l’ideal

classicista i erudit, inclinant-se cap a un tipus de temes i emocions que estaven

molt més propers als dels romàntics.

L’oposició s’accentuà amb l’escletxa creixent que es produïa entre els artistes

creatius i el públic burgès, després del declivi del mecenatge aristocràtic. Pràc-

ticament tots els millors artistes (i els més creatius) del segle XIX es mantin-

gueren al marge de les acadèmies i cercaren canals alternatius per a exposar les

seves obres, tot i que Manet, per exemple, sempre ambicionà un èxit acadèmic

tradicional.

Quan, amb el reconeixement final dels impressionistes, tingué lloc la revalo-

ració de l’art del segle XIX, aquest contrast ja era massa evident perquè pogués

ignorar-se. Les acadèmies foren condemnades sense més ni més pels més em-

prenedors, si bé retingueren encara un cert prestigi entre aquells que havien

quedat massa confosos per la ruptura regnant en el gust per a arriscar-se a

donar suport a allò que no comprenien. Gradualment, es transigí per totes

dues bandes en un procés facilitat per la liberalització de les acadèmies i pel

nombre creixent d’escoles d’art que van trencar, finalment, amb els monopo-

lis acadèmics.

Primer, l’art acadèmic fou criticat pels artistes realistes com Gustave Courbet,

per estar basat en clixés idealistes i representar motius mítics i llegendaris men-

tre s’ignoraven assumptes socials contemporanis. També criticaven la «super-

fície falsa» de les pintures –els objectes descrits semblaven llisos, hàbils i idea-

litzats–, que no mostraven cap textura real.

Honoré Daumier. Aquest any Venus una altra vegada... Sempre Venus!

Núm. 2 de sèrie a Le Charivari, 1864 https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_Par%C3%ADs#/media/
File:This_Year_Venuses_Again_(Daumier).jpg

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_Par%C3%ADs#/media/File:This_Year_Venuses_Again_(Daumier).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_Par%C3%ADs#/media/File:This_Year_Venuses_Again_(Daumier).jpg
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Estilísticament, els impressionistes, que defensaven la pintura ràpida a

l’exterior, exactament el que l’ull veu, criticaven l’acabat i l’estil idealitzat de

la pintura acadèmica. Encara que els pintors acadèmics començaven una pin-

tura primer fent dibuixos, i després pintant esbossos a l’oli del seu tema, el po-

liment que donaven als seus dibuixos semblava equivalent a una mentida per

als impressionistes. Després de l’esbós a l’oli, l’artista produïa la pintura final

amb l’acadèmic fini (acabat), i canviava la pintura per a complir les normes

estilístiques i intentar idealitzar les imatges i afegir el detall perfecte. Similar-

ment, la perspectiva es construïa geomètricament en una superfície plana, i

no era realment el producte de la vista, per això els impressionistes refusaven

la devoció a les tècniques mecàniques.

Els realistes i els impressionistes també desafiaven el lloc de la natura mor-

ta i el paisatge en el darrer esglaó de la jerarquia dels gèneres. És important

adonar-se que la majoria dels realistes i dels impressionistes, així com artistes

avantguardistes que es rebel·laven contra l’academicisme, eren estudiants en

tallers acadèmics. Claude Monet, Gustave Courbet, Édouard Manet, i fins i tot

Henri Matisse havien estudiat amb artistes acadèmics.

Com més prestigi i poder obtenien l’art modern i la seves avantguardes, més

es denigrava l’art acadèmic i es veia com a sentimental, tòpic, conservador, no

innovador, burgès, i styleless. Per a referir-se a l’art acadèmic, hom feia servir

l’expressió art pompier (pompier significa bomber), fent al·lusió a les pintures

de Jacques-Louis David (que era ben considerat per l’Acadèmia), que sovint

descrivien soldats que portaven cascs «romans». L’aplicació de la paraula pom-

pier a l’art acadèmic, apareguda al segle XIX (1888 segons el diccionari Robert)

per a ridiculitzar-lo, és sens dubte una al·lusió als cascs brillants de certs per-

sonatges de les grans composicions de l’època, que recordaven els dels sapa-

dors-bombers, però algunes fonts proposen la hipòtesi d’una irrisió de la pa-

raula Pompéin (de Pompeia). Finalment, aquesta paraula evoca la pompa, el

que és pompós.

Uns altres artistes, per contra, com els pintors simbolistes i alguns dels surre-

alistes, eren més amables amb la tradició i més predisposats a aprendre d’una

tradició fortament figurativa. Els nus al·legòrics i les figures representades amb

postura teatral eren reinterpretats com pertanyents a mons estranys i de som-

ni.

La denigració de l’art acadèmic arribava al seu cim amb els escrits del crític

d’art Clement Greenberg, que manifestava que tot l’art acadèmic era kitsch.

Referències a l’art acadèmic eren gradualment suprimides dels llibres d’història

de l’art i dels textos dels modernistes, que ho justificaven en nom de la revo-

lució cultural. Per a la majoria del segle XX, l’art acadèmic es marginava del tot,

excepte, rarament, per tal de ridiculitzar-lo, a ell i a la societat burgesa que li

donava suport. Actualment, el mot «acadèmic» gairebé sempre té un significat

pejoratiu, i se l’associa amb la mediocritat i la manca d’originalitat.
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Amb el postmodernisme, l’art acadèmic ha tornat a entrar als llibres d’història

i als debats. En tenim un exemple amb un cert ressorgiment per mitjà del mo-

viment Classical Realist, terme originàriament utilitzat en el títol d’una expo-

sició per Richard Lack, el 1982, un deixeble de R. H. Ives Gammell (1893-1981).

El moviment situa els seus precedents en la figura de Jean-Léon Gérôme

(1824-1904), passant per William Paxton (1869-1941).

Actualment, el mercat artístic està revaloritzant aquest tipus d’art i en les sub-

hastes les obres acadèmiques poden arribar a cotitzar-se en milions de dòlars.

Un cop més, la qüestió: gust estètic o valor mercantil?
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9. L’artista romàntic

A inicis del segle XIX ens trobem amb un seguit de canvis econòmics (revolució

industrial), polítics (revolucions burgeses i ascens de la democràcia), i socials

(aparició del proletariat), que van propiciar un canvi radical en les idees sobre

l’art, l’artista i el seu lloc en la societat.

Un primer aspecte a destacar és el canvi en la naturalesa de la relació entre

l’autor i els seus lectors. Des de les dècades de 1730 i 1740, s’observava el crei-

xement d’un ampli públic lector de classe mitjana en paral·lel a l’increment

de la influència i el poder d’aquesta classe. Una conseqüència va ser el pas del

sistema de patronatge al de l’edició per subscripció i a l’edició comercial, que

va afectar els escriptors en diversos aspectes: l’autor esdevingué un professio-

nal, i el mercat es convertí en el sistema de relacions entre l’escriptor i la so-

cietat, amb els consegüents canvis d’actitud. Un d’ells fou la diferent actitud

habitual envers el públic, caracteritzada per un sentiment d’insatisfacció, en

el sentit que la producció literària i artística esdevenia una mercaderia, consi-

derada com una forma especialitzada de la producció sotmesa a les lleis del

mercat, i que podia ser adquirida de la mateixa manera que algú es compra

unes sabates. La mercantilització de la producció literària i artística alimentava

un gust corrupte, i atorgava a allò que és antiintel·lectual poder sobre el que

és intel·lectual. Amb el nou sistema es mirava d’atreure un major nombre de

lectors i espectadors, però calia distingir entre els cultivats i els ignorants. I de

cultivar deriva cultura, terme que esdevingué l’antítesi de mercat.

En paral·lel a aquest nou tipus de relació d’un autor amb els seus lectors, es

va desenvolupar un sistema de reflexió sobre l’art que posava l’èmfasi en la

naturalesa especial de l’activitat artística i insistia en l’artista com una classe

especial de persona. En un moment en què es caracteritza l’artista com un

productor més d’una mercaderia per al mercat, ell es descriu com una persona

especialment dotada. Es tracta d’un element de protesta professional –no es

vol ser un simple productor de mercaderies–, però també de dotar l’art d’un

seguit de valors, capacitats i energies humanes oposats al tipus de civilització

que s’estava construint. El treball espontani del geni s’oposa al treball imita-

tiu formal limitat per una sèrie de regles: llibertat enfront d’imitació. Es con-

demnava la nova societat a partir de la idealització de la societat anterior. A la

producció pel mercat se li oposa la imaginació, la creativitat.

