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Introducció 

L’objectiu d’aquest treball és l’estudi de la iconografia musical a les pintures de gènere 

de Vermeer, un dels temes més recurrents a la pintura holandesa del segle XVII. La 

música en aquestes pintures es pot entendre com a tema en si mateix o com a símbol 

d’un significat més profund. La poca documentació de l’artista i de la seva obra ha 

donat pas a diverses interpretacions partint de diferents bases: a través de les possibles 

influències d’altres artistes contemporanis, de possibles mestres, de la tradició 

iconogràfica i, en el cas de la música concretament, partint també de l’estudi 

musicològic. Aquest fet fa que hi hagi diversitat d’opinions i de possibles lectures 

simbòliques de les seves obres.  

El primer objectiu és definir el grup d’estudi raonat a partir del qual s’estudiarà la 

importància del tema musical a l’obra de Vermeer i les interpretacions que s’han donat 

entorn d’aquest tema. A partir d’aquestes diverses interpretacions es determinaran unes 

propostes de classificació centrades amb la possible simbologia de les obres i/o amb els 

diferents motius que donen la clau per a les interpretacions.  

Quant a la metodologia, s’ha fet una recerca bibliogràfica centrant-nos en les obres de 

referència que tracten la pintura holandesa del segle XVII i en les monografies sobre la 

figura i l’obra de Vermeer, atès que es tractarà un tema molt específic de la seva 

producció artística.  

Durant el procés de recerca s’ha vist que el tema que es vol abordar en aquest treball, la 

música a la pintura de gènere de Vermeer, no ha estat molt tractat com un apartat 

específic; sinó que s’engloba dins altres temes. Únicament en un article de Pomme de 

Mirimonde, del 1961, es fa una anàlisi de les obres de tema musical i s’estableix una 

classificació d’aquestes; un capítol de A. Blankert, “Vermeer’s Modern Themes and 

their tradition” de 1995, on dedica un apartat que anomena “music making” i un catàleg 

d’expossició “Vermeer and Music”, publicat l’any 2013, celebrada a la National Gallery 

de Londres on es fa un estudi de la música a l’obra de Vermeer i d’altres artistes 

holandesos contemporanis a través de la musicologia. Una dificultat afegida és que una 

part important important de la bibliografia, inclosos els estudis citats anteriorment, són 

en idiomes estrangers, sobretot en anglès i alemany.  
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Així que, el que s’ha fet és extreure la informació relativa al tema que es vol tractar en 

el treball, és a dir, totes aquelles interpretacions que s’han donat als instruments 

musicals o a la música dins el tema de l’obra en si. A partir de les dades extretes s’ha 

establert un grup d’estudi i s’ha compost un guió intentant donar diferents 

classificacions per tractar el tema de la música dins l’obra de Vermeer, i més 

concretament dins les escenes de gènere; tenint en compte la temàtica i la simbologia, ja 

que, la línia temàtica del treball són temes i símbols de la pintura barroca.  

1. La configuració del grup d’estudi. 

La dificultat per definir el catàleg complet raonat de les obres de Vermeer ha estat 

donada per la falta de documentació sobre l’artista, tant de la seva vida com de la seva 

obra. Així, els debats sobre l’atribució de les pintures a Vermeer es basen en les 

característiques estilístiques, temàtiques i els aspectes tècnics. A mitjans del segle XIX, 

Thoré-Bürger va ser el primer a intentar localitzar totes les obres de Vermeer i va 

publicar la seva recerca en tres articles a la Gazette des Beaux Arts l’any 1866

1
. En el tercer article, del desembre d’aquell any, va exposar un primer catàleg on inclou 

més de 70 obres
2
. Per contra, als estudis que es varen anar succeint al llarg del segle 

XX, el nombre d’obres es redueix notablement, però no hi ha unanimitat. Del total de 

trenta-sis obres que avui en dia formen el catàleg complet de Vermeer, n’hi ha dues que 

han estat força discutides al llarg del segle XX
3
. Les obres són Jove amb flauta i Jove 

asseguda al virginal (diferent de l’obra del mateix títol que es troba a la National 

Gallery de Londres). Des del descobriment de Jove amb flauta el 1906 s’ha posat en 

qüestió no només l’autoria a Vermeer, sinó també si era una pintura del segle XVII. 

Arthur K. Wheelock Jr. i A. Blankert rebutgen la Jova amb flauta; però al contrari del 

pensament de Wheelock Jr., que la plaça com una obra del cercle de Vermeer, Blankert 

afirma que es tracta d’una imitació de Vermeer del segle XVIII o XIX. Montias proposa 

que l’obra va ser començada per Vermeer però acabada per Jan Coelenbier després de la 

seva mort. Walter A. Liedtke és l’autor que defensa que l’obra és de Vermeer, més 

recentment a la  publicació “Vermeer: The Complete Paintings” del 2008. Així i tot, 

encara avui en dia no està afirmada la seva autoria i es presenta a la National Gallery de 

Washington com “atribuïda a Vermeer”
4
. L’obra Jove asseguda al virginal és un cas 

similar. Des del 1960, quan l’obra va ser adquirida per el Baron Rolin, es va dubtar de si 
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era del s. XVII. Lawrence Gowing va ser l’únic que la va acceptar, no només com una 

obra del s. XVII sinó que defensava que era de Vermeer, incloent-la a la segona edició 

de “Vermeer” del 1970. En el 2001 va ser presentada per primera vegada al públic a 

l’exposició “Vermeer and the Delft School” a Nova York i a Londres, per decisió de W. 

A. Liedtke, que també va reafirmar la seva opinió a  “Vermeer: The complete paintings” 

del 2008. Més recentment va ser expossada com una obra de Vermeer a “Vermeer and 

Music. The art of love and leisure” a la National Gallery de Londres el 2013
5
.  

Prenent de referència el conjunt de trenta-sis obres que han estat acceptades més 

extensament, en distingim tretze on hi ha representat un o diversos instruments 

musicals. Però, l’objecte de l’estudi és el tema musical, és a dir el fet de fer música, a 

les pintures de gènere de Vermeer; així dues obres són excloses: L’art de la pintura o 

L’estudi del pintor i Jove amb flauta.  

L’Estudi del pintor és l’obra més complexa pel que fa al tema. La pintura representa 

l’interior d’un taller on un pintor, probablement un autoretrat de Vermeer, està dibuixant 

una model que figura la musa de la Història, Clio; que es representa com una dona jove 

amb una corona de llorer, un llibre a la mà esquerra i una trompeta a la mà dreta. 

L’instrument musical, en aquest cas, s’entén únicament com un atribut de la musa i no 

dóna un sentit musical a l’obra. L’atenció se centra en la figura de la model, per la 

direcció de la llum, la mirada del pintor i per les línies de fuga; encara que es trobi al 

fons de la pintura. El lloc que ocupa dóna pas a certes interpretacions basades en la seva 

relació amb el pintor i el mapa cartogràfic. La model encara que representi la musa de la 

Història, no s’interpreta com la musa inspiradora pel pintor, pel fet que aquesta no 

s’amaga sota la figura de Clio. Per altra banda, la relació entre la model i el mapa dóna a 

entendre que hi ha una al·lusió a la història dels Països Baixos. Però, el tema no és una 

al·legoria de la Història sinó de la Pintura per què és la representació d’una 

representació. El tema de l’obra com una al·legoria de la pintura ve reforçada també per 

la convicció que aquesta obra és la mateixa que apareix en les actes notarials, de poc 

temps després de la mort de Vermeer, sota el títol L’art de pintar, que probablement va 

ser donat pel mateix pintor. En cap cas, s’ha interpretat l’obra en relació al tema de la 

música
6
. 
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En el cas de la Jove amb flauta és la composició de l’obra que l’exclou; ja que no és la 

característica de les escenes de gènere de Vermeer. En aquesta obra la jove està en un 

primer pla, representada de mig cos asseguda a una cadira, recolzant les mans sobre una 

taula i amb una flauta a la mà esquerra. La jove es troba en un interior però aquest 

queda indeterminat, només s’aprecia un tapís com a fons. Aquesta composició l’allunya 

de les escenes de gènere de Vermeer, on l’espai queda ben definit i els personatges són 

representats de cos sencer. La Jove amb flauta es vincularia a les pintures de estudis de 

caps o les representacions de joves a mode de retrat. Aquesta pintura s’ha comparat 

sobretot amb Dona amb capell vermell, tant per la composició i els aspectes tècnics com 

per la temàtica. A part de la composició, un altre tret diferenciador és el poc detallisme 

de la flauta que queda indefinida, mentre que és característic de l’estil de Vermeer que 

els objectes siguin representats amb gran detall
7
. 

