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1. Introducció 

El present treball té per objectiu elaborar continguts interdisciplinaris entre la 

filosofia i l’art. Els continguts estaran específicament configurats per a l’alumnat 

de segon de batxillerat. Del currículum del mateix curs s’escolliran 4 dels 

pensadors que hi apareixen: Plató, Aristòtil, René Descartes, i Nietzsche. 

Escollirem els conceptes i teories principals de cada un d’ells i intentarem veure 

els punts de connexió entre aquest i algunes obres d’art afins. També veurem 

similituts entre alguns processos històrics que es produïren en la història de l’art  i 

en la història de la filosofia. Tot això s’especificarà més endavant. Anem, primer, a 

exposar el plantejament del present treball des dels seus inicis.  

La llavor del present treball va germinar durant el període de pràctiques del 

Màster en Formació del Professorat. Durant aquesta fase d’aprenentatge es 

varen  observar certes dificultats de l’alumnat a l’hora d’establir relacions, tant 

entre diverses àrees com entre punts d’una mateixa disciplina. Qualsevol exercici 

de reflexió o de relació d’idees es convertia en cent llegües de mal camí i altres 

tantes de vorera. D’aquí, doncs, varen brotar tota una sèrie d’interrogants que 

giraven al voltant d’aquell fet. Quines podrien ser les seves causes?. Totes les 

assignatures en les que es va tenir l’oportunitat d’assistir causaren la impressió 

de què el temari es trobava estrictament configurat als marges de la mateixa 

assignatura. No hi havia ruptura d’esquemes, salts a altres matèries o disciplines. 

Més endavant, durant el període actiu, després d’haver corregit els exàmens, la 

prova va ser molt més evident. Tots els exàmens eren gairebé idèntics, amb les 

mateixes frases i exemples. Semblava com si s’haguessin copiat. No hi havia 

originalitat en la redacció, ni tampoc senyals de comprensió. En les preguntes on 

es preguntava per la relació entre dos punts, les respostes eren més breus. És 

aquí on es va establir-se la següent hipòtesis: és, potser, l’organització del 

sistema escolar, basat en cel·les delimitades en camps de coneixement, el que 

no permet a l’alumnat el desenvolupament de la capacitat de relació i, per tant, 

limita una major comprensió?. Fou a partir de l’estudi d’aquesta possibilitat quan 

sortí a la llum el concepte de «interdisciplinarietat».   

Són nombrosos els estudis que s’han realitzat envers el plantejament del sistema 

educatiu i la seva sòlida divisió del coneixement en disciplines específiques i 
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delimitades. Jurjo Torres Salomé , en la seva obra Globalización e 1

interdisciplinariedad: el currículum integrado (1996), realitza una anàlisis crític  del 

rerefons científic, filosòfic i professional de l’organització del currículum escolar 

basat en la divisió fragmentada i limitada del coneixement en disciplines 

concretes i aïllades. En el capítol 2, Las razones del currículum integrado, té 

l’objectiu de justificar la necessitat de sobrepassar el que ell considera una 

limitació en el procés d’aprenentatge a través d’una complexa anàlisi de la relació 

entre els canvis socioeconòmics produits a finals del segle XX i el sistema escolar 

actual. En l’apartat El concepto de disciplina, Torres defineix el concepte de 

«disciplina» com la manera d’organitzar i delimitar un territori de treball, de 

concentrar la investigació i les experiències dins d’un determinat angle de visió. 

Cada disciplina ofereix una imatge particular de la realitat, és a dir, d’aquella part 

que entra en l’angle del seu objectiu.  Segons Torres, aquesta estructura és 2

existent des dels finals del segle XIX i des de principis del segle XX va convertir-

se en la unitat primària de l’organització acadèmica, des de les etapes primàries 

fins a l’educació universitària. Segons Torres, aquesta divisió ha resultat útil 

durant gairebé un segle en dos sentits:  

a) En un primer sentit, fou útil acadèmica i pedagògicament, tant per als docents 

que adquirien i transmetien el coneixement com per la seva eficiència 

burocràtica a l’hora d’organitzar la vida acadèmica.  

b) En un segon sentit, fou útil perquè s’adaptava a un mercat laboral que 

requeria d’individus amb coneixements específics d’àrea. 

Segons Torres, aquesta divisió ja no compleix el mateix paper en el context 

actual. En una societat on és dóna un ràpid canvi en les normes, els valors i 

coneixements i en el que apareixen cada cop més en la demanda del mercat 

laboral treballs que requereixen coneixements interdisciplinaris, com enginyeria 

genètica, ciències cognitives, biotecnologia, biofísica, geoquímica, 

psicofarmacologia, és més costós intentar educar un alumnat a través de 

 Jurjo Torres Salomé és catedràtic de Didàctica i organització escolar de la Universitat de la 1

Corunya. 
 J. Torres Salomé, Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado (1996), pàg. 582
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disciplines aïllades entre si.  Per aquest motiu, segueix Torres, seguir educant en 3

cel·les de coneixement delimitades és inconvenient i no aconsellable.  

Torres entén la interdisciplinerietat com la interacció que es dóna entre dues o 

més disciplines i que té com a resultat l’enriquiment recíproc entre els dos camps. 

La interdisciplinerietat implica la voluntat i el compromís d’elaborar un marc més 

general en el que cada una de les disciplines són modificades i passen a 

dependre les unes de les altres . La interdisciplinarietat té un gran poder 4

d’estructuració, les unitats i els esquemes emprats són més generals. Els 

conceptes i marcs teòrics  amb els que treballa l’alumnat giren al voltant d’espais 

de pensament més globals a través d’estructures metodològiques compartides 

per dues o més disciplines. La motivació per a l’aprenentatge és major, diu 

Torres, i qualsevol situació que preocupi a l’alumnat pot convertir-se en objecte 

d’estudi. Per acabar, afirma que la interdisciplinarietat fomenta sobretot la 

capacitat crítica, de relació de coneixements i de reflexió sobre els mateixos.  

La filosofia esdevé una assignatura ideal per dur a terme una activitat d’aquest 

tipus. Tal com indica el currículum de Historia de la Filosofia del segon curs de 

batxillerat, en l’apartat Tractament disciplinari: «La filosofia permet fer feina 

interdisciplinàriament, ja que, per la diversitat de temes de què tracta i l’actitud 

oberta que presenta, està relacionada amb gairebé́ totes les branques del saber i 

hi interactua de forma critica» . Curiosament, però, no apareix cap apartat 5

d’aquest tipus en els Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables. 

Són, doncs, varis els motius per a considerar necessària l’aportació de materials 

d’aquest tipus.  

D’acord amb això i els criteris abans exposats que recolzen la interdisciplinarietat 

com a un model educatiu eficaç i necessari en el context actual, com hem dit a 

l’inici, el present treball té l’objectiu d’elaborar uns continguts en els quals 

s’ampliïn els horitzons dels esquemes conceptuals de la filosofia. Establirem 

relacions entre els conceptes claus, marcs conceptuals o teories d’alguns filòsofs 

amb algunes obres d’art i en la seva història. Cal ressaltar, abans, tres coses.  

 Ibíd., pàg. 64-653

 Ibíd., pàg. 754

 http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/batxillerat_lomce/historia_de_la_filosofia_batx.pdf, 5

pàg. 4
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a) En primer lloc, cal recordar, que no és tracta d’un treball d’investigació, sinó 

d’un treball que troba la seva utilitat en la docència, concretament en el segon 

curs de batxillerat. Això significa que ni la profunditat de les reflexions ni els 

conceptes que exposarem aquí no aniran més enllà del currículum oficial, com 

tampoc ens endinsarem en certes qüestions críptiques que no farien més que 

dificultar l’aprenentatge. 

b) En segon lloc, com a conseqüència de la primera, els punts que 

s’assenyalaran i les anàlisis de les obres d’art no seran els que 

convencionalment s’usen, sinó més esquemàtics, centrats en els punts i 

elements que realment ens interessen.  

c) En tercer i últim lloc, cal ressaltar que el present treball requereix tant la 

visualització d’imatges com la reproducció d’obres musicals. La descripció 

més minuciosa d’una obra d’art mai podrà ser comparada a l’experiencia 

«directa» que en poguem tenir. Veurem el contrast entre estils i tècniques 

artístiques per fer aclaracions específiques. Aquesta manera de treballar, al 

mateix temps, serveix per exemplificar el mode en què consideram adecuat 

dur a terme l’exposició del material elaborat. 

Degut a la desmesurada amplitud del currículum, ens veiem obligats a escollir un 

nombre més reduit de pensadors. Els filòsofs que han d’impartir-se, sigui amb 

més o menys profunditat, tal com s’especifica en els Estàndards d’aprenentatge, 

són: Sòcrates, Plató, Aristòtil, Sant Agustí, Tomàs d’Aquino, Maquiavel, René 

Descartes, David Hume, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, 

Carl Marx, Friedrich Nietzsche, Jose Ortega i Gasset i Jürgen Habermas.  6

Escollirem sols quatre dels autors de forma que puguem cobrir gran part de la 

història de la filosofia: Plató i Aristòtil de l’antiguitat grega, Descartes de la 

modernitat i Nietzsche a les portes del pensament postmodern. Els temes que 

escollirem de cada pensador i les obres d’art seleccionades són els següents:  

Plató: Primer ens centrarem en el concepte de la Idea o Forma com a objecte del 

coneixement vertader i intentarem veure la paral·lela importància de la forma en 

 Pot consultar-se a l’apartat de Continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge 6

avaluables del currículum de segon de batxillerat: http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/
batxillerat_lomce/historia_de_la_filosofia_batx.pdf,
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l’art antic, primer en l’art egipci i després, sobretot, en l’obra de Fídies i la seva 

escultura d’Atenea Pàrtenos. 

En segon lloc, exposarem la doctrina de les Idees o Formes a través de l’obra 

«Una i tres cadires» de Josep Kosuth, obra en la que l’artista ens convida a 

reflexionar sobre les dimensions cognoscibles de l’objecte. 

Aristòtil: Seguint la línia iniciada amb Plató, continuarem amb l’escultura grega. 

Ens centrarem en el concepte «d’ousia» i ho compararem amb l’individualització 

de l’obra d’art en el període clàssic tardà grec. L’obra de referència serà un retrat 

d’Alexandre Magne, de Lísip. Es tracta de veure la relació que es dóna en 

l’interès d’Aristòtil per l’ésser particular i el naixement del retrat com a 

representació d’un model individual.  

Descartes: Ens centrarem en la relació entre la perspectiva cònica, el 

temperament i la tonalitat musical i el mètode cartesià per veure les similituts 

entre tres resultats d’un procés de racionalització. En la pintura, utilitzarem  el 

conegut quadre,, «La ciutat ideal», d’autoria confiusa però atribuït a Piero della 

Francesca. Per explicar el temperament i la racionalització el llenguatge tonal en 

l’època clàssica, compararem la «Fuga nº2 en Dom (BWV 847)» del Clavecí ben 

temperat de Johann Sebastian Bach amb la «Sonata per a piano nº16 en Do 

Major K545» de W.A. Mozart per veure el procés de sistematització que es donà 

des de la música barroca a la classica. Finalment, exposarem el mètode cartesià i 

el cogito per tal de veure les similituts. 

Friedrich Nietzsche: Per explicar el nihilisme i la caiguda dels valors tradicionals, 

ens basarem en la trajectòria artística de Schönberg, considerat el gran disruptor 

de la música tradicional en el segle XX. Veurem dues obres: la Nit transfigurada 

op.4, la qual s’articula ja als límits del llenguatge tradicional, i les Tres peces per a 

Piano op.11, considerada l’obra de ruptura per excel·lència. En l’àmbit de la 

pintura veurem, a través d’una visió històrica, com es produeix la ruptura en el 

segle XX amb els dos primers moviments avantguardistes: el cubisme i el 

fauvisme.  

Durant el desenvolupament del present treball s’aniran indicant activitats que es 

consideren interessants realitzar-les dintre de l’aula. També són les activitats que 

el present lector haurà de fer, puix se segueixen del matreix discurs. En aquest 
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punts serà on farem ús directe i pràctic de les obres d’art i assenyalarem els 

punts que consideram interessants. Serà necessari consultar les il·lustracions 

adjuntades al final del treball. 

2. El pensament antic. 

2.1. Plató 
2.1.1. El concepte d’Idea o Forma en l’obra de Plató. 

Per comprendre la filosofia de Plató, és imprescindible tenir clar el seu concepte 

d’Idea o Forma. Aquest ocupa un lloc central en el desenvolupament del seu 

sistema i és també un dels conceptes més abstractes del seu pensament.  

Plató heretà del seu mestre Sòcrates la convicció de què el coneixement és 

possible, entenent per tal un coneixement objectiu i universalment vàlid. Va voler-

ho demostrar teòricament i va endinsar-se en els problemes de l’epistemologia, 

preguntant-se per la naturalesa i l’objecte del coneixement. Sòcrates va ser el 

primer en descobrir els conceptes. Se li va ocórrer aplicar el mètode que utilitzen 

els geòmetres a la seva filosofia moral. De la mateixa forma que els geòmetres 

redueixen les múltiples formes sensibles visibles dels objectes a un repertori poc 

nombrós de formes elementals que anomenen figures, Sòcrates pretenia fer el 

mateix amb món moral. En l’espai de la moral hi ha una quantitat d’accions 

propòsits i modes de conducta que l’home té, i la intenció de Sòcrates és la de 

reduir aquestes accions i conductes a un nombre reduït de virtuts: la justícia, la 

moderació, la temprança i la valentia. Aquesta convicció moral profunda i aquesta 

idea del concepte, les recull Plató de Sòcrates. Però Plató no és quedarà en 

aquest punt i ho estendrà més enllà de la geometria i les virtuts morals. Per a 

Plató, el concepte seria l’instrument per a la determinació de tota cosa en 

general . Com més endavant veurem, per a Plató, les idees del bé, la bellesa i la 7

justícia, representen la cima de l’ordre i de l’existència. Anem, però, en aquest 

primer apartat, a veure el que entén Plató per Idea o Forma, definir la seva relació 

amb el coneixement i les seves característiques. Un cop fet això, intentarem 

assenyalar aquests aspectes en l’art egipci i grec, sobretot en l’escultura de 

Fídies, concretament l’obra  d’Atenea Pàrtenos.  

 M. Garcia Morente, Lecciones preliminares de filosofia, pàg. 92-947
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En el seu diàleg Teetet, en boca del seu mestre Sòcrates, Plató és proposa 

combatre la teoria del sofista Protàgores. Segons aquest, el coneixement és basa 

en la percepció sensible i és tracta d’una qüestió relativa, és a dir, «per a cada un 

és vertader allò que per a ell ho és». Plató no admet el relativisme i és proposa 

refutar-ho. El seu mètode consisteix en desenvolupar dialècticament una clara 

exposició dels principis de la filosofia heraclitiana, segons la qual, la realitat en la 

que ens trobem és troba en un constant esdevenir i les entitats que la conformen 

es troben en canvi constant, i fer veure com, seguint l’epistemologia de 

Protàgores dintre d’aquest marc teòric, no és compleixen els requisits del que ell 

anomena el vertader coneixement. Per a Plató, el coneixement autèntic ha de 

complir dos requisits: en primer lloc, ha de ser infal·lible, i en segon lloc, tenir per 

objecte allò que és.   8

Si la realitat es troba en canvi constant, el coneixement que poguem tenir dels 

elements particulars que la conformen no podrà ser mai ni infal·lible ni podrà tenir 

per objecte allò que és, puix per a Plató no és possible definir una entitat sempre 

canviant en allò que és. El coneixement, doncs, no pot obtenir-se a través dels 

sentits, perquè aquests capten una realitat contingent i canviant. 