El romanticisme tendeix al rebuig vehement dels dogmes de mètode en art, i

afirma que l’activitat de l’artista és «llegir el secret obert de l’univers». L’artista

percep i representa la realitat essencial, i ho fa en virtut de la seva facultat

suprema, la imaginació. Les doctrines del geni (l’artista creatiu autònom) i de
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la realitat superior de l’art (la penetració en una esfera de veritat universal) són

dos aspectes de la mateixa afirmació. En aquest sentit, el romanticisme és una

teoria idealista i s’oposa al naturalisme.

Els artistes arribaren a veure’s com agents de la revolució per la vida, en la

seva condició de portadors de la imaginació creativa. I aquesta és una de les

fonts de la idea de cultura: l’associació de la idea de la perfecció general de la

humanitat amb la pràctica i l’estudi de les arts. S’insistia en una humanitat

comuna general en un moment quan un nou tipus de societat començava

a pensar en l’home com un mer instrument especialitzat de producció, un

engranatge més de la màquina productiva.

La conseqüència positiva de la idea de l’art com una realitat superior fou que

va aportar un fonament immediat a una crítica de l’industrialisme. La conse-

qüència negativa fou que va tendir a aïllar l’art, a especialitzar la facultat ima-

ginativa en aquest únic tipus d’activitat.

La paraula art, que havia significat destresa, es va especialitzar durant el segle

XVIII. Una cosa similar va passar amb la paraula artista a partir del sentit gene-

ral de persona hàbil, ja fos en les arts liberals o en les útils, que s’havia espe-

cialitzat en la mateixa direcció i distingit d’artesà i d’artífex. L’accent que la

paraula posava en la destresa fou gradualment desplaçat per un èmfasi en la

sensibilitat suportat pels canvis en mots com creativitat (terme que no podria

haver-se aplicat abans que es formés la idea de la realitat superior), original

(amb les seves implicacions d’espontaneïtat i vitalitat), i geni (associat a la idea

d’inspiració).

Els crítics i filòsofs del segle XVIII es resistien a denominar creació a l’activitat

artística. Al principi del segle XVIII, el terme dominant continuava essent in-

venció, i l’activitat de l’artesà/artista continuava essent considerada una cons-

trucció. Per a esdevenir creació, la invenció primer havia de destacar-se de la

imitació de la naturalesa. Dos factors van contribuir a rebaixar el paper de la

imitació. En primer lloc, l’afirmació que les belles arts havien d’imitar només

la «naturalesa bella», la qual cosa implicava degradar la categoria de la imitació

exacta del que existeix. En segon lloc, la imitació, qualssevulla que fos la seva

forma, era irrellevant per a l’arquitectura i la música. A l’Antic Testament, Déu

crea ex nihilo, del no-res. Molts creien que la creació ex nihilo per part de l’ésser

humà és una impossibilitat lògica. Amb tot, alguns autors comencen a utilitzar

expressions del tipus «la creació humana, si se’m permet l’expressió» (Becq,

1994), o «crea, per dir-ho així» (Kant, 2001).

L’espontània creativitat de l’artista no excloïa del tot el vell valor de la faci-

litat, atès que la pintura encara requeria la destresa de la mà, i la música, el

do per a l’harmonia i la melodia. Però l’antiga unió de la facilitat amb la in-

venció s’havia convertit ara en la subordinació de la facilitat amb la creació

espontània. L’antic sistema de l’art-facilitat volia dir superar les dificultats que

plantejava la imitació de la naturalesa creada; al nou sistema de l’artista-geni

Referències
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se li atorgava el poder creatiu de la pròpia naturalesa: «per mitjà del geni, la

naturalesa dicta les lleis a l’art» (ibid., pàg. 175-176). En exalçar la inspiració,

es va estigmatitzar la facilitat com a mera tècnica; separada del geni, la regla

esdevingué imitació rutinària de models passats; separat de la llibertat, el ser-

vei podia ser desqualificat com a ocupació mercenària. Si l’artista actuava amb

l’espontaneïtat de la naturalesa, es creia que l’artesà actuava mecànicament,

seguint regles, utilitzant la imaginació només per a combinar, servint només

per la via de complir ordres. Per tant, les antigues virtuts de la regla, la imita-

ció, la destresa, la invenció i el servei esdevingueren retrets o vicis.

Relacionada amb l’emergència de la idea de l’obra com a creació hi ha la trans-

formació final que afecta la idea de l’obra mestra. Originàriament, l’obra mes-

tra era la peça per mitjà de la qual un artesà o un artista demostrava a la con-

fraria o al gremi que ja era un mestre en art. Cap al final del Renaixement,

el terme obra mestra, encara que seguia referint-se a les peces demostratives,

s’utilitzava per a designar qualsevol obra reeixida. Al segle XVIII, tanmateix, va

tenir lloc una transformació, quan la noció de l’obra mestra es va fusionar amb

la nova idea de l’obra d’art com a creació. La noció de l’obra mestra va quedar

llavors vinculada a la creació per tal d’assenyalar la presència d’una obra ex-

cepcional en el sentit que constituïa un món autosuficient, fix, autònom.

Amb la desaparició dels gremis i confraries durant el segle XIX, va desaparèixer

també el vell sentit de l’obra mestra. La idea moderna de l’obra mestra va que-

dar llavors completament absorbida pel concepte de l’artista com a creador,

de manera que l’art va començar a pensar-se com el relat d’un seguit de gestes

protagonitzades per artistes-genis i les seves «obres mestres».

A partir d’artista, en el seu nou sentit, es va formar artístic que, al final del

segle XIX es referia més al temperament que a la destresa o la pràctica. De

manera similar, estètica, una nova paraula i un producte de l’especialització,

fou l’origen d’esteta, que va indicar un altre cop un tipus especial de persona.
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10.El nous models d’artista

Enunciat�del�problema

Quan i per què els artistes van començar a agrupar-se? Com entendre

l’aparició i proliferació dels moviments artístics al llarg del segle XIX?

Què fou l’avantguarda? Quina tipologia d’identitats artístiques es do-

nen al segle XX?

Igual que les revistes (com la Revue de Paris, fundada el 1829, L’artiste, el 1831,

i L’Europe littéraire, el 1833), els cafès varen tenir un paper important en la mi-

tologia viscuda de la bohèmia: primer al Barri Llatí, i després a Montmartre

i a Montparnasse, on es desplaçaran fins a la primera meitat del segle XX els

indrets de la bohèmia parisenca. Forma alhora moderna i llegendària del «cer-

cle» (que era tan popular, mascle, pobre i obert a tothom com el «Saló» era

mundà, femení, opulent i tancat), el cafè representava la principal possibilitat

de reunió, de vida col·lectiva per als artistes, a part d’uns quants grans tallers

–una mena d’acadèmies privades– on podien formar-se. No hi havia estructu-

res col·lectives d’organització des que les corporacions foren suprimides sota

l’antic règim el 1776, i l’Acadèmia representava només una petita fracció –i la

més aburgesada– de la professió.

S’havien produït alguns intents de crear clubs, petites societats de protecció

mútua o sindicats. Aquest va ser el cas, per exemple el 1830, de la creació de la

Société Libre des Beaux-Arts (Societat Lliure de Belles Arts). A la dècada de 1840

van aparèixer sindicats d’artistes i societats d’ajut mutu, que oscil·laven entre

la conquesta de l’autonomia i la filantropia, sobretot l’Association des artistes

peintres d’histoire et de genre, sculpteurs, graveurs et dessinateurs (l’Associació

de pintors d’història i de gènere, escultors, gravadors i dissenyadors). Fou tam-

bé l’època que es va proposar, a iniciativa del crític Jules Baget, el 1843, per

mitjà del Journal des Artistes, la creació d’un moviment cooperatiu per a lluitar

contra les injustícies dels jurats del Saló. El 1844 es va formar una Unió de

les Arts, que aplegava artistes i amics de les arts, i el 1880 es va llançar la idea

d’un sindicat d’artistes.

Però la multiplicitat d’aquests esforços demostra la seva incapacitat per a crear

un col·lectiu representatiu i sostenible. A més, la forma sindical o cooperati-

va, destinada a donar força a les reivindicacions materials, no era prou per a

satisfer les aspiracions i necessitats dels artistes com a col·lectiu: a la divisió

externa, d’ordre professional, entre els pintors i els seus clients, es va afegir

gradualment una divisió interna, d’ordre estètic, entre les diferents concepci-

ons de l’art.
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En absència d’un col·lectiu capaç de representar el conjunt de la professió, es

van formar petits grups de forma esporàdica, que no tenien cap ambició de

representativitat ni de poder, sinó que simplement van sorgir de la necessitat

de reunir-se per afinitats, de sortir de l’aïllament i de facilitar les exposicions.