El grup d’estudi està format, així, per onze obres d’escenes de gènere on hi apareix el 

tema de la música. Les obres, ordenades cronològicament, són: L’Alcavota (fig. 1), La 

copa de vi (fig. 2), El concert interromput (fig. 3), La lliçó de música (fig. 4), Jove amb 

llaüt (fig. 5), El concert (fig. 6), La carta d’amor (fig. 7), Jove amb guitarra (fig. 8), 

Dona dreta al virginal (fig. 9), Dona asseguda al virginal (fig. 10), Jove asseguda al 

virginal (www.essentialvermeer.com/catalogue_xl/xl_baron.html#.V1f47pGLS00); 

degut al nombre limitat de fotografies no es pot incloure la imatge d’aquesta darrera 

obra, a més, atès que, com ja s’ha esmentat, la seva atribució a Vermeer ha estat força 

discutida no apareix a la gran majoria de la bibliografia consultada i, per tant, a l’apartat 

d’interpretacions quasi no es cita. Als comentaris de les imatges, a més d’aparèixer els 

aspectes tècnics i aquí on es troben actualment, també s’inclou el títol que s’anomena en 

el treball i altres denominacions que s’han trobat a la bibliografia per la mateixa obra; 

s’especifica si l’obra està signada i les dates aproximades en que es va realitzar. 

2. La música a les pintures de gènere de Vermeer: realitat o símbol. Un estat de la 

qüestió. 

Des de finals del segle XVI a Holanda es va donar un fort desenvolupament de la 

iconografia profana, que va donar pas a una gran producció de pintures de paisatge, de 

retrats de grup o d’escenes de la vida quotidiana. Aquest fet s’explica per dos factors: la 

reforma religiosa i el desenvolupament de la burgesia. Per una part, el calvinisme va 
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prohibir les imatges religioses, però els continguts morals no es varen abandonar, sinó 

que varen ser renovats i traslladats a la temàtica profana. A més, la gran producció de 

quadres de gènere holandesos que retraten la societat activa ocupada a la seva professió, 

com per exemple sastres, teixidors, doctors, etc., es dóna per influència de l’ideal 

calvinista de la glorificació del treball. Per altra part, el creixement d’una societat 

burgesa i mercantil també va afavorir els quadres amb continguts de l’entorn quotidià i  

de petit format. A més de la representació de la societat activa, també hi ha una forta 

producció de quadres de temàtica festiva tant pública com privada, que podien tenir el 

seu origen en una festa religiosa, però que se secularitzava; quadres d’astrònoms que es 

relacionava amb el desenvolupament de la navegació que es va donar en aquell segle; i 

les joves llegint o escrivint cartes que demostren que era una societat alfabetitzada
8
. A 

Delft, la ciutat on Vermeer va desenvolupar la seva carrera artística, comença l’obertura 

a tots els gèneres artístics l’any 1650, centrant-se en una pintura intimista de l’home en 

el seu entorn. Encara que no es pot parlar d’un estil homogeni, sí que es poden traçar 

unes característiques comunes dels artistes de l’escola de Delft. Es dóna un gran interès 

per la representació fidel dels espais, nous enquadraments que recolzen l’evolució de la 

perspectiva, gran detallisme en els objectes representats, inclinació per la representació 

amb vida i naturalitat de temes familiars, equilibri de les composicions i gran 

importància de la llum natural. Totes aquestes característiques s’integren a les obres de 

Vermeer
9
.  

En el conjunt de l’obra de Vermeer, les pintures de gènere ocupen un lloc destacat; a 

part de dues escenes religioses, dos paisatges urbans, quatre estudis de cap, dues 

al·legories i una escena mitològica, totes les altres representen escenes de la vida 

quotidiana en un ambient burgès. En general es representen interiors domèstics on 

apareixen personatges ocupats en senzilles feines; joves llegint o escrivint cartes, joves 

davant un mirall, petits concerts, joves brodant o cuinant; com ja hem dit, temes 

freqüents al segle XVII a Holanda. A les obres de Vermeer, però, s’abandona l’anècdota 

substituint la narració per la descripció de l’espai, la llum i el color, reduint així, la 

composició al més essencial donat per la selecció de les figures i els objectes que s’hi 

representen
10

.  

Les característiques esmentades confereixen a les obres dels artistes holandesos un gran 

realisme i, per això, varen ser catalogats com a pintors de la realitat. Per defensar el 
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realisme de Vermeer s’esmenta la fidelitat amb què reprodueix mapes, instruments 

musicals o els anomenats quadre-dins-del-quadre. Els mapes es poden vincular a 

estampes produïdes a l’època, per tant el seu contingut és identificable. La forma i els 

ornaments dels instruments musicals, sobretot en el cas de les virginals representades a 

diferents quadres de Vermeer, són descrits curosament. El fet que els objectes es puguin 

identificar i siguin recurrents, igual que els interiors representats, ha fet creure que 

formaven part del seu entorn més pròxim. En els inventaris dels seus béns s’han pogut 

identificar alguns objectes que Vermeer representa a les seves pintures, per exemple les 

cadires amb caps de lleó o l’Alcavota de Dirck van Baburen, que reprodueix a diferents 

pintures com a quadre-dins-del-quadre, no obstant, Vermeer els utilitza segons les seves 

necessitats expressives.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Per tant, durant molt de temps s’ha defensat que les obres de Vemeer són una 

representació real de la vida quotidiana i no tenen cap significat més enllà
11

.     

Aquesta interpretació de què l’art del mestre de Delft i, en general l’art holandès del 

segle XVII, no era res més que una representació de la realitat, va ser revisada a finals 

del segle XX; encara que Bürger ja va proposar que els quadres de Vermeer tenien un 

profund significat moral
12

. Per una banda, l’any 1976 es va celebrar una exposició en el 

Rijksmuseum d’Amsterdam anomenada “Realisme aparent” on es va donar una nova 

clau interpretativa a la pintura holandesa del Segle d’Or. Eric de Jongh, el comissari de 

l’exposició, va establir aquesta nova interpretació comparant els quadres de gènere amb 

l’emblemàtica. Amb aquesta comparació es desxifraven les escenes de la vida 

quotidiana amb un significat ocult moral, ètic o simbòlic que pels espectadors d’avui en 

dia pot ser difícil d’entendre, però que pels de l’època devia ser d’immediata 

identificació
13

. Per altra banda, Jon Bialostocki defensa que les pintures realistes també 

poden tenir continguts simbòlics i prefereix referir-se a aquesta pintura com un “espill 

de la realitat”. Un altre fet que va afavorir aquesta nova interpretació de la pintura 

holandesa va ser el redescobriment del llenguatge simbòlic codificat en l’anàlisi del 

Barroc després de la Segona Guerra Mundial
14

. La interpretació emblemàtica, a partir de 

llavors, ha estat utilitzada en molts d’estudis sobre Vermeer. Una gran part 

d’investigadors cercaren significats simbòlics a les obres de l’artista, sobretot després 

que s’establissin com a font concreta emblemes coneguts, i en diferents ocasions s’ha 

afirmat que determinades tipologies iconogràfiques s’associaven en aquell segle a 
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significats ocults, un exemple són les joves mirant-se al mirall que al·ludeixen el 

coneixement d’un mateix i la vanitat de les coses terrenals. Per identificar aquests 

significats ocults sovint es recorre als objectes representats que pareixen secundaris, 

però que poden canviar el sentit de l’obra; aquests són els quadre-dins-del-quadre, els 

instruments musicals, els amorets, la copa de vi o les cartes
15

.   

En contra de la lectura emblemàtica de l’art holandès, Svetlana Alpers defensa que els 

valors formals de les pintures holandeses tenen major importància que els possibles 

significats morals; és a dir, no nega una possible vinculació a les imatges dels llibres 

d’emblemes, però en tot cas, és secundària. El que predomina és la descripció 

relacionada amb la filosofia i la ciència del seu temps
16

. 