Tal i com va comprendre Sòcrates, per a Plató el coneixement vertader ha de 

versar sobre una realitat no sotmesa a l’esdevenir i que mantingui les seves 

propietats permanentment, és a dir, ha de ser universalment vàlid i aplicable a 

tots els casos i contextos. Aquest coneixement estàtic, permanent, universal i 

immutable del que parla Plató s’obté de la recerca de la Idea o Forma. Per a 

Plató el coneixement vertader no pot basar-se en la percepció de l’objecte 

sensible particular, sinó en la intel·lecció de la Idea o Forma universal,  que 

reiterant de nou, ha de ser permanent, estàtica, immutable i objectiva. 

Contraposa, doncs, l’objecte particular sensible, inestable i canviant el qual, 

perceptible pels sentits, només en podem obtenir una opinió, un coneixement 

relatiu, a la forma o idea, allò que és i no deixa de ser, de la qual, a través 

l’intel·lecte, en podem obtenir un coneixement vertader. Plató inclourà en aquest 

espai de l’intel·lecte, on es capta la idea o forma, el coneixement matemàtic. 

Heretà del pitagorisme aquest interès per les matemàtiques. El coneixement que 

 Plató, Teetet, 152 c 5-78
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podem obtenir de les operacions matemàtiques no tenen a veure amb la 

percepció dels objectes, sinó en un procés intel·lectual. Tal és la consideració de 

les matemàtiques que fins i tot, en un dels seus diàlegs, el Timeu, proposarà la 

debatudíssima matematització de les idees, afirmant que aquestes estan 

compostes pels nombres. Es pensa que la finalitat d’això rau en l’intent de 

justificar la condició de perfecció de la Idea o Forma a través d’un principi d’ordre 

matemàtic. . Però nosaltres no ens endinsarem en aquest aspecte, i sols 9

recalcarem la importància que tenen aquestes en el seu pensament en tant que 

representen allò que ha de tenir-se per objecte de coneixement  

2.1.2. La importància del coneixement i la forma en l’art egipci i grec. 
Similituds entre la idea platònica i l’obra de Fídies. L’escultura d’Atenea 

Pàrtenos.  

En el debat que abans hem exposat sobre el coneixement vertader en el diàleg 

Teetet, en el que desmenteix la doctrina relativista de Protàgores, no només és 

quelcom que es tractés en el camp de la filosofia. Discussions del mateix estil 

també tingueren lloc dintre de l’art grec del seu temps, sobre si les obres havien 

de reflectir un model particular o una forma idealitzada. Els artistes proliferaren, 

sobretot, durant la democràcia de Pèricles, i la discussió entorn als estils, a les 

formes, i a la bellesa de les obres es convertiren en temes de discussió habituals 

entre els intel·lectuals. En aquest  període, conegut com el període clàssic, 

visqué Fídies, considerat un dels més grans escultors grecs, sobretot per les 

seves escultures dels Déus. 

Però segons E.H. Gombrich, la relació entre el coneixement de la forma i l’obra 

d’art no és quelcom nou en la cultura grega. Aquesta relació ja és trobava present 

en l’art de la cultura egípcia. En la tradició egípcia, l’art responia a una finalitat 

més primitiva que en la grega. Present en les tombes dels emperadors i de la 

noblesa, l’art complia la funció de proporcionar ajuda al trànsit de les ànimes cap 

a una segona vida. Diu Gombrich que el seu peculiar mode de representació de 

la realitat és deu, en gran part, a aquesta finalitat. Segons Gombrich als egipcis 

no els interessava que les obres fossin belles, sinó comprensibles. La missió de 

 Ibíd., pàg 2019
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l’artista consistia en representar-ho tot tant clar com fos possible. No es 

dedicaven a observar la natura i agafar apunts per representar-la tal com era, o a 

idealitzar-la, com veurem en la cultura clàssica grega, sinó que dibuixaven de 

memòria, i seguint una sèrie de regles estrictes, asseguraven la seva perfecta 

claredat representant les coses segons la seva forma.  Si havien de 10

proporcionar ajuda al trànsit de les ànimes cap a una segona vida, les obres no 

podien ser ambigües. La relació entre el coneixement, la forma i la representació 

és clara en aquest sentit. Els egipcis tenien per objectiu representar el que 

consideraven vertader, i per això es basaven en el coneixement de la forma.  

Activitat: Analitzar el Retrat de Hesire i comparar els seus principis formals 
amb el concepte de Idea o Forma de Plató.  

Si atenem a la figura 1, veurem com en aquest retrat de Hesire  podem 11

comprendre alguns dels procediments bàsics de l’artista. El retrat es troba gravat 

en una porta de fusta. Com podem veure, és un dibuix extremadament senzill i 

clar. Anem a veure que és el que fa que sigui així. Si comencem pel cap, veurem 

que el varen dibuixar de perfil. Ho feren així perquè consideraven que la forma 

del perfil il·lustrava molt millor el cap que no la forma del rostre vist de front. Els 

ulls, en canvi, consideraven que la forma era més clara si la representaven de 

front que, així que dibuixaren un ull vist de front en una cara dibuixada de perfil. 

Pel que és refereix a la forma del cos, creien que era més perceptible quan es 

troba de front, així que dibuixaren la part superior del tors vista de front. Però la 

forma de les extremitats no es veia tan clara si es dibuixava de front, així que les 

representaren lateralment. Si parem atenció, podem veure com el peu dret esta 

representat igual que el peu esquerra. Consideraven que perfilar la forma del dit 

gros del peu dret era complicat i poc clar, així que representaren dos peus igual. 

Com podem veure, doncs, l’art egipci no representava allò que veia, sinó que, de 

la forma més clara possible, representava allò que sabia que vertaderament 

pertanyia a una persona.  No dibuixaven el que es veia des d’una perspectiva, 12

 E.H. Gombrich, La historia del arte, pàg. 6110

 Hesire va ser un alt funcionari egipci al càrrer de la família real, conegut per ser el primer 11

dentista de la història durant tercera dinastia.
 Ibíd., pàg 6112
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no volien captar la natura tal com era, sinó dibuixar la forma dels elements que 

sabien que componien allò que volien representar.  

Aquí, doncs, hi ha un punt en comú. L’interès de l’art egipci per la forma com a 

representació de la veritat és similar la concepció platònica de la Forma o la Idea 

com a objecte autèntic del coneixement. Per a l’art egipci, allò que havia de 

representar-se era la Forma i no un cos particular.  Els dibuixos, per tant, eren 

plans. No tenien perspectiva perquè no volien representar el món. Igual que 

Plató, qui creu que dels objectes particulars no en podem extreure un 

coneixement autèntic, els egipcis pensaren que representar un cos particular vist 

des d’una perspectiva no seria cognoscible universalment. Per aquest motius, no 

dibuixen cossos reals i amb volum, sinó figures planes en les que parteixen 

representades formes generals del cos.  

———————————————————— 

Segons Wladyslaw Tatarkiewicz, Plató exigeix dues coses de l’art: que es 

presenti segons les lleis del cosmos (que es presenti a través de les regles de 

l’equilibri harmònic de la matemàtica) i que doni forma als caràcters segons la 

idea o forma del bé. Per a que l’art representi el bé, també és necessari que 

compleixi dos requisits: que l’art sigui just i que sigui útil. Segons diu Tatarkiewicz, 

Plató afirmà que l’art pot satisfer aquestes exigències ideals i que antany ho solia 

fer. En l’art egipci, i en les primeres etapes de l’art grec, (en les que es tractà 

d’imitar a les primeres), diu el que es pretenia reflectir eren les lleis eternes de 

l’existència i de la veritat.  En canvi, l’art contemporani a l’època de Plató fou 13

molt criticat pel mateix. Considerava que la individualitat que havien adquirit les 

obres amb el seu afany d’expressar sentiments i el moviment, no expressaven els 

ideals de la veritat. En paraules de John Boardman,  el que va fer enfadar a Plató 

va ser l’intent dels artistes del seu temps en intentar imitar la naturalesa realitzant 

correccions òptiques a diferents punts de vista per generar efectes més 

convincents, comportant que el resultat de l’obra fos enganyós i no representés 

les formes vertaderes de l’home i els objectes . Recordem que per a Plató, el 14

 Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de la estética I: la estética antigua, pàg 131.  13

 John Boardman, La escultura griega: el período clasico tardío, pàg. 11 14
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coneixement vertader no resideix en conèixer a l’objecte particular sinó en la seva 

idea. En la República, aplica aquest criteri a l’artista, i dirà, per exemple, del 

pintor, que és un imitador d’aparences de la realitat on es troba. El pintor 

representa només allò que se li apareix als sentits d’es d’un sol punt de vista. Per 

aquest motiu, «l’art com a imitació de la natura és troba dos graus per davall de la 

realitat, i és molt senzill produir sense cap tipus de coneixement d’allò que és 

vertader, perquè allò que realitza és semblança i no realitat» . 15

L’art grec rep grans influències de l’art egipci. Moltes obres foren importades a les 

seves terres i els artistes quedaren meravellats per les seves formes i 

representacions del cos humà. Al principi, es dedicaren a imitar les rígides  

formes egípcies, però tant bon punt s’establiren uns nous objectius artístics, les 

regles es començaren a transgredir. Per al grec, a diferència de l’egipci, la bellesa 

de les obres fou la seva meta. La gran revolució de l’art grec, de l’interès per les 

formes naturals, va tenir lloc a Atenes, coincidint el seu punt més àlgid amb el 

màxim esplendor de la democràcia atenesa el temps de Pèricles. Els grecs varen 

rompre els rígids tabús de l’art oriental i varen emprendre un viatge per afegir, a 

través del descobriment, nous aspectes més reals. Però les obres que resulten 

d’aquest procés no són representacions de cossos que puguin trobar-se en la 

naturalesa. La perfecció amb la que es troben representades deixen al descobert 

l’interès per la forma i l’ideal.   16

Després de la invasió dels perses, Pèricles es proposà reconstruir la ciutat 

destruïda durant la guerra. Aquest fet generà una gran demanda d’arquitectes i 

artistes per a dissenyar els nous monuments i espais públics de culte. Durant 

aquest període es construí el Partenó, i qui assessorà la decoració i esculpí les 

estàtues dels Déus fou Fídies.  A l’interior del Partenó s’hi trobava allotjada una 

estàtua de proporcions majestuoses. D’una alçada d’uns 11 metres d’altura i 

construïda sobre una base de fusta, adornada amb or i pedres precioses, 

s’alçava l’escultura d’Atenea Pàrtenos, la patrona de la ciutat d’Atenes. L’original 

va desaparèixer i actualment només en tenim rèpliques en marbre que ens 

permeten fer-nos una idea de com va ser. La fama de Fídies es donà sobretot per 

 Plató, La república, 598 e 15

 E.H. Gombrich, Historia del arte., pàg 11516

�13



les seves representacions dels Déus. Es diu que aquestes escultures es  

consideraren com les més pròximes i semblants a les divinitats. Fins i tot, per 

alguns autors posteriors de l’època hel·lenística, com Filòstrat o Dió Crisòstom, 

Fídies fou considerat com l’escultor intèrpret de la veritat . Les seves obres eren 17

una mostra de perfecta harmonia i equilibri. Com veurem, la relació entre les 

matemàtiques i les formes és íntima. Recordem també la consideració que reben 

en Plató al considerar-les coneixement infal·lible , fins i tot el principi de l’ordre en 

el Timeu. És interessant assenyalar que les proporcions del Partenó estaven 

totes acotades segons la coneguda secció àuria o divina proporció, apreciables a 

la planta rectangular del temple i les seves distintes àrees, així com en les 

elevacions i en la façana (consulta-ho a la figura 2). És més, aquesta proporció 

matemàtica tant lligada a l’estètica se la coneix per la lletra Fi Φ en honor al 

mateix Fídies.  

Quan Fídies esculpí les estàtues dels Déus, no tenia cap model real a seguir. 

Sembla obvi, però amb això es vol assenyalar que les representacions que es 

podien tenir dels Déus partien de les descripcions dels poemes homèrics. A 

Fídies va atribuir-se-li el mèrit d’haver traduït aquelles paraules en les escultures 

d’Atenea i Zeus. Anem a centrar-nos en una de les escultures d’Atenea, l’Atenea 

Pàrtenos, i veure en ella trets que ens permetin entendre com es manifesta 

materialment aquest interès per la idealització. 

Activitat: Analizar l’escultura d’Ateneas Pàrtenos i comparar els seus 
principis formals amb el concepte de Idea o Forma de Plató.  

Si atenem a la figura 3, veurem com és tracta d’una escultura exempta, és a dir, 

una escultura que no es troba adossada a cap lloc i podem rodejar-la i 

contemplar-la de qualsevol angle.  

a) La primera impressió que tenim és que, tot i assimilar-se a la forma humana, 

hi ha quelcom distint als trets que podem detectar a una persona real. I és que 

no hi ha imperfeccions. En les obres de Fídies i de la seva època es donà 

aquesta presència, la d’un treball geomètricament perfecte, de proporcions 

 Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de la Estética I: la estética antigua, pàg. 299. 17
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mesurades. No es representaven nens ni persones majors, com tampoc físics 

amb sobrepès o esquifits, sinó joves sans i forts en la seva plena esplendor. 

L’escultura, doncs, direm que respon a una forma figurativa i naturalista. 

Figurativa perquè Fídies no tenia cap model particular a l’hora d’esculpir 

l’estàtua més que a la seva pròpia idea. I naturalista perquè la forma que 

representa és la forma humana, extreta de l’observació dels cossos, però 

idealitzada per la llei de l’ordre simètric. En el seu rostre podem veure els ulls 

en forma d’ametlla i els llavis carnosos típics de l’ideal del període clàssic. Si 

partíssim la cara per la meitat, obtendríem dues parts exactament iguales.  

b) La segona impressió es dóna en el rostre. Si ens hi fixem, no té expressió. 

Això es dóna per varis motius. Segons Gombrich, consideraven que conferir-li 

expressió podia destruir la regularitat del cap. Per altra banda, no es confereix 

expressió a l’estatura perquè representa l’estaticisme emocional. Aquesta 

inexpressió li ofereix un caràcter de solemnitat, etern, com si hagués estat 

esculpida en un moment indeterminat. Fídies ens presenta els Déus com a 

éssers d’equilibri físic i moral, que viuen dintre d’una pau interna, senyors de 

les seves passions.  18

c) La tercera és la posició i forma del cos. Com veiem, la postura no és estàtica, 

però tampoc és dinàmica. Es troba representada recolzant-se sobre la cama 

esquerra. Aquest recurs trenca amb la rigidesa de l’estàtua i sembla atorgar-li 

un cert moviment. Però no es tracta d’un moviment en l’acte, sinó en potència. 

Com ens haurem adonat, Atenea, tot i ser una dona, presenta un cos 

voluminós i fort. La bellesa no era el seu principal atribut, com el d’Afrodita. 

Atenea és la Deessa de la saviesa, l’artesania i la guerra. Fídies utilitzà el 

recurs de les robes mulles, recurs que ell mateix havia inventat i emprava 

principalment en figures femenines. Consistia en esculpir les robes cenyides 

al cos per descriure més clarament les seves parts. Aquest fet demostra la 

importància que atribuïren els grecs al coneixement de la forma.  Els cossos 19

nus els dedicava als homes, dels qui utilitzava la musculatura per definir les 

parts del cos. 