Aquests grups artístics no van començar a aparèixer, i encara de manera bas-

tant excepcional, fins després de la Revolució. Alguns, sobretot en la dècada

de 1830, van prendre la forma de «fraternitats» literàries i artístiques, en refe-

rència a les «fraternitats» del passat, aquest passat antic o medieval al qual,

no per casualitat, aspiraven tan els joves «primitius», «barbuts», «natzarens» i

«prerafaelites». I serà amb el�«petit�Cenacle», al voltant del 1830, que el feno-

men de grup o fraternitat prendrà per primera vegada la seva forma literària i

artística, que marca el moment en què la pintura i l’escultura havien adquirit

un rang equivalent al de la poesia. El fenomen dels grups no farà res més que

continuar i desenvolupar-se, i arribarà a ser constitutiu de tota la modernitat.

El «petit Cenacle»

El Cenacle era una trobada d’artistes i escriptors joves romàntics que es van reunir al
voltant de Charles Nodier i Victor Hugo per a intercanviar idees. Aquestes reunions eren
privades.

El petit Cenacle fou introduït per Gérard de Nerval i Pétrus Borel al cercle de Victor Hu-
go, Théophile Gautier i el seu grup d’amics, reunits sota el nom de Jeunes-France (Jo-
ves-França). A les reunions solien assistir Gérard de Nerval, Jehan du Seigneur, Augustus
MacKeat, Philothée O’Neddy (es canviaven una mica el nom per a donar-li més caràcter),
Napoléon Tom, Joseph Bouchardy, Célestin Nanteuil, Théophile Gautier, i Petrus Borel
mateix. Hi havia pintors, escultors, escriptors i arquitectes o estudiants d’arquitectura.

Com entendre l’aparició i proliferació dels moviments artístics al llarg del se-

gle XIX? Una primera explicació, d’ordre demogràfic, fa referència a l’augment

del nombre de pintors després de l’Antic Règim. L’augment, en part, era con-

seqüència de la valorització de l’estatus adquirit gràcies als Salons i a la popu-

laritat aconseguida així per les obres dels artistes. Segons el Journal des Artistes,

hi havia 350 pintors i escultors a França el 1789, i 2.059 el 1838. El sistema ini-

cial va organitzar-se per a tres o quatre-cents artistes, però hi havia uns 3.300

pintors al mercat artístic francès en la dècada de 1860, i cada any, a partir de

mitjan del segle XIX, es produïen unes 20.000 teles.

Un col·lectiu professional tan gran no podia assegurar la coherència interna

i la cohesió dels seus membres, molt diferents i dispersos. S’imposà llavors

la necessitat d’un cert fraccionament per tal de permetre la construcció de

col·lectius més adaptats a la dimensió dels vincles interpersonals.

Una segona explicació, d’ordre institucional, fa referència a la descomposi-

ció de les estructures de suport dels artistes des que el sistema de gremis va

ser oficialment abolit, atès que l’esperança d’arribar a l’Acadèmia només era

accessible a una petita elit. Així es va imposar la necessitat de noves formes

d’agrupació, que permetessin als artistes compensar aquesta doble i contradic-

tòria tendència al buit institucional i a l’augment dels efectius.

Estadístiques sobre
artistes

Segons les estadístiques de la
Seguretat Social a França, el
1954 hi havia nou mil tres-
cents artistes plàstics; el 1975,
dotze mil; el 1982, catorze mil
cinc-cents, i el 1990, vint mil.
Actualment, es considera que
només entre Londres i Nova
York n’hi ha uns quaranta mil.
Segons dades del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes
(2008), cada any es matriculen
a Espanya 13.586 alumnes a
Belles Arts, i 10.578 a Història
de l’Art.
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D’aquesta nova situació o, almenys, més radical en la seva novetat, no podia

resultar res més entre els artistes que una sensació d’aïllament: aïllament ob-

jectivament o subjectivament percebut, contra el qual el petit grup constitu-

eix un important recurs identitari. D’aquesta manera s’arriba, a poc a poc, a

la proliferació característica del segle XX, tan rica en tot tipus de grups que

aquest concepte ens sembla avui dia evident, mentre que té menys de dos se-

gles d’existència.

10.1. Què fou l’avantguarda?

Oposar-se era la característica dels grups romàntics. Com explicar que abans

de l’aparició d’una avantguarda pròpiament dita, tal com es formalitzarà al

final del segle XIX, els grups artístics apareguts al llarg del segle hagin adoptat

aquesta forma d’oposició? Els dos factors citats –creixement demogràfic i buit

institucional– assenyalen una desorganització dels mitjans tradicionals de re-

clutament i una dissolució dels modes de transmissió de la tradició, menys

controlats per la relació personal a l’autoritat d’un mestre o a la disciplina

d’una institució. Es produeix, doncs, una ruptura entre el petit nombre de per-

sones grans que mantenen les seves tradicions i la massa dels nouvinguts a qui

no han transmès ni la tradició ni els vincles interpersonals de confiança, sense

els quals no és possible adherir-se plenament a una tradició, o identificar-s’hi.

A aquesta mancança en els modes de transmissió i d’imposició de la tradició

s’afegeix un altre factor de tipus històric. Es tracta de la referència comuna que

ha configurat la Revolució Francesa i que va contribuir doblement a la for-

ma d’oposició d’aquests moviments artístics. Ens referim a l’aparició d’aquests

«grups» tan familiars a la nostra cultura actual, com són els partits polítics.

La seva influència, almenys com a models d’estructures col·lectives, s’estendrà

en altres camps: al món religiós, amb la proliferació de nous cultes la primera

meitat del segle XIX; al món científic, amb els primers «cercles» de científics

apareguts la dècada de 1820 a França; i al món de l’art (Stendhal parlarà, a

propòsit dels romàntics, «d’aquest nom fatal d’un partit desorganitzador i in-

solent»).

És en aquest context quan apareix la noció d’avantguarda, desvinculada del

seu marc estrictament militar: polemològic en el seu origen, després polític

amb Saint-Simon la primera meitat del segle XIX, aquest concepte esdevindrà

finalment, amb Baudelaire, pròpiament artístic. L’apologia avantguardista dels

innovadors es construeix sobre el model religiós del profetisme. Projectada

políticament, agafa prestada la figura del líder anarquista; artísticament, és

la figura del geni precursor, revolucionari pel seu art. L’excentricitat de les

avantguardes s’oposa a la moralitat burgesa, en un intent per reinventar sota

noves formes els valors aristocràtics.

L’acceleració dels moviments d’oposició al món de l’art, a partir de la dècada

de 1880, mostra com la lluita dels moderns contra els antics es va radicalitzar

en una dimensió específica: un règim d’excentricitat caracteritzat per una ètica
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de la raresa que s’oposa a una ètica de la comunitat, en virtut de la qual el geni

aïllat es valora contra la massa i contra la comunitat d’iguals; l’excentricitat,

contra l’observança dels cànons; la innovació, contra la reproducció de mo-

dels; la marginalitat, contra el conformisme; l’artista profeta, contra l’artista

mundà, i la veritat de la posteritat, contra la ceguesa o la mentida del present.

La sistematització d’aquest nou sistema genera una multiplicació i una disper-

sió d’aquests grups de l’oposició, que va en paral·lel amb la proliferació dels

públics i de les pressions del mercat.

Tot plegat està acompanyat, en el pla institucional, per una dissolució de les

formes tradicionals d’exercici de l’autoritat, testimoni de la qual és la pèrdua

del monopoli de l’estat en matèria d’exposició i reconeixement.

I en aquest context, com s’explica l’impressionisme?

Desqualificació d’un règim neo-acadèmic esclerotitzat, centralitzat i rígid, in-

tensificació de la competència, crisi de les institucions, saturació dels Salons,

precarietat de les carreres, manca d’estructures de suport: la solució a aques-

ta crisi general del món de l’art no fou professional (tot i els intents de fer-

ho, per exemple, en la dècada de 1860, Henri Le Secq va proposar la creació

d’un diploma d’artista mitjançant oposició, que donés dret a exposar davant

del públic), sinó vocacional. Així es caracteritza, doncs, el nou règim domi-

nat pels comerciants i els crítics: es posa l’accent en les carreres en lloc de

les pintures; es privilegia la ruptura amb els codis, la bohèmia, l’originalitat i

l’excentricitat; es dona una autonomia relativa respecte a la demanda, junta-

ment amb l’augment global de l’estatus en l’escala social.