Roberto Adda estableix tres nivells de lectura a les obres de Vermeer, aquesta divisió es 

pot vincular al mètode iconològic desenvolupat per Panofsky. Aquest mètode també 

estableix tres estrats per analitzar una obra d’art. En primer lloc tenim l’assumpte 

primari o natural que és la identificació de les formes pures; és a dir, els motius artístics 

que apareixen a l’obra. Això seria la lectura preiconogràfica de l’obra d’art. Equivalent 

al que diu Adda, allò que es percep a simple vista. El segon estrat és l’assumpte 

secundari o convencional que és el que connecta els motius artístics i les seves 

combinacions amb un tema o concepte. Aquests motius que ens donen un significat 

secundari les anomena imatges i les combinacions dels motius les anomena narració o 

al·legoria. Aquesta lectura s’anomena iconogràfica. El segon estrat del mètode, es 

vincularia amb la lectura del sentit o significat moral, ètic, emblemàtic, al·legòric o 

simbòlic que diu Adda. El tercer i últim estrat és el significat intrínsec o contingut que 

són tots els principis subjacents que revelen una actitud bàsica d’una nació, d’un 

període, una classe, una convicció religiosa o filosòfica, tot això modificat per una 

personalitat i condensat en una obra, que són anomenats valors “simbòlics”. La 

interpretació d’aquests valors “simbòlics” és la iconologia. Per Adda aquesta lectura 

iconològica dona a conèixer el món propi creat per Vermeer, és a dir, una pràctica 

d’estil, una expressió purament estètica i tècnica
17

.   

Les escenes que giren entorn de la música, sobretot de l’alta burgesia i de les classes 

baixes, varen ser molt representades a les arts visuals durant el segle XVII a la 

República holandesa. Les escenes representen reunions festives, escenes d’amor i 
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somnis solitaris. En el conjunt d’escenes de gènere de Vermeer el motiu de la música 

ocupa un lloc important, del total de vint-i-sis pintures, tretze tracten el tema musical o 

inclouen algun instrument musical. El primer exemple és L’alcavota, una escena de 

bordell, però després es decanta per les escenes ambientades en un entorn burgès. 

Aquest fet s’explica per la situació de la música en aquell moment. Així com a altres 

països europeus la música tenia una naturalesa jeràrquica, a la República holandesa 

tenia un caràcter burgès, per què no existia el patrocini d’un monarca o d’una força 

religiosa i el que es practicava eren cançons populars tradicionals. Encara que la música 

formava part de la vida pública, la major part es practicava a la llar. A més de ser una 

forma agradable de gaudir el temps amb família, la població acomodada utilitzava les 

trobades musicals per expressar la seva posició social i, també, per construir o mantenir 

les relacions professionals i els contactes polítics i diplomàtics. Per altra banda, 

l’educació dels infants acomodats i dels joves incloïa la música i es valorava 

positivament la capacitat de tocar diferents instruments, més que el domini professional 

d’un sol instrument. En el cas de les dones, la seva habilitat musical es considerava 

atractiva i la feia desitjable
18

.  

En els segles XV i XVI es varen establir diferents relacions simbòliques de la música a 

les pintures holandeses que varen continuar durant el segle XVII. Tradicionalment els 

temes musicals tenien una associació positiva, atès que la música es considerava un 

regal dels déus, però també tenien una associació negativa per les seves qualitats 

sensuals i sensorials que feien pensar que era una manera de què el pecat entrés dins 

l’ànima. Les representacions de la música en els segles XV i XVI s’entenien de manera 

al·legòrica o simbòlica.  La música es representava a concerts angelicals; com un atribut 

del déu de la música, Orfeu, o del deu del sol o de l’Olimp, Apol·lo; a les 

representacions al·legòriques dels cinc sentits com la de l’oïda; o, també, com un símbol 

de la temprança, l’harmonia o la fugacitat. La música com a símbol de temprança es 

basa en les relacions matemàtiques dels intervals musicals amb les que es fonamenta la 

música occidental; és a dir el temps mesurat. L’harmonia, sobretot, és entesa com 

l’avinença entre dos amants, tema molt popular en aquell moment, com es recull, també, 

als emblemes didàctics i a la literatura. La naturalesa efímera de la música va fer que 

s’entengués com un símbol de la fugacitat i per accentuar-ho molts instruments de teclat 

es representaven amb pintures de flors o d’animals de curta vida de la natura, o amb 



10 

 

inscripcions amb temes de la “vanitas” a la caixa de ressonància. No obstant això, també 

podien aparèixer inscripcions sobre el poder de la música per calmar l’ànima. A part 

d’aquestes interpretacions més àmplies, un instrument musical sol podia variar el 

significat simbòlic segons el context de l’obra. El llaüt va ser un instrument molt 

popular en aquell període, alguns compositors el denominaven com a principi i 

fonament de la música, per què era molt versàtil. Aquest fet va ajudar a la seva 

representació en gran part de les imatges visuals com a símbol d’harmonia com en els 

retrats; però, en les pintures de gènere es vincula més a motius sexuals i com a símbol 

dels genitals femenins
19

.  

A les escenes de gènere del segle XVII a causa de la seva falta de narració és difícil 

establir una sola interpretació de la música o de l’instrument musical, a més el 

simbolisme tradicional es va substituir atès que hi havia unes prioritats diferents. 

L’objectiu del pintor era aconseguir representar l’experiència musical de manera realista 

i involucrar-hi l’espectador. Per crear la il·lusió que s’estava presenciant una actuació 

musical els personatges tenen els llavis entreoberts, les mans en alt marcant el temps, 

etc. Per incrementar el realisme es convidava l’espectador a participar en l’escena a 

través de la mirada dels personatges, amb cadires buides o amb instruments sols en 

primer pla. Tot i això, el realisme es combina amb la fantasia; és a dir, amb les 

interpretacions simbòliques. Per una part, malgrat el gran detallisme característic de les 

pintures de gènere holandeses, les partitures o llibres de cançons representats no són 

llegibles donant a l’espectador l’oportunitat d’imaginar-se la música que podia sonar en 

una pintura. Per altra part, els instruments musicals, encara que reproduïts de manera 

exacta i que ens donin informació de com eren en aquell moment abans de ser 

modificats i modernitzats posteriorment, a vegades estan subjectes a llibertats 

artístiques. Així i tot, la música es va seguir representant amb referència a la temprança, 

la fugacitat, l’harmonia o les insinuacions amoroses; dos exemples són el tema de 

l’home instruint a la dona en la música i l’amor o les dones tocant instrument soles, 

representades més sovint que els homes, que esperen l’amor
20

.       

W. Bürger ja havia destacat l’any 1866 la preferència de Vermeer per aquests temes, 

referint-se a l’obra La lliçó de música
21

; no obstant això, en nombrosos estudis del segle 

XX no s’ha tractat el tema com una part important dins la seva obra, encara que sí que 

fan referència a les interpretacions simbòliques de la música en els comentaris de les 
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obres. Pocs estudis són els que analitzen el paper de la música a l’obra de Vermeer com 

un tema aïllat: l’any 1961, A. P. de Mirimonde va publicar un article tractant 

exclusivament els temes musicals. L’autor divideix la seva selecció de pintures de 

Vermeer que tracten el tema de la música segons el moment del concert; és a dir, abans, 

durant i després del concert. Mirimonde es basa en una sèrie de fets i de conviccions per 

fer la classificació. En primer lloc, fa referència a les dues posicions d’interpretació 

davant l’obra de Vermeer van Delft. Per una banda, la que diferents autors han defensat 

durant molt de temps des de la “descoberta” de Vermeer per W. Bürger: en les seves 

obres no existeix ni l’acció, ni hi ha una intenció psicològica i que són un simple pretext 

per fer un estudi de llum i color. Segons Mirimonde aquest pensament explica els títols 

atribuïts a les seves obres; destacant que poden dur a confusions i errors, com és ara, 

Dona asseguda a l’espineta, per què no és una espineta sinó un virginal o El concert, ja 

que el seu tema és un altre diferent
22

. Per altra banda, hi ha els que defensen que a les 

seves pintures hi ha un simbolisme que es troba ocult en les escenes de la vida 

quotidiana, prenent com a referència l’emblemàtica o la musicologia. Mirimonde 

s’inclou dins aquest segon grup d’autors. Ell defensa que en els quadres de Vermeer hi 

ha un tema i que els instruments musicals donen la clau per entendre l’acció o els 

pensaments dels personatges. En segon lloc, estableix els caravaggistes d’Utrech com 

els precursors de l’artista, cosa que també fa la crítica del segle XX. Aquests varen ser 

els que varen adaptar els temes musicals que desenvoluparen els caravaggistes italians 

al gust holandès. En el seu repertori habitual es poden distingir tres escenes; el moment 

on els músics afinen els seus instruments, el concert i el moment on la peça ha acabat i 

els musics beuen vi
23

.  