  J.J. Martin González, Historia del arte, pàg 191. 18

 G.H. Gombrich, Historia del Arte, pàg. 8919
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Com podem veure, doncs, tant en la filosofia Plató com en l’obra de Fídies, hi ha 

grans similituds pel que es refereix a l’atenció que rep el concepte de Idea o 

Forma. De la mateixa manera que Plató rebutja la recerca del coneixement en els 

objectes particulars i es centra en el coneixement de la forma, Fídies no 

representa les formes dels cossos seguint models particulars, sinó cossos 

idealitzats. La veridicitat de la idea en Plató recau en la seva condició estàtica, 

immutable amb la que la concebé, a diferència de l’entitat particular, canviant i 

dinàmica. Fídies representa l’estàtua d’Atenea Pàrtenos geomètricament 

perfectes seguint la llei de la simetria, inexpressiva i gairebé estàtica com si 

aquella imatge no pertanyés ni al temps ni a l’espai, sino a les mateixes lleis que 

l’han construïda. La perfecta distribució del cos i de les seves parts indiquen 

l’atenta observació de la natura per part de l’escultor, però també fa mostra del 

seu allunyament amb l’eliminació de tot signe d’imperfecció, construint cossos 

que no pertanyen a aquest món. El mateix succeeix amb Plató: per a ell, la cosa 

particular està sotmesa al canvi constant i és un element imperfecte. La forma, en 

canvi, està absolta de tota imperfecció, puix representà allò que és l’objecte.  

2.1.3. La dualitat platònica. «Una i tres cadires», de Josep Kosuth. 

Un cop hem definit el concepte de Idea o Forma i la relació amb el coneixement i 

les similituds amb l’escultura egípcia i grega, continuarem amb la doctrina de les 

Idees o Formes de Plató.  Per a l’ocasió, hem elegit l’obra de Josep Kosuth «Una 

i tres cadires» (figura 4), a través de la qual intentarem fer més explícit la idea de 

la dualitat, diferenciant les dimensions del concepte, forma i l’objecte particular. 

Després les ubicarem en les dues realitats platòniques, la realitat sensible i la 

realitat intel·ligible.   

Joseph Kosuth pertany a la corrent del que s’anomena «art conceptual». Aquesta 

corrent ja no es preocupa de configurar l’obra d’art baix els vells cànons 

idealitzats, com hem vist en l’obra de Fídies, sinó que investiga sobre la 

naturalesa de l’art. L’any 1965 publica la seva obra més coneguda, «Una i tres 

cadires». Actualment es troba exposada en el Museum of Modern Art (Nova York) 

L’obra de Kosuth consisteix en agafar un objecte quotidià, com és una cadira 

plegable, i exposar-la juntament amb una fotografia d’una cadira semblant i una 
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definició que ha escollit del diccionari. D’aquesta manera, ens presenta l’objecte 

en tres realitats distintes: l’objecte en si mateix, que és la cadira, la seva 

representació, que seria la fotografia, i la seva definició, que seria el concepte de 

la cadira. Aquesta obra ens convida, de bona entrada, a reflexionar sobre la 

realitat de l’objecte. Que és el que coneixem? És el mateix la cadira que el 

concepte o la seva representació?.  Aquesta mateixa distinció és la que realitzà 20

Plató en la seva doctrina de les Idees. Com hem dit abans, per a Plató, la realitat 

en la que estam immersos i percebem a través dels sentits és canviant i volàtil. 

Tot allò que es troba en aquest terreny, objectes i entitats individuals, no poden 

aportar-nos un coneixement vertader de l’ésser en si.  

Activitat: Exposar la teoria de les Idees de Plató establint una analogia amb 
l’obra de Joseph Kosuth «Una i tres cadires». 

En el cas de l’obra de Kosuth, la imatge seria la representació particular de 

l’objecte autèntic del coneixement, la Idea o Forma. Plató diu que el vertader 

coneixement ha de transcendir tots els casos i situacions, èpoques i moments. 

Necessàriament ha de ser infal·lible i tenir per objecte allò que és i no deixa de 

ser, és a dir, l’autèntic coneixement ha de versar sobre quelcom universal, 

infal·lible, permanent e immutable. Aquest objecte de coneixement és el que Plató 

anomena la Idea o Forma. En el cas de l’obra de Kosuth, la Idea o Forma és 

veuria representada per la cadira. Aquesta, en el pensament de Plató, seria 

l’originària, la que permet l’existència de la còpia, de la particular, que com hem 

dit, es veu representada en la fotografia. 

Per influència del seu mestre, Plató s’interessà sobretot per les formes morals i 

estètiques, com la bellesa, la justícia i el bé. Plató creia que els tres valors 

esmentats tenien una realitat absoluta, és a dir, que el bé, la justícia i la bellesa 

tenien una existència pròpia i objectiva. Això vol dir que la seva condició no és 

subjectiva o relativa, sinó que l’existència d’aquests valors és independent al 

nostre subjecte, a la nostra percepció, i el seu coneixement és perceptible a 

través del concepte de forma universal i vàlida per a tots. D’aquesta manera es 

salvaguardava dels arguments relativistes i podia emprendre una filosofia general 

 https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-196520
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i per a tots. Però Plató no es contenta i estén aquest principi aplicat a la tríada be-

justícia-bellesa a tots els objectes particulars. En la Republicà dirà que tota 

pluralitat d’individus que posseeixen una forma comú les correspon una idea o 

forma.  Això significa que els objectes particulars reben un mateix nom per la 21

seva relació amb una mateixa Forma o Idea universal. Aquestes formes també 

són absolutes, i tenen una existència independent del nostre subjecte. Aquest 

espai el representa Kosuth en la definició exposada juntament amb la cadira i la 

fotografia. El concepte és extret d’un diccionari, i representa el coneixement 

universal establert en el llenguatge sobre la Forma o Idea.  

El pas més costós és el d’entendre la dualitat platònica de la realitat. Quan Plató 

parla d’una existència objectiva de les Idees o Formes, fora del subjecte, es 

refereix, literalment, a una existència real de les idees, és a dir, aquestes Idees o 

Formes existeixen en una realitat. De la mateixa manera que la cadira en l’obra 

de Kosuth és l’objecte real i objectiu, les Idees o Formes també tenen una realitat 

objectiva. Però les formes no és troben ni poden trobar-se en la nostra realitat. La 

realitat en la que vivim, sotmesa al canvi i l’esdevenir,  Plató l’anomenarà «realitat 

sensible». Seguint l’obra de Kosuth, es troba formada per objectes particulars que 

representen la Forma o Idea real, tal com la fotografia (objecte particular) 

representa a l’objecte autèntic, la cadira (objecte universal, la Forma o Idea). 

Aquests objectes són còpies imperfectes i sotmeses al canvi. Com hem dit a 

l’apartat anterior, no en podem extreure un vertader coneixement  dels objectes 

particulars perquè no són estables, son canviants, i no representen l’objecte en si. 

Les Formes o Idees, en canvi, han d’existir una realitat superior, alterna i d’acord 

amb el seu caràcter; una realitat on no es dóna el canvi i aquestes hi romanen 

immutables, eternes i estàtiques. Aquesta rep el nom de realitat intel·ligible o món 

de les Formes o Idees, i representa l’autèntica realitat. Plató dirà que la realitat 

sensible és una copia imperfecta de la realitat intel·ligible, i que tot allò que es 

dóna en la nostra realitat és degut a la participació dels valors absoluts de la 

bellesa, el bé i la justícia que es troben en el món intel·ligible. I el mateix aplicarà 

a tots els objectes particulars. L’existència de tota pluralitat d’objectes que respon 

 Plató, La República, 596 a21
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baix un mateix nom té el seu correlat en una forma universal que justifica la seva 

existència. 

2.2. Aristòtil  

2.2.1. La metafísica: el concepte d’ousia. 

Per a comprendre el pensament d’Aristòtil, és necessari tenir clar el concepte 

d’ousia. És el punt on Aristòtil destina els seus esforços per intentar conciliar el 

que el seu mestre va separar, i és també el punt on podem veure similituds amb 

les tendències de l’art del seu temps i posterior. Seguint l’ordre anterior, primer 

definirem el concepte d’ousia i després intentarem  veure els principis que hem 

definit en els retrats d’Alexandre Magne, concretament un de Lísip.  

Sabem que Aristòtil fou molt cític amb Plató. Considerava que dividir la realitat 

entre el món sensible i el mon intel·ligible només ens havia de portar un treball 

doble. Plató creu que si no pot calcular correctament amb un nombre petit, li serà 

més senzill fer-ho duplicant aquest nombre.  A més, Aristòtil afirmava 22

constantment que teoria de Plató presentava contradiccions. Segons l’estagirita, 

si seguim la teoria platònica, el nombre d’idees hauria de ser infinit (argument del 

tercer home ), puix si dues coses semblants ho són perquè participen d’una 23

mateixa idea, aleshores per advertir la semblança entre una cosa i la seva idea 

farà falta una tercera idea, i per advertir la semblança entre aquesta tercera i la 

cosa en farà falta una quarta, i així infinitament. Després d’una anàlisis de la 

teoria platònica, el nombre d’idees només feia d’augmentar. Aristòtil continua 

argumentant que si hi ha idees de les coses que són, també hi hauria d’haver 

idees de les coses que no són, és a dir, també hi hauria d’haver idees o formes 

de les negacions i això encara augmenta més el nombre d’aquestes.  Però el 24

que realment molestava a Aristòtil era que la teoria de les idees no podia explicar 

el moviment. Les formes són estàtiques, immòbils, i per tant, si les coses 

sensibles han de participar d’elles, també haurien de ser immòbils.   25

 F. Copleston, Historia de la Filosofia I, pàg. 29722

 Metafísica, 990 b 15-2023

 Metfísica, 990 b 10-1524

 Metafísica, 992 b 1025
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Aristòtil no veu la necessitat de dividir la realitat entre idees i coses, i aquest punt 

és important ressaltar-lo, perquè la seva filosofia «representa l’esforç titànic per 

portar les idees platòniques del lloc celest on Plató les havia situat i unir-les dins 

de la mateixa realitat sensible i de les coses» . La filosofia d’Aristòtil es proposa 26

resoldre tots aquest problemes assenyalats en la filosofia platònica partint del 

principi segons el la idea i l’objecte diferenciats per Plató constitueixen un mateix 

element.  

A diferència de Plató, el seu estudi partirà de les coses reals, de les coses que 

veiem i que sentim. Per Aristòtil, el que existeixen són els éssers reals, 

particulars, que existeixen en la nostra realitat i no en una trascendent. A l’ésser 

particular que existeix l’anomenarà ousia. En la Metafísica  defineix la ousia com: 

[…] Els cossos simples, per exemple la Terra, el Foc, l'Aigua i totes les coses semblants, i, 
en general, els cossos i els compostos d'aquests, tant animals com els dimonis, i les parts 

d'aquests. I totes aquestes coses s'anomenen substàncies perquè no es prediquen d'un 
subjecte, sinó que les altres coses es prediquen d'aquestes. I, en un altre sentit, s'anomena 
substància el que sigui causa immanent del ser en totes aquelles coses que no es 

prediquen d'un subjecte; per exemple, l'ànima per a l'animal.  27

A l’entitat individual i primera l’anomanarà ousia primera. Ens referim a ella 

assenyalant-la amb un nom particular. Són les entitats dotades d’existència 

independent i particular. El que ens vol dir Aristòtil és que els qui existeixen són 

Sócrates, Plató i Fidias i pas no el concepte d’home. Per a Plató la idea d’home 

seria el que realment existeix i és causa de l’existència de Sòcrates, Plató i 

Fídias. Per a Aristòtil, en canvi, el concepte d’home és universal i designa 

l’espècie a la que pertanyen un nombre d’individus. Però per a Aristòtil, no és 

l’universal el que determina el particular, sinó a la inversa. No és l’home el que 

determina l’existència de Sòcrates, Plató i Aristòtil, sinó a la inversa, són els 

individus particulars el que determinen el concepte universal. L’universal existeix 

gràcies al particular. A n’aquest universal l’anomenarà ousia segona. Però d’acord 

amb Plató, Aristòtil considerarà que l’universal és l’objecte d’estudi de la filosofia. 

És la forma és l’element essencial d’estudi, però aquest només existeix en allò 

 M. Garcia Morente, Lecciones preliminares de filosofia, pàg. 10526

 Metafísica, 1017 b 1027
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particular. Per tant, només podem aprehendre l’universal a través de la 

aprehensió de l’individu.  

2.2.2. Alexandre Magne i el retrat de Lísip. L’interès per la individualització 

de l’escultura.  

L’evolució de l’art grec des dels seus inicis en el període arcaic (s.VII-VI aC.) fins 

al final del període clàssic - inicis del període hel·lenístic (s.IV aC.), va seguir un 

procés d’individualització. Als inicis del període clàssic, amb Fídies, hem pogut 

veure en el seu estil una idealització del cos humà basada en l’exactitud 

anatòmica en la que els cossos es presentaven més absolutament simètrics del 

que ho són en la vida real. Tot i així, hi havia certa robustesa i rigidesa arcaica en 

les obres de Fídies. L’interès per la perfecció realista assumirà el màxim 

esplendor amb Praxíteles, qui, tal com diu E. H. Gombrich, aconseguí que les 

estàtues comencessin a moure’s i a respirar, presentant-se a nosaltres com a 

éssers humans reals. Però no com autèntics éssers humans, sinó com a èssers 

pertanyents a un altre món. En l’art d’aquell moment, allò modèlic o ideal es 

presentava com un ésser humà individual i real en un perfecte equilibri de 

proporcions.   28

Activitat: Compara la figura 5 del període arcaic amb la figura 3 dels inicis 

del període clàssic, de Fídies, i la figura 6 del període clàssic tardà, de 

Praxíteles, per veure el canvi de la rigidesa de la primera, a la solemnitat i 

perfecció de la segona i el realisme i moviment de la tercera.  

Seria interessant realitzar una comparació entre els tres models exposats per tal 

de fer més visual la distinció entre els tres estils. D’aquesta manera, és molt més 

senzill veure el pas de la rigidesa del període arcaic al moviment i als efectes de 

l’escultura clàssica tardana. És una forma ràpida d’ubicar-se en les coordenades 

històriques i estètiques que ens interessa exposar a continuació.  

——————————————————————————— 

 G.H. Gombrich, Historia del arte, pàg. 10528
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Segons Gombrich, un nou nivell d’individualitat es presentà amb el naixement del 

retrat. Per estrany que pugui semblar, la idea del retrat, en el sentit en que 

nosaltres utilitzem el terme, no se’ls va ocórrer als grecs fins a una època 

tardana, a finals del segle IV aC. Les representacions realitzades en èpoques 

anteriors d’algun rei o un alt càrrec militar no tenien per objectiu establir una 

semblança amb el model representat. L’artista no va reproduir mai la forma del 

seu nas, les arrugues del seu front o la seva expressió personal, és a dir, no va 

reproduir els seus trets que l’identificaven com a tal. En un article publicat en la 

revista Goya, titulat «Alejandro Magno y el arte. Una nueva hipótesis 

ejemplificada en la escultura», Fernando de Olaguer-Feliu y Alonso, defensa la 

tesis de la influència d’Alexandre Magne i els seus retrats en l’art posterior, 

afirmant que es tracta d’un model que causà gran sensació pel nou espai 

d’individualitat que obrí. Segons Olguer-Feliu, Alexandre es va fer representar per 

nombrosos artistes de l’època, entre els quals Lísip el seu escultor preferit. El fet 

és, però, que no va voler ser captat en els retrats seguint els conceptes i cànons 

clàssics,. No va voler ser representant a través de formes perfectament 

simètriques i amb absència de moviment facial. Va voler ser retractat tal com era, 

amb la seva pròpia anatomia (menys voluminosa que l’anatomia en la que es 

representaven les escultures clàssiques), amb la seva postura habitual, 

lleugerament inclinada, i els seus trets facials més característics: ulls 

profundament endinsats en les òrbites enlloc d’ulls en forma d’ametlla; una 

cabellera abundant i en moviment que s’obria en el centre del seu cap, just sobre 

el front, enlloc del pel cenyit i estàtic; una expressió  definida, potser anhelosa, 

enlloc de la inexpressivitat clàssica. Tal com diu Olaguer-Feliu, «va voler, en una 

paraula, mostrar-se davant el món no com un governant solemne i entronitzat, 

sinó tal com era, un home esforçat en el seu empeny».  En aquest aspecte, 29

segons Olguer-Feliu Alexandre, Alexandre fou un pioner, i aquest mode de 

representar-se a si mateix es va estendre entre els tallers de l’època.  