Se sol cometre un parell d’errors de perspectiva. D’una banda, creure que la

pintura va experimentar un estatus de menyspreu, ja que els pares burgesos

no volien que els seus fills s’hi dediquessin. La realitat és el contrari: la pintura

acabava d’experimentar un ascens, sota l’efecte del moviment acadèmic, del

seu estatus, i assolia un estat molt més alt del que havia tingut durant segles,

de manera que els hereus de la bona societat (com Delacroix) podien desitjar

tirar endavant la seva «vocació» sense tenir en compte les més ambicioses as-

piracions familiars. És aquest desfasament entre un estatus tradicionalment

inferior i un prestigi adquirit recentment allò que ajuda a explicar el gust dels

joves hereus per una carrera artística esdevinguda sinònim d’oposició a la vida

burgesa, i, en conseqüència, el rebuig d’aquesta carrera per part de les seves

famílies.

D’una altra, assimilar artistes innovadors a poble, i conservadors a burgesia.

En règim vocacional, els més tradicionalistes són els que estan situats, entre

altres, els qui han accedit a l’Acadèmia procedents d’un medi popular (com

ho eren els anomenats pompiers); per contra, els innovadors, dotats d’un pa-

trimoni que els permet distanciar-se de les regles del joc, són els qui poden in-

tentar innovacions més d’acord amb les seves disposicions personals. Aquest

és un efecte característic de la inversió avantguardista dels valors. Cézanne,
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que vivia de renda, és un exemple de qui pot innovar, ja que no depenia de

la venda de les seves obres. Renoir, d’origen obrer, és qui més aviat abandonà

l’impressionisme per a pintar nus femenins.

Això es pot veure, en particular, en el cas dels impressionistes, que es van be-

neficiar de l’increment d’estatus en la jerarquia de les activitats, que va atraure

pintors d’origen burgès que podien practicar el seu art de manera més diletant,

sense l’obligació de viure’n completament i immediatament, i al mateix temps

eren més propensos a trencar amb alguns cànons, a prendre’s llibertats amb la

tradició: Manet i Degas eren de classe mitjana alta; Bazille, Sisley i Cézanne,

de classe mitjana; Pissarro i Monet, de la petita burgesia,; i Renoir era d’origen

obrer. A més de la subversió de les regles acadèmiques de la representació, el

punt comú del seu art era la indiferència a la jerarquia dels gèneres, que es

concretava en l’absència de quadres d’història en la seva producció –excepte

en ocasió d’alguns intents per a ser admesos al Saló–, en benefici de gèneres

menors (paisatge, retrat, natura morta), més adequats a la seva investigació

artística.

10.2. Models d’artistes excèntrics

«Declarem que cal menysprear totes les formes d’imitació i glorificar totes les

formes d’originalitat», va proclamar un «manifest dels pintors» publicat el 18

de maig del 1910 per la revista Comedia: vet aquí el que diu clarament el nou

règim d’avaluació de les obres, més preuades com més s’allunyen dels cànons.

Però es tracta també, i sobretot, del nou règim d’avaluació dels creadors, ells

també condemnats a establir la seva autenticitat, a situar-se «a part», com en la

instal·lació de Robert Filliou al museu de Mönchengladbach el 1969, consis-

tent a transformar els lavabos per a posar-hi no dues portes, sinó tres: homes,

dones, artistes.
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Robert Filliou. Projet de toilettes

1969. Instal·lació, dimensions variables. Tècnica mixta

És així com, al segle XX, s’ha produït una espectacular redefinició de la iden-

titat de l’artista en dues direccions oposades: una passa per la integració dels

treballadors externs (outsiders), convertint en artistes els pintors de diumen-

ge (el duaner Rousseau), manyosos (el carter Cheval) o alienats (art brut); i

l’altra consisteix en la singularització d’artistes professionals, coneguts i co-

mentats per les excentricitats de la seva persona, així com per la qualitat del

seu treball artístic. Aquest fenomen no sembla aturar-se si hem de creure les

innombrables anècdotes que circulen avui dia pel món de l’art sobre els artis-

tes contemporanis: comportaments estranys, actituds provocatives, intenci-

ons sorprenents, exigències increïbles, acudits, mistificacions i estupideses de

tota mena. Tot plegat sembla consubstancial amb una redefinició radical dels

valors artístics que la posteritat podrà retenir com una de les característiques

més sorprenents de la nostra època. La circulació d’aquestes anècdotes contri-

bueix al reconeixement de l’artista i a la seva credibilitat, o a la llegibilitat de

les seves propostes plàstiques (Heinich, 2003).

Referència bibliogràfica

Heinich, N. (2003). Face à
l’art contemporain. Lettre à
un commissaire, suivi de Re-
tour sur les retours. París:
L’Échoppe.

Max Scheler descrivia tres figures exemplars de singularitat: el sant, engran-

dit pels seus sacrificis; el geni, per les seves obres; i l’heroi, per les seves acci-

ons (Scheler, 1944). Aquests tres tipus ideals estan encarnats, respectivament,

en els artistes Vincent van Gogh, de qui cadascú pot plànyer els sofriments;

Pablo Picasso, de qui el públic cultivat admira la vitalitat, tant creativa com

sexual i reproductiva; i Marcel Duchamp, de qui els iniciats en l’art contem-

porani expliquen gestes llegendàries. A aquest triple motlle del «gran singu-

lar» s’afegeixen altres encarnacions possibles de l’excentricitat artística, que

podem evocar mitjançant Salvador Dalí, Andy Warhol i Josef Beuys.

Referència bibliogràfica

Scheler, Max (1944). Le Saint,
le génie, le héros. París: Mon-
taigne.
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1)� Van� Gogh� (1853-1890),� el� sant,� o� la� transició� a� un� nou� paradigma

d’artista

«El fet que la societat l’hagi reprimit perquè feia un art massa avançat per a la

comprensió dels seus contemporanis, i que se n’adoni algunes dècades després

que és un art únic, excepcional, que glorifica la singularitat de l’home, tot ple-

gat ha fet culpabilitzar-ne les societats. És la figura emblemàtica d’aquesta mala

consciència» (Heinich, 1992), afirmava el pintor Louis Cane en apropar-se el

centenari de la mort de Van Gogh. Vet aquí què resumeix força bé aquest cas

exemplar:

• valoració de la singularitat amb l’originalitat de la producció artística

• incomprensió dels contemporanis

• retard del reconeixement que permetrà, després d’una o dues generacions,

convertir l’estigma en genialitat

• culpabilitat col·lectiva construïda sobre el sofriment del menystingut, i el

desfasament creixent entre el poc que va rebre mentre era viu i la immen-

sitat del que li ofereix la posteritat (en visites a les seves obres, en preus

elevadíssims assolits a les subhastes, itineraris per on va viure, etc.)

• compassió envers la persona i admiració envers l’obra

• vulgarització de la seva obra i de la seva biografia

Poc importa en aquestes condicions que el desconeixement dels seus contem-

poranis no sigui més que una llegenda construïda a posteriori, apuntalada pels

sofriments personals que testimonien exemplarment aspectes com la bogeria,

l’orella tallada o el suïcidi. L’important és que la figura sacrificial pugui despla-

çar-se del domini religiós al domini artístic, empeltada ja no sobre la professió

d’una fe nova, sinó sobre l’exercici d’un art original. L’important és que aques-

ta doble singularitat, de l’obra i de la persona, no es quedi en l’estigmatització,

sinó que basculi cap a l’admiració. I per això cal garantir la universalitat de

l’obra (cosa que faran els crítics) i l’autenticitat de la persona (cosa que faran

filòsofs com Karl Jaspers el 1912 –«l’únic veritablement foll i l’únic que ho va

ser malgrat ell»–, o poetes com Antoni Artaud el 1942 («Van Gogh, suïcidat

per la societat»).

Vet aquí com Van Gogh ha esdevingut una figura moderna de la santedat

transposada al món artístic, una santedat no religiosa, sinó laica, no recone-

guda per les autoritats eclesiàstiques.
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Desplaçament de l’obra a la persona, de la normalitat a l’anormalitat, de la

conformitat a la raresa, de l’èxit a la incomprensió, del present a la posteritat:

així es presenta el nou paradigma de l’artista, com una figura popularitzada i

renovada de la santedat.