Tot seguit enumera les diferències que hi ha entre els artistes de Utrech i Vermeer, ja 

que hi ha vint anys de diferència (1620-1650) i es troben en dues situacions 

geogràfiques diferents (Utrech i Delft), per tant, les circumstàncies no són les mateixes. 

La primera de les diferències que anota és la de l’anècdota, que continua present però es 

presenta de manera més explicita i, per això, les escenes es poden presentar dins una 

estança elegant, deixant de banda el món lliure dels comediants. Fent l’estudi dels 

instruments que estaven en voga en aquells anys determina que hi ha un canvi, així els 

instruments representats en els quadres no són els mateixos
24

. Malgrat aquestes 

diferències, Mirimonde pren de referència les tres escenes que s’han anomenat per a fer 
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la classificació de les pintures de tema musical dins la producció pictòrica del mestre de 

Delft. Les obres escollides com a exemple de l’escena on els músics afinen els 

instruments són: Dona amb guitarra devora una finestra, Dona asseguda davant el 

virginal, Dona dreta davant el virginal, Jove escrivint una carta i La carta d’amor. 

Aquestes pintures s’interpreten com a escenes on la dona està esperant el seu amant, és 

a dir, l’espera de l’amor. En segon lloc, tenim les que il·lustren el moment del concert; 

Jove tocant la guitarra, Dona amb flauta, El concert i El concert interromput. En 

aquest cas, també es fa al·lusió al sentiment de l’amor, però ja no és una espera sinó que 

és el moment de la seducció. Per acabar, en el darrer grup, les escenes del concert 

finalitzat, engloba L’alcavota, Cavaller i senyora bevent vi i Cavaller i senyora al 

virginal. El que determina la selecció d’aquestes obres com acabament del concert és la 

presència del pitxer de vi i, també, explica les referències a l’amor. Per tant, aquestes 

tres categories o escenes estan combinades amb el tema de l’amor
25

. 

Com a conclusió, Mirimonde exposa que si la divisió que ha fet, damunt la hipòtesi, és 

acceptada podria canviar la datació que es dóna a les obres de Vermeer
26

, atès que, com 

ja hem dit, només dues de les obres es troben datades i, a partir d’aquestes, s’han anat 

establint les dates de les altres obres i les etapes de la seva obra pictòrica.  

En el catàleg de l’exposició “Johannes Vermeer” celebrada a la National Gallery of Art 

de Washington l’any 1995, A. Blankert en el capítol “Vermeer’s Modern Themes and 

Their Tradition” inclou el tema dels concerts -“music-making”- com un tema principal 

en algunes representacions de “little dandies and damsels”. Blankert estableix La lliçó 

de música com a obra principal dins aquest tema i descriu les característiques de l’obra i 

les seves possibles interpretacions segons els objectes representats; quadre-dins-del-

quadre, les expressions dels personatges, i comparant-la amb altres obres d’artistes 

contemporanis a Vermeer com són Van Mieris i Dirck Hals. Altres obres que esmenta 

són: El concert, Dona dreta al virginal i Dona asseguda al virginal
27

.  

Recentment es va celebrar una exposició a la Natinal Gallery de Londres sobre el 

significat de la música a la pintura holandesa del segle XVII. L’exposició comptava 

amb vint-i-cinc obres de tema musical d’artistes holandesos del segle XVII, de les quals 

cinc eren de Vermeer: La lliçó de música, Jove asseguda al virginal de la National 

Gallery de Londres, Jove amb guitarra i Jove asseguda al virginal d’una col·lecció 
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privada de Nova York; set instruments musicals i cinc llibres de música de l’època. El 

catàleg recull el context general de la música a Holanda en el segle XV, XVI i XVII; la 

representació de la música a les pintures i les seves interpretacions al·legòriques i 

simbòliques; mesclant la lectura emblemàtica i la musicològica; i l’anàlisi de si són 

representacions de la realitat o si tenen significats simbòlics
28

. 

3. Propostes de classificació. 

Es poden establir diferents classificacions depenent del tipus de lectura que es faci de 

les obres seleccionades de Vermeer. En una lectura pre-iconogràfica, on es tendrien en 

compte els instruments musicals i els personatges representats, es podrien establir dues 

classificacions. Una primera classificació segons el tipus d’instrument que es 

representa: per una part tendríem els de corda (llaüt i guitarra) i, per altra, els de teclat 

(virginal o espineta). Una segona segons el nombre de personatges que apareixen a 

l’obra, deixant així tres grups: els quadres de grup, els de dos personatges i els d’un sol 

protagonista. En aquest cas és important la representació de la figura sola, que en el cas 

de Vermeer és sobretot la dona que es representa sola tocant un instrument; però també 

en tota la seva obra el motiu de la dona sola concentrada en la seva feina és molt 

recurrent.   

A continuació es proposen una sèrie de  divisions basades en la informació que s’ha 

estret de la recerca bibliogràfica, exposant les diferents interpretacions que s’han donat 

entorn del tema de la música i dels instruments musicals a les obres de Vermeer. 

3.1. L’instrument musical com a símbol de l’amor.  

La relació entre l’amor i la música és un tema central en les obres del grup d’estudi. En 

totes elles s’ha interpretat la música com a símbol de l’amor, que s’estableix a la 

tradició iconogràfica; encara que és necessari interpretar també els altres objectes 

representats per esclarir el significat de l’escena amorosa. Aquest fet s’explica per la 

falta de narració de les obres i l’ambigüitat dels gestos i expressions dels personatges, 

que no mostren el missatge amorós.  

En general, les escenes musicals poden ser interpretades com una reflexió sobre 

l’amor
29

 i, a les obres de Vermeer, en trobem de dos tipus: l’amor cast i l’amor profà o 

sensual. El que permet diferenciar-ne un de l’altre són els diferents elements 
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representats en el quadre com el vi, l’instrument musical, les inscripcions, la carta, el 

quadre-dins-el-quadre, etc. Tots aquests motius eren corrents en les pintures de gènere 

del segle XVII a Holanda. És necessària la interpretació d’aquests objectes esmentats, 

atès que els personatges no són els que mostren el missatge amorós
30

. Com diu 

Bonafaux: “El temps suspès. Els personatges són muts. Només els objectes lliuren la 

seva ànima. Cap és anodí. Ells estan carregats de sentit igual que la carta”, fent 

referència a l’obra El Concert; però que es pot vincular a les altres obres que es 

tracten
31

. És a dir, en la majoria dels casos, l’actitud dels personatges és ambigua i els 

seus gestos no donen a entendre que hi ha una afinitat entre ells, com defensen alguns 

autors
32

. A aquest fet es suma la “impressió de quietud”
33

 per la falta de narrativa de les 

obres de Vermeer que subratlla l’ambigüitat de l’escena.  

L’amor cast és el que està dirigit a una sola persona. Els diferents elements que 

simbolitzen aquest tipus d’amor es van repetint a les obres de Vermeer i en una mateixa 

obra en poden aparèixer varis.  

A l’obra La lliçó de música apareix una inscripció en llatí al virginal que diu: “Musica 

Laetitiae Comes Medicina Dolorum” (la música, companya de l’alegria, medicina del 

dolor). Les inscripcions als virginals apareixen amb freqüència a mitjans del segle XVII 

en els quadres d’artistes holandesos com Metsu o Steen, i tenen poca varietat: lloen el 

caràcter consolador de la música, com seria en aquest cas, o citen la invitació del 

salmista a venerar a Déu amb cada alè
34

. El proverbi que es troba sobre la tapa de la 

virginal, a més del pitxer de vi, suggereixen que no es tracta només d’una lliçó de 

música
35

, sinó que pot ser una indicació d’ordre sentimental sobre l’atmosfera de 

l’escena
36

. A més, segons Snow, es pot interpretar com una al·legoria del plaer i de la 

melancolia lligada no només a l’amor, com diu Gowing, sinó també a l’art
37

. En aquesta 

obra, Vermeer il·lustra l’analogia entre la música i l’amor a través d’un joc de 

referències. Tant la música com l’amor es basen en el principi de l’harmonia i ofereixen 

consol
38

.  

A vegades la interpretació iconològica de Vermeer resulta complexa, com en el cas de 

La lliçó de música. Diversos elements de l’escena pareixen inspirats en dos emblemes 

que il·lustren el tema de l’amor mitjançant referències a l’esfera de la música
39

. En el 

quadre es veu una jove d’esquena tocant el virginal mentre al seu costat un cavaller 
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l’escolta atentament; el rostre de la jove es reflecteix en un mirall penjat al mur del fons. 