 Goya Número 251 (1996), «Alejandro Magno y el arte: una nueva hipótesis ejemplarizada en la 29

escultura» Fernando de Olaguer Feliu y Alonso, pàg.227
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Activitat: Analitzar el retrat d’Alexandre Magne, de Lísip, i comparar els 

seus principis amb el concepte «d’ousia» d’Aristòtil.  

Si atenem a la figura 8, podem captar totes aquestes afirmacions. Podem veure 

com apareixen els trets facials abans descrits. Les arrugues del front frunzit i la 

boca entre oberta li confereixen un caràcter distint del que hem pogut veure en 

les altres figures. Lísip, seguint les indicacions d’Alexandre, manifestà el 

sentiment i l’expressió en els seus gestos, i captà a «l’home particular» a 

diferència del «sobirà solemne» que hauria captat possiblement l’artista clàssic, 

representant un rostre impassible i d’autodomini.  

Anem, doncs, a traçar algunes similituds entre l’interès de la filosofia aristotèlica 

per l’ésser particular i la individualització dels retrats d’Alexandre Magne. 

Recordem que Aristòtil estableix l’estudi de l’ésser concret, que té existència i que 

no depèn d’una forma universal o general. Per Aristòtil, l’ousia, és allò del que es 

predica tot el que es pot predicar, i la seva essència, la seva forma (allò que ens 

diu el que realment és), són tots els seus predicats possibles. D’aquesta manera 

s’abandona el concepte platònic de forma o idea, objectiva i real, per una 

concepció que l’entén com la predicació que defineix a l’objecte particular. En el 

retrat d’Alexandre Magne passa quelcom similar. S’abandonen els cànons 

clàssics a través dels quals es creaven imatges que participaven d’un concepte 

d’idealització. Les estàtues clàssiques, tot i el realisme dels seus cossos, es 

trobaven situades en un espai indeterminat, atemporal; cossos atlètics que 

pretenen representar l’eternitat ideal de la plena i perfecta joventut. En canvi, en 

la figura 8, podem veure l’expressió d’un home en un moment concret, potser fent 

un alè al final d’una batalla triomfant. De la mateixa manera que per Aristòtil la 

forma és quelcom inherent a l’ésser particular i no esta separada, Alexandre 

Magne va voler ser retractat segons la seva pròpia. En termes aristotèlics, 

podríem dir que Alexandre Magne procurà retractar-se tant amb els seus trets 

essencials (els cabells ondulats i oberts en el front, ulls endinsats i cap inclinat) 

com amb altres accidentals i circumstancials (front cenyit, boca oberta) perquè és 

tot el que predicam d’ell el que li confereix la seva essència particular. No va voler 

ser retractat com un home més, sinó com a Alexandre el Magne.  
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3. El pensament modern. René Descartes. 

3.1. La perspectiva cònica, el temperament i la tonalitat i el mètode cartesià. 

Generalment, la forma més habitual de presentar a Descartes consisteix en 

establir una prèvia definició del que s’entén per racionalisme dintre d’un marc 

general i després ubicar-lo en aquestes coordenades. En aquest cas no farem 

una excepció, tot i que ho farem de forma distinta. Enlloc de presentar el 

racionalisme definint directament els punts més generals, ho farem exposant i 

analitzant els processos de racionalització produïts dintre de l’àmbit de la pintura 

renaixentista i la formació del sistema tonal des del temperament fins a la seva 

completa racionalització en el període clàssic musical. Després d’això, 

introduirem la metodologia cartesiana i veurem les similituts entre els processos 

de racionalització corresponents als tres distints camps. Al final, el que ens 

interessa és fer veure a l’alumnat que les formulacions de Descartes no eren 

arbitràries, sinó que responien a un interès més general, interés que també afecta 

a altres camps i que al cap i a la fi, comporta estructuracions o mètodes de treball 

similars. 

3.2. La perspectiva cònica o lineal. 

La sistematització que es produí en el camp de la pintura amb la perspectiva 

cònica no va transcórrer al mateix temps que el temperament en la música i la 

publicació del Discurs del mètode (1637). La teorització de la perspectiva cònica 

es remunta al segle XIV, amb els primers experiments de Filippo Brunelleschi, 

avui dia perduts. Fou Leon Battista Alberti qui després, partint dels principis 

establerts per Brunelleschi, elaborarà una sèrie de tractats, dels que destacarem 

De Pictura (1436) i posteriorment ens referirem a ell. Per altra banda, el 

temperament en música, després d’un procés d’investigació de la naturalesa del 

so durant el renaixement, es consagrarà durant el segle XVII i tindrà com a 

resultat el naixement del sistema tonal, el paradigma compositiu que assolirà el 

caràcter més formal i sistemàtic durant el període clàssic (1750-1800) i perdurarà 

fins a finals del segle XIX. L’obra de Descartes el Discurs del mètode es publicà 

l’any 1637 i és, en certa mesura, contemporani als descobriments musicals i al 

seu procés de racionalització. Aquests tres grans esdeveniments, en els seus 
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respectius camps, varen ser formulats baix principis similars i tenen en comú, 

salvant les distancies de cada disciplina, uns mateixos interessos. Anem a veure, 

doncs, en que consisteixen cada un d’ells i com es troben formulats. 

Activitat: Analitzar el quadre «La ciutat ideal» i assenyalar els principis 

formals que refeixen la perspectiva cònica o lineal.  

Si atenem a la figura 8, en l’obra titulada «La ciutat ideal»(1475), d’autoria 

confusa però convencionalment atribuïda a Piero della Francesca, el primer que 

podem constatar que la clara pretensió de l’artista es troba en l’intent de crear 

l’efecte de profunditat. Però si prestem atenció, veurem com dit efecte no és 

casual ni fruit d’un procés intuïtiu, sinó el resultat d’una mesurament rigorós de 

l’espai i de la distribució dels elements. Aquest mode de representació rep el nom 

de perspectiva cònica i es basa en la idea de representar un cos tridimensional 

vist des d’un punt de vista concret de l’espectador, és a dir, de la visió obtinguda 

quan l’ull esta centrat en dit punt. Per aconseguir aquest efecte, primer s’ha 

d’establir el que s’anomena el punt de fuga, que representaria el punt en el que 

l’ull humà centra la visió. Serà des d’aquest focus d’es d’on s’establiran les línies 

que determinaran l’organització de la resta d’elements. Si atenem a la segona 

imatge de la figura 8 podem veure més clarament com les línees que dibuixen els 

edificis i les rajoles del terra convergeixen en el punt de fuga, el qual es troba 

situat a la porta de l’edifici situat al bell mig de la plaça. La resta d’edificis es 

troben disposats en harmonia segons les directrius del punt de fuga. Es diu que 

la visió es produeix per mitjà d’una «piràmide de rajos» .  30

Per aconseguir aquest efecte de profunditat, cal tenir en compte la perfecta i 

mesurada disposició dels elements que es representen amb menor mida si es 

troben més lluny o amb major si es troben més pròximes. Si atenem a la figura 8 

podem comprovar aquest efecte. A mesura que les línees s’aproximen al punt de 

fuga els edificis es van empetitint. La perspectiva que teoritza sobre l’espai i la 

distribució rep el nom de perspectiva lineal o cònica. Però si es vol obtenir un 

efecte realista, cal tenir en compte la percepció del color. Sabem que els colors 

varien segons la llum, doncs tot color no es veu idèntic en l’ombra i baix els rajos 

 L. Battista Alberti, Sobre la pintura, pàg 9430
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de llum . La perspectiva que teoritza aquest elements rep el nom de perspectiva 31

aèria. Si observem la figura 8, podem veure com la llum del quadre prové d’un 

punt focal extern de la part esquerre, es a dir, prové d’un punt concret exterior al 

quadre i no en veiem l’origen. En funció d’això, es representen les ombres de tal 

forma que ens permeten veure l’origen de la llum i l’obra adquireix major 

profunditat i volum, i conseqüentment, major realisme. Els colors, com veiem en 

la figura 8, es degraden més en les figures que es troben més al centre, tal com 

succeeix amb la vista quan observem un punt determinat. «Així, doncs, la pintura 

serà la intersecció de la piràmide visiva, segons l’espai donat, després d’haver 

situat el seu centre i establertes les seves llums, representada artísticament amb 

línies i colors sobre una superfície determinada».   32

———————————————————— 

Seguint les paraules de Panofsky, durant el renaixement es va aconseguir 

racionalitzar totalment el pla matemàtic de la imatge de l’espai a partir d’una 

abstracció psico-fisiològica . El resultat fou el d’una construcció espacial unitària 33

en la qual els elements representats es trobaven units segons determinades lleis 

matemàtiques. Aquestes lleis matemàticament fundades determinaven a quina 

posició havia de situar-se cada element per a que l’espai ocupat no quedés 

apinyat per l’excés de figures o buit per la manca. És així com es va aconseguir 

en la pintura «l’objectivització del subjectivisme»  i pot entendre’s com una 34

«expansió de la esfera del jo» . La perspectiva, doncs, es presenta a partir de 35

les condicions cognoscitives de l’home, des del nostre punt de vista. No es pretén 

representar la realitat en si, sinó la realitat com la percebem nosaltres. Però 

Panofsky objecta que l’excessiva regularitat de la representació i la definició de 

l’espai des d’un sol punt de vista no s’assimila a la nostra realitat perceptiva, la 

qual es basa en la juxtaposició de varis punts. Això fa que l’obra es presenti amb 

certa rigidesa i no s’assimili exactament a la percepció humana. Tot i així, 

l’intenció dels pintors renaixentistes fou aquesta: intentaren establir una 

 Ibid., pàg. 9531

 Ibid., pàg. 9932

 E. Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, pàg. 4733

 Ibíd., pàg. 4934

 Ibid., pàg. 5135
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objectivització de la representació des del punt de vista de l’home sobre principis 

matemàtics. 

3.1. El naixement del temperament i la racionalització de la tonalitat. 

Anem ara a veure la racionalització de l’espai sonor que es produí en la música a 

través del temperament, el qual obrí les portes al naixement sistema tonal. El 

sistema tonal imperà en la música occidental des del barroc fins a finals de segle 

XIX, tinguent el màxim esplendor formal durant el classicisme. Aquest apartat 

ocuparà un major espai, puix la idiosincràsia de la música, al no ser un art 

material sinó temporal i efímer, requereix un major esforç i espai per a la 

comprensió dels seus principis. Dintre de l’aula també requerirà una major 

concentració per part de l’alumnat, però conseqüentment l’enriquiment també 

serà major. 

Després d’un llarg estudi de la naturalesa del so sobre les bases dels 

descobriments pitagòrics, el temperament tingué lloc al segle XVII i es defineix 

com la divisió matemàtica del material sonor en 12 sons a una mateixa distancia 

sonora, coneguda com «semitò». Aquests dotze sons, ordenats successivament, 

conformen el que es coneix com l’escala cromàtica (figura 9). Aquesta divisió 

parteix del descobriment de l’escala diatònica, escala formada per set sons a la 

distancia de tons i semitons (figura 10).  El temperament consisteix, doncs, en la 36

divisió d’aquests set sons a 12 unitats a la mateixa distancia exacte d’un semitò.  

Per altra banda, el sistema tonal podria ser definit com un dels modes en com 

s’ha emprat aquesta divisió de l’espai sonor. D’alguna manera, el temperament 

podria ser comparat a l’abecedari, mentre que la tonalitat al llenguatge. El 

temperament presenta els elements, les unitats bàsiques, mentre que el sistema 

tonal estipula les regles de com ha d’utilitzar-se. És molt difícil resumir el 

funcionament del sistema tonal en unes poques línies, puix en l’ús d’aquest 

 Els estudis de Pitàgores revelaren el descobriment dels intérvals, és a dir, la relació de les 36

distancies entre les notes. És conegut el seu experiment del monocordi, a través del qual 
estableix una relació matemàtica entre la longitut d’una corda i el seu sò emés. La nota que sona 
de de a longitut total de la corda (direm que es Do)  apareix en la seva octava superior quan la 
corta es parteix a la mitat (el Do superior més pròxim). Si es parteix la meitat de la meitat, 
aleshores sonarà la quinta de l’acord (Sol). I així sucessivament aniran apareixen les set notes de 
l’escala musical (Do, re, mi, fa, sol, la, si). Per a Pitàgores això fou una revelació de l’ordre còsmic 
de la realitat. (E. Fubini, Estética de la música, pàg. 31-32)
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també hem de parlar d’estils i èpoques, i no tots responen als mateixos objectius. 

Però a trets generals, podríem definir el sistema tonal com un llenguatge 

caracteritzat per una jerarquització matemàtica de l'espai sonor basada segons 

en els principis d’equilibri i tensió entre els seus elements. En el sistema tonal, es 

diu que les obres estan en una tonalitat determinada. Una tonalitat és un sistema 

de relacions en la que existeix un centre, que representa l’equilibri sonor, i a 

sobre d’aquest es construeix tot un edifici de relacions segons el grau de tensió i 

proximitat cap a aquest centre. Aquest centre rep el nom de tònica i està construït 

sobre la nota que dóna nom a la tonalitat. Existeixen un total de vint-i-quatre 

tonalitats, agrupades en dues modalitats: Major i menor. En tota tonalitat 

existeixen set graus, corresponents a les set notes de l’escala diatònica (figura 

10). Per exemple, en l’escala natural de Do Major, tenim: do, re, mi, fa, sol, la, si. 

Cada una d’aquestes notes representa un grau, una posició que manté una 

relació de tensió amb la nota central. La nota central o tònica serà sempre la 

primera i és la que dóna nom a la tonalitat. Per exemple, si ens trobem en la 

tonalitat de Do Major, el grau que representa la tònica o centre és el de Do. Cada 

un d’aquests graus pot formar un acord (figura 11). Els acords són construccions 

de tres o més notes que sonen simultàniament i representen una unitat 

harmònica. Si el temperament és equiparable a l’abecedari i la tonalitat al 

llenguatge, l’acord seria, per analogia, la paraula, i el conjunt dels acords d’una 

tonalitat formarien el lèxic. Per tant, un acord sempre representarà un grau en la 

tonalitat. Al contrari, per identificar un grau no necessàriament ha d’aparèixer un 

acord, sinó que sols és necessari que aparegui la nota de l’escala que el 

representa. De tot això, el que cal retenir, principalment, és això: en una tonalitat, 

les relacions s’estableixen segons l’atracció gravitatòria dels diversos graus sobre 

l’acord central o la tònica. Les obres escrites seguint aquest sistema, 

majoritàriament comencen amb la tònica i finalitzen amb la mateixa. Finalitzar una 

obra amb un acord que no sigui la tònica generaria una sensació suspensiva, 

desequilibrada, com si l’obra no hagués finalitzat. La tònica gairebé sempre és el 

punt de partida de l’obra i el punt d’arribada. En el desenvolupament entremig es 

desenvolupen les relacions harmòniques que generen el moviment melòdic i 

harmònic i possibiliten el desenvolupament de la música. Igual que en el 

llenguatge verbal, en llenguatge tonal també existeixen el que vendrien a ser els 
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signes de puntuació. Aquests reben el nom de cadències i tenen la finalitat 

d’estructurar l’obra en fragments, igual que els signes de puntuació en el text. Les 

cadències conclusives són aquelles que reposen sobre la tònica i deixen una 

sensació d’equilibri. Per contra, les cadències suspensives són aquelles que no 

reposen sobre la tònica i deixen una sensació no conclusiva. 