Van Gogh no fou desconegut pels seus contemporanis. Són unànimes els es-

crits dels especialistes que varen escriure sobre ell de manera elogiosa a l’inici

de la seva carrera, i deu anys després de la seva mort, la seva obra va obtenir

un reconeixement al més alt nivell: retrospectiva en una prestigiosa galeria

de París, estudis de la seva obra i biografies, recull i edició de la seva corres-

pondència. Però el que tothom recorda és que només va vendre una sola obra

mentre era viu. El que ja no es recorda és que va morir als 37 anys, i que les

obres més importants i madures són dels tres darrers anys, quan tot just co-

mençava a exposar, i que va passar molt poc temps entre la seva maduresa

artística i el reconeixement. Qui més el va promocionar va ser la dona del seu

germà Theo (que va morir sis mesos després), Johanna Bonger, que tot i no

mantenir una bona relació amb Vincent, va quedar com l’única hereva de la

seva obra. La indiferència que va poder patir no és res més que l’efecte del

desfasament de ritmes entre temps de producció i temps de consagració. El

que cal subratllar és la manca d’escàndol i la rapidesa de la seva acceptació per

la crítica. La incomprensió del gran públic no era ja un criteri, una generació

després dels impressionistes. L’escàndol ja havia tingut lloc amb Courbet, des-

prés amb Manet i les primeres exposicions al Saló dels Rebutjats. El criteri del

gran públic funcionava a l’època dels Salons, visitats per milers de ciutadans

que pronunciaven els seus judicis i veredictes. Ara, el criteri dominant és el

dels especialistes, dels experts.

Amb la revolució impressionista, el món dels especialistes en art estava a punt

per a rebre la seva obra. L’originalitat en pintura, o almenys la desviació en re-

lació amb els cànons, ja s’havia constituït com un valor, fins i tot si es tractava

d’un valor qüestionat pel públic en general. I Van Gogh no va ser el qui el va

instaurar en pintura, sinó el qui el va encarnar en la seva llegenda pòstuma.

Gràcies, paradoxalment, a la seva mort prematura, Van Gogh esdevindrà l’eix

d’una relectura alhora estètica, històrica i ètica de l’art, un nou paradigma que

traça una línia divisòria entre dues concepcions –una, tradicional, l’altra, mo-

derna– de l’artista. La constitució de la seva llegenda i la seva difusió per a un

públic ampli han permès fixar i concretar sobre el seu cas la realització exem-

plar de transformacions que fins ara romanien confidencials o conflictives. Ell

encarnà el mite fundador de l’artista maleït, la desgràcia del qual en el present

palesa la grandesa futura.

Aquest motiu del reconeixement diferit va de la mà de la ruptura entre espe-

cialistes i profans, discurs acadèmic i sentit comú, i això és correlatiu del des-

fasament entre valoració popular de la persona i valoració culta de les obres.
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Aquesta doble desfasament –entre especialistes i profans, i entre les obres i

la persona– està particularment ben il·lustrat amb la bogeria de Van Gogh:

atribuïda a l’obra pels crítics dels anys 1890, serà atribuïda, una generació més

tard, a la persona, de manera que Van Gogh ha esdevingut per a la gent, a poc

a poc, un artista boig creador d’una obra genial.

Valoració avantguardista de la innovació, valoració modernista de la persona-

lització: és el triomf de l’originalitat, en el doble sentit del que és nou i del que

pertany pròpiament a una persona. I l’originalitat va de la mà de la transgres-

sió dels cànons, amb l’acceptació o la valoració de l’anormalitat, de manera

que és el que està fora de la norma el que tendeix a esdevenir norma.

2)�Marcel�Duchamp�(1887-1968),�l’heroi,�o�un�creador�d’estatus

Entre els grans que han marcat la història de la pintura al segle XX, alguns

han estat capaços d’obrir una via gairebé tan sorprenent com l’oberta per Van

Gogh: creadors, no només d’una obra artística original, sinó també d’un esta-

tus d’artista inèdit.

El primer d’aquests creadors d’estatus és Marcel Duchamp, a qui correspon,

paradoxalment, haver construït la seva singularitat d’artista mitjançant la des-

personalització de l’obra, a continuació, pel rebuig fins i tot de la pintura que

havia practicat d’entrada com hereu dotat d’una família de pintors: ho va fer

palès en el seu Nu descendant un escalier del 1912.

La seva tasca de despersonalització esdevingué poc després, amb els seus re-

ady-made: el porta ampolles, la roda de bicicleta o l’anomenada font de 1917, en

els quals l’obra no és creada per la mà de l’artista, sinó recuperada directament

del món ordinari, i en la seva forma més industrial possible. Marquen l’inici de

tots els enfocaments conceptuals, que desplacen el lloc de la creació, que ja no

és en la materialitat de l’objecte produït per l’artista, sinó en la immaterialitat

del gest pel qual ell erigeix en obra d’art el que, sense ell, no ho seria. Llavors,

el problema rau en l’èxit d’aquest gest, és a dir, en l’acceptació com a obra

d’art del que ha estat enunciat, o recontextualitzat: per exemple, la compra

per un museu d’un urinari, degudament catalogat, acompanyat d’un cartell,

col·locat sobre un pedestal, equipat amb una il·luminació adequada, vigilat

per guàrdies, assegurat pel preu d’un quadre important.

Però què fonamenta aquest èxit, què avala la pertinença d’aquest objecte in-

dustrial a la categoria no d’objectes bells (susceptibles de ser exposats com a

creació industrial, com a disseny, i signats pel seu fabricant), sinó d’obres d’art,

signades no per l’autor de l’objecte material, sinó per l’autor del gest que con-

sisteix a reivindicar-lo com a obra d’art? És, en gran part, el reconeixement

d’aquest autor com a artista allò que confereix al gest l’autoritat necessària per

a la seva acceptació. Per tant, la despersonalització és només aparent: si l’obra
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està desproveïda de qualsevol referència a la «mà» de l’autor, el valor artístic

s’ha desplaçat de l’obra a la persona de l’artista, en tant que és un artista i no

una persona comuna.

Dandi en gran de l’art modern, Duchamp aviat va deixar de pintar i es va

dedicar a fer de la seva persona una dimensió essencial de la seva obra, per

a construir el que esdevindrà un veritable mite del segle XX, que continua

fascinant molts artistes i innombrables comentaristes. Ell mateix admetia que

la seva millor obra era sens dubte «l’ús del seu temps».

3)�Salvador�Dalí�(1904-1989),�el�bufó�o�la�notorietat�de�la�persona

El tercer d’aquests grans «models de singularitat» en l’era moderna és Salvador

Dalí. La seva notorietat no es deu a l’obra, sinó a la persona: va treballar la

seva biografia igual com es construeix una obra: De la vie de Salvador Dalí con-

sidérée comme un œuvre d’art (Dalí, 1964) o bé Tota l’obra de Dalí és la seva vida

(ibid., pàg. 303). Va procedir a la inversa que Duchamp: d’una banda, no va

deixar de pintar, i va saturar els seus quadres de sentit, d’imatges més o menys

suggeridores, de significats més o menys aparents –on Duchamp, per contra,

havia eliminat acuradament tota simbologia dels seus ready-made; d’una altra,

allà on Duchamp havia buidat les seves obres de qualsevol marca de si ma-

teix per a desplaçar-hi la noció d’obra, Dalí va construir una saturació de si

mateix, sempre molt present en primer pla a les seves obres, als seus actes i

als seus discursos: «cada matí, en despertar, experimento un plaer suprem que

avui descobreixo per primera vegada: el de ser Salvador Dalí, i em pregunto,

meravellat, què farà encara de prodigiós avui aquest Salvador Dalí» (ibid., pàg.

126). Per tant, s’ha d’entendre, per exemple, la imatge de si mateix immedia-

tament recognoscible que es va fabricar gràcies al bigoti, de la mateixa manera

que el fet d’haver col·locat públicament la seva dona al centre de la seva obra,

d’haver publicat diverses obres autobiogràfiques, o d’haver dit «el surrealisme

sóc jo». «Com el meu nom de Salvador indica, estic destinat, ni més ni menys,

que a salvar la pintura moderna de la peresa i del caos. Jo em dic Dalí, que vol

dir “desig’” en català, i jo tinc Gala. Picasso, certament, és espanyol, però [...]

es diu només Pablo, com Pablo Casals, com els papes, és a dir, que es diu com

tot el món.» (ibid., pàg. 178)

Aquesta extrema personalització de l’artista va estar treballada per Dalí per tal

de jugar constantment al límit de la carena que separa el geni i la bogeria: joc

que va manejar amb mestratge incomparable, mantenint la seva excentricitat

fins al límit de caure en la bajanada. De manera que es pot pensar que allò

que quedarà d’ell en la posteritat seran menys les provocatives imatges que va

inventar-se, com a pintor, que la imatge igual de provocativa que haurà deixat

de si mateix, com a artista.