En la taula d’Emblema Amatoria de 1611 trobem associats en clau amorosa el tema de 

la música i el mirall: en primer pla, Cupido té un espill que reflecteix la llum del sol, 

mentre que al fons una dona toca el virginal en presència d’un cavaller. La frase que 

comenta és “Resplendeix i fa resplendir tot”. Un altre dels elements és la viola que es 

troba abandonada prop de les dues figures. En un emblema datat del 1627 de l’autor 

Jacob Cars, es veu un home que toca el llaüt i té al seu costat un altre instrument. El 

lema associat a la imatge és “Quid non sentit amor!” (Qui no sent amor!”)  i l’epígraf 

explica que el so d’un instrument té eco en la caixa d’un altre que es troba al seu costat, 

el mateix que succeeix entre els sentiments de dos enamorats
40

.   

El motiu de la viola de gamba el trobem a altres obres com El concert i Dona asseguda 

al virginal. En la primera obra mencionada, Vermeer aborda, al mateix temps que el 

motiu musical, el tema de l’harmonia espiritual entre vàries persones
41

. En el cas de 

Dona asseguda al virginal, els instruments simbolitzen l’harmonia entre les ànimes de 

dues persones que s’estimen, encara que només en trobem representada una
42

. Per tant, 

es repeteixen els significats suposats a La lliçó de música.  

Les obres Dona asseguda al virginal i Dona dreta al virginal son molt pròximes en 

tema. Adda diu que es té constància que varen seguir camins ben diferents, per tant són 

variacions d’un mateix tema
43

. En canvi, Rüget exposa que a causa de la similitud de 

tema i de composició podrien haver estat concebudes com a parella
44

; igual que Pops
45

.  

A Dona dreta al virginal el motiu de la viola de gamba no apareix, però tant els amorets 

que es troben en les rajoles del mur del fons, com el Cupido amb una carta a la mà del 

quadre-dins-el-quadre, que reprodueix una imatge emblemàtica concreta, determinen 

que l’escena evoca a un amor cast i pur
46

. El mateix Cupido apareix a l’obra El concert 

interromput que recorda el lema “l’amor perfecte està dirigit a una sola persona”
47

.  

Dins aquest mateix grup s’inclou La carta d’amor, encara que és més ambigua per què 

Vermeer hi reuneix una gran quantitat de símbols. L’instrument i el llibre de música 

simbolitzarien l’amor al qual hauria de respondre la carta que li entrega la serventa. 

Altres objectes representats, les sabatilles i l’escombra, adverteixen de perills, com 

l’engany de l’amant
48

. Per la qual cosa, aquest seria un subtema dins l’amor cast, ja que 

no és correspost. 
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L’altre grup és el de l’amor sensual que englobaria les escenes de seducció o galanteria, 

l’amor llicenciós i l’amor que està per arribar. Igual que en el grup anterior és la 

interpretació simbòlica dels elements representats que descobreixen el motiu sensual. 

L’alcavota és la primera obra que va fer Vermeer acostant-se a la pintura de gènere. És 

una escena freqüent en l’art holandès, inspirada en la realitat quotidiana
49

. En aquest cas 

el tema de l’obra és l’amor llicenciós, un clàssic del repertori de l’època. Segons Rérat, 

Vermeer aborda l’escena des d’un punt de vista psicològic, atès que una relació es trama 

entre els personatges
50

. Els elements que sostindrien aquí el motiu de l’amor sensual són 

l’instrument musical que porta un dels personatges i la copa de vi. Aquest darrer 

element també apareix a l’obra La copa de vi i confirma que el pintor pretenia 

representar una escena de seducció, com diu Adda, argumentant que en la tradició 

iconogràfica al·ludeix a l’esfera de la sensualitat, igual que l’instrument de corda que 

apareix damunt la cadira en primer pla
51

. Bonafaux, per la seva part, diu que només és 

sobre la copa de vi que recau tota la intriga amorosa
52

.  

Jove tocant el llaüt i La guitarrista són dues obres molt pròximes en tema. Les dues 

joves es troben soles i la música és el seu punt d’atenció. En aquestes obres la música 

vendria a acompanyar l’amor que encara no s’ha declarat, però que està present
53

.  

Altres autors com Edward Snow, Daniel Arasse i Martin Pops parlen en termes de 

sexualitat i no d’amor. En aquest cas se centren en les figures de l’home i de la dona per 

a fer la interpretació. Snow defensa que el tema general és el de la dona com a centre 

d’atenció de l’home
54

. Arasse afirma que els personatges masculins són variacions sobre 

un motiu eròtic: l’home oferint o rebent per beure i el que interromp una dona tocant un 

instrument de música. Dins aquest doble tema general, es pot veure l’al·lusió a l’amor 

venal a través d’altres elements secundaris representats a l’interior del quadre. Arasse fa 

menció a la “figura d’intrusió” que va marcar Gowing en relació amb els temes 

iconogràfics de l’època. La “figura d’intrusió” s’assimila a la figura de l’home, que no 

en totes les obres es troba representat dins el quadre, i que és la que atreu l’atenció de la 

dona i la distreu de l’acció que du a terme. L’home es presenta com un motiu eròtic que 

ofereix de beure a la dona, la instrueix en la música o la interromp; però en les obres de 

Vermeer aquest erotisme intrínsec a la “figura d’intrusió” moltes vegades es mostra de 

forma tan discreta que cau en la incertesa
55

. 
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3.2. El quadre-dins-el-quadre. 

Els quadre-dins-el-quadre són les pintures que apareixen en els interiors d’altres 

quadres, corrents en la pintura holandesa
56

. “Eddy de Jongh, ha demostrat que 

contribueixen, en general, a establir una interpretació emblemàtica i moral relativa a 

l’escena principal”
57

. Dels onze quadres del grup d’estudi, només L’Alcavota, Dona 

amb llaüt i Jove asseguda al virginal no tenen aquest motiu. A la resta hi trobem quatre 

temes diferents del quadre-dins-el-quadre: una Caritat Romana; dos Cupidos; dues 

Alcavotes i escenes de paisatge, que trobem a sis de les pintures.  

La Caritat Romana
58

 apareix de manera parcial a La lliçó de música, el trobem en el 

mur del fons a la dreta tallat pel marc. Segons Montias, aquesta seria una pintura 

Caravaggista
59

 que Vermeer va copiar. Generalment, el tema de la Caritat Romana es 

representa amb Cimón ferit que s’inclina per rebre suport del pit de la seva filla Pero
60

; 

el que es veu a la pintura és el cap vist de darrere i els braços creuats a l’esquena de 

Cimón. Aquest tema donaria un significat emblemàtic de la captivitat i de la cura
61

. Si 

s’interpreta amb clau amorosa, associat també al tema de la música, el quadre-dins-el-

quadre dóna a entendre que el personatge masculí de l’obra és un “presoner amorós” de 

la dona
62

; com diu Montias, les cadenes de Cimón serien una metàfora del captiveri de 

l’home respecte de la dona que toca el virginal
63

. També dóna la interpretació del fet 

que l’amor és una font de sedació, igual que la música, com explica la inscripció del 

virginal
64

; per tant, l’afinitat entre el significat de la Caritat Romana i la música es pot 

dur més enllà: la llet dels pits de Pero i la música mitiguen les penes de la captivitat
65

.  

El mateix quadre de Cupido és present a El concert interromput i a Dona dreta al 

virginal, s’ha pensat que és una reproducció de l’obra de César van Everdingen o dins 

l’estil d’aquest pintor
66

, encara que no tots els autos hi estan d’acord
67

. En les dues 

obres el quadre-dins-el-quadre té una interpretació simbòlica de reflexió sobre l’amor 

que alguns autors, com Rérat i Adda, igualen al tema de la música
68

; Snow, Bonafaux i 

Pops diuen que el quadre de l’amoret dóna la clau simbòlica
69

. Rérat, a més, afirma que 

és un símbol de l’amor cast
70

 i Adda segueix el mateix camí dient que la carta que porta 

el Cupido a la mà aixecada fa referència al lema, que ja s’ha citat en l’apartat anterior, 

“L’amor perfecte és el que està dirigit a una sola persona” que acompanya una imatge 

emblemàtica concreta
71

. Snow, en canvi, diu que l’amoret, en el cas de La lliçó de 
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música, senyala l’erotisme de la relació entre l’home i la dona, i a Dona dreta al 

virginal mostra un contrast entre la sexualitat i la puresa de la figura femenina
72

. Pops 

declara que l’amoret dóna un sentit sexual a l’obra, però que està amagat baix una 

representació d’amor galant, convertint així l’obra en frívola, en referència a La lliçó de 

música
73

. L’altre obra amb la representació de l’amoret, Pops afirma que el quadre-dins-

el-quadre simbolitza allò que la dona vol: l’amor; però que no és correspost, ja que no 

existeix amant. De totes maneres, explica que l’emblema al qual està vinculat l’amoret 

amb la carta, que apareix per primera vegada a Amorum Emblemata de Otto van Veen 

del 1608, implica l’amor a una sola persona; així que estableix que la dona s’estima a 

ella mateixa
74

.  