La perfecte racionalització d’aquest sistema s’establirà en el classicisme musical, 

mitat del segle XVIII, sobretot amb la Primera Escola de Viena, representada 

principalment per Haydn i Mozart. Qui formulà els principis bàsics de les relacions 

entre el centre tonal i la resta d’elements, fou Philip Rameau, un compositor i 

teòric musical francès del barroc tardà, en la seva obra «Tractat d’harmonia 

reduïda als seus principis naturals» (1722). En aquest tractat estableix les 

relacions entre els graus de l’escala musical, relacions que s’agruparan baix el 

nom «d’harmonia musical». Com hem dit abans, aquestes relacions estaran 

basades en la tensió i equilibri dels graus en relació al seu centre tonal. En 

aquesta obra recull, sobretot, les investigacions dels primers tractats  que 

versaren sobre la tonalitat, Instituchioni Armoniche (1558) i Dimostrationi 

harmoniche (1571) de Gioseffo Zarlino i les idees de René Descartes en el seu 

tractat musical Compendium Musicae (1618).  

Farem, ara, una petita pausa en aquest punt. El Compendium Musicae, tot i ser 

considerada una obra de joventut i de menor pes, és important ressaltar la seva 

influència en el tractat de Rameau, el qual fou clau en el desenvolupament l’etapa 

clàssica. D’aquesta manera, les idees de Descartes en aquest apartat tenen 

encara un major pes. En l’obra, Descartes accentua la importància de la 

harmonia i les seves relacions i subratlla l’interès de convertir la música en una 

disciplina amb un llenguatge autosuficient.  Aposta per una musica estructurada, 37

equilibrada harmònicament, senzilla, poc ornamentada i basada en la melodia 

acompanyada. Aquestes propostes que van contra l’estil barroc. La música 

barroca fou majoritàriament polifònica, contrapuntística i amb gran carrega 

ornamentista. L’època fou criticada pels clàssics per la seva falta de claredat 

narrativa. Els autors posteriors no l’anomenaren barroc arbitràriament.  

Etimològicament, significa «grotesc, de mal gust». 

 René Descartes, Compendio de música, Introducción de Ángel Gabilondo, Tecnos, pàg. 1737
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Activitat 1: Comparar una Fuga amb una Sonata per comprendre el pas de 
l’estil barroc, confús i dens, a l’estic clàssic, senzill i clar. 

Per veure tot això, anem a fer un breu experiment abans d’entrar en detalls. 

Descriure la música sense tenir un referent empíric, per molt detallista que es 

sigui, mai serà equiparable a tenir-ne una experiència directa. A diferència dels 

quadres, els quals es poden adjuntar fotografies al final del treball, els arxius 

musicals requereixen medis digitals per a ser reproduïts. Per aquest motiu, es 

prega al lector que faci un esforç a aquest punt i en els pròxims i col·labori en 

aquesta audició, la qual serà més aclaridora que qualsevol explicació tècnica que 

poguem elaborar. Per a l’ocasió hem escollit dues obres: una de l’època barroca, 

la Fuga nº2 en Do menor BWV 847, de Johann Sebastian Bach, i l’exposició del 

primer moviment Allegro de la breu Sonata per a piano nº16 en Do Major K545, 

de W.A. Mozart.  S’ha d’intentar fer un esforç i no limitar-se a «sentir» l’obra, 38

sinó «escoltar»: veure les repeticions, el desenvolupaments d’idees, les 

estructures, quan comença una part i acaba l’altre, quan una melodia finalitza, 

veure les repeticions… Després d’això, hem d’intentar emetre un veredicte: quina 

de les dues és més clara?. En quina de les dues hem pogut «veure» més 

clarament tot això? 

Fuga nº2 en Do menor BWV 847: Després d’una primera audició, les conclusions 

seran immediates i molt probablement coincidirem en els resultats. La fuga, 

l’efecte que genera a l’oient, sobretot si no es troba habituat, és el mateix que 

sentim quan algú ens aporta una quantitat incommensurable d’informació que no 

podem acaparar. Això es deu al tipus de llenguatge que utilitza, el contrapunt. El 

contrapunt, tot i l’aparent caos en el que es presenta, és una tècnica compositiva 

basada en la superposició de veus independents que es desenvolupen, en 

realitat, en un ordre perfectament mesurat. Sentirem com a l’inici de la fuga, 

apareix un motiu, denominat subjecte, que es va repetint al llarg de l’obra 

alternant-se entre les diferents veus. La fuga fou la forma compositiva barroca per 

excel·lència i el seu desenvolupament consisteix en l’exposició alternada el motiu 

apareix a l’inici, sencer o fragmentat, en cada una de les veus. En gairebé cada 

 Per a l’audició, es recomanen dos intèrprets. Per a la fuga de J.S. Bach, es recomana a Glenn 38

Gould. Per a la sonata de W.A.Mozart, a Maria João Pires. 
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exposició canvia el centre tonal. L’ús del subjecte de forma parcial s’utilitza en els 

camins entremitjos de cada exposició per transitar d’un centre a un altre. Aquest 

fet li confereix un caràcter inestable i obscur. Música sobrecarregada de notes i 

veus i molt ornamentada, una música «plena» en  el sentit en que no deixa espai 

per al repòs més que al final de l’obra.   

Si no heu pogut captar-ho el primer cop, intenteu-ho un segon. En tot cas, en la 

figura 12, en la partitura, s’assenyala l’aparició completa i parcial del motiu. 

Segurament, i sobretot aquells no estiguin habituats a aquest tipus de música, 

hauran tingut l’estranya  sensació de no sentir-se ubicats en un punt concret de 

l’obra. És habitual sentir-se perdut quan no es pot veure una clara i precisa divisió 

de l’obra en seccions, frases, motius, com també un clar desenvolupament de les 

idees que apareixen. I això és perquè la idiosincràsia del llenguatge de l’època, 

com la mateixa forma fugada, no té per objectiu primordial assenyalar clarament 

les parts de l’obra i fer-la cognoscible. L’ús de la modulació constant genera 

canvis espacials que desorienten fàcilment a l’espectador. D’acord amb Josep 

Soler, en la seva obra Fuga, tècnica e Historia (1981), diu que en una fuga, «la 

forma i la seva trama interna són, quan les analitzem exhaustivament, 

extremadament complexes. No obstant, l’oient mai es deté en la seva 

organització quan les escolta, sinó que es sent emocionat pel seu missatge 

emocional.»  39

Sonata per a piano nº16 en Do Major K545:  En la segona obra, les impressions 

segurament seran completament distintes. La senzillesa i l’amabilitat amb la que 

ens acull l’escolta d’aquesta obra no té comparació amb l’anterior. Segurament, 

no tenim la sensació d’haver-nos perdut en cap moment durant el seu 

desenvolupament. Haurem reconegut l’existència parts, i en aquestes, la divisió 

en frases. També ens haurem adonat quan finalitzava alguna secció, quan en 

comença una altre i quan es repetia alguna d’elles. També haurem captat quan 

algunes frases es repetien i quan variaven el segon cop que les tornàvem a 

escoltar. A causa d’això, a diferència de la primera, és més possible que 

d’aquesta ens quedi gravada alguna de les melodies que hem escoltat. Si fem 

una ullada a la figura 13, a primera vista podem comprovar la gran diferència en 

 Josep Soler, Fuga, técnica e historia, pàg. 339
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quant a la densitat de notes de la partitura de la primera a la segona. Aquest gran 

canvi es deu a la sistematització i racionalització que patí el sistema tonal durant 

el classicisme. La modulació, en la sonata clàssica, té el seu lloc establert en 

l’estructura. Si ens fixem en la figura 13, veurem assenyalat entre els compassos 

9-12 el “pont modulant”. A diferència de la fuga, els canvis del centre tonal en la 

sonata clàssica es donen en punts concrets L’oient, d’aquesta manera, es troba 

sempre ubicat en un espai determinat, i quan es genera un canvi, no es perd, 

puix ja sap amb antelació on es produirà. Com hem dit abans, la conquesta de la 

raó va suposar una reducció d’elements de la pràctica anterior. Com diu Joaquín 

Zamacois, el gènere polifònico-contrapuntístic, per la seva extremada complexitat 

estructural, no podia satisfer a qui el consideraven artificiós, críptic i de difícil 

comprensió. Els disconformes d’aquesta estètica cercaren un altre camí més 

senzill, que exaltés la individualitat expressiva i fos fàcilment comprensible per als 

espectadors no cultivats.  40

Activitat 2: Analitzar l’exposició de la Sonata en Do Major K545 de W.A. 

Mozart i assenyalar els seus principis formals.  

Centrem-nos ara una mica en la partitura de la figura 13 per tal de veure més 

clarament  que és allò que fa que l’obra sigui tant clara i evident, adjectius que 

també es troben en la mateixa filosofia cartesiana. Abans hem dit que la tonalitat 

s’organitza a partir d’un centre o tònica sobre el qual s’organitzen la resta 

d’elements. La tònica sempre és el punt de partida i el punt d’arribada al principi i 

al final de l’obra. També succeeix en les parts més petites de l’obra. Com veurem,  

la sonata s’estructura en parts molt ben definides. Tal com esta indicat en la 

partitura, tenim un primer tema que es desenvolupa en els dotze primers 

compassos a través de tres frases de quatre compassos (4+4+4). En els primers 

quatre es presenta un tema conclusiu o tancat. Com veim, comença sobre la 

tònica, Do, i finalitza sobre la mateixa en el compàs 4, deixant una sensació 

d’equilibri. Els següents quatre compassos són un seguit d’escales que 

ascendeixen i descendeixen. Com podem notar, no hi ha descans en la melodia. 

Si ens hi fixem, els quatre compassos presenten el mateix dibuix rítmic i melòdic. 

 Joaquín Zamacois, Temas de estética y de historia de la música, pàg. 6540
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D’aquesta manera, l’espectador escolta un mateix patró quatre cops i es sent 

guiat en el seu desenvolupament. En el compàs 9 es produeix el pont modulant i 

es disposa a canviar el centre tonal. Es dóna aquí el primer repòs després dels 

quatre primers compassos, i el repòs es dóna sobre sol. El compositor ha 

aconseguit que la tonalitat de Sol Major sigui ara la que ens genera la sensació 

d’equilibri. A partir d’ara, les relacions s’establiran a partir d’aquest centre i serà 

així fins al final de l’exposició o primera part del primer moviment. En el tema B, la 

tònica ja no serà Do, sino Sol. En la sonata clàssica, l’aparició el Tema B sempre 

va acompanyat d’un canvi espacial. Els motius son senzills. La disposició d’un 

nou centre suposa la sensació d’un nou esdeveniment, i així es trenca amb la 

monotonia i es manté a l’espectador atent. De nou, tenim el tema B format per 12 

compassos i configurat de forma simètrica a través de 4 frases de 2+2+4+4 

compassos. En les dues primeres frases, el tema no és conclusiu, és a dir, no 

resol sobre la tònica, sinó sobre el seu quint grau, Re. Notarem la diferència entre 

aquesta sensació i la dels primers compassos, on la frase hem dit que era 

conclusiva. Les dues frases següents, en canvi, resoldran sobre la tònica, Sol. Al 

final de l’exposició, tenim una coda, una secció de l’obra que és troba al final d’un 

apartat i que té per objectiu assenyalar el final. La coda també està formada per 

dos compassos simètrics en els quals es repeteix dos cops una forta resolució 

que marca el final d’aquesta primera part. En l’últim compàs acaba sobre la 

tònica, Sol. Després d’això, la sonata té dues parts més, un desenvolupament i 

una reexposició. Segueix un esquema narratiu en el que es reserva la 

incorporació d’uns esdeveniments específics a cada una de les parts. El 

desenvolupament és una mica més lliure i el compositor pot deixar volar la seva 

imaginació més lliurement. L’última part, la reexposició, consisteix en tornar a 

exposar la primera part. En aquesta segona part, el compositor retornarà al 

centre tonal inicial, Do, i finalitzarà sobre ell.  

Activitat 3: Comparar la perspectiva cònica renaixentista amb l’ús de  

tonalitat en el període clàssic.  

Prestem ara atenció, doncs, a una primera analogia del sistema tonal amb la 

perspectiva cònica de la pintura. D’acord amb el que hem vist abans, si hem dit 
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que la perspectiva en les arts pictòriques representava una mirada 

individualitzada en la que els elements del quadre s’organitzen des d’un centre o 

punt de fuga, la tonalitat o composició tonal pot ser entesa, de forma anàloga, i 

salvant les distancies, com un sistema de «perspectiva sonora» . Així com el 41

pintor situa al seu públic en el punt de fuga i des d’allà disposa tots els elements i 

elabora la narrativa, el compositor situa al públic en un punt o centre tonal de 

l’espai sonor. Seguint amb la comparació, de la mateixa manera que el pintor 

regeix la disposició dels elements segons regles matemàtiques que estableixen la 

seva mida des del punt de fuga amb la finalitat de fer comprensible la idea l’obra, 

el compositor també elabora frases i seccions simètriques partint des d’un centre 

harmònic amb la finalitat de configurar una obra clara i comprensible. Ambdós 

utilitzen un sistema basat en la regularitat matemàtica que es recolza sobre un 

centre indiscutible, un fonament bàsic sobre el que construeixen tot el seu edifici 

sense que s'enderroqui. Evidentment, les diferències entre una i l’altre són 

notables, sobretot per la idiosincràsia de cada art. La música es tracta d’un art 

temporal, d’esdeveniments successius. Això vol dir la seva narració és clarament 

diferent a la de les arts plàstiques. Per aquest motiu, es té per costum transitar 

d’un centre a un altre i així crear la sensació de nous esdeveniments o espais. 

Però, al final, és el centre tonal inicial el que regeix tota la conducció de l’obra, 

puix és sempre el camí d’anada i el de tornada. La pintura, en canvi, només 

requereix d’un punt. Tot i així, les similituds són vàries i participen conjuntament 

de l’intent d’equiparar el seu llenguatge al de la ciència, un llenguatge 

racionalitzat inspirat en els principis del llenguatge matemàtic. Tots aquests 

aspectes, com podem veure, convergeixen amb la filosofia cartesiana. 

3.3. El mètode cartesià.  

Com hem vist, la bellesa renaixentista es basava en l’harmonia matemàtica de les 

seves parts, i per tant, es tractava d’una bellesa visual basada en la perfecta 

harmonia. L’artista era equiparat al científic que vol descobrir les lleis que 

regeixen el món. Però durant el Barroc, l’interés pel poder visual en la pintura, 

 Theodor Adorno y la modernidad musical: una musica informal, un modelo para la filosofia. 41

Memoria de ‘investigación. P. Frau Buron
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l’arquitectura i la música, adquirirà rellevancia per sobre de la veracitat del que es 

representa. Els artistes exploraran els contorns falsa imatge, manipulant-la i 

allunyada del món. La pintura farà usos de jocs de llums i miralls, perspectives 

forçades i il·lusions que fan només que posar en pràctica línees d’investigació 

plantejades durant el renaixement un segle abans. En l’arquitectura i la música 

ocorrerà el mateix. El barroc fou un terreny il·lusori. En aquesta època, l’art 

tendeix generar efectes perceptius falsos amb l’intenció d’impactar a l’espectador. 