4)�Picasso�(1881-1973),�el�geni
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El quart d’aquests models singulars és Pablo Picasso. En el seu cas, la força

d’innovació s’ha concentrat molt més sobre l’obra que sobre la persona. No

obstant això, les característiques de la primera han permès erigir la segona a

la dimensió d’un veritable mite occidental.

Aquesta obra palesa efectivament una capacitat excepcional i paradoxal de

construir la coherència en la dispersió per la manera com combina la diversi-

ficació d’estils, i els suports amb la continuïtat d’un procés que designa i resu-

meix la seva signatura. A aquest poder de ser ell mateix pels canvis de «mane-

ra», s’afegeix, a més, un poder de producció fenomenal en la seva prolixitat i

diversitat (se li calculen unes 15.000 obres). Aquest poder creador s’entrellaça

estretament amb la vida personal de l’artista, tant en la longevitat, com en la

multiplicació dels seus objectes d’amor. Finalment, aquest poder fou genera-

dor d’excepcionals beneficis, ja que era, quan va morir, un dels homes més

rics del món, amb un capital potencial valorat en més de dos-cents milions

de dòlars.

Superabundància, vitalitat, èxit: en aquest sol nom de «Picasso» sembla avui

que es concentra la conjunció, al més alt grau, d’energia creativa, de poder

sexual i de riquesa material: tots tres, equivalents, i tots tres, també, fora del

comú. Igual que Van Gogh ha pogut representar una encarnació moderna i

laica de la santedat, Picasso representa una forma moderna d’heroi, i aixeca

l’estatus d’artista al més alt nivell: aquell sobre el qual poden ara projectar-se

les fantasies de la glòria, d’assoliment i d’ascensió social reservats fins ara als

caps militars, als grans empresaris, als grans exploradors, als grans poetes, o

fins i tot als profetes.

5)�Andy�Warhol�(1928-1987),�el�dandi

Va encarnar una manera de ser excèntrica que entronca amb una forma de

personalització i d’elitisme, ja experimentada al segle XIX, amb el dandisme.

Aquest, efectivament, per la seva submissió a la mirada i a l’opinió dels altres,

trenca radicalment amb l’imperatiu d’expressió de la interioritat de l’artista,

afirmat amb la poesia romàntica i després per la pintura moderna, per a es-

devenir una norma de sentit comú al segle XX, abans de ser escombrat per

l’art contemporani. Warhol ha sabut agafar per darrere els criteris admesos de

l’autenticitat artística, i ha construït la seva singularitat sobre la ruptura amb

els valors no ja clàssics, sinó moderns.

Ens en podem convèncer escoltant els arguments dels seus detractors: al lli-

bre d’Hector Obalk, Andy Warhol no és un gran artista (Obalk, 2001), es dei-

xa palès el que constitueix la feblesa de l’artista segons els criteris moderns

d’autenticitat: treball d’il·lustrador sense cap altra ambició que la decorativa,

manca de competència plàstica, manlleus, delegació del treball a tercers, es-

tètica industrial, mecanització del treball, ús de mètodes de màrqueting i de

publicitat, referència a l’univers dels mitjans, mentides sobre el seu passat,

estratègies de posicionament al mercat de l’art, anticipació de les demandes
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dels espectadors, recerca de la novetat i grans guanys. I més encara, és la cre-

ació d’una identitat d’artista que prima sobre la creació d’una obra plàstica:

de conformitat amb l’estil del pop-art, que valora una forma de dandisme, la

imatge d’Andy Warhol, alhora física (la seva silueta és inconfusible) i social

(la seva vida a la factory), forma part de la seva obra, i ambdues manifesten la

mateixa indiferència, al límit del cinisme, la mateixa atenció a les aparences,

i la mateixa cultura de l’excentricitat.

6)�Josef�Beuys�(1921-1986),�el�profeta

Aquest paradigma –el del profeta– sembla ser el model d’artista que ha sabut

construir l’artista alemany Josef Beuys. Menys conegut pel públic que Dalí

i Picasso, és més aviat per als joves artistes contemporanis, com Duchamp,

reconegut no només com a creador d’una obra, sinó com una forma de ser

artista.

Va construir el seu personatge, en la generació posterior a la Segona Guerra

Mundial, sobre el model del profeta que s’adreça als seus deixebles i barreja

estretament en les seves creacions una història personal que frega la mitologia

heroica; això s’evidencia en particular en les seves «instal·lacions» a base de

feltre i greix, que recorden un episodi de la guerra. Entre el minimalisme, la

deconstrucció irònica i la invenció d’un simbolisme personal, s’ha guanyat el

paper de líder, menys per les obres d’art que va produir, que per la seva manera

de viure un cert personatge d’artista, una manera d’imposar-se als marges de

la institució, com a profeta de l’art, almenys tant com a artista plàstic.
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11.A manera de conclusió: art, artesà, artista

11.1. El sistema antic d’artesà/artista

La noció d’art deriva del llatí ars i del grec techné, termes que es refereixen a

qualsevol habilitat humana, tant muntar a cavall, com escriure versos, apeda-

çar sabates, pintar atuells o governar. Segons les antigues maneres de pensar,

l’oposat a l’art humà no és l’artesania, sinó la natura.

Els antics grecs no tenien una paraula per al que nosaltres anomenem belles

arts. Ni grecs ni romans tenien una categoria d’art. La paraula que sovint tra-

duïm per art era techné, la qual, igual que l’ars romana, incloïa moltes coses

que avui dia anomenaríem «ofici». Techné/ars incloïa coses tan diverses com la

fusteria i la poesia, la fabricació de sabates i la medicina, l’escultura i l’hípica.

De fet, techné i ars no es referien tant a una classe d’objectes com a la capacitat

o destresa humanes de fer-los o executar-los.

Ni Plató ni Aristòtil –ni en general la societat grega– consideraven que la pin-

tura, l’escultura, l’arquitectura, la poesia i la música pertanyessin a una cate-

goria única i determinada. Aristòtil creia que l’artista/artesà prenia una matè-

ria en brut (un personatge o el cuir) i usava una sèrie d’idees i procediments (la

trama o la forma d’una sabata) per a produir alguna cosa (una tragèdia, unes

sabates). Aristòtil no indica enlloc que pensés que la seva manera d’actuar fos

diferent de la d’altres arts.

Ni art ni artista, tal com avui fem servir aquestes paraules, són traduïbles al

grec arcaic o clàssic (Havelock, 1963).

L’única classificació general de les arts al món antic que s’assembla de mane-

ra significativa a les idees modernes és la divisió tardo-hel·lenística i romana

entre arts liberals i arts vulgars (o «servils»). Les arts vulgars són les que feien

intervenir el treball físic o el pagament, mentre que les arts lliures eren les

intel·lectuals, apropiades per a les persones de llinatge i cultivades. Tot i que

la categoria de les arts liberals no era rígida, hi estaven incloses les arts verbals,

com la gramàtica, la retòrica, la dialèctica, i les arts matemàtiques, que són:

aritmètica, astronomia, geometria i música. En general, la poesia es conside-

rava una subdivisió de la gramàtica o de la retòrica, mentre que la música es-

tava inclosa en aquest grup a causa de la funció educativa i de la naturalesa

matemàtica, d’acord amb la tradició pitagòrica que afirmava l’harmonia entre

la vuitena, l’ànima i el cosmos. La destresa o l’habilitat de cantar o d’executar

un instrument només eren considerades arts liberals quan formaven part de

l’educació o l’esplai de la classe alta.
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Pel que fa a la concepció antiga «d’artista», està molt més a prop de la nos-

tra idea de l’home d’oficis, que dels nostres moderns ideals d’independència

i originalitat. En pintura i en escultura, igual que en fusteria i en navegació a

vela, l’artesà/artista grec o romà havia de combinar una capacitat intel·lectual

per a captar principis amb un coneixement pràctic i una certa destresa. Des

d’Hipòcrates fins a Ciceró, els autors distingien entre arts productives, com la

construcció dels vaixells o l’escultura, en les quals el realitzador podia garantir

que feia un producte satisfactori, i arts d’execució, com la medicina o la retò-

rica, on tant el coneixement com el resultat eren menys certs.

El que més crida l’atenció en l’antiga concepció grega de l’artesà/artista és

l’absència del modern èmfasi en la imaginació, l’originalitat i l’autonomia.

En general, la imaginació i la innovació eren apreciades com a part de l’ofici

quan es tractava de produir alguna cosa amb un propòsit determinat, però no

tenien aquest sentit que tenen en temps moderns. Hi havia gran admiració

pels èxits del naturalisme grec en pintura i escultura dels segles IV i V a. de la

n. e., però la major part dels pintors i escultors eren vistos com a treballadors

manuals. Plutarc afirmava que cap aristòcrata de talent, després d’admirar el

cèlebre Zeus de Fídies, voldria ser Fídies (Burford, 1972).