Un altre dels quadre-dins-el-quadre és una escena de bordell: l’alcavota. Molts autors 

defensen que és una reproducció de L’Alcavota de Dirck van Baburen, un pintor 

d’Utrech, de l’any 1622
75

. La trobem a dues de les obres de Vermeer: El concert i Dona 

asseguda al virginal. Gowing defensa que Vermeer va copiar l’obra original de Baburen 

tal com és; en canvi Arasse senyala que les dues citacions són inexactes, sobretot pel 

canvi de format, per què responguin al context de la seva obra i remarquin el seu paper 

com a citació i el possible missatge emblemàtic
76

. Montias explica que la reproducció a 

El concert es troba massa malmesa per a comparar-la amb l’original; en canvi, a Dona 

asseguda al virginal es veu una còpia bastant fidel, ja que s’ha de tenir en compte que la 

simplificació és inevitable
77

. En ambdós casos L’Alcavota de Baburen evoca a l’amor 

sensual i estaria en contrast amb el significat simbòlic de l’amor cast que donen la viola 

de gamba i el virginal
78

. Pomme de Mirimonde proposa que el quadre-dins-el-quadre 

ens dóna a conèixer el paper de la dona que canta, el de l’alcavota. Ella canta una 

melodia amorosa per què regni l’harmonia perfecta entre els altres dos personatges
79

.    

Per acabar, també hi son presents els quadres de paisatge; entre els que podem incloure 

els paisatges representats en les tapes de les virginals d’El concert, Dona asseguda al 

virginal i Dona dreta al virginal. A sis de les obres del grup d’estudi apareixen aquestes 

escenes de paisatge, en tres d’elles juntament amb altres quadre-dins-el-quadre que hem 

esmentat anteriorment. S’inclouen paisatges boscosos, pastorals i una marina. El 

possible significat simbòlic d’aquestes pintures ha estat passat per alt per molts dels 

autors consultats, només Bonafaux, Adda, Snow i Pops hi fan referència. 
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A l’obra El concert apareix un paisatge boscós que Pomme de Mirimonde afirma que és 

de Ruysdael, i que planteja una inestabilitat amorosa
80

; Bonafaux cita aquestes mateixes 

paraules
81

. Adda només parla de l’estil del paisatge, que diu que és “contrastat i 

dramàtic”
82

. També apareix un paisatge en la tapa del virginal, que juntament amb el 

quadre penjat al fons, contradirien l’aparent innocència de les figures humanes, igual 

que L’Alcavota de Van Baburen; com constata Pops
83

. Per altra banda, Snow planteja 

que la pintura de paisatge i L’Alcavota de Baburen mostren d’una manera directa la 

relació dels personatges centrals, que es troba entre l’eròtic i l’estètic. Posa en relació 

les dues imatges dient que els dos donen una impressió d’equilibri, més que de tensió; 

encara que, el paisatge emet una atmosfera imaginativa i fa que l’erotisme del quadre de 

Baburen sembli ordinari en comparació
84

. Un altre paisatge boscós apareix a l’obra La 

copa de vi i, segons Pops, aquest dóna a entendre que la figura femenina està 

compromesa. A més, apunta que si a la imatge no hi ha representat el Jardí, es tracta 

d’un paisatge que ofereix consol
85

.   

La marina apareix representada en el mur del fons de La carta d’amor. Segons 

Bonafaux la marina és una advertència de perills que amenacen el romanç i “els núvols 

anuncien l’oratge que vindrà”
86

. És a dir, la carta que la serventa entrega a la dona du 

males noticies sobre l’amant. Aquesta visió negativa és contraposada al significat que 

proposa Adda, dient que, tant la marina com els altres paisatges que apareixen, són 

paisatges serens i que donarien una conclusió positiva a l’escena
87

. Pops manifesta que 

una sèrie d’elements, entre ells les marines i els paisatges del mur, desmenteixen 

l’aparença sagrada de l’obra
88

.     

Les altres tres obres en les quals apareixen pintures de paisatge són: La guitarrista, 

Dona asseguda al virginal i Dona dreta al virginal. Quan Vermeer representa una dona 

amb guitarra o al virginal, normalment representa el seu acompanyant masculí i/o 

l’instrument compatible que ell espera tocar; per tant aquestes escenes són una 

insinuació de l’amor. Però, a La guitarrista i a Dona dreta al virginal no apareixen cap 

dels dos motius; així que el missatge amorós es dóna a través dels paisatges pastorals 

representats en els quadre-dins-el-quadre i els dels virginals
89

. 
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3.3. La mirada. 

Les escenes d’interior de Vermeer són “un espai de representació que es troba totalment 

limitat lateralment al món interior de l’esfera privada”
90

. És a dir, no hi ha una presència 

directa del món exterior; encara que hi són presents les finestres, sempre a la part 

esquerra de la pintura, no mostren cap element natural de l’exterior. Aquesta és una 

característica pròpia de Vermeer, allunyant-se així de les escenes d’interior dels seus 

contemporanis. Així i tot, el món privat està en relació amb el món exterior, encara que 

és invisible en el camp de representació, està suggerit a través d’altres elements com les 

cartes com a La carta d’amor, i els mapes com a Jove amb llaüt. A més, dins aquestes 

escenes privades Vermeer va reduint el nombre de personatges, fins que, a les seves 

darreres obres, apareix només la figura de la dona aïllada. La figura masculina, 

anomenada “figura d’intrusió” com hem vist en apartats anteriors, és la que queda 

exclosa totalment de la representació. Així i tot, Vermeer suggereix aquesta “figura 

d’intrusió”, que es troba fora del camp de l’escena, a través de la mirada de la dona. 

Aquestes dues exclusions tenen una conseqüència damunt el sentit que pot prendre 

l’obra i, sobretot, damunt la percepció que té l’observador. Vermeer no mostra de 

manera explícita el sentit de l’acció que està desenvolupant la figura principal de l’obra, 

així va enfosquint l’anècdota
91

.    

L’espai es troba tancat cap a l’espectador. A quasi totes les obres, en el primer o segon 

pla Vermeer hi situa una barrera que allunya l’espectador de l’escena. En la majoria dels 

casos és una taula coberta amb un tapís en la que trobem natures mortes, instruments 

musicals, cadires, etc. Gowing fa el recompte d’aquestes barreres i diu que només a tres 

obres no existeixen. En les altres obres distingeix entre passatge, barrera i fortificació, 

segons la importància dels objectes col·locats en aquests plans. Aquesta manera de fer 

és molt corrent a l’època, però així com el treballa i l’elabora progressivament, 

suavitzant-lo i multiplicant-lo, és propi de Vermeer. Tot això, confirma aquest espai 

privat i reservat de l’escena i, encara que la figura es trobi a prop, està protegida de la 

comunicació directa
92

. No obstant, en algunes de les obres la mirada de les figures està 

dirigida cap a l’espectador i pareix fer testimoni a aquest de l’escena.  
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Del grup d’estudi hi ha cinc obres en què la mirada està dirigida a l’espectador: 

L’alcavota, El concert interromput, Dona dreta al virginal, Dona asseguda al virginal i 

Jove asseguda al virginal.  

En el cas de L’alcavota és el personatge masculí que porta un instrument musical que 

mira cap a l’espectador i, com diu Pops, pareix que ens està convidant a participar en 

l’escena
93

.  

En El concert interromput la dona és la que mira directament en la direcció de 

l’observador, mentre que l’home mira fixament a la dona, que confirmaria l’argument 

de Snow que la dona és el centre d’atenció de l’home. Snow expressa que la mirada de 

la dona planteja un problema d’interpretació, atès que és tan convidadora com hostil
94

.  

