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Professor / facilitador: Xavier Antich 
 
Què vol dir mirar una obra d’art? Quines preguntes podem fer-nos, com a 
espectadors? Què ens diu l’art, i què ens diuen algunes obres, sobre la nostra 
vida i sobre el món, sobre les nostres inquietuds i problemes? Quines lliçons 
ètiques, polítiques o estètiques podem extreure de la contemplació d’algunes 
obres d’art? De quina manera l’art ens ajuda també a pensar, a fer més subtils 
les nostres observacions i anàlisis, a relacionar aspectes diversos, a trobar 
analogies i diferències? Per què l’art ens ajuda a créixer interiorment i a 
aprendre de la complexitat que caracteritza la nostra vida i la relació amb els 
altres? Proposem algunes pintures per fer-nos preguntes que tenen a veure 
amb tot això, i per dialogar, a propòsit i en presència de les obres, sobre 
algunes qüestions que ens importen. 
 
 
Els participants en el taller rebran una presentació de les obres que es comentaran, així com 
alguns textos per orientar la reflexió sobre les obres. 

 
 
 
  



 
 
 
PRIMER TEMA: El motiu visual de l’Anunciació 
 

                              
 
El motiu visual de l’Anunciació és un dels més rellevants de la iconografia 
cristiana, i consisteix en la salutació angèlica que Gabriel adreça a Maria per 
anunciar-li que està embarassada de Jesús. ‘Evangeli’ i ‘Anunciació’ són en 
grec la mateixa paraula, que significa ‘bon missatge’, i remet a la presència de 
la divinitat en el cos humà. Com es configura, a través de la pintura, aquest 
motiu visual? A través de quins gestos es fixa l’episodi, i què impliquen aquests 
gestos? Quines modificacions plàstiques s’aniran produint amb el temps i 
quines noves significacions hi intervenen? De quina manera aquest motiu 
visual es desplaça, més enllà del seu significat originiàriament religiós? 
 
 
Obres de partida: 
 
Fra Angelico: L’Annunciazione (1437-46), Florència, Museo San Marco; L’Annunciazione 

(1435), Madrid, El Prado. 
Leonardo da Vinci: Annunciazione (1472-75). Florència: Uffizi. 
Sandro Botticelli: Annunciazione di Cestello (1489). Florència: Uffizi. 
Antonello da Messina: L’Annunziata (1476). Palerm: Palazzo Abatellis 

 
 
 
  



 
 
 
SEGON TEMA: Las Meninas de Velázquez 
 

                                  
 
Las Meninas han estat reconegudes com una de les obres mestres de l’art 
occidental, i la fascinació que aquesta pintura ha provocat no ha disminuït en 
els tres-cents cinquanta anys de la seva existència. Al contrari: amb el pas del 
temps, a la seva genialitat tècnica i al seu tour de force pictòric molt rarament 
igualat, s’hi ha afegit la convicció de la seva complexitat, subtilesa i ambigüetat. 
Però què significa, per què ens continua fascinant avui, sobre què ens 
interpel.la? I sobretot, què fa amb nosaltres aquesta pintura? 
 
 
Obra de partida: 
 
Velázquez: Las Meninas (1656). Madrid: El Prado. 

 
 
  



 
 
 
TERCER TEMA: L’univers de Caspar David Friedrich 
 

                                            
 
Pocs pintors expressen com Friedrich la complexitat del romanticisme europeu, 
el descobriment del paisatge i l’hegemonia de la subjectivitat, així com, en cert 
sentit, el principi de l’era moderna. A través d’un llenguatge, uns motius i un 
estil personalíssim, va obrir com pocs l’experiència estètica als horitzons del 
sublim, que porta l’art més enllà de la bellesa. Què en resta, avui, encara, 
d’aquell món que apareix, per primer cop, a les pintures de Friedrich, i què hi 
tenim a veure, nosaltres? Com ha conformat la nostra sensibilitat l’actitud que 
mostren les seves figures davant del paisatge? 
 
Obres de partida: 
 
Viatger sobre un mar de núvols (1818). Hamburg: Kunsthalle 
Monjo davant del mar (1808-10). Berlín: Nationalgalerie 
Home i dona contemplant la lluna (1830-35). Berlín: Alte Nationalgalerie 
Les edats de la vida (1835). Leipzig: Museum der Bildenden Künste 
Mar de gel (1823-24). Hamburg: Kunsthalle 

 