El que la majoria dels antics admiraven dels pintors i els escultors era la seva

habilitat per a produir obres prou convincents en termes de semblança. Encara

que hi ha passatges a les obres de Plini i de Ciceró en els quals es mostra un

gran respecte pels pintors i els escultors, en general, es mantenia un profund

prejudici aristocràtic contra el treball manual, sobretot si es feia per diners, per

molt intel·ligent, hàbil o inspirat que fos.

11.2. Cap al sistema modern de belles arts

Com es passa de l’antic sistema d’artista/artesà al modern sistema de belles

arts?

La imatge renaixentista de l’artesà/artista era la mateixa que la de l’època medi-

eval: facilitat, talent, entusiasme, imaginació i invenció. El Renaixement va es-

tablir els moderns ideals de l’art, l’artista i l’estètica, i tot i que es van fer impor-

tants passos en aquesta direcció, el vell sistema que unificava l’art i l’artesania,

l’artesà i l’artista, continuava essent la norma tant a la Itàlia de Miquel Àngel,

com a l’Anglaterra de Shakespeare.

Cal dir, però, que el segle XVII va ser una època de transició, en especial pel

que fa als conceptes de talent (ingenium) i de geni (genius). L’arrel llatina de la

nostra paraula «geni» remet a dos significats diferents: genius (guardià espiri-

tual) i ingenium (talent natural). El terme dominant, ingenium o talent natural,

acostumava a traduir-se al francès per la paraula esprit, i a l’anglès, per wit,

paraules que van ser molt importants en la filosofia i la literatura dels segles

XVII i XVIII. Igual que amb «geni», les idees «entusiasme» o «inspiració» també

Referència bibliogràfica

Burford, Alison (1972).
Craftsmen in Greek and Roman
Society. Nova York: Cornell
University Press.



© FUOC • PID_00248782 176 L’artista al llarg de la història

es van secularitzar. Les associacions que les vinculen amb dots sobrenaturals,

i que derivaven de models bíblics i de la tradició platònica, van ser en gran

mesura eliminades.

Durant el segle XVII, la noció d’imaginació a les arts no tenia cap de les eleva-

des connotacions que té en l’actualitat. Contràriament, tot i ser una facultat

general de la ment, la imaginació era considerada o bé com un receptacle de

les impressions sensibles, o bé com una facultat que hi havia entre el cos i la

ment. Però quan la imaginació no complia la seva funció com a facultat per

a retenir les imatges, i incorria en invenció o fantasia, pensadors tan variats

com Hobbes, Descartes i Pascal la declaraven la causa de fanatisme, bogeria

o il·lusió.

La noció d’invenció, derivada de la retòrica, també estava mancada dels ele-

ments moderns d’originalitat i de subjectivitat que més tard la convertirien en

creació. A causa del paper central que ocupa la imitació en la teoria de l’art del

segle XVII, els poetes, pintors i compositors no eren vistos com a «creadors» de

bellesa, sinó com els descobridors d’allò que ja ho era. André Félibien i Roger

de Piles van adoptar una posició similar en relació amb la invenció en pintura,

i van considerar l’obra del pintor com una imitació inventiva de la natura, i

no com a creació imaginativa en el sentit modern (Becq, 1994).

En definitiva, doncs, el terme «artista» podria aplicar-se a qualsevol que prac-

tiqués un «art», però més especialment als alquimistes. En el diccionari fran-

cès de Furetiere de 1690, els exemples «d’artistes» típics no són Rafael o Cor-

neille, sinó els alquimistes Ramon Llull i Paracels. L’edició de 1694 del dicci-

onari de l’Acadèmia Francesa encara inclou l’alquimista com el primer sentit

«d’artista».

Amb anterioritat al segle XVIII, els termes «artista» i «artesà» s’usaven indistin-

tament, i la paraula artista s’aplicava no només als pintors i als compositors,

sinó també als sabaters i als ferrers, als alquimistes i als estudiants de les arts

liberals. No hi havia artistes ni artesans en el modern sentit d’aquests termes,

sinó artesans/artistes que construïen els seus poemes o les seves pintures, els

seus rellotges i les seves botes, d’acord amb una techné o ars, és a dir, un art/

artesania.

11.3. La construcció del sistema modern de les belles arts

Com va ser la gran fractura de l’antic sistema de l’art que tingué lloc durant el

segle XVIII, i que va desembocar en la separació de l’art i l’artesania, de l’artista

i de l’artesà, de l’estètic i de l’instrumental, i va establir institucions com ara

el museu d’art, la sala de concerts i els drets d’autor?
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L’any 1740, el diccionari oficial de l’Académie Française continuava definint

la paraula artista com «qui treballa en un art [...] en particular aquells que

executen operacions químiques». Les definicions dels termes artista i artesà

dels anglesos, dels italians o dels espanyols durant el segle XVIII tampoc no

els distingeixen clarament. No obstant això, cap al 1750 ja es presentaven

signes inequívocs que la moderna polaritat artista enfront de l’artesà s’havia

imposat. El Diccionari portàtil de les belles arts, de Lacombe (1752) ho afirma

sense vacil·lacions: «es dona aquest nom [artista] a aquell que exerceix alguna

de les arts liberals i, especialment, als pintors, escultors i gravadors». Molt aviat

altres diccionaris i enciclopèdies van començar a definir artista i artesà com a

termes oposats. Rousseau va reconèixer la nova polaritat en el seu Émile (1762),

mofant-se «d’aquests individus que es donen a si mateixos aires d’importància

i als quals es diu artistes en comptes d’artesans, i que treballen només per als

rics ociosos» (Rousseau, 2014).

En els diccionaris anglesos Baily (1770), Ash (1775) i Webster (1807) s’usa el

terme artista per a definir artesà. Els termes home d’ofici i treballador manual

semblen específicament associats a les arts mecàniques, tot i que no hi ha cap

indici que artista, artesà o artífex tinguessin un significat gaire diferent d’home

d’ofici. Tots aquests termes es definien mitjançant nocions com la de comerç,

manufactura i treballador. El diccionari de 1726 de l’Acadèmia Espanyola de-

fineix artífex com un treballador de les arts manuals o mecàniques, però posa

com a exemple «l’escultura o l’arquitectura».

Durant el segle XVIII, tots els aspectes nobles de l’antiga imatge de l’artesà/

artista com són la gràcia, la invenció i la imaginació, van quedar adscrits úni-

cament a l’artista, mentre que l’artesà només era aquell que posseïa certa des-

tresa o habilitat per a treballar d’acord amb regles, i se’l considerava com un

individu a qui només interessaven els diners. Tots els «atributs poètics» –la

imaginació, la inspiració, la llibertat i el geni– van atribuir-se a l’artista, i tots

els atributs «mecànics» –la destresa, les regles, la imitació i el servei– van passar

a l’artesà. El diccionari de l’Académie Française de 1762, per exemple, definia

artista com aquell que «treballa en un art que requereix del geni i de l’habilitat

manual», mentre que l’artesà era anomenat simplement «un treballador d’un

art mecànic, home d’ofici». Entre els molts atributs de l’artista, el geni i la

llibertat semblaven resumir totes les qualitats superlatives que ara separaven

l’artista lliure i creatiu de l’artesà o home d’ofici, suposadament dependent i

rutinari.

A la fi del segle XVIII poques persones eren considerades genis. Entre les qua-

litats fonamentals del geni en les belles arts, la llibertat ocupava una posició

rellevant. Feia temps que una elit d’artistes reclamava poder gaudir de llibertat

pel que fa als dictats dels seus patrons, però ara el reclam d’independència per

part dels artistes s’havia estès i intensificat. La idea de la llibertat de l’artista,

per contrast amb la dependència de l’artesà, és a la base de la resta de les qua-

litats ideals adscrites als artistes: llibertat en relació amb la imitació dels mo-
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dels originals (originalitat), llibertat pel que fa als dictats de la raó i la regla

(inspiració), llibertat pel que fa a les restriccions de la fantasia (imaginació), i

llibertat en relació amb la imitació exacta de la naturalesa (creació).