És en aquest context  on germinaran les idees d’un pensament que voldrà 

promoure un espai més nítid, clar i evident. En el terreny filosòfic, el racionalisme 

cartesià representarà l’intent de reclamar un espai autèntic, un espai vertader. Per 

aconseguir això, de la mateixa manera que la pintura renaixentista i la música 

clàssica sistematitzaren el seu llenguatge sobre principis indiscutibles de la 

ciència, Descartes va voler dur a terme «l’equivalent» en el camp de la filosofia.  42

L’any 1637 publicà de forma anònima la seva principal obra, el Discurs del 

mètode, la qual es considerada el pròleg de les tres obres Diòptrica, Meteoros i 

Geometria agrupades sota el títol conjunt d'Assaigs filosòfics. En el Discurs del 

mètode ens explica perquè creu necessari abandonar les antigues rutes de la 

filosofia i emprendre un nou camí a través d’una metodologia que permeti 

avançar amb seguretat i establir un fonament ferm sobre el que edificar el seu 

sistema. En la segona part exposa d'una forma molt breu els fonaments del seu 

nou mètode, els quals ha trobat en la lògica, en l'anàlisi geomètric i en l'àlgebra. 

Aquest fonaments són aquestes quatre regles: 

 1 La primera consisteix en no admetre mai res com a vertader sense haver 

conegut amb evidència que així és. 

 2 La segona, consisteix a dividir cada una de les dificultats a examinar en 

tantes parts com sigui possible i necessari per a una millor solució. 

 3 La tercera, consisteix a conduir amb ordre els propis pensaments, 

començant pels objectes més simples i fàcils de conèixer, per ascendir de 

mica en mica, gradualment, fins al coneixement dels més complexes. 

 4 I la quarta, consisteix a fer enumeracions tant completes i revisions tant 

àmplies, que s'arribi a estar segur de no haver omès res. 

 Enrique Lynch, Sobre la Belleza, ANAYA, pàg. 3542
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La quarta part del Discurs del mètode és la part central de l’obra, puix és on posa 

en pràctica les regles presentades en el capítol dos i estableix el fonament sobre 

el que establirà la seva filosofia. Es tracta d’un breu resum del que tractarà 

posteriorment en les Meditacions metafísiques.  

[…] Deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que 

debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera 
imaginar la menor duda, con el  fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi 
creencia algo que fuera enteramente indudable. […] Pero advertí luego que, queriendo yo 

pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese 
alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego existo», era tan firme y 
segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de 

conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la  
filosofia que andaba buscando.  43

«Penso, per tant existeixo» serà, doncs, el principi que sustentarà la filosofia 

cartesiana. En el mateix capítol 4, a partir d’aquest anirà deduint tot un seguit de 

principis. Un cop s’ha posat en dubte tot i només pot confiar del seu propi pensar 

en tant que és una substància pensant, Descartes establirà un sistema de 

deduccions per mitjà de les quals s’anirà desenvolupant tota la seva filosofia.  

Activitat: Comparar el procés de racionalització en la perspectiva cònica 

renaixentista, en el tractament del sistema tonal en el període clàssic i en la 
construcció de la filosofia cartesiana. 

Amb tot això, la iniciativa de de Descartes no era la de descobrir una multiplicitat 

de veritats aïllades en les seves disciplines, sinó desenvolupar un sistema de 

proposicions vertaderes partint d’un principi ferm i segur en el que no es donés 

res que no fos evident per si mateix i indubtable. El seu objectiu final residia en 

establir una connexió orgànica de tot el saber, construir un edifici organitzat del 

coneixement sobre un fonament sobre el qual no es pogués enderrocar.   44

Descartes, a diferència de la premisa aristòtèlica segons la qual «l’esser pot dir-

se de moltes maneres», dirà que «totes les ciències són idèntiques a la saviesa 

 Ibíd., pàg 12443

 F.Copleston, Historia de la Filosofia, vol. IV, pàg. 6944
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humana, que és sempre una i la mateixa, encara que s’apliqui a objectes 

diferents ». En aquest sentit, el filòsof francès considerà que el coneixement, allò 45

que és evident i clar, és el mateix per a totes les disciplines. Seguint aquesta 

idea, establirà un ordre del saber en un sentit unitari, interconnectat 

orgànicament. És coneguda la seva metàfora de l’arbre del coneixement, on diu 

que la metafísica són les arrels, d’allà on s’alimenta l’arbre, la física és el tronc, 

que s’erigeix i sosté les branques, les quals identifica amb les ciències particulars. 

«De la mateixa manera que no és en les arrels ni en el tronc de l’arbre d’on collim 

els fruits, la utilitat principal de la filosofia depèn d’aquelles parts [de les ciències 

particulars] que no podem aprendre fins al final».  D’aquí, doncs, la necessitat 46

d’establir un punt de partida ferm en la metafísica.  

L’objectiu de Descartes, com ja sabem, és presumptuós. És proposa establir un 

fonament indiscutible sobre el que erigir un cos del coneixement que arribi a totes 

les dimensions del saber, començant per la metafísica i acabant en les ciències 

particulars. El sistema organitzatiu que segueix sistematitza el conjunt en parts un 

punt determinat. De la mateixa forma, hem vist i comparat el que succeeix en la 

pintura renaixentista i en música clàssica , Descartes es proposa a realitzar, 47

salvant les distàncies, quelcom que persegueix uns mateixos interessos. Però els 

principis que regeixen l’organització es basen en la mateixa premissa, la de 

establir un mètode universal establint fonaments sòlids que ens assegurin el seu 

correcte funcionament. No hi ha espai per a la subjectivitat, sinó al contrari, es 

pretén objectivitzar, racionalitzar tot allò subjectiu i conformar un cos autosuficient 

que s’expressi amb claredat i evidència.

4. El fi de la modernitat. 

4.1. Friedrich Nietzsche. 

4.1.1. L’ensorrament dels valors tradicionals en la filosofia. El nihilisme i la 
mort de Déu. 

Si en l’apartat anterior, amb el mètode cartesià i el primer principi, la perspectiva 

cònica o lineal renaixentista i la consagració del sistema tonal durant el període 

 R. Descartes, Reglas para la dirección del espíritu, Regla 145

 R. Descartes, Principios de Filosofia, Carta al traductor, pàg 1646

 Consultau-ho en les pàg. 31-3247

�37



clàssic hem pogut veure els efectes d’un procés de racionalització en els distints 

camps basat en una concepció absoluta dels valors, en aquest apartat veurem el 

qüestionament d’aquests valors en la filosofia de Nietzsche, en la música d’Arnold 

Schönberg, i les dues primeres avantguardes del segle XX: el cubiste i el 

fauvisme. 

  

Per a Nietzsche, el pensament occidental, tal i com ha estat articulat des de 

l’antiguitat grega amb Sòcrates i Plató, és un menyspreu a la vida. I és un 

menyspreu perquè tant Sòcrates com Plató articularen un pensament sobre uns 

valors extirpats de la realitat en la que vivim. Sòcrates parlava del bé, de la 

justícia i dels valors morals en un sentit absolut. Plató va fer el mateix i ho va 

extendre a tot objecte material. Per a Nietzsche, el fet d’intentar donar sentit a la 

vida a través de valors objectius que es troben fora d’ella és un despereci a la 

vida. Aquesta manera de concebrer-la ha consagrat el pensament de la societat 

europea des de llavors, incrustant-se en el llenguatge i en el mode de viure 

occidentals. Per a referir-se a n’aquest fet, Nietzsche parlarà del nihilisme.  

Segons diu, no sabem ni podem pensar la vida directament com una aventura, 

per això ens ha estat necessari reduir-la a lletra morta, mediocre i mancada de 

sentit.  Per a Nietzsche, els «ultramundans», els que parlen d’entitats 48

ontològiques absolutes i trascendents, tenen por d’aquest món, l’únic autèntic, i 

per això construeixen móns allunyats. 

Prou conec aquests homes que s’assemblen a Déu: volen que hom cregui en ells, i que el 
dubte sigui pecat. Prou que sé que és allò en el que creuen més. En veritat, no pas en 
ultramons ni en gotes redemptores, ans també és en el cos en el que creuen més, i llur 

propi cos és per a ells llur cosa en si.  
Però els és el cos una cosa malaltissa: i de bon grat fuguruen de llur propia pell. Per això 
escolten els predicadors de la mort i prediquen ells mateixs ultramons. 

Més val que escolteu, germans meus, la veu del cos sa: més honesta i més pura és 
aquesta veu.  
Més hones parla i més pur el cos sa, el cos perfet i ben cepat: i parla del sentit de la terra.  49

  http://www.alcoberro.info/planes/nietzsche1.htm, El concepte de nihilisme en Nietzsche.48

 F. Nietzsche, Així parlà Zaratustra, trad. Manuel Carbonell, Edicions 62, pàg. 41 49
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El gran error de tota la cultura europea es troba en que ha invertit els seus 

esforços creient que les Idees poden governar a la vida. Nietzsche realitzarà un 

diagnòstic de la seva època afirmant que en ella ha succeït un esdeveniment de 

gran magnitut: «Déu ha mort». L’expressió «Déu ha mort» no només es refereix 

al Déu cristià i als valors de la religió catòlica; designa també el suprasensible en 

general i les seves diferents implantacions sobre la vida dels homes: els ideals i 

les normes, els principis i les regles, els objectius i els valors, eregits per sobre 

nostre amb la finalitat de fonar homogeneïtat, coherència i fi a la totalitat.  50

Segons Nietzsche, aquests valors han estat destituïts i això comporta una 

mancança d’ordre i de critèri. Sense el valor suprem de Déu, l’home ja no té on 

recolzar-se. 

En certa manera, Nietzsche proposarà un canvi del plantejament. Hem de 

continuar com ara i el coneixement ha de dominar a la vida o fer un gir i ser la 

vida qui domini al coneixement?. «Quin dels dos és el el poder més alt i decisiu?. 

Ningú subtarà que la vida és el més alt poder i dominant…».  

4.1.2. L’ensorrament dels valors tradicionals en la música. Les obres de 
Schönberg: «Nit transfigurada» op.4  i «Tres peces per a piano» op. 11. 

Nietzsche anuncià en la seva època la «mort de Déu» referint-se a 

l’abandonament, la caducitat, de tots els valors suprasensibles que regien la 

cultura europea. Els artistes també se’n adonaren de la caducitat dels sistemes 

que fins llavors havien regit la producció artística i que havien estat considerats 

intransgredibles . En el camp de la música, Arnold Schönberg fou qui trencà amb 

amb els valors d’una tradició musical iniciada fa tres cents anys i inaugurà una 

nova època. 

Durant el període anterior, el romanticisme, el músic es presentà com un hereu 

de la tradició clàssica, coneixedor de les regles mes rígides. Però a diferència 

dels seus progenitors, el músic romàntic es va voler situar per sobre de les regles 

del manual i trencà amb elles quan ho considerà necessari per aconseguir una 

major efectivitat en l'expressió musical de les seves composicions. Asimetries en 

les frases i en les formes, dissonàncies que es prolonguen en la seva resolució, 

 F. Nietzsche, La gaya ciéncia, Introducció de Josep Ramondea, pàg. 1750
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passatges ambientals amb sonoritats aconseguides per modulacions llunyanes a 

la tonalitat central de l’obra, ús del tempo irregular i cadències que allargaven 

l’espera en la seva resolució. Serà al final del Romanticisme, amb Richard 

Wagner i les seves òperes, quan la tonalitat es posarà a prova i es compondran 

obres que faran un ús del llenguatge tonal al límit de les seves capacitats. 

Wagner utilitzarà en les seves òperes el que s’anomena «melodia infinita» . 51

Després de Wagner, va arribar a ser freqüent en la música occidental de les 

últimes dècades del segle XIX fer un ús de la tonalitat d’aquest tipus. 

Arnold Schönberg establí el seu punt de partida en les innovacions de Wagner. 

Les seves primeres obres es troben tenyides de les influències post romàntiques 

wagnerianes. Es fa un ús de la tonalitat que porta els seus principis als límits de 

les seves possibilitats. Tot i així, el llenguatge musical encara es troba circumscrit 

en el que s’enten per «llenguatge tonal», en el sentit en que encara s’utilitzen 

centres tonals per a l’organització musical, tot i que no es segueix la convenció 

estipulada en el classicisme. Encara hi ha els últims vestigis d’aquella racionalitat 

il·lustrada que culminà amb les obres de la Primera Escola de Viena.  

Activitat 1: Audició de l’obra La nit transfigurada op.4.. La relació amb el 

poema de Dehmel. La forma universal i l’expressió individual: és possible la 

seva conjugació? 

Si a continuació escoltem el sextet per a corda de Schönberg Nit transfigurada 

op.4, les diferències entre aquesta i la sonata de Mozart comentada a l’anterior 

apartat seran evidents. A diferència de l’obra de Mozart, podem veure com no hi 

ha un desenvolupament de l’obra que ens guiï en el discurs. Això és perquè el 

sextet de Schönberg va més enllà d’un discurs musical que pretén ser bell, amb 

melodies elegants, refinades i perfectament estructurades, sinó que vol 

representar una idea  que es troba fora del fet musical. L’obra de Schönberg 

troba la seva font d’inspiració en un poema de Richard Dehmel, publicat en la 

seva col·lecció Dona i món (1896), titulat Nit transfigurada (figura 14), i basa  

 La melodia infinita conceb la trama musical en un sentit unitari, sense seccions i parts. Per 51

aquest motiou, tracta d’evitar qualsevol repòs que indiqui fragmentació, és a dir, evita en tot 
moment les cadències. Així, la melodia infinita no admet la fragmentació i aposta, per contra, per 
una continuïtat no-fragmentada i infinita. La falta d'un repòs cadencial, viola un dels principis 
primordials del sistema tonal.
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seva forma en l’estructura del mateix poema. Schönberg també va mantenir el 

títol. El poema es troba dividit en cinc seccions, les quals es poden agrupar en 

tres parts: 

1. Una introducció que es troba en el primer paràgraf en la que es descriu a una 

parella passejant pel bosc baix la llum de la lluna 

2. Un desenvolupament en els tres paràgrafs posteriors.  

a) El primer dels tres és la confessió de la dona al seu estimat d’un obscur 

secret: es troba embarassada d’un altre home. Li confesa que no sent res 

per l’altre home, i es sent avergonyida del que va fer.  

b) El segon paràgraf és un interl·ludi en el que es capta la tensió provocada 

per la confessió de la dona. Representa l’instant en que l’home digereix, 

reflexiona sobre les paraules de la seva amant. 

c) En el tercer paràgraf, després d’una reflexió, trobem la resposta de 

l’home.  Contesta que l’accepta i que acollirà al nen com si fos seu. 

L’amor transfigura emocionalment a l’home i l’ajuda a desfer-se dels 

prejudicis socials. 

3. La conclusió es troba en l’ultim paràgraf, on es culmina el poema amb un bes 

d’amor que concilia i resol tots els dubtes.  

Schönberg intentà traduïr, transportar aquestes paraules en el sextet de corda.  

Aquest tipus de música rep el nom de música programàtica (música que deu la 

seva forma i expressió a un programa previ) i va ser molt comú a finals del 

romanticisme. Aquesta aproximació entre les arts, la transgresió del seu espai, és 

símptoma de que els esquemes tradicionals no són suficients per a l’expressió 

individual. Tinguent en ment el concepte wagnerià d’obra d’art unitària , 52

Schönberg elaborà el sextet en forma d’un sol moviment en el que s’hi poden 

diferenciar cinc seccions de caràcter distint que es corresponen a l’estructura del 

poema. Cada una de les parts pretén expressar la part corresponent del poema 

en el que es basa. La primera, la tercera i la quinta secció tenen un caràcter més 

 Wagner fou el pioner en el concepte d’obra d’art total. Wagner elaborà les seves òperes amb 52

aquest pretext: volia crear un tipus d'obra d'art autònoma que integràs de manera simultània i 
relacionada diferents medis o disciplines artístiques, com la música, el teatre i les arts visuals. 
Amb  el concepte de melodia infinita creava l’obra en un sol bloc, sense pauses. Tot quedava 
integrat en una unitat de magnes dimensions. 
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èpic i volen retractar els sentiments profunds de la parella que passeja baix la 

llum de la lluna durant la nit. En el segon es representa la confessió de la dona, i 

s’hi reflexa l’angoixa i el patiment. En el quart, hi ha la confessió de l’home, 

l’acceptació i el perdó de la seva parella, i la música adquireix un caràcter càlid i 

comprensiu.  