En canvi, per Pops la figura pareix contemplar alguna cosa més enllà i ens dóna a 

entendre que el que mira és un intrús dins l’escena íntima
95

. Rérat segueix la mateixa 

interpretació que Pops, afegint que la seva mirada desviada de la de l’home s’oposa a la 

rialla que pareix dirigir-li i posa en contradit l’aparent afinitat entre els personatges
96

. 

Per Adda aquesta confiança de mirar cap a l’espectador confirmaria la serietat del 

missatge que evoca el quadre de l’amoret, igual que passaria a l’obra Dona dreta al 

virginal
97

.  

Aquesta darrera obra citada, juntament amb Dona asseguda al virginal i Jove asseguda 

al virginal, són molt pròximes i la seva mirada podria expressar un mateix sentiment, 

així i tot, els estudiosos han donat diferents matisos definint-la. Bonafaux, fent 

referència solament a Dona dreta, defineix la seva mirada com a tranquil·la i irònica 

que dóna més misteri a l’obra
98

. Adda comenta que no expressa res més enllà de la 

calma
99

. Pops diu que la mirada de  Dona asseguda al virginal és tímida i misteriosa, 

cosa que comparteix amb l’obra anterior
100

. En canvi, Rérat afirma que tant el seu rostre 

com la seva mirada pareixen inexpressius
101

.    

En les altres obres, a part de tenir aquest tancament de la composició de l’obra, no hi ha 

cap personatge que dirigeixi la mirada cap a l’espectador. En aquest segon grup es 

poden establir tres situacions diferents: la mirada entre els personatges com a La copa 

de vi i La carta d’Amor; un personatge que dóna l’esquena, La lliçó de música i El 

concert; i la mirada dirigida a l’exterior de l’escena, que es dóna a Jove amb llaüt i La 

guitarrista.  



22 

 

A La copa de vi no es troba una forta barrera en primer pla que ens allunyi de l’escena, 

però el joc de mirades entre els personatges ens mostren que és una escena íntima. La 

mirada de l’home està dirigida a la dona i mostraria l’intent de seducció que queda 

restat per la mirada de la dona clavada a l’interior de la copa de vi i la seva postura
102

. A 

més, l’expressió de la dona queda oculta baix la còfia i la postura de l’home és ambigua, 

com diu Adda
103

. Per tant, no es demostra a través dels gestos i les mirades dels 

personatges que hi hagi una relació amorosa entre ells. A La carta d’amor el punt de 

vista de l’espectador es troba en una sala anterior a la que estan situades les dues figures 

femenines, allunyant l’escena
104

. Juntament amb aquest distanciament, l’intercanvi de 

mirades entre la servent i la senyora destaquen la relació entre les dues figures
105

. Quant 

a l’expressió de les mirades, Rérat interpreta que la de la senyora és interrogativa, 

davant la carta que li entrega la serventa, i la d’aquesta és burleta
106

. En canvi, Adda 

coment que una és de preocupació, la de la senyora, i que la serventa somriu com si 

volgués tranquil·litzar-la. Aquestes dues interpretacions divergents vénen donades per 

l’apreciació diferent que fan els dos autors dels significats dels quadres de paisatge que 

apareixen al mur de l’habitació.  

A La lliçó de música i a El concert hi ha una de les figures que dóna l’esquena. A la 

primera obra és una dona que està tocant la virginal i l’home que l’acompanya pareix 

estar pendent d’ella. Segons Alpers, en el reflex del rostre de la dona en el mirall 

s’aprecia que té el rostre lleugerament girat cap a l’home
107

, per tant existiria una 

complicitat entre ells. Així, l’escena es presenta com a íntima, sobretot per la distància 

que Vermeer posa entre els personatges, situats al fons de la pintura, i l’espectador
108

. 

Aquesta mateixa composició apareix en El concert, aquesta vegada és un home el que 

ens dóna l’esquena. Les dues figures femenines es troben més bé de perfil, però les 

seves mirades no es creuen, ni miren cap a l’observador; sinó que pareixen estar 

concentrades en l’activitat que realitzen. D’aquesta forma, l’actitud dels personatges no 

fa al·lusió alguna a cap tipus de vincle, cosa que si ens demostra el motiu del quadre-

dins-el-quadre
109

. A més, en les dues obres trobem aquesta barrera en primer pla que ens 

allunya de l’escena i ens fa fora.  

En les dues obres Jove amb llaüt i La guitarrista, la mirada té un significat més profund 

i evoca a la “figura d’intrusió”. El punt d’atenció de les dues joves es troba defora del 

marc representatiu: en la primera obra es suposa que es troba a l’exterior, atès que es 



23 

 

troba mirant per la finestra, en canvi, a La guitarrista estaria a l’interior de l’habitació 

per què l’espai esquerre està ocult. Aquesta presència que distreu a les dues joves es pot 

suposar que és masculina
110

. Segons Bonafaux, les dues mirades confessen una 

“impaciència amorosa”
111

. La diferència entre les dues obres és la composició, en la 

Jove amb llaüt apareix clarament la barrera que separa el personatge, en canvi, La 

guitarrista no té cap element davant que ens separi d’ella. Però, una vegada més, 

l’observador es troba davant un espai íntim al qual no és convidat a participar. 

A les tres propostes de classificació s’han anat mostrant les diferents interpretacions que 

s’han donat de les obres a través de l’anàlisi de cada una d’elles. Els motius que 

s’esmenten es van repetint, però no a totes les pintures s’interpreten de la mateixa 

manera, ja que la relació d’un motiu amb un altre pot canviar el sentit. La manca de 

narració de les obres i la indeterminació de les expressions i els gestos dels personatges 

fa necessari l’anàlisi dels diferents objectes representats a través de diferents mètodes 

interpretatius, com l’emblemàtica o la musicologia. En les propostes de classificació 

s’ha destacat l’instrument musical com a símbol de l’amor, els quadre-dins-el-quadre i 

la mirada dels personatges.  

Les escenes musicals ja suposen en si una atmosfera amorosa que a través de la relació 

amb altres objectes representats com el vi, el mirall, el lema del virginal o l’aparició de 

diferents instruments musicals, en el cas de les obres de Vermeer, la viola de gamba, 

diferencien dos tipus d’amor, el cast i el sensual. Per definir-ne tant l’un com l’altre, en 

moltes ocasions, es recorre al mateix motiu, com el del vi, que es mostra com a 

argument pels dos tipus d’amor. És a dir, la copa de vi té un sentit sensual, però 

relacionat amb els altres objectes també pot reforçar la interpretació d’un amor cast. Les 

interpretacions donades pels diferents autors segueixen una mateixa dinàmica encara 

que amb petits matisos; la lectura emblemàtica hi és present en quasi tots els autors, en 

referència a emblemes del segle XVII, i alguns també l’argumenten amb la musicologia 

per reafirmar la seva interpretació.  

La interpretació emblemàtica és sobretot present en l’anàlisi del quadre-dins-el-quadre. 

Dues de les pintures reproduïdes, la Caritat Romana i el Cupido, tenen un clar sentit 

emblemàtic i l’Alcavota també té un significat molt concret dins el repertori de l’època. 

En canvi les escenes de paisatge sí que tenen un major grau de dificultat per a la 
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interpretació, i com s’ha vist, no tots els autors els hi donen el mateix significat. El 

quadre-dins-el-quadre és un motiu molt repetitiu en les obres de Vermeer, i, en general, 

a les obres dels artistes holandesos de l’època; això dóna una gran importància a aquest 

motiu.  

Per acabar, a l’apartat de la mirada és on hi ha una major anàlisi de l’actitud dels 

personatges i de la composició de l’obra. Encara que molts estudiosos afirmen que els 

personatges no mostren el missatge de l’obra i que presenten ambigüitats amb les seves 

expressions, s’han centrat en la mirada d’aquests per posar en valor la intimitat de les 

escenes de Vermeer. Així, es poden distingir les obres en les quals els personatges 

miren directament a l’espectador, encara que determinen que aquest no és convidat a 

participar en l’escena, i les que la mirada no es dirigeix directament al que mira l’obra. 

En aquest apartat, els elements compositius són importants, ja que tanquen l’escena i la 

fan íntima; les taules en primer o segon pla, les cortines o portes que fan de transició 

entre el lloc que ocupa l’espectador i el de l’escena. Així  i tot, alguns elements com els 

instruments a terra, les cadires que no estan ocupades podrien fer pensar que esperen a 

algú per participar en l’escena. 