Al segle XVIII es va establir una distinció decisiva en el concepte tradicional

d’art. Després de significar durant dos mil anys tota activitat humana realitza-

da amb habilitat i gràcia, el concepte es va descompondre en la nova catego-

ria de les belles arts (poesia, pintura, arquitectura i música), en oposició amb

l’artesania i les arts populars (fabricar sabates, brodar, explicar contes, cantar

cançons populars). A partir d’aquesta època es va començar a parlar de «belles

arts», matèria d’inspiració i de geni i, per tant, objecte d’un gaudi específic,

intervingut per un plaer refinat; mentre que les artesanies i les arts populars

van passar a ser pràctiques que mostren l’habilitat de l’artífex en l’aplicació

de certes regles, i les seves obres, a més, són concebudes merament per a ser

usades o per a entretenir el públic. Durant el segle XIX es va abandonar l’ús

de l’adjectiu «bell» per a referir-se a les arts, i es va començar a parlar només

d’art per contrast amb artesania.

Al final del segle XVIII artista i artesà es van convertir en termes oposats. Ar-

tista volia dir ‘creador d’obres d’art’, mentre que artesà volia significar ‘mer

creador d’alguna cosa útil’. Una tercera i igualment decisiva divisió va tenir

lloc al segle XVIII: el plaer en les arts es va dividir en un plaer especial, refinat,

propi de les belles arts, i en els plaers ordinaris que susciten allò útil. El plaer

refinat o contemplatiu va rebre un nou nom: estètic. La nova idea d’art com a

creació reclamava una actitud contemplativa i, per tant, que el contemplador

se separés del context.

No es tractava només de la substitució d’una definició d’art per una altra,

com si la paraula art designés un substrat neutre inamovible, sinó de la subs-

titució de tot un sistema de conceptes, pràctiques i institucions per un altre.

En l’antic sistema de l’art, la idea d’art referida a qualsevol tipus d’objecte o

d’execució per a ús o diversió anava de la mà d’institucions que unificaven el

que nosaltres separem com arts, artesanies i ciències. En lloc del modern mu-

seu d’art, per exemple, als segles XVI i XVII hi havia el gabinet «de curiositats»,

on s’exposaven petxines marines, rellotges, escultures i pedres precioses com a

mostrari del coneixement. La major part de la música servia per a acompanyar

la litúrgia religiosa, les cerimònies polítiques o les festes socials, i no per a ser

interpretada en sales de concerts. La majoria dels artesans/artistes treballava

per encàrrec de patrons, els contractes dels quals sovint especificaven contin-

gut, forma i materials, i preveien un lloc específic i un propòsit per a la peça

acabada.

El treball artístic era sovint una tasca cooperativa en la qual intervenien moltes

persones, tant si es tractava de pintar frescos (Rafael), posar en escena produc-

cions teatrals (Shakespeare), o agafar lliurement en préstec melodies o harmo-

nies d’altres compositors (Bach). Tot això contrasta amb les normes dominants

del nostre modern sistema de l’art, en el qual l’ideal no és la col·laboració in-
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ventiva, sinó la creació individual, i les obres poques vegades són concebudes

per a un lloc o propòsit específic, sinó que existeixen per si mateixes; i la se-

paració de les obres d’art respecte a un context funcional condueix a l’ideal

d’una atenció silenciosa i reverencial com la que s’observa a la sala de concerts,

als museus d’art, als teatres i a les sales de lectura.

Quines condicions socials i institucionals impulsaren artistes i artesans a dis-

tanciar-se entre ells? Un factor institucional va ser la sobtada proliferació de

les acadèmies, que passaren de deu el 1740, a més d’un centenar cap al 1790.

La més notòria, la Royal Academy of Arts (1769).

Johann Zoffany. Els membres de la Reial Acadèmia (1771-1772)

Van ser admeses, com a membres fundadores de la Reial Acadèmia Britànica, dues dones pintores, Angelica Kaufmann i Mary
Moser, totes dues, filles d’estrangers, però són presents en aquesta anàlisi del model masculí nu només per mitjà dels seus
respectius retrats penjats a la paret. Cap altra dona no va ser admesa a l’Acadèmia fins al 1922.

La creació de tantes acadèmies va elevar la condició social d’alguns pintors a

costa d’altres, però un factor encara més important va ser l’expansió del mer-

cat de l’art, que va conduir a una major especialització. En la primera meitat

del segle XVIII, molts pintors seguien treballant en una gran varietat de tas-

ques. Sovint començaven com a pintors de carruatges o de rètols, i poc a poc

s’obrien camí, i es feien càrrec de gèneres més difícils, com, per exemple, pintar

escenes figuratives de gran escala com les que van realitzar François Boucher o

Jean-Honoré Fragonard als murs de les cases aristocràtiques (Chartelus, 1991).

En la segona meitat del segle, les especialitats de menor rang es van separar a

causa dels canvis operats en la decoració de les cases, els carruatges, els rètols i

els cartells. L’execució d’elaborats rètols pintats, cosa que havia realitzat gent

tan distingida com Jean-Antoine Watteau a França o Godfrey Kneller a Angla-

terra, va ser gairebé eliminada a Londres per una llei del 1768 que prohibia

que es despleguessin rètols i cartells que obstaculitzessin el trànsit. Els canvis

de gustos domèstics van fer que les parts figuratives de la decoració de la casa

es reduïssin en grandària i es pintessin als estudis dels pintors, la qual cosa

hauria d’afectar el contacte, antany tradicional, entre els pintors de cavallet

i els decoradors. Finalment, a mesura que es va desenvolupar la manufactura
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comercial de la pintura, els pintors decoratius ja no necessitaven saber com

combinar els pigments, sinó que, majoritàriament, es dedicaven a vendre els

seus treballs. Cap al final de segle l’artista i l’artesà s’havien separat no només

en un pla semàntic, sinó també en la pràctica, i ja no tenien contacte entre ells.

Però el nou sistema de les belles arts no només estava estretament vinculat a

conductes o institucions, sinó que també formava part de relacions de poder i

de gènere de major abast. Un factor clau en la descomposició del vell sistema

de l’art va ser la substitució del mecenatge pel mercat de l’art i el públic de

classe mitjana, cosa que va provocar l’ascens dels pintors de cavallet.

Sota el sistema de mecenatge i l’encàrrec per comissió, el propietari d’una pin-

tura, òbviament, coneixia qui l’executava i, fins i tot, podia suggerir-li el motiu

o el tema del treball. Però a mesura que augmentava la revenda de pintures

per mitjà dels marxants i de les exposicions, també augmentava el nombre

de pintures realitzades per a ser venudes al mercat, la qual cosa va conduir a

atreure l’interès en l’estil d’un pintor i en la seva signatura. Els catàlegs de ven-

da de pintures francesos de la primera meitat del segle XVIII solien descriure la

pintura per la seva grandària, emmarcat i tema o motiu, i esmentaven el nom

del pintor només al final de la descripció. Això reflectia el fet que el tema o el

motiu i la «bellesa», tal com eren valorats pels experts, es consideraven sovint

més importants en una pintura d’aquesta època que la identitat del pintor o

del taller que l’havia fet. Al final de 1760, però, els catàlegs de vendes van

començar a posar els noms dels pintors al començament de les descripcions

de les pintures. Una cosa similar va succeir amb els catàlegs de les exposicions

biennals de l’Acadèmia Francesa, anomenades Salons (pel Saló d’Apol·lo del

Louvre, on se celebraven). Els catàlegs dels Salons que antany enumeraven les

pintures per ordre d’ubicació a les parets de l’exposició també van canviar la

forma de citar el nom dels pintors cap a l’any 1750. No és en absolut acciden-

tal que, al mateix temps que es desenvolupava aquesta necessitat pràctica i

circumstancial de conèixer la procedència d’una obra, els crítics i els teòrics

posessin cada vegada més accent en l’originalitat i en l’expressió creativa.

El sistema modern de les belles arts ha dominat la cultura americana i europea

des de principis del segle XIX, però alguns artistes i crítics s’han resistit a ac-

ceptar-ne els principis, que oposen l’art a l’artesania, l’artista a l’artesà, l’estètic

a l’utilitari. Hogarth, Rousseau i Wollstonecraft van rebutjar la distinció entre

artistes i artesans, i la diferenciació entre l’estètic i l’instrumental, malgrat que

aquestes distincions eren vigents durant la seva època. De la mateixa manera

es van manifestar Emerson, Ruskin i Morris, que van atacar les dicotomies art/

artesania i art/vida. Posteriorment, durant el segle XX, una quantitat d’artistes,

des dels dadaistes i Duchamp fins a les principals figures de l’art pop i l’art con-

ceptual, també han ridiculitzat, qüestionat o ironitzat sobre aquests principis.

Malgrat aquesta llarga tradició de resistència, les obres de la major part dels

resistents han estat ràpidament absorbides pels museus, i estan actualment

incorporades als cànons artístics i literaris que pretenien desacreditar.
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