La pregunta que cal fer-se aquí és: hauria estat possible expressar quelcom 

semblant a través d’una música completament formal i estructurada com la de 

Mozart?. Hauria pogut Schönberg adaptar l’obra musical al poema seguint un 

esquema marcat i predeterminat, com el de la sonata?. Dit d’un altre mode, i 

anant al grà, és possible l’expressió concreta al mateix temps que la forma?. 

Permet la forma expressar-se al compositor tal i com ell anhela?.  

Schönberg sabia el que es feia. Sabia que en l’època clàssica el compositor 

estava limitat per les barreres de la tonalitat i «el pensament del compositor 

estava per complet obligat a romandre subjecte de manera intel·ligible a l'arrel 

centralitzadora. La composició que deixés de complir amb aquests requisits es 

considerava la d’un principiant» . Theodor Adorno, en la seva obra Filosofia de la 53

Nova Música, dirà que el material pròpi del discurs tonal somet les emocions 

individuals del compositor a un tractament racionalitzador que les filtra, les 

censura i no li permet expressar-se amb completa llibertat.    54

 ——————————————————— 
Schönberg fou conscient d’això. Tot i que en les seves primeres obres, com la Nit 

transfigurada, intentà amotllar la forma a uns interessos específics, les obres 

continuaven subordinades a uns elements musicals que recolzaven la seva 

validesa en els principis ontològics tradicionals estipulats pel concepte  de 

bellesa. El material que utilitzava encara es continuava basant en els tres 

principals elements que havien establert el mètode compositiu fins llavors: la 

tonalitat, el motiu bàsic (que es troba vinculat a la tonalitat) i el ritme (que es troba 

implícit en el motiu bàsic).  Fou l’any 1908 amb la publicació de l’obra Tres peces 55

per a piano op. 11, quan Schönberg donà el gran salt cap a la conquesta d’un nou 

espai, on els valors tradicionals quedaren completament estèrils i soterrats.  

 A. Schönberg, El estilo y la idea, La composición con doce sonidos, VIII53

 T.W. Adorno, Filosofia de la nueva Música, Akal, pàg. 4854

 A. Schönberg, El estilo y la idea, La composición con doce sonidos, VIII55
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Schönberg partí d’una concepció de la bellesa antagònica al concepte tradicional. 

Possiblement hagi estat un dels músics que més esforços ha invertit en 

nombrosos escrits teòrics per identificar el sentit exacte de la revolució que ell 

mateix havia iniciat amb la seva obra. Un any abans de la seva mort, el 1950, 

publicà un recull d'assajos de temes variats titulat  El estilo y la idea, on es tracten 

des de la composició musical, la pedagogia i l'estètica fins a la interpretació 

musical. En un dels artícles, titulat La composicion en doce sonidos,  Schönberg 

dirà, primer de tot, que l'art, especialment la música, es basa en la «comprensió», 

de la qual es deriva la bellesa que posteriorment atribuïm l’obra. Que vol dir 

això?. Segons Schönberg, en el cas de la música, l'oient sent satisfacció tant 

intel·lectual com emocional al ser capaç de «comprendre» l’obra. Pel que es 

refereix a les obres construïdes en un discurs tonal, segons Schönberg, l’oient 

gaudeix al poder veure com es desenvolupa una forma musical en les seves 

parts, com el compositor juga amb la melodia, com la varia, com dona lloc a 

noves seccions.  

Fins aquí l’argument no és gaire original. Els compositors clàssics ja tenien en 

ment aquest aspecte, i com hem vist, conformaven una música perfectament 

formal i racionalitzada per aquest motiu: la comprensió de l’obra. Per a l’artista 

clàssic, la bellesa es basava en la forma, i la forma es trobava configurada sobre 

principis racionals amb la finalitat de ser clara, precisa i evident per al subjecte 

que l’escoltava. Dit d’un altre mode, hi havia una correlació entre les formes 

emprades per la música i els principis que regeixen la racionalitat humana. La 

bellesa es presentava, doncs, com quelcom objectiu. Aquest, doncs, serà el punt 

que arremetrà Schönberg.  

Schönberg, en contra de l’artista clàssic, defensa que la «comprensió» del 

material musical utilitzat en el sistema tonal no es basa en una correlació entre 

l’objecte musical i el subjecte, sinó en la «familiarització» del subjecte amb aquest 

material. Quan afirma això, Schönberg té en ment el període romàntic i la seva 

última etapa amb Richard Wagner. La progressiva transgressió de les normes 

clàssiques fins a Wagner i la paral·lela adaptació del públic a les noves sonoritats 

va fer que es plantegessin preguntes. D’aquesta observació, Schönberg va 

extreure les seves conclusions: no hi ha una idea de bellesa objectiva on s'hi 
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associen formes determinades, no és la bellesa una idea, unes formes o principis 

ontològics, sinó que la bellesa és una qüestió de «comprensió», de «familiaritat» 

amb aquest ús del material musical. Segon diu Schönberg, durant els últims tres-

cents anys, amb l’ús del discurs tonal, en cada època, els espectadors havien 

associat certs efectes a certs moviments musicals; melodies, progressions 

harmòniques a certs estats d’ànim o efectes. Això vol dir que aquestes formes 

apreheses, encara que actuen com un a priori en la contemplació estètica de 

l'obra, no són anteriors a l'experiència, sinó més bé, es conformen amb ella.  

Per a Schönberg, entendre el concepte de bellesa de forma objectiva i estipular 

un ús del material musical, a més de resultar un argument fals, tenia un gran 

inconvenient. En el sistema tonal perillava que el compositor elaborés l’obra 

pensant en els efectes a produir sobre l’oient més que no pas en la idea 

d’expressar les seves idees. Aquest fet suposa, segueix Schönberg, una falta de 

compromís del compositor amb l’obra d’art. En la composió d’una obra, no ha de 

primar la idea d’afectar a l’oient, de forma que aquest pugui jutjar-la únicament 

segons l’efecte empíric produït. Si la bellesa és comprensió, diu Schönberg, 

hauria de basar-se en l’intent de captar, comprendre les idees individuals del 

compositor expressades en l’obra i no pas a la comprensió a uns efectes o estats 

generalment acceptats. «[...] La idea del creador ha de representar-se, sigui  quin 

sigui l’estat que es vulgui evocar.»  56

Fou l'any 1908 quan Schönberg publicà unes obres que inauguraren un nou 

espai de ruptura amb tots els principis tradicionals. Aquestes obres són les Tres 

peces per a piano Op. 11 (Figura 15). En aquestes obres, Schönberg farà un ús 

de la atonalitat d'una forma lliure.  

Activitat 2: Audició de les Tres peces per a piano op. 11 de Schönberg. 

Comparar amb la Sonata K545 de Mozart per veure les diferències. 

Comparar les partitures per veure la diferència amb els patrons melòdics. 

Tres peces per a piano op. 11: Si fem una audició , captarem a l’instant les 57

diferències entre aquesta, la sonata de Mozart i l’anterior sextet. Aquestes tres 

 Ibíd., pàg 14356

 Es recomana escoltar la versió del pianista Glenn Gould.57
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peces per a piano representen l’antítesis de les obres clàssiques. No parteixen de 

cap mètode compositiu, no hi ha pautes per a desenvolupar les seves idees. Són 

fruit directe de l'instint musical, de l’intuició. Quan intentam cercar un fil conductor, 

no el trobem. No veim melodies clares, matemàticament mesurades com en la 

sonata. No hi ha seccions estipulades. Fins i tot, els salts de la «melodia» són 

totalment contraris a les melodies regulars i clarament dibuixades de la música 

clàssica. Com dirà Adorno, «les primeres obres atonals són protocols en el sentit 

dels protocols onírics del psicoanàlisi» . L'única regla que tenien era la d'evitar 58

les convencions pròpies del sistema tonal. El compositor no podia modular, ni 

desenvolupar temes melòdics, ni seguir estructures formals, ni repeticions, ni l'ús 

de cadències. Paradoxalment, aquest fet es convertí en una de les principals 

crítiques per part dels conservadors a la nova música La regla que prohibia les 

regles de la tonalitat convertia a tots els principis de la tonalitat en un manual de 

prohibicions que no havien de seguir-se. Si bé és cert que la «llibertat» era 

qüestionable en aquest aspecte, conceptualment les obres havien quedat 

alliberades de tota falsa objectivització. Adorno anomenarà «Nova Música» a la 

que acaba d’inaugurar Schönberg en contraposició a la «Vella Música».  

En la nueva música ya no se fingen pasiones, sino que en el medio de la musica se 
registran emociones indisimuladamente, corporeas del inconsciente, schocks traumas. 
Atacan los tabues de la forma porque estos someten tales emociones a su censura, los 
racionalizan y los transponen en imagenes. Las modificaciones formales [en el 
expressionismo] de Schönberg estaban emparentadas con la modificación del contenido de 
la expressión. Sirven para la irrupción de la realidad de este.59

4.1.2. L’ensorrament dels valors tradicionals en la pintura en les 
avantguardes del s.XX. Breu recorregut històric des del Barroc fins al Segle 
XX. 

De la mateixa manera que Schöenberg obrí un nou espai musical trencant amb 

els valors tradicionals, en el camp de la pintura va ocórrer el mateix. La 

progressiva discussió dels principis que regiren l’art clàssic desenbocaren, al 

final, en un segle XX amb múltiples corrents artístiques que s’allunyaren dels 

valors artístics instaurats durant el renaixement i recuperats, després d’un barroc 

 T.W. Adorno, Filosofía de la nueva música, pàg. Akal, 2003, pàg. 4358

 Ibíd., pàg 4359
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convuls, durant l’època clàssica. Per tal veure més clarament la ruptura que es 

produeix en el segle XX amb els «ismes» de principi de segle, farem un breu 

recorregut històric des del barroc fins al segle XX assenyalant les característiques 

generals de cada època. . D’aquesta manera és més instructiu i queda més clar 60

el que s’entén per «valor tradicional» en la pintura, puix es pot veure visualment 

(en les figures de les il·lustracions adjuntes) com van desapareixent els valors 

convencionals en el transcurs històric.  Aquest mode d’operar permet generar 

contrastos entre les diferents obres i té un poder molt més visual i impactant. 

Activitat 1: Comparar obres pictòriques barroques amb obres clàssiques 

per mostrar el procés de racionalització en l’època clàssica.  

Segons Wölfflin, les característiques principals de la pintura clàssica respecte de 

la pintura barroca es poden resumir en cinc punts :  61

1. Predomini del dibuix sobre el color. Això significa que es donà gran 

importància a la nitidesa contorn de les formes. Aquest mode de 

representació s’oposa al mode barroc, on apareixien figures s’exhaltaven a 

través d’efectes de color i llum. Durant el barroc, fou molt coneguda la 

pràctica anomenada clarobscur. Si atenem a les figures 15 i 16 podem 

comprovar la diferència. La figura 15 presenta un aparent desordre on les 

figures no es veuen clarament delimitades, sinó que es troben unes sobre les 

altres. Si ens hi fixem, la llum no il·lumina tot el plà, sinó sols determinades 

zones.  Amb això volien aconseguir aquest efecte il·lusòri de profunditat. En la 

figura 16, en canvi, podem veure unes figures clarament definides i 

distribuïdes. La llum no distorsiona l’efecte, i es prefereix la claretat d’unes les 

siluetes ben definides enlloc dels jocs de color barrocs.  

2. L’espai es construeix per mitjà de plans successius, sense les brusques 

diagonals barroques. Utilitzaven  una construcció de l’espai segons la teoria 

lineal de la perspectiva o es distribuia l’espai a través de plans sucessius 

paral·lels a la superfície del quadre i s’anava disminuïnt el tamany dels 

 D’acord amb la reflexió de Laneirie-Dagen en la seva obra Leer la pintura (pàg. 180) (amb la 60

qual ens basarem en les següents pàgines) parlar de característiques generals en la història 
sempre és perillós, però és una forma didàctica d’introduïr-se en aquest àmbit.  

 Nadeije Laneyrie-agen,  Leer la pintura,  Larousse, pàg. 21661
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objectes que ocupaven cada plà. Si atenem a la figura 17, podem veure un 

exemple de perspectiva lineal, on totes les linees es digigeixen al centre del 

Sol. En la figura 18 podem veure el segon tipus d’organització que s’estableix 

des de la superficiè el quadre. En un primer plà, podem veure il·luminada 

entre les sobres per una llum irreal, a la viuda de Foció, el líder atenenc tant 

respectat pels estoics, recollint amb discreció les cendres, com si no volgués 

atreure completament l’atenció vers el que està fent. Si comparem aquesta 

amb la figura 19 podem veure la diferència amb una distribució típicament 

barroca, descentrada i agitada. Les obres barroques pretenen generar 

grandiloqüencia, impactar emocionalment sobre l’espectador amb efectes que 

exhalten la composició.  

3. Les obres són tancades, amb les figures principals situades al centre de la 

composició. Si atenem a les figures 16, 17 i 18 podem veure imatges on la 

figura principal que es vol representar es troba situada al bell mig del quadre. 

Als voltants es crea un buid que molts cops s’ompl amb diversos elements, 

sigui el paisatge, columnes o formes adquitectòniques de destaquen la seva 

presència. En les figures 15 i 19 podem veure com no hi ha un element 

central sobre el qual es desenvolupa l’obra. L’obra es troba desecentrada i 

apareixen personatges tallats als marges del quadre. Al barroc, doncs, 

predominava el que s’anomena forma oberta. 

4. Les formes que apareixen a la pintura es distingeixen nítidament i són 

independents, a diferència de la «subordinació» barroca. En les figures 16, 17 

i 18 les imatges podrien retallar-se, puix són idependents i es veuen de forma 

clara i precisa. En canvi, en les figures 15 i 19 apareixen totes apilotades 

unes sobre les altres, i fa que no es presentin amb la mateixa independència i 

claretat.  

5. Absència de contrastos i actituds exagerades. La pinzellada clàssica no es 

troba agitada, sinó que prefereix les superfícies planes. En els colors mai 

presenten contrastos violents, com el del vestit vermell de la noia asseguda 

en la figura 15.  

Aquestes característiques perduraren, fins i tot s’exhaltaren durant el 

neoclassicisme, que perdurà fins al 1830, i després varen anar desapareixent 
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durant el romanticisme. Tant l’art clàssic com el neoclassic volia ser permanent i 

etern. Organitzava composicions perfectament distribuïdes i clares. En qualsevol 

exemple abans exposat, podem veure com en la representació de les seves 

figures, aquestes es troben idealitzades. Agafaven els cànons de bellesa del 

classicisme grec i representaven figures joves de proporcions anatòmiques 

perfectes . Amb la pretensió de crear «un art per a l’eternitat», els clàssics també 62

es preocuparen per la moda de les robes amb les que vestien als seus 

personatges. Temien vestir als seus protagonistes amb unes teles que aviat 

quedassin passades de moda. Per aquest motiu, molts cops, els personatges van 

vestits amb «teles intemporals».  Durant el neoclassicisme, la preocupació per la 63

grandesa de la raó i l’exhaltació de l’home va fer que la naturalesa gairebé deixàs 

de representar-se. Els pintors neoclàssics representaran l’home en les ciutats, en 

patis i edificis i la pintura s’obrí a un nou espai: la moral. Per als neoclàssics, la 

pintura també havia d’educar i fer de la vitut un atractiu en la contemplació de 

l’obra.  64

Durant el romanticisme, l’estabilitat i l’harmonia clàssica, eterna i permanent, 

anirà en declivi. Començaràn a cercar temàtiques en la literatura dels grans 

literats romàntics, com Goethe, Walter Scott o Byron. Si en els clàssics, 

l’antiguitat havia estat el seu espai de representació, per als romàntics ho serà 

l’edat mitjana pel seu exotisme. Però a diferència dels artistes clàssics, no només 

quedaran arrelats al passat, sinó que també tindran interès en representar 

sucessos contemporànis. Pel que es refereix a la composició i elaboració dels 

quadres, deixaren de tenir interès pel rigurós ordre arquitectònic clàssic en espais 

urbans propis del neoclassicisme i representaren de nou a la naturalesa, però 

aquest cop salvatge i deliberadament poc ordenada. Pel que es refereix al dibuix 

romàntic, a diferència de les obres clàssiques, on el traç era llis, el traç del pinzell 

fou més marcat i rústic. En certes ocasions, el cuadre adquireix l’aspecte d’un 

esbós.   65

  En l’apartat de Platò, entre la pàg. 11-14 hem tractat la concepció de l’escultura grega durant 62

l’època clàssica. El resorgiment del classicisme del segle XVII té la vista sobre la canonització 
grega. 