4. Conclusions. 

En general a l’obra de Vermeer són els diferents objectes representats els que donen la 

clau simbòlica per interpretar les obres: els mapes penjats als murs, les cartes, el vi, el 

mirall, els quadre-dins-del-quadre, els instruments musicals, etc. En el cas de les 

escenes de tema musical ens hem centrat amb l’instrument musical com a símbol de 

l’amor, els quadre-dins-del-quadre i la mirada per què són els que més han estat citats 

dins l’estudi d’aquestes obres en concret. Així com és veritat que en totes les obres del 

grup d’estudi hi ha elements que pertanyen al camp de la música; no a totes s’ha pres 

aquest motiu com el principal.  

En els quadres de Vermeer hi ha molts elements que, interpretats en clau simbòlica, 

donen un altre sentit a l’obra. Per això, és necessari establir una jerarquia d’aquests 

elements per constituir el tema principal. Blankert afirma que és difícil concretar el tema 

de les obres de Vermeer des de la visió contemporània, però és útil tenir-ho en compte 

de manera reservada. Així que, per apreciar millor les escenes és necessari comparar-les 

amb obres similars d’artistes holandesos del segle XVII
112

. També crec que és important 
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per definir la interpretació de les obres determinar un únic mètode interpretatiu, per què 

com ja hem vist molts estudiosos empren l’emblemàtica, però també la musicologia, 

moltes vegades com a afirmació de la interpretació emblemàtica, i fa que la lectura sigui 

ambigua.    

Així i tot, no és possible fer una única lectura de les obres de Vermeer. Abans s’han de 

determinar quines són les seves influències i, pel fet que no hi ha una documentació 

determinant en aquest camp, els estudiosos han establert uns possibles mestres, com 

Carel Fabritius o Rembrandt, de l’artista i l’han comparat amb els artistes 

contemporanis per definir les interpretacions de les seves obres. La principal font són 

les pròpies pintures a partir de les quals es defineix el seu estil; però per afirmar si hi ha 

un significat ocult, s’ha de recórrer a altres fonts, com és el seu context historicoartístic.   

En el treball s’han proposat tres classificacions diferents destacant un dels diversos 

elements que donen una possible clau interpretativa, però aquestes no s’exclouen entre 

elles; és més, en molts casos es pot veure que reforcen les idees de les altres 

interpretacions.                                   

                                                           
1
 Thoré-Bürger es va trobar en diferents inconvenients per fer l’estudi sobre Vermeer. En primer 

lloc, a la bibliografia holandesa es troben quatre artistes diferents sota el nom de Jan van der 

Meer, un d’Utrecht, dos de Haarlem i el de Delft. Va haver d’establir les característiques que el 

diferenciaven per poder determinar quines obres eren del mestre de Delft. BÜRGER, M. W. 

Van der Meer de Delft. Gazzette des Beaux Arts, Paris, 1866. Publicació de l’1 d’octubre. Pàg. 

304-307.  Una altra dificultat és que no totes les obres estan signades i es va trobar amb algunes 

obres amb signatures de dos artistes diferents, Pieter de Hooch, artista contemporani, i Vermeer. 

Així, diu que potser hi ha obres de Vermeer signades per altres artistes del seu temps. 

BÜRGER, M. W. Op. cit., pàg. 317 i 318. De les trenta-sis obres de Vermeer, només vint-i-dues 

tenen la seva signatura, a més en diferents formats.  

Thoré-Bürger encara que va ser inclusiu en el catàleg de les obres de Vermeer, va aconseguir 

definir les seves característiques estilístiques i temàtiques.  

2
 Thoré-Bürger explica que el catàleg integra les obres autèntiques, marcades amb un asterisc; 

després els quadres que ell ha vist però l’autenticitat no està comprovada; també altres obres que 

ell no ha vist sinó que coneixedors competents li han assegurat; altres de les que ha trobat 

indicacions determinants; pintures que són dubitatives; i d’altres que són incontestables però 
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que s’ha perdut la seva traça. BÜRGER, M. W. Van der Meer de Delft. Gazzette des Beaux 

Arts, Paris, 1866. Publicació de l’1 de desembre. Pag. 543. 

3
 A la pàgina web Essential Vermeer 2.0 http://www.essentialvermeer.com/  de Jonathan 

Janson, trobem un catàleg de les obres de Vermeer actualitzada. En aquest afegeix l’obra Santa 

Praxedis en un apèndix, perquè només Arthur K. Wheelok ha afirmat l’autoria a Vermeer, per 

això no l’he inclosa en el text. (Accés el 27 - 04 - 2016). 

4
 El debat entre A. Blankert i Arthur K. Wheelock Jr. es recull a WHEELOCK JR., A.K. 

Reviewed Work: Johannes Vermeer van Delft 1632-1675 by Albert Blankert, Rob Ruurs, Willem 

L. van de Watering. The Art Bulletin Vol. 59, No. 3 (Sep., 1977), pp. 439-441. Publicat per: 

College Art Association DOI: 10.2307/3049686 Stable URL: 

Http://www.jstor.org/stable/3049686. Page Count: 3. Pàg. 441.  

L’opinió sobre la pintura de Montias apareix a Vermeer and His Milieu: A Web of Social 

History (Princeton, 1989).  Per veure més extensament el debat de l’autoria d’aquesta obra i 

l’anàlisi que raona si és de Vermeer veure Arthur K. Wheelock Jr., “Johannes Vermeer/Girl 

with a Flute/probably 1665/1675,” Dutch Paintings of the Seventeenth Century, NGA Online 

Editions, http://purl.org/nga/collection/artobject/1237 (Accés el April 24, 2014).   

5
 El 1995 el Baron Rolin va encarregar un examen tècnic de la pintura. Analitzant els materials i 

el mètode es va arribar a la conclusió, en primer lloc, que era una pintura del segle XVII i, en 

segon lloc, que estava feta per Vermeer. L’examen tècnic es presenta totalment a l’article 

SHELDON, L.; COSTARAS, N. Johannes Vermeer’s “Young Woman Seated at a Virginal” . 

The Burlington magazine, Vol. 148, No. 1235, Dutch, Flemish and German Art (Feb., 2006), 

pp. 89-97. Consultat a JSTOR, 05/02/ 2016, 10:01 UTC. Pàg. 89 - 97. 

La segona edició de “Vermeer” de Laurence Gowing va ser publicada especialment per incloure 

Jove asseguda a la virginal. GOWING, L. Vermeer. Giles de la Mare Publishers Limited, 

Londres 1997. Pàg. VIII.  

6
 La qüestió de si és un autoretrat de Vermeer o no també ha estat molt discutida. Assemissen 
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6. Il·lustracions. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. L’Alcavota, 1656, Signada. 

 Oli sobre tela. 143 x 130 cm. 

 Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. La copa de vi (Dona bevent amb un gentilhome), c. 1658-60, signada. 

 Oli sobre tela. 65 x 77 cm.  

 Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin.  
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Fig. 3. El concert interromput. (Dona interrompuda a la música o La lliçó de música 

interrompuda), c. 1658-61.  

 Oli sobre tela. 39,3 x 44,4 cm.  

 Frick Collection, Nova York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. La lliçó de música, 1662-64, signada. 

 Oli sobre tela. 73,3 x 64,5 cm. 

 The Royal Collection, The Windsor Castle, Regne Unit. 
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Fig. 5. Jove amb llaüt (Dona tocant el llaüt devora la finestra o Afinadora de llaüt), c. 

1662-64. 

 Oli sobre tela. 51,4 x 45,7 cm.  

 Metropolitan Museum of Art, Nova York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. El Concert (El concert a tres), c. 1663-66. 

 Oli sobre tela. 72,5 x 64,7 cm.  

 Obra robada l’any 1990.   



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. La carta d’amor, c. 1667-70, signada. 

 Oli sobre tela. 44 x 38,5 cm. 

 Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Jove amb guitarra (Afinadora de guitarra), 1670-72, signada 

 Oli sobre tela. 53 x 46,3 cm.  

 Kenwood House English Heritage as Trustees of the Iveagh Bequest, Londres. 
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Fig. 9. Dona dreta al virginal (Dona dreta a l’espineta), c. 1670-73, signada. 

 Oli sobre tela. 51,7 x 45,2 cm.  

 National Gallery, Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Dona asseguda al virginal (Dona asseguda a l’espineta), 1670-75, signada. 

 Oli sobre tela. 51.5 x 45.5 cm. 

 National Gallery, Londres. 
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Les imatges s’han extret del catàleg complet de la página web 

www.essentialvermeer.com, de Jonathan Janson, @2001-2016 jonathan janson. 
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