 Ibid., pàg. 21963

  Ibid., pàg 22664

 Ibíd., pàg. 23265
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Activitat 2: Analitzar el quadre «El rai de la medusa» de T. Géricauld i 
contrastar la llibertat romàntica amb la formalitat clàssica.  

Pel que es refereix a l’estètica de les figures, el pintor romàntic no es trobava 

interessat per la idealització. No va pintar personatges intemporals i idealitzats, 

sinó a personatges reals. No varen evitar pintar malats, cossos morts i ferits o 

desfigurats pel dolor. La seva preocupació per reflectir la realitat els va allunyar 

de l’ideal canònic de bellesa establerta durant el classicisme. Si atenem a la 

figura 20, en el quadre de Theodore Géricault El rai de la medusa veurem molts 

d’aquests elements. La Medusa era una fragata que formava part d'una divisió de 

quatre naus enviada de França a Senegal per conduir-hi un grup de funcionaris 

colonials. Degut a la imprudència del seu capità, el vaixell acabà separant-se de 

la flota i topà amb un escull el 2 de juliol de 1816. La situació, agreujada per una 

tempesta, es va fer insostenible i es va evacuar la nau mitjançant un rai construït 

amb peces de fusta i remolcat per unes xalupes. Es donà la circumstància que 

els oficials i els nobles es reservaren les xalupes més segures i deixaren el rai per 

a la tripulació i els elements menys privilegiats del passatge. Quan les cordes que 

unien el rai a les xalupes es van trencar, aquestes es van allunyar i abandonaren 

el rai a la deriva, el qual hi va estar durant tretze dies. Durant aquest temps, 

alguns tripulants moriren ofegats i davant la desesperació es produïren episodis 

de canibalisme. Finalment, el rai va ser rescatat el dia 17 d'aquell mes, amb 

quinze ocupants dels vora 150 que hi havien embarcat.  

El quadre de Géricault reproduí aquest moment en què els supervivents albiren 

en l'horitzó el vaixell que ve a salvar-los. Gericault no va voler fingir ni censurar 

res. La veracitat del quadre primava per sobre de la idealització de cossos. La 

natura, el mar, tal i com es presenta, no és un cos harmònic, sinò tot el contrari.  

L’home deixa de ser el gran protagonista, triomfant i enaltit, sinó més bé el 

contrari. Les forces i la immensitat de la natura sobrepassen a l’home i les seves 

possibilitats. En l’obra de Géricault, hi ha aquesta confrontació entre l’home i la 

natura, confrontació en la que l’utima surt vencedora. En la imatge, el mar ha fet 

sucumbir a l’home en la desesperació i necessita ser salvat. Géricault va fer un 

treball exhaustiu en aquesta obra. Es sap que, a més de documentar-se dels 

detalls del succés, va fer fabricar una balsa per observar i captar millor el 
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moviment del mar. Fins i tot va visitar un depòsit de cadàvers per agafar models 

per al quadre i realitzar una representació fidedigna de la realitat.  

En el romanticisme, la bellesa depèn de l’expressió i de la creativitat 

immaginativa de l’artista. La bellesa s’associa als descobriments d’interioritat 

personal que no es poden expressar segons pel percepte clàssic d’harmonia de 

proporcions. L’obra és bella en tant que és expressiva. La bellesa no està 

subjecte a quelcom trascendent i objectiu com en el classicisme, sinó que 

s’esplaia en un ambient completament subjectivista .  66

—————————————————————- 
Si bé es cert que en romanticisme es donaren canvis significatius en la concepció 

de l’obra d’art, molts dels principis tradicionals encara hi seguien presents els 

elements tradicionals. Tot i que s’en podia fer un ús més o menys atrevit de la 

composició, el color, el dibuix i la pinzellada, aquest formaven una unitat en el 

conjunt de l’obra. En les tendències de la segona mitat del segle XIX començaren 

a transgredir-se alguns d’aquests valors, sobretot en l’impressionisme, en el que 

es va fer un ús allibertat del color. El seu interés no es trobava en representar el 

tema o el motiu, sinó en reproduïr la impressió que produïa l’exposició del motiu a 

la llum variable. Però serà en les vanguardes del segle XX quan aquesta 

transgressió serà definitiva. Aquest segle, com veurem en el fauvisme, 

l’expressionisme i el cubisme, estarà caracteritzar per una pluralitat de tendències 

que coexistiren a l’hora, fet que remarca encara més la falta de concens en uns 

principis comuns.  

Activitat 3: Exposar els principis del Fauvisme i el Cubisme i contraposar-

los als de la tradició. Assenyalar els principals elements de ruptura en els 

quadres «La ratlla verda o Madame Matisse», de Henry Matisse, i «Les 

senyoretes d’avinyó», de Pablo Picasso. 

El Fauvisme fou un moviment sortir a finals del s.XIX, entre 1894-1897 a partir del 

reencontre d’un grup jove d’artistes en el taller de Gustave Moreau a l’Escola de 

Belles Arts de París. Els fauvistes es distingeixen per la seva violència cromàtica 

del color. Si etenem a la figura 21, podem veure com el color és el protagonista 

principal del quadre i s'utilitza d'una manera apassionada. «La ratlla verda o 

 David Estrada Herrero, Estética, pàg 60366
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Madame Matisse» és una de les obres més conegudes del pintor francès Henri 

Matisse. La del pintor, Amélie, és la que apareix representada en el quadre. 

L’estètica  amb que l’ha captat ens remet a la cultura japonesa. Les faccions de la 

dona recorden a l’estètica oriental, d'ulls lleugerament  ametlats i emmarcats per 

unes gruixudes celles. Apareix amb el pél recollit i vestida amb una camisa del 

coll en bec d’un fort color carmesí.  

El fons utilitzat aquesta compost per tres tons diferents que recalquen un dels tres 

més característics de l’estil fauvista tan característic del pintor: l’interés pel color. 

En aquesta obra, el pintor ens deixà constància d’una major preocupació per la 

composició cromàtica més que per realitzar un veritable retrat de la seva esposa. 

Aquest intens cromatisme li atribueix a l’obra certa fredor. Certs aspectes són 

oblidats: no hi ha representació de la llum i per tant, desapareix la profunditat i el 

modelatge. La perspectiva aquí és amb prou feines apreciable.  

Molts cops, fins i tot es desentenien dels procediments tradicionals. Aplicaven la 

pasta directament del tub, sense alterar-la prèviament en el pinzell o a la paleta. 

Les seves obres es caracteritzen per una línia gruixuda, linea que en una mateixa 

figura canvia de color. Fixem-nos en el contorn de la figura 22. Precisament, 

aquest és l’aspecte més característic. El fauvisme és distancia de la relació 

tradicional del color amb la seva càrrega mimètica que fins aleshores havia 

ocupat. S’independitza, en certa mesura, el color de l’objecte, i els fauvistes es 

concedeixen llicencia per pintar un cavall verd o un mar violeta. Durant la tradició, 

el color i la seva representació de la llum havia jugat un paper canviant al llarg de 

la història en el modelatge, el volum i la representació de les figures. Però en el 

fauvisme es trenca amb aquests principis. En els seus quadres, la representació 

de la llum sol desaparèixer i amb ella, també, la profunditat. Les composicions 

tendeixen al plànol únic. Destaquen per l’estridència dels colors i per la falta 

d’harmonia cromàtica. Pels fauvistes, la pintura ha de ser lliure i instintiva, un 

mitjà a través de la qual l'artista reveli les seves suggestions mitjançant el color. 

En benefici a l’expressivitat a través del color, abandonaren el clar obcur i el 

modelatge de les figures. El resultat fou el d’una pintura plana però amb càrrega 

expressiva.   67

 Nadeije Laneyrie-agen,  Leer la pintura, pàg. 126, 250-25167
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El cubisme neix el 1906 amb Pablo Picasso. Abandona una primera etapa més 

tradicional i en l’afany d’aventurar-se en la vanguarda totes les seves 

experiències artístiques cristal·litzaren en «Les senyoretes del carrer 

d’Avinyó» (1907). Aquesta obra no només es li considera l'antecedent directe del 

cubisme, sinó també l'arrencada de les avantguardes. Si atenem a la figura 22, 

veurem com es tracta d'una pintura allunyada de la tradició occidental. En 

aquesta s’estableixen les bases d'una pintura completament nova que tenen poc 

a veure amb la perspectiva renaixentista. Com podem veure, es dona una 

desintegració espacial. Picasso va fragmentar els cosses de les senyoretes en 

més angulosos i geomètrics. El nas en forma de triangle, els colzes puntiaguts, 

els genolls pronunciats i les mans i els peus gruixuts. Aquesta manera de 

representar el cos femení trenca els cànons de profunditat espacial i l'ideal 

existent fins llavors del cos femení, reduint tota l'obra a un conjunt de plànols 

angulars sense fons ni perspectiva espacial, en el qual les formes estan 

marcades per línies. Molts artistes s’inspiraren l’art primitiu, quan aquest era més 

rústic i es trobava en unes primeres etapes. Picasso no fou una excepció. Si ens 

fixem en el quadre, les senyoretes de la dreta porten màscares africanes, les del 

centre recorden els rostres de l’art romànic i l’art ibèric i la senyoreta de l’esquerra 

s’inspira en els perfils de l’art egipci (podeu comparar la postura de la senyora de 

l’esquerra amb la figura 1, el Rerat de Hesire).  

El cubisme trangredeix sobretot les lleis de la perspectiva i la representació de 

l’espai tradicionals. Pretén representar una «quarta dimensió» dels objectes. 

Nosaltres coneixem les tres dimensions (altura, amplària, i longitud), però les 

veiem des d'una determinada perspectiva. Quan realment volem conèixer bé un 

objecte, el que feim és donar voltes al voltant seu i captar tots els punts de vista 

possibles. La quarta dimensió cubista vindria a ser la suma de totes les 

perspectives. Els cubistes tractaran de representar els objectes unint els diferents 

punts de vista en un de sol. En un quadre cubista una persona pot aparèixer de 

front i de perfil. Si ens fixem en la figura 22, la figura de la dreta es troba 

representada d’espatlles a l’espectador però amb la cada dibuixada d’enfront. Per 

aconseguir aquests efectes, a vegades es recorre a la transparència i unes altres 

s'esbocina l’objecte i es recompon com un trencaclosques (figura 23).  
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IL·LUSTRACIONS 

Figura 1. Retrat de Hesire, 1778-2723 aC. Museu Egipci, El Cairo. 

 

Figura 2. Proporció àuria, Partenó 447-432 aC. Atenes. 
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Figura 3. Atenea Pàrtenos, 447-432 aC. Còpia romana sobre  marbre de l’original 

de fusta. Museu Arqueològic  Nacional, Atenes. 

Figura 4. «Una i tres cadires» 1965,  Joseph Kosuth. Hi ha diverses versions 

exposades a museus coneguts,  per exemple, al MoMa de Nova York.  
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Figura 5. Cleobis i Biton, 615-590 aC., Polímedes d’Argos. Museu Arqueològic, 

Delfos. 

Figura 6. Hermes amb Dionís infant, 340 aC. Praxíteles. Museu Arqueològic, 

Olímpia.  

�56



Figura 7. Retrat d’Alexandre Magne, 325-300 aC. Lísip. Còpia de marbre de 

l’original. Museu Arqueològic, Estambul. 

Figura 8.  La ciutat ideal, 1475. S’atribueix l’autoria a Piero della Francesca. 

Galleria Nazionale delle Marche, Urbino. 
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Figura 9. Escala cromàtica ascendent. 

Figura 10. Escala diatònica de Do Major 

Figura 11. Graus tonals de Do Major 
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Figura 12. Fuga nº2 en Do m BWV 847, El clavecí ben temperat, J.S. Bach. 

L’exposició del subjecte, completa i parcial.  
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Figura 13. Exposició de la Sonata per a Piano nº16 « Sonata Facile» en Do 

Major K545, W.A.Mozart. 
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Figura 14. La mujer y el mundo - Noche trasfigurada, (1896), Richard Dehmel. 
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Dos personas caminan a través de un desnudo bosque 
frío;

La luna corre sobre ellos, se miran en ella.
La luna corre sobre los altos robles;
ni una nube oscurece la luz del cielo

adonde las negras ramas se extienden.
La voz de una mujer habla:

“Llevo un niño, y no de ti,
camino en pecado junto a ti,

he cometido una gran ofensa contra mí misma.
Yo ya no creía que pudiese ser feliz,
y sin embargo, tenía el fuerte deseo

del fruto de vida, de la felicidad de ser madre
y de deber, así cometí un descaro,
así, temblando, entregué mi sexo

a los brazos de un hombre extraño,
e incluso quedé embarazada.
Ahora la vida se ha vengado:

Ahora, oh a ti, te he encontrado.”
   

Ella camina con paso torpe.
Levanta la vista; la luna corre sobre ellos.

Sus ojos oscuros se ahogan en la luz.
La voz de un hombre habla:

  
“El niño que has recibido,

que no cargue sobre tu alma.
Sólo mira ¡cuán claro brilla el universo!

Hay un resplandor sobre todas las cosas;
tú flotas junto a mí en mar frío,

pero un calor especial parpadea
desde ti hacia mí, desde mí hacia ti.

Ese transfigurará al niño,
a mí, de mí me lo nacerás.

por ti me ha entrado el resplendor,
has hecho un niño de mí mismo.”

 
  Él posa su mano en sus anchas caderas.

Sus alientos se entremezclan [o se besan] en el aire.
Dos personas caminan a través de la alta noche 

luminosa.

1 

2 

3 

4 

5



Figura 15. El rei beu, 1638-1640, Jacob Joardens. Museu del Louvre, París. 

Figura 16. El canciller Séguier, 1655, Charles le Brun. Museu del Louvre, París. 
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Figura 17. Port a la posta del sol, 1639, Claudio de Lorena. Museu del Louvre, 
París. 

Figura 18. Les cendres de Foción recollides per la seva vídua, 1648, Nicolàs 
Poussin. Walker Art Gallery, Liverpool. 
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Figura 19.  El desembarco de María de Médicis en el puerto de Marsella, 
1622-1623, Petrus Paul Rubens. Museu del Louvre, París. 

Figura 20.  El rai de la Medusa, 1819, Théodore Gericault. Museu del Louvre, 
París. 
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Figura 21. Madame Matisse, 1905,  Henry Matisse. Museu nacional de 
Dinamarca, Copenhague.

Figura 22. Les senyoretes del carrer d’Avinyó, 1907, Pablo Picasso. Museum of 
Modern Art, Nova York. 
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Figura 23. Guernica,1937, Pablo Picasso. Museu Reina Sofia, Madrid 
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